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Assalamualaikum. Wr. Wb.
Hai, teman-teman!

Selamat berjumpa kembali ya….

Magnifier edisi ke-03 ini tampil lebih keren lagi dengan sejumlah karya dan 
prestasi teman-teman. Semua karya dan prestasi teman-teman memang layak 
untuk diacungi jempol dan ditampilkan di majalah ini. Hingga, tim redaksi pun 
kebingungan memilih mana ya yang terlebih dulu harus ditampilkan di majalah 
ini. 

Cukup membingungkan memang, karena tidak semua karya dan presta-
si teman-teman bisa (muat) ditampilkan mengingat keterbatasan halaman 
majalah. Tapi, tak perlu galau, ya. InshaAllah semua karya dan prestasi teman-
teman selalu diunggah di facebook dan website sekolah.

Teman-teman yang baik, di tengah-tengah perkembangan dan kemajuan 
Sekolah Al-Jannah ternyata tersiar berita duka yang menyentak hati kita semua 
tentang seseorang yang telah berjasa, yaitu Bunda Hj. Nurjannah Harahap 
yang pada tanggal 29 Januari 2017 berpulang ke rahmatullah. Bagaimana per-
juangan hidup beliau yang dapat diteladani? Teman-teman bisa mengetahuin-
ya lewat tulisan Bunda in Memoriam. 

Perjuangan dan amanah Bunda memang mulia dan harus diteruskan, 
termasuk dalam mendirikan Sekolah Al-Jannah dan keinginan bunda untuk terus 
ingin belajar. Karenanya, prestasi demi prestasi Sekolah Al-Jannah harus diting-
katkan terus dan disyukuri. Nah, kali ini tim redaksi juga meliput program Learn 
& Share dimana sekolah Al-Jannah berbagi ilmu dengan sekolah - sekolah lain. 

Acara yang tak kalah serunya juga adalah seminar pendidikan anak (Parenting). 
Seminar parenting umumnya ditujukan bagi para orangtua. Namun berbeda 
dengan acara parenting yang menghadirkan Gen Halilintar Family, justru dira-
maikan oleh teman-teman (yaitu anak-anak SD Al-Jannah). Karena yang mengi-
si acara tersebut juga anak-anak, yaitu 11 anak dari Ibu Gen dan Pak Halilintar.  

Masih ada acara seru-seru lainnya yang dimuat pada majalah edisi ini sep-
erti Sex-Edu, Mabit, NLP, Festival Buku, persiapan trip to Japan dan Character 
Camp. Tapi jangan lupa, kupasan Bu Adelina mengenai Sains juga cukup menarik 
lho! Apalagi Sains adalah satu dari tiga karakter yang akan dibentuk oleh Seko-
lah Al-Jannah.

Ah, semua sajian di majalah ini sepertinya menarik dan seru semua! 
Asyiknya sih langsung saja dibaca ya, teman-teman! Baiklah, selamat membaca! 

Wassalamu’alaikum wr.wb.
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Kata sains berasal dari bahasa Latin yaitu scientia yang berar-
ti ”saya tahu”. Dalam bahasa Inggris, kata sains berasal dari 

kata science yang berarti ”pengetahuan”.  Bagi Sekolah Al-Jannah, 
sains merupakan bidang unggulan dan menjadi salah satu dari 
tiga icon Al-Jannah. Hal ini sesuai dengan visi Al-Jannah yaitu 
mewujudkan pemimpin Islam yang cinta Alam dan unggul da-
lam Sains.

Bagi Sekolah Al-Jannah, sains bukan hanya berupa ‘kumpulan 
fakta dan rumus’ yang harus dihafalkan siswa, tetapi adalah ilmu 
yang membimbing  kita  untuk mengenal Allah melalui ciptaanNya. 
Semakin banyak kita mengetahui fakta alam maka akan semakin 
menyadarkan kita pada keagungan Sang Penciptanya. Kita akan 
menyadari betapa ilmu manusia sangat terbatas jika dibandingkan 
dengan ilmu Allah. Sebagaimana Allah SWT berfirman:

“Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan 
laut (menjadi tinta), ditambahkan kepadanya tujuh laut (lagi) 
sesudah (kering)nya, niscaya tidak akan habis-habisnya (ditu-
liskan) kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi 
Maha Bijaksana. (QS. Luqman: 27).  

Pada sisi lain, “Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim” 
[HR. Ibnu Majah dari Anas, HR. Al Baihaqi]. Untuk itu Sekolah 
Al-Jannah senantiasa mendorong siswa-siswinya untuk terus 
bersemangat menuntut ilmu pengetahuan. Adapun karakter 
keilmuan atau  sains Sekolah Al-Jannah yaitu kreatif selanjutnya 
dijabarkan melalui tiga pembentukan karakter turunannya yaitu 
berpikir kritis, analitis, dan komunikatif. 

Kritis, berarti berpikir dengan cepat, cermat, tepat, dan 
relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Kemampuan ber-
fikir dalam mengatasi permasalahan yang ada pada diri sendiri 
maupun permasalahan lingkungan ini memang merupakan tun-
tutan pendidikan abad 21. 

Analitis, bahwa semua informasi yang kita terima tidak ha-
rus diterima begitu saja, apalagi pada zaman informasi saat ini.
Akan  tetapi harus dikaji terlebih dahulu asal muasalnya, penye-
babnya, apakah relevan atau tidak, atau apakah bertentangan 
dengan ajaran Islam atau tidak. 

