
1

Juga Berpuasa

Hewan
Tumbuhandan

AL-JANNAH
GRADUATION

Mt. PANCAR
ADVENTURE

(TK - SD -SMP) With Our Friends From Malaysia

AL-JANNAH SCHOOL MAGAZINE EDISI
SPESIAL RAMADHAN

JUNI 2017

TAMAN NASIONAL
UJUNG KULON

“Building Survival Skill”

EXPEDITION to



2

Hai, teman-teman!

Assalaamu’alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillaah majalah Magnifier Al-Jannah edisi ke-4 ini 
kembali terbit, adapun tema yang diangkat yaitu kemuliaan bulan  
Ramadhan. 

Bulan Ramadhan adalah bulan yang sangat istimewa bagi kita 
umat Islam, selain karena bulan ini Alquranul Karim diturunkan ke-
pada Nabi kita nabi Muhammad SAW, pada bulan ini juga ada satu 
malam yang sangat istimewa dimana nilainya lebih baik dari seribu 
bulan, dan banyak lagi keistimewaan lainnya.

Bagi sekolah Al-Jannah, bulan ini juga sangat istimewa karena 
di bulan ini pembinaan karakter taqwa menjadi prioritas utama.  
Berbagai macam kegiatan dirancang mulai dari TK, SD, hingga SMP 
diantaranya kegiatan ibadah Ramadhan, Bakti Sosial dan simulasi 
ibadah sholat eid serta maknanya.

Alhamdulillah Ramadhan tahun ini dana yana terkumpul leb-
ih dari 161 juta rupiah, dana ini selanjutnya disalurkan kepada 
kaum dhuafa di sekitar Al-Jannah. Sebenarnya bukan angka yang 
membuat kami bangga, akan tetapi perjuangan siswa/i untuk 
mengumpulkan dana tersebut, setiap siswa TK dan SD membawa 
dagangannya baik itu barang ataupun makanan untuk di jual, dan 
kakak-kakak SMP pun membuat ide kreatif, ‘Games For Charity’ 
dalam rangka mencari dana untuk Ramadhan.

Subhanallah, melalui majalah ini kami pun mengucapkan ter-
ima kasih yang sebesar-besarnya kepada orangtua/walimurid atas 
keikhlasan dukungan dan partisipasinya pada seluruh kegiatan 
yang telah dijalani. Semoga kegiatan penggalangan dana Ramad-
han ini dapat meneguhkan nilai kepada anak anak kita untuk sen-
antiasa berbagi kepada sesama.

Pada kesempatan ini juga keluarga besar sekolah Al-Jannah 
mengucapkan ”Taqabbalallahu minna wa minkum ja’alana Allahu 
wa iyyakum minnal a’aidiina wal faaiziina kullu aamiin wa antum 
bi khaairin, Semoga Allah menerima amal kita semua dan semoga 
Allah menjadikan kita orang-orang yang kembali suci dan bahagia. 
Semoga setiap tahun kita berada dalam kebaikan” Aamiin... 
Selamat Hari Raya Idul Fitri 1438 H, 

Wassalaamualaikum Wr.Wb
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Ramadhan adalah nama salah satu bulan dalam penang-
galan Islam atau kalender Hijriyah. Bulan Ramadhan 

adalah bulan kesembilan dari urutan 12 bulan. Masih ingat 
nama-nama bulan dalam penanggalan islam? Yuk kita 
lafalkan bersama-sama! (1)Muharram, (2)Shafar, (3)Rabi’ul 
Awal, (4) Rabi’ul Akhir, (5) Jumadil Ula, (6) Jumadil Akhiroh, 
(7) Rajab, (8) Sya’ban,( 9) Ramadhan, (10) Syawwal, (11) 
Dzulqa’dah dan (12) Dzulhijjah. 

Sekarang, apa yang terbersit di pikiranmu jika ditanya 
tentang Ramadhan? 

Yup, benar sekali, mayoritas yang terlintas di pikiran 
kita adalah puasa. Di bulan ini kita diperintahkan untuk 
berpuasa selama satu bulan penuh. Tetapi selain berpuasa 
ada banyak hal yang mungkin belum kamu ketahui tentang 
Ramadhan. Apa saja? Yuk kita simak ulasannya!

Bulan yang Istimewa

Bulan Ramadhan adalah bulan paling istimewa. Di 
antara keistimewaannya adalah: (1) Di bulan ini pintu 
surga dibuka. Hal ini karena banyaknya amal shalih yang 
disyariatkan di bulan ini yang menyebabkan masuknya 
seseorang ke dalam surga. (2) Di bulan ini pula pintu  
neraka ditutup. Hal ini  disebabkan oleh sedikitnya maksiat 
yang dapat memasukkan seseorang ke dalam neraka. (3) 
Setan-setan dibelenggu. Setan tidak mampu untuk meng-
goda (menyesatkan) manusia, menjerumuskan manusia 
dalam kemaksiatan, atau memalingkan manusia dari amal 
shalih, sebagaimana yang setan lakukan di selain bulan 
Ramadhan.  (4) Pahala amal kebaikan dilipatgandakan. 
Maka tidak aneh, dibulan ini umat islam berlomba-lomba 
melaksanakan ibadah sebaik-baiknya dan melakukan amal 
shaleh sebanyak-banyaknya.

Kewajiban Beribadah Puasa 

Puasa merupakan salah satu dari lima rukun Islam 
yakni: (1) Syahadat, (2) Shalat, (3) Zakat, (4)Puasa dan( 5)
Haji.  Pada bulan Ramadhan ini Allah mewajibkan umat 
Islam untuk beribadah puasa selama satu bulan penuh 
yakni kurang lebih selama 29 atau 30 hari. Adapun tujuan 
disyariatkan puasa adalah untuk membentuk pribadi yang 
bertakwa, yakni pribadi yang ikhlas menjalankan perin-
tah-perintah Allah dan mejauhi segala larangan-larangan 
Allah. Semoga kita semua bisa menjadi hamba-hamba 
Allah yang bertakwa. Amin

Kewajiban Menunaikan Zakat Fitrah

Selain ibadah puasa, Allah telah mensyariatkan zakat 
kepada hambaNya dalam rangka menyucikan jiwa dan harta 
di samping fungsi sosial yang menyentuh sisi kemanusiaan 
secara langsung yakni dengan memberikan hak-hak orang-
orang fakir dan miskin.

