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Assalammualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Siapa disini yang punya smartphone??
Kamu tau apa itu artinya smartphone??. Yaaa.. ponsel pintar gunanya untuk apa???
Orang baik, orang bijaksana, orang punya rasa syukur pasti jawab "buat digunakan untuk jadi pintar paaaaaak", belajar
agama pak, baca Qur'an pak, browsing cari kegiatan positif yang menguntungkan pak, cari duit pak, berkarya pak, bikin film
motivasi pak, pokoknya yang bermanfaat lah pak
Kalau sebaliknya?? Orang minus sssstt pasti jawab… Ikut trend pak, biar keren pak,
menghilangkan jerawat pak, menghabiskan waktu pak, cari jodoh pak, chating pak,
perang pak,
tarung online pak... (kamu tarung sana silat minang, baru keren)
blablablabalbalbal pak.
Haduuuuh kamu itu masih usia sekolah naaaakkkk...
Kamu itu butuh bimbingan orang lain untuk menjalani hidup ini, jangan sampai kamu
tergelincir lalu masuk lubang hitam. Berapa banyak yang bisa kamu akses menggunakan
smartphone tersebut, banyaaaaaakkkk seekkaalliii Gunakan dong untuk yg ada
manfaatnya.
Tahukah kamu orang yang beruntung itu adalah orang yang menggunakan waktunya
untuk kegiatan yang bermanfaat, orang yang menggunakan kelebihan dari dirinya
untuk mengangkat harkat dan derajatnya. Bersyukurlah kamu bisa memiliki
smartphone… banyak diluar sana orang yang untuk makan saja susah.. kalau panjang
lebar disini bisa menangis saya jika mengingat masa-masa sulit dulu… hiks
Nah coba kamu lihat ini…
Saya akan perlihatkan ke kamu kamu kamu kamu iya kamu yang ganteng dan cantik disana. Saya akan contohkan kalau
smartphone itu bisa dipakai untuk belajar, walaupun tanpa internet catat itu tanpa internet… Jangan menyusahkan orang
tua lagi naaaaakkkkk
Lihat (https://www.youtube.com/watch?v=XJC5DuzcyhA)
Dengan fitur ini kamu masih bisa melakukan aktivitas PBM meski dirumah tanpa internet Ingat itu jangan lagi menyusahkan
orang tuamu untuk membeli paket data sekolah sudah menyediakan IntraNet untuk mu.. (OFFLINE)
Lalu... pasti ada yang bertanya, bagaimana dengan kami pak.... hidup kami susah, jangankan smartphone, untuk makan
saja, orang tua kami harus banting tulang siang dan malam. Tidak apa2 naaakkkk syukuri nikmat Allah alhamdulillah kita
masih di beri nikmat sehat. Kalian adalah anak2 kami disini sekolah adalah rumah kedua bagimu, datanglah nak, kamu
bisa gunakan labor komputer tersebut untuk akses PBM Daring dan keperluan lainnya dan Perpustakaan itu terbuka
lebar untukmu nak
ingatkah kamu apa firman pertama yang didapatkan Nabi Muhammad Salallahu Alaihiwasallam??
Iqra'... Baca-bacalah agar kamu mengerti bacalah agar derajatmu ditinggikan
bukankah orang yang berilmu pengetahuan derajatnya ditinggikan???
Tidak ada niat saya mencari untung menyediakan elearning ini bagi kamu..
tahukah kamu elearning itu sudah ada sejak tahun 2000 an silam
orang diluar sana sudah menggunakan ini bahkan sejak mereka masih tingkat sekolah dasar sudah saat nya kita berbenah
diri, sudah saatnya pendidikan itu kamu utamakan dari yg lainnya
semuanya adalah bekal kamu juga kelak
Terima kasih
Assalammualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh
Salam saya untuk kalian semua dan yang menonton video pendek atau curhatan pendek ini.. semoga berguna