Komunikatif, yaitu keterampilan komunikasi yang sangat 
diperlukan agar kita dapat menyampaikan permasalahan 
dengan baik kepada orang lain, maupun juga tatacara dan etika 
berbicara di depan publik.

Demi tercapainya ketiga hal tersebut perlu dilakukan pem-
biasaan sejak dini. Maka Sekolah Al-Jannah merancang bebera-
pa program/kegiatan seperti berikut ini:

1. Integrasi karakter sains ke setiap proses pembelajaran:

Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintific, yaitu 
pembelajaran yang menerapkan proses-proses ilmiah melalui 
pengamatan, bertanya, mengumpulkan informasi, membuat 
dugaan, melakukan eksperimen, mengolah informasi, mem-
buat kesimpulan dan mengkomunikasikan.

2.  Character Building. 
Kegiatan ini dilakukan setiap pagi sebelum kegiatan belajar 

mengajar, tujuannya untuk melatih siswa terbiasa berfikir kritis, 
analitis dan komunikatif.

3.  Pembelajaran Sains Terapan.
Pelajaran ini menjadi muatan lokal khas Al-Jannah. Melalui 

pelajaran Sains Terapan siswa dibimbing dengan berbagai 
kreativitas seperti berkebun, teknologi pengolahan makanan 
(food technology), penelitian sederhana, dan teknologi seder-
hana.

4.  Lomba Kreativitas Siswa. 
Kegiatan ini menjadi ajang kreativitas siswa melalui berb-

agai lomba, seperti lomba percobaan sains (SD), lomba pesawat 
kertas (SD), lomba penelitian ilmiah remaja (SMP), dan lain-lain  
baik yang diadakan di Sekolah Al-Jannah maupun di luar. 

5.  Pameran Produk Sains dan Presentasi

Bagi siswa ada rasa kepuasan dan kebanggaan tersendiri 
apabila berhasil membuat sesuatu karya walaupun karyanya 
masih sangat sederhana. Siswa secara bergiliran mempresen-
tasikan hasil karyanya di depan kelas. Selain itu karya terbaik 
siswa dipamerkan juga di Science Gallery Al-Jannah.
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Sejak zaman dahulu para ilmuwan muslim sudah 
mencoba mengungkap beberapa fenomena alam. Di 
antaranya ada yang menjadi ahli kimia seperti Jabir 
Bin Hayyan atau disebut Geber dalam dunia barat. 
Dia dijuluki sebagai bapak kimia karena kontri-
businya pada bidang ilmu kimia.  Muhammad Al-Kha-
warizmi, adalah seorang ahli di bidang matematika 
dan ilmu astronomi. Dia berkontribusi penting pada 
bidang aljabar –kata yang  berasal dari judul sebuah 
teks matematika--, yang diterbitkan di sekitar tahun 
830 dengan judul buku asli Al-Kitab al-Mukhtasar Fi 
Hisab Al-Jabr Wa-Muqabala (Buku Ringkasan Ilmu 
Hitung Al-Jabar). Buku yang dianggap sebagai teks 
dasar aljabar modern.

Sebagai genarasi muslim masa kini,  kita seharus-
nya dapat meniru ilmuwan muslim terdahulu yang 
luar biasa jasanya dalam memgembangkan sains 
. Jangan sampai kita merasa bahwa sains itu susah 
dan menganggap sains tidak penting. Dari apa yang 
diuraikan di atas jelaslah sekali bahwa Islam sangat 
memperhatikan ilmu pengengetahuan atau sains.

Akal yang merupakan pemberian tertinggi dari 
Allah hanya diperuntukkan kepada manusia. 

Karenanya, akal membedakan manusia dengan 
makhluk lainnya. Dengan akalnya, manusia menjadi 
pemimpin di muka bumi.  Akal dapat digunakan un-
tuk berfikir, merenungi ciptaan Allah. Adapun bumi 
dan  alam semesta merupakan sumber ilmu penge-
tahuan yang sangat luas.

Allah SWT berfirman: “Sesungguhnya dalam 
penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya 
malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-
orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang meng-
ingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam 
keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang 
penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tu-
han Kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan 
sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami 
dari siksa neraka.” (QS. Ali Imran 190-191).

Pada ayat yang lain Allah berfirman: “Allah akan 
mengangkat tinggi-tinggi kedudukan orang yang 
berilmu pengetahuan dan beriman beberapa dera-
jat” (QS. Al-Mujadilah 11).

Dari ayat tersebut di atas nampak jelas bahwa 
agama Islam sangat dekat sekali dengan ilmu penge-
tahuan alam atau sains. Bahkan sains dan Islam itu ti-
dak bisa dipisahkan. Ada banyak ayat yang mengung-
kapkan fenomena sains, seperti: penciptaan langit 
dan bumi, penciptaan manusia, tumbuhnya tana-
man, serta fenomena air, awan dan lain sebagainya.

SAINS
ISLAM

DAN
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BundaHj. Nurjannah 
in memoriam

Nama lengkap Bunda ada-
lah Hj. Nurjannah Harahap 

(lahir di Jambi, 26 Juni 1952).  
Pada usia 21 tahun Bunda 
menikah dengan Bapak Mus-
limin Siregar yang berusia 28 
tahun. Sejak tahun pertama 
menikah, Bunda sudah ‘dila-
tih’ menjadi orangtua, karena 
Saudara-saudara yang datang 
silih berganti dari kampung 
halaman untuk ikut tinggal ber-
sama di rumah kontrakan, di 
Jakarta. 