Zakat sebagaimana di atas merupakan salah satu lima 
rukun islam. Zakat dibagi menjadi; (1)zakat fitrah untuk 
menyucikan jiwa dan (2)zakat mal untuk menyucikan harta. 
Di bulan Ramadhan ini setiap orang Islam wajib hukumnya 
menunaikan zakat fitrah dimulai sejak memasuki bulan 
Ramadhan hingga sebelum shalat Idul Fitri dimulai. Ada-
pun zakat mal bisa ditunaikan di bulan ini maupun di bulan 
lainnya.

Al-Qur’an Diturunkan

Al-Qur’an pertama kali diturunkan pada bulan Ramadhan 
yakni surah al-‘Alaq ayat 1-5. Al-Qur’an diturunkan sebagai 
petunjuk bagi manusia untuk mengeluarkannya dari kege-
lapan menuju cahaya. Dengan kitab ini, Allah memperlihat-
kan kebenaran dan kebatilan, menunjukkan kemaslahatan 
dan kebahagiaan bagi umat manusia, serta keselamatan di 
dunia dan di akhirat. 

Lailatul Qadr

Lailatul Qadr atau malam qadr adalah satu malam 
penting yang terjadi pada bulan Ramadan. Lailatul qadr 
di  dalam Al Qur’an digambarkan sebagai malam yang 
lebih baik daripada seribu bulan. Rasulullah tidak pernah 
melewatkan bulan Ramadhan untuk meraih lailatul qadr 
terutama pada 10 malam terakhir di bulan Ramadhan.

Kisah Perang Badar

Tercatat dalam sejarah bahwa pada bulan Ramadhan 
tahun kedua Hijriyah terjadi perang antara kaum muslimin 
dan  kaum kafir Quraisy yang dikenal dengan perang Badar. 
Pada perang ini Nabi Muhammad dan kaum muslimin 
berjumlah 313 orang yang sedang dan tetap berpuasa 
berjuang mengangkat senjata dan bertempur di medan 
perang melawan  kurang lebih 1000 tentara kafir Quraisy. 
Walaupun dalam keadaan berpuasa dan berjumlah lebih 
sedikit, kaum muslimin berhasil memukul musuh yang 
jumlahnya lebih banyak tiga kali lipatnya dan memperoleh 
kemenangan dalam perang tersebut. Semoga kisah ini 
meyadarkan kita bahwa puasa bukan alasan kita untuk 
merasa lemas dan bermalas-malasan tetapi justru ketika 
berpuasa kita harus bersemangat menjalani aktivitas 
sehari-hari, bekerja keras dan berjuang sungguh-sungguh 
dalam mewujudkan tujuan dan impian kita sebagaimana 
dicontohkan oleh Nabi Muhammad dan Kaum muslimin  
ketika perang Badar tersebut.

RamadhanTentang
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Apa benar puasa bisa bikin kita sehat ? Yang pasti 
kondisi tubuh kita berubah akibat tidak makan dan 

minum selama beberapa jam. Masukan energi ke tubuh 
kita menjadi berkurang. Kurangnya masukan energi pada 
orang-orang berpuasa, membuat tubuh melakukan proses 
autolisis, yaitu penggunaan simpanan lemak dalam tubuh 
untuk dijadikan sumber energi.

Proses ini merupakan kesempatan yang baik bagi 
tubuh untuk mengganti sel-sel yang lemah tadi dengan sel-
sel baru, sehingga bisa kembali berfungsi dan beraktivitas.

Efisiensi dalam pembentukan protein pada orang 
berpuasa menghasilkan sel, organ dan jaringan yang lebih 
sehat. Itulah sebabnya mengapa hewan berhenti makan 
ketika mereka terluka, dan mengapa manusia sering kali 
kehilangan rasa lapar ketika sakit. Pada saat seseorang 
mengalami sakit, maka ia secara sadar berkehendak 
mengalihkan seluruh energinya dari sistem pencernaan dan 
memusatkannya ke sistem kekebalan.

Penelitian menemukan juga bahwa puasa mencegah 
gout arthritis (radang sendi) akibat kelebihan asam urat 
yang umumnya disebabkan seseorang sering mengkonsumsi 
daging. Karena tubuh tidak mengurai seluruh jenis protein 
dalam daging, maka ini menyebabkan tubuh kelebihan 
purine yang penumpukannya terfokus terutama pada sendi-
sendi besar.

Puasa sebagaimana diketahui memberi manfaat 
bagi kesehatan tubuh dan jiwa pelakunya. Tidak sedikit 
komunitas pengguna pengobatan alternatif di mancanegara 
percaya dan meyakini bahwa berpuasa dapat memberikan 
keajaiban bagi tubuh manusia. Orang-orang berpuasa akan 
mengalami perubahan kondisi tubuh, akibat kurang makan 
dan kurang minum.

Puasa juga berfungsi menjaga badan dari berbagai 
penambahan zat-zat berbahaya, seperti kelebihan kalsium, 
kelebihan protein, dan kelebihan lemak. Serta bisa pula 
mencegah terjadinya tumor pada stadium awal. Para ahli 
menemukan bahwa pertumbuhan sesuatu yang tidak 
normal dalam tubuh, seperti tumor dan sejenisnya, yang 
tidak mendapat dukungan penuh suplai makanan dalam 
tubuh lebih rentan terhadap autolisis. 

Nabi Muhammad SAW memberikan solusi murah dan 
menakjubkan sebagaimana 2 buah sabdanya :

-”Berpuasalah agar kamu sehat”.
-”Perut adalah tempat berdiamnya penyakit dan menahan 

nafsu (perut) adalah pokok dari setiap obat. Maka jadikanlah 
ini kebiasaanmu”

Dan Allahpun berfirman  : ”Dan berpuasa itu lebih baik 
bagi kamu, apabila engkau mengetahui” (Q.S Al-Baqoroh : 184). 

