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Lampiran 2 : Transkip Wawancara

Hari Tanggal : Kamis, 5 September 2013

Jam : 13.30 wib

Tempat : Rumah Makan Banyu Bening Salatiga

Sumber data : Kepala SMK Pancasila Salatiga

1) Bagaimana
sekolah
menetapkan
tujuan serta
mengembangkan
nya

Dalam merumuskan tujuan sekolah menengah
kejuruan di SMK Pancasila sudah ditentukan oleh
pengasuh pondok, dengan menyiapkan peserta didik
yang mempunyai bekal hidup di masyarakat ilmu
pengetahuan dan ilmu agama,
Di samping itu juga memberi bekal agar bisa
melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

2) Bagaimana
kondisi peserta
didik di SMK
Pacasila

Peserta didik yang di Pancasila semuanya mondok
atau menginap, kalau malam hari mereka belajar
mengaji bersama pengasuh atau ustad yang sudah
terjadwal setiap hari. Rata-rata mereka orang jauh
luar kota Salatiga. Pagi hari mereka belajar diSMK.
Kondisi perekonomian orang tuanya rata-rata
menengah kebawah.

3) Bagaimana
pembiayaan di
smk

Pembiayaan yang ada di SMK ini berasal dari orang
tua siswa yang digunakan dalam operasional
pendidikan diperuntukan dalam penggajian guru,
belanja habis pakai misalnya alat tulis dan bahan
praktik siswa, bayar rekening air listrik, tilpun dan
internet yang dipakai pembelajaran para siswa,
pemeliharaan sarana, transportasi dan lain lian.

4) Bagaimana peran
kyai dan
pengurusu
Yayasan di SMK

Peran kyai disini sangat besar peranannya dalam hal
proses pengadaan sarana gedung, sarana dalam
pembentukan visi dan misi maupun tujuan sekolah.
Sebagai figur kyai membuat para siswa segan kepada
kyai situasi mendukung dalam proses kondusif di
SMK yang berada di lingkungan pondok pesantren,
figur seorang kyai menjadi figure yang harus
dihormati dan kebiasaan menghormati orang tua
sehinga dapat membuat para siswa terbiasa harmat da
patuh kepada bapak ibu guru dan karyawan ataupun
sesamanya teman kerabatnya.. Banyak pesan-pesan
yang diberikannya kepada para siswa sebab siswanya
juga sebagai santrinya. Pesan-pesan beliau
disampaiakn saat mengaji.
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5) Bagaimana
merekrut para
guru dan
karyawan

Pertama kali mendirikan SMK guru karyawan
direkrut dari para santri yang telah melanjutkan lagi
perguruan tinggi dan berangsurnya waktu dbanyak
yang mendaftar sebagai tenaga pendidik maupun
karyawan yang disesuaikkan dengan kemampuan dan
kebutuhan SMK

6) Bagaimana
menyusun
program hasil
belajar peserta
didik

Program hasil belajar siswa disosilisasikan kepada
semua bapak ibu guru dan orang tua wali siswa, dan
hasilnya dipakai sebagai evalauasi kinerja smk demi
perbaikan kinerja berikutnya.

7) Bagaiaman
sekolah
melaksanakan
kegiatan
bimbingan
konseling dan
kegiatan
ekstrakurikuler

Dalam bimbingan konseling di SMK tidak hanya
bagi siswa yang nakal dan malas saja tetapi
memberikan pembinaan bagi siswa yang mengalami
kesusahan dalam belajar, dan siap menjadi teman
bagi mereka yang akan menyampaikan keluhan yang
mereka rasakan dan membantu dalam memecahkan
masalah.

8) Bagaiamana
sekolah dalam
menyusun
kalender antara
pondok dan
sekolah

Di SMK dalam penyusunan kalender berdasarkan
kurikulum yang dipakai, karena dibawah dan binaan
diknas kota salatiga selalu mensinkronisasikan dalam
hal alokasi waktu, dan kurikulum pondok berbeda
namun bisa dilaksanakan bersama-sama, sehingga
para siswa dapat belajar disekolah dan kalender
pondok dilaksanakan pada sore hari dan malam hari.