Bunda awalnya bekerja di 
sebuah Bank swasta. Namun, 
sejak mengandung anak per-

tama, Bunda memilih berhenti bekerja  karena sering 
dirawat di rumah sakit. Seluruh perhatiannya kemudian 
dicurahkan untuk  keluarga dan selalu menemani Bapak 
dalam  mengarungi gelombang samudera kehidupan.

Tahun 1993-1995 hidup di Timor Timur (Tim - Tim) 
merupakan cerita menarik dalam bagian perjuangan hidup 
bunda. Bapak sebagai Kadolog selalu dicurigai, bahkan per-
nah mendapat ancaman akan dibunuh lantaran dianggap 
melakukan Islamisasi. Padahal Bapak hanya sering men-
gadakan pengajian kecil di rumah, menyantuni anak-anak, 
dan membangun masjid. Semua itu ditujukan untuk orang 
Islam sendiri, bukan untuk orang  Nasrani. 

Bapak adalah seorang PNS yang harus siap ditempat-
kan dimana saja. sesaat menjelang pelantikannya sebagai 
Kadolog Tim-Tim, seorang utusan gubernur meminta 
agar Bunda melepaskan jilbab yang dikenakannya.  Den-
gan geramnya, Bapak menyatakan agar dirinya tidak usah 
dilantik saja jika Bunda harus melepas jilbabnya. Bunda 
pun tampil konsisten mengenakan busana Muslimah se-
hingga membuat Muslimah lain segan dan mengikutinya. 

Bunda juga ikut berperan aktif dalam dakwah. Awal-
nya Bunda mengadakan pengajian ibu-ibu di rumahnya. 
Kemudian berkembang, Hingga pengajian ibu-ibu itu dip-
indahkan ke Masjid An-Nur –masjid terbesar di Dili—.

Karena semakin gentingnya kondisi saat itu, suatu 
hari tanpa ada kesalahan sebagai Kadolog, Bapak harus 
meninggalkan Tim-Tim. Kepergian Bunda dan Bapak dian-
tar oleh ratusan orang yang berpakaian putih-putih.  Se-
bagian besar mereka berasal dari TPA-TPA setempat dan 
jamaah pengajian. Air mata Bunda dan Bapak pun ber-
gulir saat melihat lautan massa yang melambaikan tangan 
padanya. Kepergian Bunda ke Jakarta juga meninggalkan 
kesedihan yang mendalam bagi ibu-ibu pengajian dari 
Persatuan Wanita Islam Timor Timur. 

Memasuki masa pensiun Bapak, kegiatan Bunda malah 
meningkat, bukannya bersantai-santai menikmatinya. setelah 
Bapak pensiun Bunda terlibat aktif saat Bapak mendirikan 
Yayasan Masdalifah dan Sekolah Al-Jannah.  Apalagi Seko-
lah Al-Jannah lain daripada yang lain. Yaitu, sekolah full day 
yang memiliki tiga karakter utama (Islam, Alam dan Sains), serta 
membuka program inklusi untuk Anak Berkebutuhan Khusus.

Bapak memberikan nama sekolah “Al-Jannah” dari nama 
Bunda, sebagai penghargaan atas dukungan, dorongan dan 
semangat Bunda. Bunda memang sosok yang sangat gemar 
membaca dan sangat antusias. Beliau sangat senang bela-
jar atau menuntut ilmu, beliau juga sering berdiskusi dengan 
para ahli pendidikan dan para ustadz untuk memantapkan 
konsep pendidikan Islam di Al-Jannah. Di antaranya dengan 
Prof. Arief Rachman Hakim, Ustadz Syuhada Bahri (mantan 
Ketua Dewan Dakwah), Muslimin Nasution, dan Lola Maretta 
(Konsultan Sekolah Alam). Bahkan, Bunda sering ikut mene-
mani guru-guru untuk studi banding ke sekolah-sekolah lain 
pada awal tahun pendirian Al-Jannah. 

Alhamdulillah sekolah Al-Jannah berkembang terus dari 
masa ke masa. Akan tetapi qodharullah, Bunda dipanggil un-
tuk menghadap Rabb-nya pada Ahad 29 Januari 2017. Kelu-
arga besar Al-Jannah berkabung kehilangan Bunda. Jasa Bun-
da cukup besar bagi Bapak dalam membina rumah tangga, 
meniti karier, dan perjuangan Islam selama 44 tahun.  

Begitu pula bagi guru dan karyawan Al-Jannah, Bunda 
adalah sosok yang peduli, disiplin dan mengayomi. Bunda 
tidak menginginkan Sekolah Al-Jannah seperti mercusuar, 
yang berguna bagi orang-orang jauh tetapi kurang  berman-
faat bagi masyarakat sekitar. Karenanya, bila ada program 
sosial, sedekah, pembagian daging kurban, dan bakti so-
sial lainnya maka Bunda selalu mengingatkan panitia untuk 
mengutamakan masyarakat sekitar terlebih dulu.  

Selamat jalan, Bunda… Semoga Allah Swt menerima 
semua amal ibadah Bunda dan mengampuni dosa-dosa Bun-
da, serta mengumpulkan Bunda ke dalam golongan orang-
orang shalih/shalihah. Semoga Allah Swt juga memberikan 
kemampuan kepada kami untuk meneruskan perjuangan 
dan amanah Bunda dalam mengemban tugas Sekolah Al-Jan-
nah. Aamiin yaa rabbal’alamiin…
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my opinion

Guru-gurunya baik dan humoris. 
Melalui kegiatan HALAQOH 
dan BTQ dapat menambah 
hapalan Quran. Teman-teman-
nya seru, enak diajak belajar dan 

bekerja sama.