Berbagai penelitian ilmiah membuktikan bahwa ketika 
seseorang berpuasa, maka terjadilah proses-proses sebagai 
berikut :

1.  Detoksifikasi
Detoksifikasi adalah argumen paling banyak dibicarakan 

dalam kaitan manfaat berpuasa. Detoksifikasi adalah proses 
normal tubuh mengeliminasi atau memurnikan racun melalui 
kolon, ginjal, paru-paru, kelenjar limpa dan kulit. Proses ini 
dipercepat dengan berpuasa, karena ketika makanan tidak lagi 
memasuki tubuh, maka tubuh akan mengubah simpanan lemak 
menjadi energi. Nilai lemak pada manusia adalah 3.500 kalori 
per pon. Suatu nilai yang cukup untuk memberikan energi bagi 
aktivitas sehari-hari.

Simpanan lemak terjadi karena glukosa dan karbohidrat 
tidak digunakan sebagai sumber energi, untuk pertumbuhan, 
dan tidak diekskresikan. Saat simpanan lemak digunakan 
untuk energi selama berpuasa, proses ini diikuti pelepasan zat 
kimia berasal dari asam lemak ke dalam sistem yang kemudian 
dieliminasi melalui organ-organ pembuangan. 

2 Pembentukan sel-sel sehat lebih cepat, khususnya 
sel hati dan ginjal. Hal ini karena sel-sel yang rusak telah 
dimusnahkan melalui proses autolisis.

3 Puasa meningkatkan kadar Human Growth 
Hormone (HGH) yaitu hormon yang saat ini di AS 
sedang ramai dibicarakan yang bermanfaat 
membuat seseorang menjadi awet muda, atau 
orang menjadi kembali muda . Penelitian Dr. 
Ronald Klatz, President, Academy of Anti-Aging 
Medicine telah membuktikan hal ini .

4 Terjadi revitalisasi kelenjar-kelenjar 
pencernaan, karena pencernaan telah 
diistirahatkan dari pekerjaan berat yang biasa 
dilakukannya.

Ternyata banyak sekali manfaat yang kita 
dapatkan kalau kita berpuasa ya…. Semoga kita 
senanatias diberikan kekuatan iman dan fisik 
sehingga puasa kita diridhoi Allah SWT Aamiin

Menyehatkan 
Puasa itu
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dalam kurun waktu lama, ular mendapatkan kulit yang lebih 
baik, lebih segar dan kembali bergerak lincah.  Bagi manusia 
yang ingin tampil cantik luar dalam tirulah perilaku puasa 
ular. Adapun pohon angsana juga pohon jati, berpuasa 
ketika daun-daunannya meranggas atau berguguran di 
tanah. Setelah itu, kembali kuncup dengan daun yang lebih 
hijau.

Berpuasa memang sangat sulit, namun apakah puasa 
yang sulit itu kita tinggalkan. Bukankah dengan berpuasa itu 
akan mendatangkan kebahagiaan kelak. Sebagai manusia 
yang menganggap dirinya mahluk terhebat, mahluk berakal 
bahkan derajatnya lebih tinggi dari malaikat, tentunya 
manusia sudah selayaknya berguru pada hewan-hewan 
yang selama ini dianggap rendah oleh manusia.  Hewan 
yang mempunyai  keterbatasan bahkan sangat khusu’ dalam 
menjalankan puasanya sehingga mendapatkan apa yang 
diinginkannya. Sebagai manusia apakah kita bisa meniru 
keikhlasan hewan, agar kita bisa mencapai cita-cita kita.

Sudah seharusnya manusia yang dibekali akal berpuasa 
jauh lebih baik dari puasanya hewan dan pohon, amalan 
puasa seharusnya membuat kita lebih produktif bukan 
membuat malas. Ayo teman-teman, tidak ada salahnya kita 
mengambil pelajaran dan hikmah dari puasanya hewan dan 
tumbuhan.

Juga Berpuasa

Hewan
Tumbuhandan

Beberapa contoh yang dapat diambil dari kehidupan 
binatang dan tumbuhan antara lain, Ular kalau ingin 

mempunyai kulit yang bagus dan baru ia harus berpuasa. 
Selain ular, ayam, dam bebek pun berpuasa bahkan 
beberapa tanaman seperti pohon jati, pohon randu, 
pohon angsana adalah pohon yang paling sering berpuasa 
terutama di musim kemarau.

Perlu diketahui bahwa ayam berpuasa selama 
mengerami telornya. Ayam mempunyai keinginan agar 
bisa beranak pinak maka ia berpuasa untuk itu. Ulat ketika 
ingin tampil cantik menjadi kupu-kupu maka ia akan puasa 
selama menjadi kepompong, sampai pada waktunyai ia 
tampil cantik menjadi kupu-kupu.

Bagaimana dengan unta?, kekuatan puasa hewan 
padang pasir ini lebih dahsyat lagi. Ia terbiasa tidak 
makan minum selama berhari-hari, sambil berjalan 
berpanas-panas, melintasi padang pasir yang gersang. 
Unta menjadikan punuknya sebagai tempat penyimpan 
air dan makanan yang ia telan. Punuk adalah dua benjolan 
di punggung hewan ini. Kalau punuknya tampak kempes, 
berarti persediaan makanan di tubuhnya mulai menipis.

Ular berpuasa saat ganti kulit, tidak meninggalkan 
tempatnya selama satu-dua pekan. Setelah tidak makan 
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aku
Bisa

Puasa
yuk

Sabar

Sabar

PuasaTK

SD

SMP

Pada hari Sabtu aku pergi ke Taman Wila-
datika, karena ada pentas. Walaupun 
berpuasa, kami menari dan menyanyi 
pada acara wisuda kakak kelas VI.

Apakah Shila berpuasa? Dan apakah arti puasa un-
tuk shila?
“Iya, tahun ini Shila belajar berpuasa tapi 
cuma sampai dzuhur trus dilanjutin lagi 
sampai magrib.” 