9) Bagaimana
pelaksanakan
pemantauan,
supervise dan
evaluasi

Pemantauan dilakukan oleh kepala sekolah dengan
berkeliling dan secara periodik melihat jurnal
pembelajaran. Dalam pemantauan selalu dicatat
dalam buku agenda bila ada masalah segera
menyelsaikannya dan apabila ringan permsalahannya
dibicarakan dengan dewan guru atau melalui rapat
rapat tertentu dewan guru.temuan semacam ini bisa
dikatakan evaluasi proses pendidikan yang telah
dilaksanakan
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Hari Tanggal : Kamis, 5 September 2013
Jam : 13.30 wib
Tempat : Rumah Makan Banyu Bening Salatiga
Sumber data: Kepala SMK-SPP Dharma Lestari Salatiga

Bagaimana sekolah
menetapkan tujuan
dalam
pengembangan
sekolah

SMK didalam lingkungan pondok pesantren Dharmo
lestari tidak lain adalah pembekalan para santri yang
tidak mendapatkan ilmu agama saja tetapi dibekali
juga dengan ilmu umum, mereka santri semua
setelah lepas dari pesantren mereka mendapatkan
keterampilan dan siap terjun dan dilepas ke
masyarakat. karena santri yang disini gratis biaya
hidup dan sekolah dibiayai oleh pak Haji Pono.
Sehubungan dengan didirikan SMK di pesantren
guna mempersiapkan peserta didik diterima didunia
industry, mempunyai ketrampilan siap
bermasyarakat.

Bagaiamana sekolah
menyusun
pendayagunaan
tenaga pendidik dan
kependidikan

Di SMK guru sedikit pak tetapi dapat disesuaikan
dengan kompetensi yang diampunya, kalau guru
produktif ada sebagian dari guru SMK N Bawen yang
mempunyai kesamaan jurusan atau program
keahliannya

Bagaiamana
menetapkan biaya
pendidikan bu ?

Penentuan biaya pendidikan di susun oleh kepala
sekolah dan kepercayaan dari Pak Haji Pono dengan
memperhatikan masukan dari guru. Baru diserahkan
ke Pak Haji Pono, karena biaya pendidikan disini
murni dari pengusaha Pak Haji Pono, tetapi tidak
menutup bantuan dari pemerintah berupa bantuan
BOS SM, atau bantuan hibah dari propinsi

Bagaimana
penyusunan KTSP

Kurikulum masih mengadopsi dari SMK Pertanian
Bawen, dengan menambahkan pengamalan agama
berupa sholat dhuha bersama

Bagaiman menyusun
hasil belajar siswa

Sama pak… mengikuti kalender dan sudah
ditetapkan di KTSP, hasilnya dilaporkan ke Orang tua
dan Yayasan, karena disini yang punya sekolah dan
binaan Pak Haji Pono

Bagaimana
pembentukan sikap
warga yang
berkarakter

Mereka peserta didik dibuat peraturan di SMK
begitu juga di pondok, tetapi namanya anak banyak
disuruh membersihkan tempat tinggalnya saja sulit
sekali apalagi ditempat umum, tetapi kalau disuruh
baru dikerjakan padahal tempatnya sudah bagus
kurang kita apa lhoo … pak.

Bagaiman peran
pengasuh pondok
pesantren terhadap
peserta didik SMK

Waah mereka patuh apa yang disampaikan menurut
dan melakukan. Dengan pak imam masjid atau
pengasuh pondok menurut tetapi agak beda dengan
bapak ibu guru kurang tidak seperti bapak pengasuh.
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Hari Tanggal : Jumat, 6 September 2013

Jam : 08.30 wib

Tempat : SMK Al Falah Salatiga

Sumber data: Siswa SMK Al Falah Salatiga

Bagaiaman kondisi

pembinaan

peserta didik di

SMK AL Falah

Yang saya bangga dapat berkomunikasi deng guru

dengan baik dan didik dengan berbasiskan agama

sesuai dengan kepercayaan saya adalah agama islam

Semua teman disini baik seandai melanggar diberi

sangsi yang cukup sesuai dengan derajad kesalahan

disini saya lebih mandiri ketika saya terlambat saya

disuruh menyampu lantai membersih kaca bahkan

disuruh membersihkan kamar mandi.