Serunya sekolah di SMP Al-Jannah

Kegiatan Outbound
nya menantang, olahraga futsalnya 
mengasyikkan, dan guru-gurunya 
seru.

Gurunya seru dan mempunyai 

Pengalaman yang tak 

terduga.

Murid-muridnya unik 

Menjadi taat beribadah 
dan berakhlak mulia.

(Gavin, kelas 7C) 

(Febby, kelas 9A)

(Pangga, 9C) 

 (Radit, kelas 8B)

 (Sulaeman, kelas 8B)

Kompakan bareng 
dengan teman-teman satu geng. 
Bisa mengerjakan tugas kelom-
pok bersama-sama, meskipun 
kadang belum selesai. Mas-
jid merupakan tempat yang 

menyenangkan.
(Nila, Kelas 9A)

(Micheal, 9C)

Bisa belajar dengan GURU 
yang humoris. Memberikan kes-

empatan buat sedekah 
pas ada musibah dan dapat berin-
fak rutin di hari Jumat. 

(Sekar, kelas 9A)

(Hanan, kelas 7C)

(Daffa Salman, kelas 9B) 

Dapat menghapal Al-Quran, 
dan MASJIDnya nyaman.

Suka pelajaran olahraga
nya, dan kalau belajar di Al-Jan-
nah tidak selalu di kelas, tapi 
kadang-kadang di luar kelas juga.

Saat mengikuti character camp 
& science party saya dapat mengetahui 
proses pengolahan teknologi pangan, ada 
kegiatan mengukur luas bidang, dan ber-
cocok tanam.

 (Dzaki, 9B)

Bersekolah di Al-Jannah membuat 

tubuh menjadi kuat. 

(Khantsa, kelas 9A) 

Bersekolah di AL-JANNAH 
seru. Bisa bertemu dengan teman-
teman dan guru-guru yang seru. 

Kegiatan ekskul tata 

boganya keren, karena masak-ma-
sak terus.
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Kreatifitas sangat diperlukan untuk menyiapkan anak-
anak yang terampil dan mampu menghasilkan karya 

yang bermanfaat. Kreatifitas tidak muncul begitu saja tapi 
perlu dilatih sejak dini.  Mulai dari hal yang sederhana 
serta bahan-bahan yang mudah didapat di lingkungan 
sekitar. 

Salah satu kegiatan Sains Terapan yang dilakukan 
siswa kelas 4 SD adalah membuat alat penampung daun 
sederhana. Ide pembuatan alat ini muncul dari banyakn-
ya daun yang berjatuhan setiap hari di sekolah Al-Jannah. 
Hal ini membuat petugas kebersihan harus bekerja keras 
agar semua sampah daun dapat disapu bersih setiap pagi 
dan sore hari. Nah agar sampah ini berkurang maka dib-
uatlah alat penampung daun rontok. Semua siswa kelas 
4 SD secara berkelompok mambuat alat ini dan setelah 
selesai hasilnya dipresentasikan di depan kelas.

Selain itu, siswa kelas 5 SD membuat alat pengukur 
iklim sederhana berupa alat pengukur angin atau ane-
mometer, alat pengukur tekanan udara atau barometer, 
dan alat pengukur suhu udara atau thermometer. Wah 
semangat ya para innovator cilik!

Project Science;

Membuat Termometer Sederhana 

Presentasi Project Science;

Menjelaskan cara kerja Termometer

Project Science;

Menguji alat termometer sederhana

SCIENCE
PROJECT
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PARA PEMENANG
SELAMAT

english competition
Alhamdulilah, these are our English champion 2017:

-  Syifa Diyanah (juara 1 News Reading, DKI Jakarta)
-  M.Haikal Ghifary (juara 2 Written Test, Kodya)
-  Annisya Selfiera (juara 2 Story Telling, Kodya)
-  Diandra, Tasya dan Najma (juara 2 Wall Magazine, Kodya) 

Perhelatan Kompetisi Matematika Nalaria Realistik 
(KMNR) diadakan lagi untuk yang ke-12. Beberapa 

siswa SMP Al-Jannah pun ikut serta dalam ajang tersebut. 
Salah satunya adalah Fatimah Nabila dari kelas 7A. Fati-
mah memang sudah sering didaulat menjadi perwakilan 
dalam setiap kompetisi matematika. Pada ajang KMNR 
ke-12 ini Fatimah pun lolos melaju ke babak final yang di-
adakan di kampus IPB, Bogor. 

Sebelumnya, perjuangan Fatimah memang cukup 
melelahkan. Dia telah lolos melewati seleksi pertama 

perjuangan
fatimah nabila

(Oktober 2016) di SMP Al-Jannah. Kemudian 
dia lolos pada seleksi kedua (Desember 2016) 
di Sekolah Al-Muhajirin, Depok Mas. Di tempat 
yang sama, dia menghadapi babak semi final 
pada bulan Januari 2017.

Alhamdulillah, melalui website KMNR diu-
mumkan bahwa Fatimah lolos pada babak semi 
final dan menuju ke babak final pada tanggal 
16 April 2017. Di babak final inilah perjuangan 
Fatimah terhenti setelah  bersaing sangat ketat 
dengan peserta lainnya dari seluruh pelosok 
Indonesia. 

Walhasil, tetap semangat ya Fatimah! 
Apapun yang terjadi, pintu gerbang prestasimu 
mulai terbentang lebar. Begitu pula perjalanan 
prestasimu, juga masih panjang ….