Sekolah di bulan Ramadhan tetap 
menyenangkan. Karena bisa bertemu 
teman sehingga tidak terasa sedang 
berpuasa. 

Hari ke dua aku lemes karena kesiangan, 
tapi aku tidak pantang menyerah. Aku ha-
rus semangat karena Allah SWT. Dan hari 
itu aku shalat, aku tidak menyerah sampai 
buka.

Apa arti puasa menurut Adiba? Ini pengalaman berpua-
sa yang ke berapa?
“Tidak makan dan minum dari pagi sampai 
magrib. Ini pengalaman Adiba yang kedua 
dan puasanya full sampai hari ini.

Apa yang menyenangkan saat berpuasa?
Yang menyenangkan saat berbuka, karena 
makanannya enak - enak.

Apa arti puasa menurut Icha? Apakah puasanya full atau 
setengah hari?
“Menahan makan dan minum dari pagi 
sampai magrib. Aku senang kalau pas main 
langsung tiba waktu berbuka. Ini pengala-
man pertama Icha dan puasanya sampai full.

SHAKILA 
FARZANA 

ODE
(TK B2)

RAHIL
(3 BINTANG)

GHIBRAL
(4 VENUS)

AQQIL
(1 AIR)

SADDAM
(5 CALISSTO)KAYLA

(2 AKAR)

CLARISSA 
NAJMA 

SYAFANA
(TK B3)

AZKA
ZAIDAN

ATHALLAH 
(TK B1)

AURA
ADIBA
IDRIS

(TK B3)

Bagaimana puasanya Zaidan?
“Puasa Zaidan belum pernah batal, dan 
Zaidan puasa sampai jam 6”

Perasaan Zaidan bagaimana bisa puasa 
full sampai maghrib? Apa sih arti puasa itu?
“Senang, bisa buka sama-sama di rumah. 
Ini puasa Zaidan yang pertama bisa sampai
maghrib. Puasa itu tidak boleh marah”

Pada hari Sabtu, teman-temanku datang 
ke rumahku untuk berbuka puasa bersa-
ma. Ada juga anak yatim. Mula-mula acara-
nya pembacaan surat Ar-Rahman lalu dilan-
jutkan dengan tausiyah.

Waktu umur 7 tahun aku bikin teh untuk buka 
puasa. Tapi aku malahan nyobain tehnya, karena 
biar tahu kurang manis atau enggak.

Ramadhan tahun ini terasa berbeda dari puasa 
tahun kemarin karena puasa tahun ini kita ujian. 
Juga terasa menyenangkan karena kita bisa be-
lajar dan ibadah dengan taat. Tetapi terkadang 
kita belajar menjadi tidak fokus, hehe….

KAMILLAH
(5 HYPERION)

ORYZA
SATIVA

(5 HYPERION)

Aku puasa sejak TK B yaa… Ada yang bolong sih, 
tapi gapapa kan, hehe…. Dulu waktu tarawih 
paling cuma 4 rakaat, habis itu main kejar-ke-
jaran di masjid.

RAISYA
ATAYA 8A

AKHTAR
7B

ALGHI
7B

Sebenarnya saya sedih tidak ada outbound saat 
bulan puasa. Walaupun berpuasa, saya tetap ingin 
berolahraga, dan outbound itu seru. Tetapi bagi 
teman-teman lain mungkin tidak menyenangkan 
berolahraga saat puasa.  

Saya happy puasa di sekolah. Saya happy 
berpuasa, pulang lebih cepat sehingga bisa isti-
rahat di rumah dan membantu ibu menyiapkan 
menu buka puasa. Biasanya saya buka puasa 
dengan kolak, dan makannya dengan semur.

I love fasting because its fantas-
tic that we cannot eat.  And fasting 
month is so many merit and when we 
pray tarawih its so long but the longer it 

gets the more merit you get. I love fasting 
month because when we pray, read, study 
and anything else you get merit even more 
in the holy month
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Wisuda SD berlangsung pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2017 
di Gedung Pandan Sari, Taman Bunga Wiladatika Cibubur. 

Acaranya dimulai pada pukul 08.00 dan berakhir pada pukul 
12.00. 

Tema wisuda kali ini berisikan pesan yang sangat 
mendalam bagi para siswa kelas VI, bahwa selepas lulus dari 
SD nanti walaupun akan banyak mengalami perubahan- 

Pada tanggal 9 Juni 2017 bertepatan dengan 14 Ramadhan 
1438 H, sebanyak 62 siswa-siswi angkatan VIII SMP Al-

Jannah diwisuda. Prosesi wisuda ini berlangsung di Aula 
Masjid Salamah yang dirangkai dengan acara buka puasa 
bersama.

“A Sweet Ending To a New Beginning Become a Great 
Islamic Youth. Jadilah anak yang membanggakan bagi kedua 
orangtua,”  demikian pesan Bu Endiyah sebagai Kepala 
Sekolah SMP Al-Jannah dengan suara yang bergetar haru.

“Everything Will Be Changed
But Never Change Your Taqwa to Allah”

WISUDA SMP

WISUDA SD
perubahan dalam hidup, namun yang pasti ketakwaan kepada 
Allah yang InshaAllah telah tertanam dengan baik selama ini 
tidak boleh berubah.

Selain serangkaian prosesi pelepasan siswa kelas 
VI, kegiatan wisuda ini juga menjadi momen pemberian 
penghargaan kepada siswa-siswi berprestasi. Ada 7 katagori 
siswa-siswi berprestasi yaitu: Siswa Terdisiplin, Siswa Teratur, 
Siswa Tersholeh, Siswa Terkreatif, Siswa Terkooperatif, Siswa 
Terpeduli, dan Siswa Teramanah. Penghargaan yang diberikan 
berupa piala dan sertifikat.

Pada acara pelepasan ini, siswa-siswi kelas VI 
mempersembahkan lagu Terima Kasihku, Terbaik Bagimu dan 
Bunda untuk guru dan orangtua. Adik-adik kelas I-V juga hadir 
untuk menyumbangkan beberapa penampilan tari, puisi, dan 
olahraga pencak silat. Acara wisuda ini berakhir penuh makna 
dan ditutup doa oleh Ust. M. Ali, LC.