Lampiran : 3 Pesan Pengasuh
Pesan pengasuh Pondok Pesantren Al Falah Salatiga

 Dalam menyambut era globalisai SMK harus mempersiapkan
generasi muda yang mempunyai skill, keintelekan yang
memadai dan ketaqwaan, agar menjadi anak yang kualitas,
tanggap, tangguh dan tegas, dalam menghadapi di situasi
apapun dimassa yang akan datang

 Tolong SMK dirawat dan ditumbuh-kembangkan agar menjadi
genearsi yang bermental baja bukan bermental gembus artinya
apa …

 Menang tanpa meremehkan yang lain kiat sama sama
memperjuangkan generasi demi masa depan mereka yang
cerah gemilang menggembirakan sehingga mendapatkan
predikat khasanah fidyunya wal akhiroh, barang siapa yang
meraih dunia harus berilmu dan yang meraih akherat harus
berilmu

 Dengan demikian demi masa depan mereka agar menjadi
manusia yang berkualitas maka di dirikan SMK di lingkungan
pondok pesantren

 berkualaitas dan bermartabat agar menjadi manusia yang
tangguh
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Lampiran : 4 Pasal 54 Standart Nasional Pendidikan

Pasal 54 Standart Nasional Pendidikan

1) Pengelolaan satuan pendidikan dilaksanakan secara mandiri, efisien,

efektif, dan akuntabel.

2) Pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan untuk jenjang pendidikan

dasar dan menengah yang tidak sesuai dengan rencana kerja tahunan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 harus mendapat persetujuan

dari rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah.

3) Pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan untuk jenjang pendidikan

tinggi yang tidak sesuai dengan rencana kerja tahunan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 52 harus mendapat persetujuan dari lembaga

berwenang sebagaimana diatur oleh masing-masing perguruan tinggi

sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4) Pelaksanaan pengelolaan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar

dan menengah dipertanggungjawabkan oleh kepala satuan pendidikan

kepada rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah.

5) Pelaksanaan pengelolaan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi

dipertanggungjawabkan oleh kepala satuan pendidikan kepada

lembaga berwenang sebagaimana diatur oleh masing-masing

perguruan tinggi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 52 Standart Nasional Pendidikan

(1) Setiap satuan pendidikan harus memiliki pedoman yang mengatur

tentang:

(2) Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus;

a. Kalender pendidikan/akademik, yang menunjukkan seluruh

kategori aktivitas satuan pendidikan selama satu tahun dan

dirinci secara semesteran, bulanan, dan mingguan;

b. Struktur organisasi satuan pendidikan;

c. Pembagian tugas di antara pendidik;

d. Pembagian tugas di antara tenaga kependidikan;

e. Peraturan akademik;
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f. Tata tertib satuan pendidikan, yang minimal meliputi tata

tertib pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik, serta

penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;

g. Kode etik hubungan antara sesama warga di dalam

lingkungan satuan pendidikan dan hubungan antara warga

satuan pendidikan dengan masyarakat;

h. Biaya operasional satuan pendidikan.

(3) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a, b, d, e, f,

dan h diputuskan oleh rapat dewan pendidik dan ditetapkan oleh

kepala satuan pendidikan.

(4) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir c dan i

diputuskan oleh komite sekolah/madrasah dan ditetapkan oleh

kepala satuan pendidikan.

(5) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir g ditetapkan

oleh kepala satuan pendidikan setelah mempertimbangkan

masukan dari rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah.

(6) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir e ditetapkan

oleh pimpinan satuan pendidikan.

(7) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pendidikan

tinggi diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai

ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Lampiran : 5 Tujuan Pendidikan Nasional

Tujuan Pendidikan Nasional

(Pasal 3 UU No 20 Sisdiknas Tahun 2003)

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang

demokratis serta bertanggung jawab.
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Lampiran : 6 Tata tertib Guru dan Karyawan

YAYASAN AL FALAH SALATIGA

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

SMK AL FALAH SALATIGA
Jalan Bima 2 Dukuh, Sidomukti, Salatiga, Telp./ Fax. ( 0298 ) 321685, Kode Pos 50722

Website: smkalfalah.sch.id, Email: smkalfalahsala3@yahoo.co.id

Tata Tertib Guru dan Karyawan

Tata tertib bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan demi

tercapainya tujuan pendidikan, maka SMK menetapkan pedoman

sembilan (9) kerja unggulan diantaranya adalah :

1. Kerja itu suci artinya kerja adalah panggilanku, sanggup bekerja

benar.

2. Kerja itu sehat artinya kerja adalah aktualisasi, sanggup kerja

keras.

3. Kerja itu rahmat artinya kerja adalah terimakasihku, sanggup

bekerja aktif.

4. Kerja itu amanah artinya kerja adalah tanggung jawabku,

sanggup bekerja tuntas.

5. Kerja itu seni artinya kerja adalah kesukaanku, sanggup bekerja

kreatif.

6. Kerja itu ibadah artinya kerja adalah pengabdianku, sanggup

bekerja serius.