-  Fatimah Nabila (juara 1 Written Test grade 7, kec. Cipayung)

-  Raisa Athaya (juara 1 Speech, kec. Cipayung)

Semoga prestasi ini dapat memotivasi teman-teman lain-
nya agar semakin rajin belajar untuk meraih cita-citanya.

 hmm... Keep calm & speak english !

Pada tanggal 12 Februari 
2017, IPB (Institut Per-

tanian Bogor) mengadakan 
kontes lomba pesawat ker-
tas. Kegiatan ini pertama kali 
dilaksanakan oleh salah satu 
organisasi yang ada di IPB 
yaitu HIMAFI. 

Menjelang kontes (tanggal 12-02-2017), Al-Jannah 
menggelar latihan terlebih dulu di sekolah secara rutin 
pada setiap minggunya, karena kontes pesawat kertas ini 
bukanlah permainan biasa tapi memerlukan strategi dan 
teknik khusus serta ada hitung-hitungannya.

Sebelum acara perlombaan dimulai diadakan kegia-
tan ice breaking agar para peserta tetap dalam keadaan 
fun. Sekolah Al-Jannah menjalani kontes pesawat kertas 
untuk kategori B dan C ada Muhammad Hafiz Ahyan dari 
2 Buah dan M. Sulthan Raffi Ahmad dari 2 Akar. Alhamdu-

Kontes Pesawat Kertas
lillah kedua peserta tersebut menang dalam kontes 
itu.  Hafiz mendapat juara 1 dan Sulthan juara Hara-
pan 2. Bahkan untuk kelompok C, dari 10 finalis, ter-
dapat 6 anak yang berasal dari Al-Jannah. Dan 4 anak 
dari kelompok C tersebut menang dalam kontes itu. 
Diantara nya : 

Juara 1 : Radhitya Arya
 Juara 2 : Hafiz Agha A
 Juara harapan 2 : Naufal Atikah
 Juara harapan 3 : Abraham andhito

Pada akhirnya, pemenang juara 
umum kontes kelompok B dan C pun 
diraih oleh Al-Jannah dengan perole-
han 6 piala. Selamat atas prestasinya, 
We are so proud of you all !
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TOMOTIF 
speC ial   L IFESK ILL

SPECIAL LIFESKILL

MUSIC

“Semua makhluk memiliki kekurangan. Janganlah 
kalian mengejek, menyakiti dan menghina pada makhluk 
hidup! Cepatlah meminta maaf atas kesalahanmu,” kata 
Pak Tani. 

“Bersyukurlah, dengan cara berterima kasih kepada 
siapa saja dan mendoakan kebaikan untuknya,” Pak Tani 
mengakhirinya.

Anak-anak Sanggar Anak Bangsa (SAB) SD Al-Jannah 
pada tanggal 16 Maret 2017 tampil di TVRI. Mereka 

menampilkan drama bersama Kak Dheni (guru ekskul 
teater) dan Bu Sri (Waka Kesiswaan SD). Anak-anak ada yang 
memerankan sebagai kura-kura, kucing, sapi, bebek, dan 
anak nakal. Sedangkan  Kak Dheni dan Bu Sri memerankan 
Pak Tani dan Bu Tani.

Drama ini bertemakan Mensyukuri Nikmat Allah. Pesan 
yang terkandung dalam ceritanya yaitu mengajak anak-
anak di seluruh tanah air untuk bersyukur atas karunia Allah 
berupa tubuh, akal, dan banyak hal yang ternyata berbeda-
beda pada setiap makhluk hidup.  

Keahlian lain dari teman spesial kita adalah bermain musik.
Beberapa yang sudah cukup menonjol dalam bermain 

musik adalah Sulaiman, Abiyu dan Alghi. Terlebih Sulaiman 
yang cukup fasih menyanyikan lagu favoritnya, “The Reason” 
dari band Hoobastank. Dia sangat ekspresif menyanyikannya 
ketika diiringi gitar dari pengajar musik SMP Al-Jannah, Pak 
Dibyo. Terus semangat berlatih ya teman-teman !

Sanggar Anak Bangsa
Al-Jannah

Tampil di

Keterampilan otomotif biasanya hanya diajarkan di 
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Jurusan Otomotif. 

Akan tetapi, di SMP Al-Jannah juga mengajarkan 
keterampilan otomotif terutama bagi teman-teman 
spesial kita yang memiliki bakat. 

Ternyata Reza, Iman, Abiyu dan Ammar (SMP) sangat 
antusias mengikuti pembelajaran otomotif. Mereka 
diajak mengenal bagian-bagian mobil seperti mengenal 
kunci-kunci, belajar membongkar dan memasang dinamo 
juga booster mobil.                     

Ternyata di luar dugaan, mereka cukup terampil 
mengotak atik mesin bersama Bapak Mardianto, Mekanik 
di sekolah Al-Jannah.
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bAKSOS

TARHIB
24 mei 2017

15 JUNI 2017
- wisuda quran
- buka puasa bersama

Study of Asia - Japan
SMP  Grade 8

30 april 2017
TOKYO, OSAKA & KYOTO

Eventup coming

on going event

Jan

Sanggar Anak Bangsa

• Sex Education : KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA 
   (SMP)
• Try Out BINTANG PELAJAR (SMP)
• FOOD TECHNOLOGY (SMP)
• UCUN I (SMP)
• Seminar Sex Education : (Pemaparan Hasil tgl 4 Feb)  
   (SMP)
• Book Market Kindergarten (TK)
• Workshop Guru Olimpiade Marematika di UI Depok (Ilmi 
    Mahda & Dewi Kurniasih) (SD)
• Lomba Pencak Silat: Juara ll & lll @GOR Ciracas (SD)
• Lomba Pesawat Kertas: Juara l & ll 
    @Kampus IPB Bogor (SD)
• Lomba Futsal: Juara ll @Liga AAFI (SD)
• Training ‘Public Speaking’, for management & Guru