Pada kesempatan wisuda tersebut Muhammad Dzaki 
Akbar diberi kesempatan untuk menyampaikan sepatah-
dua patah kata. “Pastilah ada sikap dan perkataan kami yang 
salah dan menyakitkan hati bapak ibu guru. Karenanya, kami 
memohon maaf,” demikian permohonan Dzaki mewakili 
teman-temannya.

Selain itu, Dzaki juga dipanggil lagi (agar naik panggung) 
untuk menerima penghargaan siswa terbaik kategori Lulusan 
Terbaik.  Dzaki menduduki Peringkat Pertama dengan jumlah 
nilai UN 374,0. Sedangkan Peringkat Kedua dan Ketiga diduduki 
oleh Fauzan Akbar Novindra (dengan jumlah nilai UN 346,0) dan 
Muhammad Febriano Sugiarso (dengan jumlah nilai UN 344,0).

“TK Al-Jannah telah berupaya menjalankan 
amanahNya dengan mendidik siswa-siswinya menjadi anak 
sholeh-sholehah, dengan mengenal Allah, mensyukuri 
dan beribadah kepadaNya, serta meningkatkan lifeskill 
melalui berbagai permainan edukatif yang menyenangkan,” 
sambutan Bu Adelina selaku Direktur Pendidikan Al-Jannah. 

Sedangkan Bu Ramini selaku Kepepala Sekolah TK Al-
Jannah berharap: “Semoga pendidikan yang telah diberikan 
kepada siswa-siswi bisa menjadi bekal awal yang baik untuk 
melangkah pada pembelajaran lebih lanjut”.

AKHIRUSSANAH
TK B 2017

“We are Happy to be Shalih Kids”

Sabtu 20 Mei 2017, TK B Al-Jannah mengadakan acara 
Akhirussanah di Aula Masjid Salamah. Acara berlangsung 

dengan tertib dan cukup seru.  Keseruannya terlihat pada 
berbagai penampilan pentas seni yang dipersembahkan 
oleh siswa-siswi Day Care, Play Group dan TK A Al-
Jannah. Kebolehan mereka  dalam hafalan Al-Qur’an dan 
terjemahannya juga membuat orangtua terharu. 
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SD

On Going event
• USBD Level VI (SD)
• Persiapan Level VI Ke Hulu Chai (SD)
• Ujian Praktek Level I - VI (SD)
• Akhirusanah (TK)
• Penyuluhan bahaya rokok elektrik (SMP)
• Kunjed level 8 dan 9 (SMP)
• Tarhib Ramadhan (SMP)

MayApr

Jun
• UAS Level I - V (SD)
• Wisuda Level VI (SD)
• Baksos Dan Bukber (SD)
• Pesantren balita (TK)
• Dizaf (TK)
• Ulangan Kenaikan Kelas (UKK)
• Pesantren Ramadhan
• Buka puasa bersama
• Pengambilan Raport
• Pra Raker unit TK-SD-SMP
• Libur Ramadhan dan Iedul Fitri

• Kunjed level V ke museum Naskah Perumusan (SD)
• Special Event level II “Lomba menghias bekal sekolah” (SD)
• Special Event level IV “Kartini Day - Service Learning” (SD)
• Special Event level III “Gigiku Sehat” (SD)
• Kunjed Level I “Planetarium” (SD)
• Fun Adventure Level IV-V Gunung Pancar (SD)
• Workshop Kurtilas Seluruh Guru SD (SD)
• Join Camping Dari Malaysia
   (SK Seri Tasik & SK Taman Midah 2) (SD)
• Lomba Marawis: Juara II (SD)
• Fun cooking tema telur bebek (TK)
• Supercamp (TK)
• FLS2N (SMP)
• O2SN (SMP)
• Ekspedisi Taman Nasional Ujung Kulon (SMP)
• Final KMNR (SMP)
• Asia Trip to Japan (SMP)

Up Coming event

PEKAN

72TH HUT - RI
MERAH PUTIH

ASEAN
Society Trip...

(Malaysia - Singapore)
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Azra, begitulah panggilan akrab siswa  kelas 3  SD Al-
Jannah ini. Azra termasuk siswa yang sangat aktif, mulai 

dari kegiatan belajar, bermain bersama teman, dan ekskul. 
Bahkan setelah proses belajar usai (sekitar jam 4 sore), Azra 
masih menyempatkan diri untuk mengikuti program Rumah 
Tahfidz  di Sekolah Al-Jannah. 

Hingga kini Azra sudah mengafal Al-Quran sebanyak 
2 juz. Dia menghafal Al-Quran sejak di kelas 2. Selain di 
rumah tahfidz, dia juga menghafal Al-Quran di rumah 
dengan bimbingan orangtuanya. Di rumah, Azra setiap hari 
menghafal Al-Quran selama 1 jam, sebanyak 3-6 ayat. Azra 
mampu menghafalnya secara ikhlas, dan motivasinya supaya 
disayang oleh Allah SWT dan bisa masuk surga. Subhanallah, 
semoga hafalan Qur’an Azra terus meningkat ya, Amin.

Muhammad Dzaki Akbar adalah salah satu murid berprestasi SMP 
Al-Jannah. Dia sering diikutsertakan di berbagai lomba. Dia pernah 

menjadi pemenang pertama lomba MHQ  se-Kecamatan Cipayung. 
Prestasinya Dzaki pun melejit ketika dia memperoleh skor tertinggi 

UNBK 2017 dengan jumlah skor 374, dengan rincian Matematika 100, 
IPA 100, Bahasa Indonesia 86, dan Bahasa Inggris 88.

Tahun ini Dzaki telah lulus dari SMP Al-Jannah, semoga Dzaki terus 
menjadi anak yang sholeh dan santun serta berprestasi amin.