7. Kerja itu mulia artinya kerrja adalah pelayananku, sanggup

bekerja sempurna.

8. Kerja itu anugerah artinya kerja adalah kehidupanku, sanggup

bekerja hebat.

9. Kerja itu kehormatan artinya kerja adalah kewajibanku, sanggup

bekerja unggul.
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Lampiran : 7 Tugas Pokok Pendidik

YAYASAN AL FALAH SALATIGA

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

SMK AL FALAH SALATIGA
Jalan Bima 2 Dukuh, Sidomukti, Salatiga, Telp./ Fax. ( 0298 ) 321685, Kode Pos 50722

Website: smkalfalah.sch.id, Email: smkalfalahsala3@yahoo.co.id

Tugas Pokok Tenaga Pendidik

1. Berpakaian seragam / rapi sesuai dengan ketenuan yang diterapkan.

2. Bersikap dan berprilaku sebagai pendidik

3. Berkewajiban mempersiapkan administrasi pengajaran, alat-alat dan bahan

pelajarandan mengadakan ulangan secara teratur

4. Diwajibkan hadir sekolah sepuluh menit sebelum mengajar

5. Diwajibka mengikuti upacara bendera (setiap hari senin / nasional) bagi semua

guru, pegawai dan karywan

6. Wajib mengikti rapat-rapat yang diselenggarakan oleh sekolah

7. Wajib melaporkan kepada guru piket bila terlambat hadir dalam mengajar

8. Memberitahukan kepada kepala sekolah atau guru piket bila berhalangan hadir dan

memberikan tugas atau bahan pelajaran pada siswa

9. Diwajibkan menandatangani daftar hadir dan mengisi agenda kelas

10. Mengkondisikan atau menertibkan siswa saat akan mengajar

11. Diwajibkan melaporkan kepada kepala sekolah atau guru piket jika akan

melaksanakan kegiatan diluar sekolah.

12. Selain mengajar, juga memperhatikan situasi kelas mengenai 9 K dan membantu

menegakkan tata tertib sekolah.

13. Tidak diperbolehkan menyuruh siswa menulis daftar nilai

14. Tidak diperbolehkan mengurangi jam pelajaran sehingga siswa istirahat, ganti

pelajaran atau pulang sebelum waktunya

15. Tidak diperbolehkan memulangkan siswa tanpa seizin guru piketa atau kepala

sekolah.

16. Tidak diperboleh menggunakan waktu istirahat untuk ulangan atau kegiatan lain

didalam kelas.

17. Memberikan sanksi kepada siswa yang melanggar teta tertib yang bersifat mendidik

dan hindari hukuman secara fisik yang berlebihan.

18. Tidak diperbolehkan merokok didalam kelas / tatap muka.

19. Guru agar menggunakan waktu tatap muka minimal 5 menit untuk melakukan

pembinaan akhlaq terhadap siswa.

20. Menjaga kerahasaiaan jabatan

21. Wajib menjaga citra guru, sekolah dan citra pendidik pada umumnya.
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Lampiran : 8 Tugas pokok Wali kelas

YAYASAN AL FALAH SALATIGA

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

SMK AL FALAH SALATIGA
Jalan Bima 2 Dukuh, Sidomukti, Salatiga, Telp./ Fax. ( 0298 ) 321685, Kode Pos 50722

Website: smkalfalah.sch.id, Email: smkalfalahsala3@yahoo.co.id

Tugas Pokok Wali Kelas

Tugas dan Tanggung JAwab Wali Kelas :

1. Mengetahui tugas pokok.

2. Memwakili orang tua dan kepala sekolah dalam lingkungan

kelasnya.

3. Membina kepribadian dan budi pekerti.

4. Membantu pengembangan ketrampilan.

5. Mengetahui jumlah anaka didik.

6. Mengetahui nama-nama anak didik.

7. Mengetahui identitas anak didik, antara lain dengan cara

memanggil seorang demi seorang anak didiknya untuk

menyesuaikan isi kartu pribadi dengan keadaan sebenarnya.

8. Mengetahui kehadirannya setiap hari dikelasnya.

9. Mengetahui permasalahan anak didik (masalah pelajaran,

ekonomi, social dan lain-lain).

10. Mengadakan penelitian kelakuan dan kerjainan.

11. Menambil tindakan-tindakan untuk mengatasi masalah.

12. Memperhatikan buku laporan pendidikan, kenaikan kelas dan

evaluasi belajar tahab akhir atau ujian akhir.