Feb

• Pembagian Rapot Semester Ganjil & Sosialisasi
    ekspedisi Ujung Kulon
• Lomba Futsal : Juara l@ Turnamen Futsal 
    FAST CUP 2017 (SD)
• Lomba Futsal : Juara ll@ Antar Sekolah (SD)
• Try Out UNBK (SMP)
• Mabit kelas VI (SD)
• Try Out Kls 9 + Mabit Kelas 9 (SMP)

• Taekwondo: Juara l, Juawa ll & Juara lll 
    @GOR POPKI (SD)
• Lomba Pesta PAI: Cerdas cermat: Juara l, 
   Adzan: Juara ll, MHQ: Juara lll @Kec. Cimanggis (SD)
• O2SN (Olahraga): Juara ll & Juara lll 
   @Kec. Cimanggis (SD)
• Fun Camp level l (SD)
• Food technologi IV “dimsum sawi sehat” (SD)
• Food technologi level ll “Macaroni ayam kangkung
   kukus (SD)
• Level V special event: Internet positif untuk anak 
   berkerjasama dengan ASA dengan tema: penggunaan 
   internet aman dan positif untuk anak (SD)
• Level V: Sex education dan pemaparan hasil workshop
   pubertas ke orangtua (SD)

• IPK (SMP)
• Kegiatan Water Games (TK)
• Special event level V : hari bumu dengan tema 
    Cintailah bumiku dengan membagikan tanaman 
    kepada masyarakat sekitar (SD)

• Food technologi level VI dengan tema 
   “all creation of vegetable and beef rice” (SD)
• Kunjed level IV ke Musium kehutanan dan 
   lingkungan hidup (SD)
• Kunjed level ll ke Musium satria mandala (SD)
• Level V special event: Mengenal bahaya 
   Narkoba (SD)
• Food technologi level V “Kwetiau kangkung 
   sehat” (SD)
• Kunjed level lll ke transmart: Kali Malang (SD)
• Food technologi “Satu Bakso dan Milky 
   Melon” (SD)
• Workshop Pembelajaran dengan Neurosain 
   (Desy Pamungkas) (SD)
• Workshop K3 pada kegiatan high rope 
   dan low rope (Rifki) (SD)

Mar
• Try Out UNBK II (SMP)
• UTS Praktik kls VII-VIII (SMP)
• UTS  GENAP KELAS VII-VIII  + UAS kls 9 (SMP)
• UCUN II (SMP)
• CHARACTER CAMP (SMP)
• IPK SMP (SMP)
• Ujian Sekolah Praktik kls 9 (SMP)
• Smart Islamic Parenting (TK)
• Festival Buku (TK)
• Kunjungan Edukatif ke PP IPTEK TMII (TK)
• OSN (Sains): Juara Harapan lll @Kec. Ci
   payung (SD)
• GUPRES: Juara ll @Kec. Cimanggis (SD)
• Futsal: Juara Umum & Juaea l 
   @Highscope Cup (SD)
• Jambore Fun Camp level ll-lll (SD)
• Syukuran Tim Futsal (AJ Warriors Academy)
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BOOK
FESTIVAL
TK AL-JANNAH

Acara Book Festival menjadi puncak tema pembelajaran 
“Buku Alat Komunikasi Karunia Allah”. Di dalam kegiatan 
Book Festival semua anak bersama kedua orangtuanya 
membuat buku. Selain itu, juga ada lomba Display Mini 
Library di setiap kelas yang pembuatannya dilakukan oleh 
seluruh orangtua siswa sehari sebelumnya.

Acara Book Festival berlangsung dengan semarak. 
Marching Band dari kakak-kakak SD Al-Jannah tampil 
sebagai pembukanya. Lalu dilanjutkan dengan penampilan 
siswa-siswi Daycare, Playgroup dan TK. Penampilan yang 
tak kalah seru justru dari presentasi orangtua dan anak 
mengenai buku yang dibuatnya; mulai dari tema hingga 
proses pembuatannya. Acara Book Festival kemudian 
diakhiri dengan pengumuman juara lomba.

Kriteria penilaian lomba Hasil Karya Buku adalah buku 
dibuat dari bahan recycle, tidak mudah rusak, dan memiliki 
konten yang sesuai dengan perkembangan anak usia TK. 
Sedangkan kriteria penilaian lomba Display Mini Library 
adalah perpustakaannya memiliki tema serta isi buku yang 
sesuai dengan usia TK, rapih, menarik dan nyaman untuk 
anak-anak ketika membaca.  

Lalu, siapakah juaranya?
Juaranya adalah Talita (PG), Fawwazian (TK A1), 

Arkarega (TK A2), Nafis (TK B1), Khano (TK B2) dan Aisha (TK 
B3) sebagai juara pertama di masing-masing kelasnya dalam 
lomba Hasil Karya Buku, dan Kelas Playgroup sebagai juara 
pertama lomba Display Mini Library. Selamat ya, kepada 
para juara!