AZRA AL-HAFIDZ

DZAKI
JAGOAN MHQ

ABIYU
JAGO RENANG
Alhamdulillah, Allah SWT memberikan bakat dan potensi 

besar kepada Abiyu di bidang renang. Pada hari Sabtu 
20 Mei 2017 dalam rangka Indonesia Autism Games di Citos 
Cilandak, Abiyu meraih peringkat pertama dalam lomba 
berenang gaya bebas pada jarak 50M dengan catatan waktu 
44,50 detik.

 Sebelumnya Abiyu juga juara 1 lomba renang autism di 
Sekolah Quantum. Semoga kemenangan ini dapat memacu 
semangat Abiyu untuk terus berprestasi pada kompetisi-
kompetisi  berikutnya, tetap semangat berlatih Abiyu, we 
are so proud of you ..

(Malaysia - Singapore)
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Tahun ini camping level atas SD diadakan di kawasan  
gunung Pancar, Sentul, Bogor. Dengan tema “Doing Ev-

erything For The Sake Of ALLAH” yang maknanya, apapun 
yang siswa/i lakukan tujuannya adalah tetap untuk dan 
karena Allah. Oleh sebab itu seluruh siswa ingin menjadi 
anak yang tangguh dan kuat, karena Allah lebih menyukai 
hambanya yang kuat, amin.

Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari, dimulai pada 
tanggal 13 – 15 April 2017. Kegiatan ini diikuti oleh  level 4 
dan 5 yang lebih kurang berjumlah 300 siswa dan 30 guru. 
Aktivitas disana sangat bervariasi dan sangat menyenang-
kan bagi siswa dan siswi dimulai dari game, outbound, 
jelajah alam dan kegiatan IAS day juga dilaksanakan disana. 
Semua siswa yang hadir sangat antusias. 

Yang membuat kegiatan ini semakin seru yaitu, 
kegiatan ini juga diikuti oleh siswa home stay dari sekolah 
sahabat di negara tetangga yaitu negara Malaysia, dari 
dua sekolah sekaligus, SK TAMAN MIDAH 2 dan SK SERI 
TASIK, yang lebih kurang 20 siswa dan guru. Mereka sangat 
menikmati kegiatan kepramukaan yang sekolah Al-Jannah 
selenggarakan. Siswa dari Malaysia sangat senang berada 
diantara siswa sekolah Al-Jannah dan berharap kedepannya 
semakin erat hubungan sekolah Al-Jannah dengan sekolah 
di Malaysia.

Ada cerita dari siswa Malaysia, dimana sesuai jadwal 
dihari ketiga kegiatan siswa siswi adalah bermain air di 
sungai kecil, nah mereka sebenarnya sangat ingin mengikuti 
kegiatan tesebut, tapi sayang kegiatan itu dilaksanakan 
di hari ketiga sementara mereka pagi dihari ketiga harus 
mengunjungi daerah Bandung sebelum take off ke Kuala 
Lumpur, dan meraka sangat sedih tidak bisa mengikuti 
acara tersebut.

Berikut komentar siswa dari Malaysia tentang kegiatan 
SD Al-Jannah

1. Amirul Afif (SK Taman Midah 2)
“Saya merasa sungguh gembira dapat belajar bersama

-sama siswa dari Al-Jannah, dapat ilmu yang baharu, saya 
ingin juga menambah pengalaman yang baharu dan juga 
bekerja sama dengan mereka. Hutan disini sungguh 
nyaman, cantik dan banyak jenis-jenis pohon.”

2. Danil (SK Taman Midah 2)
“Pengalaman saya disini,buat saya firstime keluar 

negara bersama teman. So disini saya kira sungguh gembira 
karena dapat menambah ilmu baharu, dapat mendisplink-
an diri, dapat tidur bersama teman-teman. Suasana di 
gunung Pancar sungguh nyaman, udara segar tak seperti 
Malaysia, Malaysia seboh banyak kereta, itu saja.”

3. Danish (SK Seri Tasik)
“Saya merasa seronok disini kerana suasana disini 

sungguh nyaman, dan cantik, pohon-pohonya tersusun 
dengan rapi, lagi sejuk dan dapat melihat spesies hewan 
yang unik.” M
t. 

PA
N

CA
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Pada bulan April 2017 dari tanggal 17 sampai 21 ada 
kegiatan penting dan sangat meriah yang dilakukan di 

sekolah Al-Jannah yaitu kegiatan Science Party dengan 
tema “Healthy Science”. Kegiatan yang melibatkan seluruh 
siswa Al-Jannah mulai dari siswa TK, SD, sampai SMP 
dan juga siswa di wilayah Jabodetabek sekitar Al-Jannah 
ini dirancang bertujuan untuk meningkatkan kreatifitas 
siswa juga meningkatkan semangat berkompetisi  siswa. 
Ada berbagai kegiatan yang dilakukan diantaranya : lomba 
melempar kertas, futsal  dan renang untuk siswa TK, ada 
lomba pesawat kertas, futsal, renang, dan pecobaan sains 
untuk siswa SD, dan lomba ‘Robe Goldbreg‘ serta  renang 
untuk siswa SMP. 

Selain itu untuk guru juga diadakan lomba pembuatan 
media belajar dari barang bekas. Sedangkan untuk setiap 
level diadakan lomba pameran karya sains dengan presentasi 
yang sangat mengesankan dari para siswa. Workshop 
untuk guru juga menghadirkan pembicara Bapak Ridwan 
Hasan Saputra yang juga pendiri kampung Matematika di 
Laladon Bogor. Pak Ridwan memberikan materi tentang 
Berfikir Suprasional dan HOTS (High Order Thinking Skill).

Alhamdulillaah kegiatan ini berlangsung sangat meriah 
dan menghasilkan banyak karya dan prestasi  baik siswa 
maupun guru. 

11
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Dalam rangka mempelajari budaya, karakter dan teknologi 
dari negara maju di benua Asia, pada tahun ini SMP Al-

Jannah melakukan kunjungan ke negara Jepang. Program 
ini dikemas dalam bentuk kegiatan wisata pendidikan (edu-
tour).  