13. Memperhatikan kesehatan dan kesejahtraan.

14. Membina suasana kekeluargaan.

15. Melaporkan kepada kepala sekolah.
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Lampiran 9 : Tata tertib Siswa

YAYASAN AL FALAH SALATIGA

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

SMK AL FALAH SALATIGA
Jalan Bima 2 Dukuh, Sidomukti, Salatiga, Telp./ Fax. ( 0298 ) 321685, Kode Pos 50722

Website: smkalfalah.sch.id, Email: smkalfalahsala3@yahoo.co.id

Tata Tertib Bagi Peserta Didik

A. Peserta didik berkewajiban :

1. Menjunjung nama baik sekolah baik.

2. Menghormati Kepala Sekolah, Guru, Karyawan dan sesama siswa.

3. Mengikuti program diklat di sekolah maupun di luar sekolah.

4. Mematui aturan kehadiran diklat dengan ketentuan:

a) Hadir 10 menit sebelum bel masuk.

b) Minta ijin guru piket jika hadir setelah bel masuk.

c) Jika hadir setelah melewati pukul 07.10 menit maka siswa diberi

pembinaan khusus.

d) Minta ijin guru yang mengajar bila keluar ruang kelas.

e) Minta ijin guru BP/BK bila meninggalkan sekolah sebelum diklat

selesai.

f) Menyerahkan surat ijin dari orang tua/wali bila tidak hadir kepada

guru BK.

g) Menyerahkan surat keterangan dokter bila ijin sakit lebih dari 2 hari

kepada guru BK.

5. Memakai seragam sekolah dan atributnya dengan rapi dan sopan, dengan

ketentuan sebagai berikut:

a) Senin, Selasa : Seragam OSIS.

b) Rabu, Kamis : Seragam Khusus Identitas.

c) Jum`at , Sabtu : Seragam Pramuka.

d) Memakai seragam olah raga pada saat mengikuti mata diklat olah-

raga.

e) Memakai pakaian praktek pada saat mata diklat praktek di bengkel

f) Model celana tidak boleh model jeans.

g) Lebar celana bagian bawah minimal 18 cm dan maksimal 22 cm.

h) Memakai sepatu warna hitam polos, kaos kaki putih dan ikat

pinggang hitam lebar 3 cm.

i) Mengenakan dasi pada saat berpakaian OSIS.

j) Bagi siswi wajib menggunakan jilbab dan pakaian tidak boleh

transparan.

6. Menjaga potongan rambut dengan ketentuan, BROS.
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7. Menjadi anggota OSIS dan mengikuti aktif semua kegiatan yang
diprogramkan.

8. Mengikuti kegiatan Upacara Bendera, Bhakti kampus dan kegiatan
lainnya dengan aktif dan tertib.

9. Mengikuti kegiatan ekstra kurikuler.
10. Menggunakan dan merawat fasilitas sekolah dengan benar sesuai dengan

fungsinya.
11. Menjaga keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan dan kerindangan

sekolah.

B. Setap Peserta Didik SMK dilarang :

1. Melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik diri sendiri, sekolah,

Kepala Sekolah, Guru, Karyawan, dan Instansi / Lembaga terkait.

2. Melakukan perbuatan/kegiatan yang mengganggu kegiatan sekolah.

3. Meninggalkan sekolah sebelum kegiatan diklat berakhir, kecuali

mendapat ijin dari guru BK atau piket.

4. Berpakaian dan berdandan berlebihan, bertato, rambut disemir,

memanjangkan dan mengecat kuku, memakai kalung, gelang cincin, dan

tindik bagi siswa putra.

5. Berpakaian dan berdandan berlebihan, memanjangkan dan mengecat

kuku, berpakaian ketat, dan memakai lipstick bagi siswa putri.

6. Membawa atau menggunakan barang-barang terlarang di sekolah antara

lain: rokok, narkoba, obat terlarang, senjata tajam, gambar/buku/CD

porno dan peralatan perjudian.

7. Berkelahi dengan sesama siswa/siswi SMK Al Falah Salatiga dan atau

dengan siswa sekolah lain.

8. Merusak fasilitas dan lingkungan sekolah.

9. Memakai pakaian yang tidak pada tempatnya (kaos, celana jean, jaket)

pada saat mengikuti kegiatan diklat.

10. Mengikuti kelompok atau organisasi yang dilarang oleh sekolah/

pemerintah.