Pada tanggal 20-21 Januari 2017 siswa kelas 6 SD Al-
Jannah menyelenggarakan MABIT (Malam Bina Iman 

dan Taqwa) untuk mempersiapkan sikap mental dalam 
menghadapi ujian sekolah.  Kegiatan tersebut menempati 
lokasi di lingkungan Sekolah Al-Jannah. Berlangsung selama 
dua hari, mulai pukul 08.00 hari Jumat sampai dengan 
dengan pukul 06.30 hari Sabtu. 

Berbagai kegiatan MABIT diadakan untuk meningkatkan 
kualitas keimanan dan ketakwaan siswa dengan tema: 
Pembekalan dan Motivasi Dalam Mempersiapkan Ujian 
Sekolah”.  Bentuk-bentuk kegiatannya berupa permainan 
(outbound), eksperimen (sains terapan), diskusi, tilawah, 
dan muhasabah. 

Ada dua orang yang mengisi materi motivasi. Motivator 
pertama yaitu, M Dzar Ghiffari, S.Psi dari Primagama yang 
memberikan materi Kiat-kiat Menghadapi Ujian Sekolah.  
Motivator kedua yaitu Kak Aviseenna Venra (salah satu 
motivator muda sekaligus penulis buku OTW Sukses) yang 
memberikan materi Membangkitkan Semangat Belajar dan 
Berkarya. 

Sebanyak 10 orang mulai dari pimpinan SD dan segenap 
guru kelas 6 menjadi panitia kegiatan MABIT ini. Sedangkan 
sebanyak 118 siswa kelas 6 yang menjadi pesertanya.  
Alhamdulillah kegiatan berjalan dengan sukses dan lancar.

MABIT
KELAS 6
ANGKATAN XI 

Buku adalah jendela dunia
Buku adalah  sumber ilmu
Buku adalah pundi nutrisi otak
Itulah di antara manfaat buku. 

Pesatnya perkembangan gadget saat ini telah 
menimbulkan kekhawatiran terhadap perkembangan 

perilaku dan sosial anak-anak. Karenanya, TK Al-Jannah 
ingin membangun kembali kecintaan anak terhadap buku 
dengan mengangkatnya sebagai tema pada bulan Februari 
dan menyelenggarakan Book Festival  pada hari Kamis, 2 
Maret 2017. 
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Parenting, theme ‘Educating Children Loved the Qur’an since 
early childhood’ was requested by Hubayya Kindergartens in 

East Jakarta on Friday, January 20, 2017.
The speaker Ust Anang Nurkholis as a Head of Islamic Division 

of Al-Jannah school. Stressed how the important role of parents 
in child care, especially to grow their love to Al-Qur’an since early 
age. Also, he shared the experiences by providing simple tips for 
parents to be practiced in everyday parenting. 

Workshop ‘Kelasku Inspirasiku’ was successfully held in   
 cooperation with principals and teachers who are members of 
the Association of Teachers Raudhatul Athfal (IGRA) Jati Sampurna, 
Bekasi. 

The activities carried out in kindergarten of Al-Jihad on 
February 17, 2017, the present speaker Mrs. Adelina Pane as a 
Director of education of Al-Jannah School. The main purpose of this 
activity for teachers is to create classroom atmosphere that makes 
children feel happy to be in school and always longed to come 
back to school through classroom management and activities that 
involve all five senses, understands that every child is different and 
through teaching with sincere and honest because of Allah SWT.

In this occasion, the teachers were invited to practice of 
how the inspiring teaching directly and. every participant seemed 
enthusiastic to follow this activity until the end.

Parenting ‘Islamic Communicating with Beloved baby’, truly  
 every human born to this universe is fitrah, which mean 
very pure with no sins even dirt, just like a clean white paper. But 
then the phenomenon of many troubled children, brawls, parent 
distrust, and other juvenile delinquency cases may stem from 
parents’ ignorance and mistakes in how to nurture and educate 
children. Nowadays there are still many parents’ make mistakes 
in educating children, especially in terms of daily communication 
either intentionally or unintentionally. Poor behavior and 
communication by parents such as hitting, pinching, lying, yelling, 
rude and inappropriate, negative labeling, and other bad things 
surely will have an impact on the development of psychology and 
character formation of children for their bright future. Therefore it 
is important for parents to communicate well for the good of our 
children’s growth.

Al-Jannah Learn & Share is one of our program which is a 
form of social responsibility to the communities around 

the schools area. beside as their experiences as a muslim 
in this case Al-Jannah school teachers to be an “anfa’uhum 
linnas” the man most helpful to other humans.

The focus of this program is to provide training and 
share knowledge about the importance of the position, 
function and role of the individual as an educator both in 
his capacity as parents, teachers, professionals as well as 
citizens and community leaders. Also, there is a training 
program that will help students to be able to optimize their 
potential and the establishment of a positive character. In 
the last two months, AJ Learn & Share has been implement 
some activities: 

AL-JANNAH

Learn
Share

&

Sex Education is the 
training of adolescent 

reproductive health as the 
guidance on preparation 
for successful teens in the 
digital age. The activity was 
organized by SMP Al-Jannah 
in cooperation with “Kita 
& Buah hati” foundation. 
The main speakers are: Evi 
Risna Yanti, S.H., M.Kn. 
And Lisnani Sukaidawati, S.Sos., M.Si. The 
participants are divided into two session, 
namely 92 students (4 February 2017), and 24 
parent of students (25 February 2017).

The goals and programs of adolescent 
reproductive health are to promote self-
understanding and self-knowledge of the body’s 
health as well as adolescent reproductive 
rights. It will manifest teenagers who behave 
healthily avoid deviations of sexuality, HIV-
Aids, and Napza, and able to treat and maintain 
the reproductive organs, so grow as a healthy 
adolescent sexuality.