Selama 6 hari guru dan siswa/i SMP Al-Jannah di negeri 
sakura berupaya agar dapat meningkatkan semangat dan 
mentalitas global serta menjalin kemitraan internasional, 
dengan sasaran: 

• Mengenal langsung suasana asli negara lain dan  
kegiatan keseharian masyarakatnya,

• Memiliki pertemanan baru melalui aktivitas  
school visit,

• Pengembangan karakter siswa dalam 
kemandirian,kesederhanaan, tanggungjawab, 
disiplin, dan mengasah mental untuk siap 
berkompetisi dengan warga dunia lainnya,

• Mempelajari aktivitas Islam, alam dan sains di 
negara Jepang melalui wancara atau pengamatan 
langsung,

• Membangun mental tangguh dengan belajar 
berjuang dengan keterbatasan/kesederhanaan 
dalam berpergian tanpa didampingi orangtua,

Alhamdulillah, seluruh rangkaian kegiatan berjalan 
dengan lancar dan selamat. Semoga perjalanan ini penuh 
dengan keberkahan dan hikmah sehingga menjadi 
pembelajaran yang bermakna sebagaimana yang diharapkan 
khususnya bagi para peserta yang mengikuti, amin.

“Subhanallah, perjalanan yang sangat bermakna 
bagi anak-anak, ada yang belajar bertoleransi dengan 
temannya, ada yang menjadi lebih disiplin karena aturan 
jadwal kegiatan yang padat yang harus diikuti. Namun, 
inshaAllah  yang pasti semua anak-anak mendapatkan 
pengalaman berharga yang tidak akan mereka lupakan 
seumur hidupnya, dan membentuk mental tangguh untuk 
menghadapi masa depan” demikian komentar ibu Hesti 
Rahayu (Ketua rombongan tour Jepang)

12
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Pada tanggal 2-5 April 2017 SMP Al-Jannah melakukan 
serangkaian kegiatan Building Survival Skill di Taman 

Nasional  Ujung Kulon (TNUK). Kegiatan ini diikuti oleh 
23 siswa dan 12 guru SMP Al-Jannah, serta 5 orang dari 
eskternal (1 dari Konsultan Alam, 2 dokter, fotografer, dan 
1 local guide).

Rangkaian Building Survival Skill tersebut terdiri dari 
lima kegiatan. Pertama, bakti sosial di Kecamatan Sumur, 
Desa Sumberjaya, dengan menyalurkan 168 item berupa 
perlengkapan alat shalat, Al-Quran, dan buku bacaan. Kedua, 

Satu lagi kegiatan TK Al Jannah yang sangat menyenangkan  
dan hanya untuk siswa TK B yang tidak lama lagi akan 

memasuki pendidikan SD, yaitu kegiatan “Supercamp”. 
Kegiatan tahunan yang selalu diadakan pada akhir tahun 
ajaran ini diadakan pada tanggal 21-22 April 2017. 

Apa itu “Supercamp”? 
Supercamp merupakan kegiatan untuk melatih 

kemandirian siswa. Mereka bermalam di sekolah dan seluruh 
aktifitasnya dilakukan sendiri. Tentu saja kegiatan dirancang 
sedemikian rupa agar mereka senang.  Selain karakter mandiri, 
kegiatan Supercamp ini sebenarnya juga untuk menanamkan 
sikap tanggung jawab dan mengasah kemampuan life skill 
(siswa TK B) yang dibutuhkan di jenjang SD. 

Rangkaian kegiatan Supercamp dilakukan selama 
sehari semalam. Kegiatan apa saja itu? Di antaranya adalah 
membuat daftar barang yang siswa bawa, tidur siang, 
snack sore, outbound, menonton drama, api unggun dan 
tadabur alam. Kegiatan membuat daftar barang bertujuan 
agar siswa mengetahui dan bertanggung jawab terhadap 

barang yang 
mereka miliki. 
Pada kegiatan 
outbound siswa 
melakukan 
kegiatan low 
Impact (bakiak 
dan halang 
rintang) dan high 
Impact (two line 
bridge, rakit, 
dan penyeberangan basah). Pada malam hari siswa diajak 
menonton drama yang disajikan oleh guru-guru TK dan 
diakhiri dengan kegiatan api unggun. Pagi harinya setelah 
shalat subuh berjamaah siswa mentadaburi alam yang ada 
di lingkungan Al-Jannah.

Kemandirian yang dibangun dari rangkaian kegiatan 
tersebut antara lain siswa berlatih mempersiapkan diri 
dalam hal mandi, makan dengan bertanggung jawab untuk 
mencuci alat makannya sendiri, serta tidur dengan teman 
tanpa ditemani ayah dan bunda. Selain itu, mereka juga 
berlatih disiplin seperti dalam melakukan shalat berjamaah 
di masjid.

Semoga Supercamp ini dapat menjadi momen yang 
tak terlupakan dan pengalaman berharga untuk bekal 
kemandirian mereka di jenjang sekolah berikutnya. 

TAMAN NASIONAL UJUNG KULON

Building Survival Skill

Belajar Mandiri dengan
Supercamp

TK

canoing di sungai Cigenter 
lalu berlanjut dengan 
menanam bibit pohon 
Nyamplung dan Mangrove. 
Ketiga, observasi di 
Padang Gembalaan 
dengan mengamati satwa 
dan jumlah populasinya 
serta tanya jawab kepada 
pengelola. 