11. Peserta didik yang melanggar tata tertib sekolah dikenakan sanksi

a) Peringatan lisan.

b) Peringatan tertulis.

c) Skorsing.

d) Dikembalikan kepada orang tua.

e) Perbuatan kriminal dan asusila ( berjudi, mencuri, berkelahi, kasus

NARKOBA, hamil, nikah ) langsung dikembalikan ke orang tua.
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Lampiran : 10 Pendirian SMK Al Falah, Pancasila dan Dharmo

Lestari

1. SMK Al Falah Salatiga.
Pondok pesantren Tarbiyatul Islam “Al-Falah”berdiri pada tahun

1986, yang diasuh oleh KH.M. Zoemri RWS bersama istri beliau

Nyai Latifah. Pada tahun 1990, KH.M.Zoemri RWS mendirikan

Madrasah Diniyah dengan materi pelajaran khusus pelajaran

agama. Melihat keadaan santri Al Falah yang mayoritas

berpendidikan formal disekitar pondok atau tersebar di kota

salatiga baik menengah maupun perguruan tinggi, maka

pengajian madrasah Diniyah dimulai ba’da Ashar (15.30 WIB),

ba’da Magrib sampai ba’da Isya’ (±jam 20.00 Wib), dan ba’da

Subuh sampai jam 6 pagi.

Pada tahun 2005 didirikan SMK Al Falah Salatiga mempunyai

alamat di jalan Bima No 2, Kel Dukuh, Kec. Sidomukti Kota

Salatiga, Telp. (0298)321685. Fax (0298)321685, web SMK Al

Falah www.smkalfalah.sch.id. Emailnya

smkalfalahsala3@yahoo.com.

2. SMK Pancasila Salatiga.

Pondok Pesantren (Ponpes) Pancasila Blotongan salatiga
didirikan oleh K. Muklasin pada tanggal 30 September 1992.
Sistem pendidikan di ponpes Pancasila menggunakan system
salafiyah dikolaborasikan dengan system modern yaitu
disamping mengaji dengan sorogan dan bandongan juga
memakai klasikal dengan mengedepankan pembelajaran yang
sistematis. Ada Tahun 2004/2005 telah dibuka SMK Pancasial
terletak di Jl. Fatmawati No 11, Blotongan Sidorejo Salatiga Telp
(0298) 315477 email : pondokpancasila salatiga@yahoo.com.

3. SMK Dharmo Lestari Salatiga.

SMK-SPP Dharma Lestari Kota Salatiga terletak di jalan
Dipomangolo Kel Pulutan, Kec. Sidorejo Kota Salatiga, Telp.
(0298)7101098. SMK Al Falah. Email dharmolestari@gmail.com
mempunyai nomor induk statistik sekolah 312036204012 dan
mulai berdiri pada tahun 2005 dengan SK Kepala BPSDM
Deptan No 86/Kpts/SM.110/K/7/05, dam SK Kepala SPP SPMA
H. MOENADI Koordinator SPP-SPMA Wil JATENG/DIY No.
421.5/087/V/05.k. Tipe sekolahnya adalah sekolah kejuruan
membuka Program Keahlian Agribisnis Produksi Pangan.
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GLOSARIUM

Akidah : Kepercayaan yang paling dasar; kenyakinan

Agamis : bersifat agama

Akhirusanah : Akhir Tahun

Ahli sunah wal-
jamaah : Umat Islam yang mengikuti ajaran Al-

Qur’an dan hadist Nabi Muhammad saw.

Dzikir : Mengingat dan menyebut berulang-ulang
nama dan keagungan Allah.

Ngalap Berkah : Doa restu dan pengaruh baik dari orang
yang dihormati atau dianggap suci seperti
pemuka agama, guru atau orang tua.

Pondok pesantren : Tempat mengaji/belajar ilmu Agama Islam.

Sholat : Ibadah orang islam kepada Tuhan Yang
Maha Esa.

Sholat dhuha : Sholat yang dikerjakan pada pagi hari kira-
kira pukul 09.00.

Sholat dhuhur : Sholat wajib yang dikerjakan pada waktu
siang hari.

Sholat jamaah : Sholat yang dikerjakan bersama-sama
dengan mengikuti imam atau satu
pemimpin yang didepan .

Syariat : Hukum Islam yang menetapkan aturan
hidup manusia, manusia dengan Tuhan
Yang Maha Esa.

Wudlu : Mensucikan diri sebelum menjalankan
sholat, dengan tata cara yang diatur dalam
hukum islam.
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