SEX EDUCATION

1

2

3
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Apa yang menarik dari Gen Halilintar Family? 

Anaknya banyak? Lucu-lucu dan menarik? Semua bisa 
menyanyi? Bisa membuat lagu sendiri? Bisa menulis buku? 

Semua anak punya keterampilan? Mandiri, rajin dan kreatif? 
Ya, keluarga Gen Halilintar memiliki kelebihan semua itu. 

Hal tersebut dapat disaksikan ketika keluarga Gen Halilintar 
mengisi seminar Smart Islamic Parenting di Aula Masjid 
Salamah. Bahkan hadir dua kali kesempatan seminar secara 
berturut-turut. 

Pada kali pertama (18-2-2017) yang hadir hanya Bu  Gen 
dan Pak Halilintar.  Sebelas putra-putrinya tidak bisa hadir 
karena bersamaan dengan acara edu-trip ke Singapura dan 
Malaysia. Pada kali kedua (25-2-2017) yang hadir semuanya.

Kenapa datang dua kali? Karena antusias anak-anak Al-
Jannah yang begitu besar, Pak Halilintar berjanji akan datang 
lagi bersama kesebelas putra-putrinya untuk membalas rasa 
kecewa anak-anak Al-Jannah yang belum bertemu dengan 
kesebelasan halilintar sebelumnya.

Benar, rasa ingin bertemu putra-putri Gen Halilintar kini 
telah terobati. Anak-anak Al-Jannah sangat antusias mengikuti 
talkshow nya. Mereka juga hanyut-menikmati tiga nyanyian 
yang dibawakan Gen Halilitar Family lalu berfoto-foto bersama.

Hikmah yang bisa kita petik dari keluarga Gen H adalah 
semoga anak-anak Al-Jannah juga bersemangat membantu 
orangtua di rumah dan menjadi lebih mandiri.  InsyaAllah ...

GEN HALILINTAR
KE SEKOLAH 
Al-JANNAH2X

dan Ust. Agus Sudjatmiko, Ayah dari delapan Anak 
penghafal Qur’an, dalam kesempatan ini dapat disimpulkan 
beberapa poin penting dalam mendidik anak di antaranya 
keteladanan orang tua, komunikasi yang baik dan Cinta 
yang tulus kemudian disempurnakan dengan kedekatan 
dengan al-Qur’an. 

Orang tua sangat mendukung dan menyambut baik 
kegiatan ini dan juga tampak antusias, karena tidak hanya 
mnedapat ilmu dan wawasan tetapi juga semangat untuk 
mengaplikasikannya dalam mendidik anak-anak. 

Kegiatan bertajuk “Cara Cerdas 
Islami Mendidik Anak” telah sukses 

diselenggarakan di aula Masjid Salamah, 
Al-Jannah. Salah satu pembicaranya 
adalah Nenden Estiyanti, M.Psi dari Yayasan Kita & Buah 
Hati. Dalam Kesempatan ini dijelaskan bahwa Kemajuan 
Teknologi sekarang ini seperti dua sisi mata uang, bisa 
bermanfaat bahkan bisa juga sangat merusak. Penggunaan 
Smart Phone, Tablet dan Gadget canggih lainnya oleh anak-
anak sangat berpotensi merusak otaknya. Oleh karena itu, 
penting sekali bagi orang tua untuk mengetahui hal ini dan 
bijak dalam mengelola penggunaan alat-alat komunikasi. 

Sedangkan Parenting kedua mengangkat tema tentang 
Cerdas mendidik anak secara Islami dengan menghadirkan 
pembicara Ida S Widayanti, penulis buku-buku parenting, 

PARENTING
SMART islamic
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Pada awal Februari kemarin beberapa guru Al-Jannah 
berkunjung ke salah satu sekolah menengah di Singapore. 

Kunjungan ini adalah juga merupakan kunjungan balasan 
karena Mr. Abdul Haris, Principal of Westwood School 
telah datang ke Al-Jannah sebelumnya. Sekolah Menengah 
Westwood ini berada di ll Jurong West Street 25, Singapore.

Pada kunjungan kali ini guru-guru diberi kesempatan 
untuk mengeksplorasi sekolah ini secara mendalam, mulai 
dari berkeliling mengamati kegiatan belajar mengajar, 
melihat - lihat fasilitas pendukung belajar mengajar dan 
berdiskusi best practice pendidikan di Singapore, selain 
itu sekolah Westwood juga menawarkan kerjasama 
untuk guru-guru Al-Jannah mengadakan magang selama 
seminggu. 

Semoga kedepannya kerja sama antara 2 sekolah, 
Al-Jannah dan Westwood ini dapat semakin di tingkatkan 
untuk kebaikan dan kebermanfaatan kedua sekolah, Insha 
Allah, amin.

Memasuki 4 bulan ke-3 , maka pelaksanaan pembinaan 
karakter sains dimulai. Kegiatan ini diawali dengan 

sosialisasi dan pembinaan guru oleh Ibu Adelina Pane 
sebagai kepala Divisa Sains tentang apa, mengapa, dan 
bagaimana pembinaan karakter sains yang dilakukan pada 
tanggal 10 Maret 2017 .

Dengan kegiatan ini diharapkan guru-guru dapat 
bersama membina karakter sains para siswa yang juga 
merupakan salah satu karakter unggulan di sekolah Al-
Jannah.

SINGAPORE
Westwood 

SOSIALISASI
& PELATIHAN
pelaksanaan pembinaan 

karakter sains
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