Keempat, berupa 
Tracking hutan hujan 
dataran rendah dan 
penyeberangan basah di laut. Kegiatan Tracking hutan hujan 
dataran rendah banyak menguras tenaga namun berjalan 
lancar dan alhamdulillah tidak ada yang jatuh sakit. Selama 
perjalanan Tracking peserta melakukan Observasi dan 
eksplorasi. Mereka menemukan kotoran badak, jejak badak. 
jejak macan, jejak banteng, makanan badak, dan flora 
lainnya di dalam hutan. Adapun track yang dilewati adalah 
hutan hujan tropis, susur pantai,  tanjung layar, mecusuar, 
dan Chibom. Penyebrangan basah di laut dilakukan 
setelah Tracking. Peserta nampak senang saat melakukan 
penyeberangan basah menggunakan tali. Penyebrangan 
basah ini dilakukan dari Chibom menuju kapal.
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SEMINAR

Seminar Parenting Bersama Ustadz Arsal Sjah (penulis 
buku Be Strong and Noble)                        

                        

Sekolah Al-Jannah selalu berusaha membangun sinergi 
dan kesamaan visi bersama dengan seluruh Orangtua/

Wali murid, karenanya pada di Ramadhan kali ini diadakan 
seminar parenting khusus untuk orangtua SMP

“Al-Quran merupakan petunjuk dan penjelasan akan 
kebenaran dan pembeda antara yang haq dan bathil bagi 
manusia yang harus dipelajari, difahami, ditadaburi dan 
diamalkan agar hidup kita terarah, sesuai ayat Quran surat 
2:185, “ demikian penjelasan Ustdz Arsal Sjah.                        

Beliau mengingatkan, bahwa kita sebagai orang yang 
beriman ditegur oleh Allah dengan teguran keras dalam 
surat Al-Hadid : 12-16. Demikian di antara intisasi seminar 
parenting tersebut. Seminar parenting ini kemudian 
dilanjutkan dengan acara buka bersama antara walimurid, 
guru dan siswa SMP Al-Jannah. Setelah itu berlanjut dengan 
kegiatan shalat magrib berjamaah, makan malam, dan bagi 
raport. Alhamdulillah, acara berjalan lancar dan sukses.

MENJADIKAN KELUARGA
BERKAH DUNIA AKHIRAT
DENGAN AL-QUR’AN

Rasional dan HOTS adalah bekerja ikhlas semata-mata 
karena Allah SWT, berbagi ilmu yang bermafaat dan 
merencanakan kesusahan demi kebaikan”

Selain bertujuan untuk membangun SDM yang 
berkualitas di Al-Jannah, melalui seminar ini juga diharapkan 
dapat membangun SDM yang ikhlas bekerja semata mata 
karena mencari ridho Allah SWT. “Dengan bekerja ‘ikhlas’  
inshaAllah ada banyak rezeki tak terduga yang akan kita 
dapatkan yang bentuknya tidak hanya dalam bentuk materi” 
demikian diungkapkan Bpk. Ir Raden Ridwan Hasan Saputra 
selaku pembicara seminar.

Sebagai bagian dari event AJ Science Party, diadakan 
seminar yang  melibatkan guru Al-Jannah dan guru-guru 

se-JABODETABEK, serta perwakilan orang tua murid Korlas. 
seminar ini merupakan kegiatan yang sangat baik sekali 
dalam menanamkan konsep berpikir Suprarasional dan 
High Order Thinking Skill (HOTS) kepada peserta. 

Peserta menyambut baik kegiatan ini dan tampak 
antusias mengikuti kegiatan. Salah satu peserta yaitu Ibu 
Endah Supeni sekaligus kepala sekolah TKQ Al- Muhajirin 
mengatakan “poin penting aksi nyata dari konsep Supra 

NGAJI

Supra Rasional

BARENG
Aa’ hadi

(High Order Thinking Skill) & HOTS

Dalam rangka tarhib Ramadhan 1438 H, Sekolah Al-Jannah 
juga mengadakan pengajian Guru & Karyawan bersama 

Aa’ Hadi. Pengajian ini diadakan di Masjid Salamah pada pada 
tanggal 24 Mei 2017.

Aa’ Hadi berpesan agar dalam bekerja tidak sekadar 
mengejar gaji ataupun pujian. Mengejar saja tidak boleh, 
apalagi menuhankannya.  “Jadikanlah mengajar, bekerja, dan 
semua kegiatan lainnya untuk ibadah biar hidup enak. Tidak 
capek,” jelasnya. 

Aa’ Hadi juga berpesan agar hidup mulia dan 
dipermudah oleh Allah SWT, maka hendaknya: memperbaiki 
shalat, muliakan ortu ortu dan mertua, memperbanyak 
sedekah, jadilah orang yg paling mulia di keluarga, dan 
memperbaiki lingkungan di sekitar kita.
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Ramadhan activity in Al-Jannah Islamic, Nature and 
Science school consist of two activities, inside and 

outside school’s activity, such as charitybazaar, game for 
charity, Tarhin Ramadhan and Baksos. This activity is also 
had visited orphan orphanage and dhuafa around Al-
Jannah’s school. All activities were started from May 24th, 
2017 - June 14th, 2017 and Alhamdulillah all activities had 
already succeeded well.

All students of Al-Jannah Junior High School did some 
fund raising from beginning  of Ramadhan until before the 

Games For Charity held on 23rd May 2017 in Masjid 
Salamah’s Hall, this event prepared by the students of 

Al Jannah Junior High School, they improve their creative 
idea to create some educative games, there are many 
games had already prepared, such as : Making Slime, Angry 
Bird, Mini Soccer, Pop Ballon, Fishing, Congklak, Bekel, 
Catur, Gangsing, Yoyo, Blowing balloons, Archery and many 
more. The cost for each games is Rp 5.000,- . The target of 
the participant by joining this event are the students of Al 
Jannah Elementary School. At that day, Thanks to Allah.. 
so much participant had come to play the games, beside 
that they give the money to help the people who need it. 

The participants are very anthusiastic in this event, as we 
can see many students bought the ticket repeatedly. The 
outcome of this event will be donated for social activities 
of Al-Jannah junior high school which will be held on 
Ramadhan. Alhamdulilah… the outcome of this event is 
Rp 6.000.000,-

BAKSOS SD & SMP

SMP
Games For Charity

charity. The outcome of this event is Rp 24.000.000.-  , and 
also all students of Al-Jannah Elementary school did their 
fund raising with the out come is Rp 110.868.000,-. They 
did their baksos with sharing to dhuafa around Al-Jannah’s 
school and visited orphan orphanage at ulul ilmi  boarding 
school. Alhamdulilah this event went smoothly, hopefully 
this event could open the insight for the all students of Al-
Jannah both Elementary and Junior High School about the 
beauty of sharing and giving in the beautiful month’s of 
Ramadhan.
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