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Untuk dapat menjadi bijaksana kita dapat mengambil 
pelajaran dari alam. Ada keseimbangan yang 
harmonis di alam semesta. Seimbang dalam arti 

sunnatullah mengenai dimensi ukuran, jumlah, maupun 
waktu. Sebagai contoh diri kita sebagai manusia. Makanan 
yang kita makan harus kita kunyah dahulu sebelum masuk ke 
dalam usus. Karena usus kita hanya mampu menerima dan 
mengolah benda yang masuk dengan ukuran yang halus. 
Demikian juga dengan jumlah makanan yang masuk ke perut 
kita, kalau kurang atau melebih kapasitas perut, maka bisa 
menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan tubuh.

‘Belajar dari Alam’ dalam arti luas, menjadi tema 
majalah Magnifier Al-Jannah edisi ke-6 ini. Siswa Al-Jannah 
mulai unit TK sampai dengan SMA senantiasa dibimbing 
untuk tidak hanya mengenal alam semesta tetapi juga turut 
menjaga kelestarian nya. Karena di sinilah kita tinggal. Ada 
banyak bencana yang faktor utamanya adalah ulah kita 
manusia yang dengan sengaja merusak ‘keseimbangan’ 
yang ada di alam, seperti membuang sampah sembarangan, 
merusak tanaman, dan lain sebagainya.

Semoga seluruh keluarga besar Al-Jannah termasuk 
orang-orang yang turut melestarikan alam semesta dengan 
senantiasa menjaga keseimbangannya. Sehingga pantas 
disebut Allah SWT sebagai ‘khalifah fil-Ardh’ atau pemimpin 
di muka bumi. Allahu a’lam bish-shawwab.

Wassalamu’alaikum

Adelina Pane

Director’s NOTE
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Sebagai khalifah fil-Ardh (pemimpin di muka bumi), 
manusia diberi tanggung jawab untuk  memelihara 
bumi dan kehidupan yang ada. Karenanya, manusia 

harus mengembangkan ilmu pengetahuan tentang bumi 
dan kehidupan. Dari ilmu pengetahuan tersebut, manusia 
menemukan teknologi untuk memudahkan dalam menjalani 
kehidupan dan mendorong kinerjanya untuk memelihara 
bumi. 

Bertanggung jawab merupakan karakter yang wajib 
dimiliki oleh setiap manusia. Rasulullah bersabda: “Setiap 
kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung 
jawab atas apa yang dipimpinnya.” (HR. Muslim). 

Sekolah Al-Jannah sebagai institusi pendidikan 
sangat berkepentingan menumbuhkan karakter tersebut. 
Berbagai upaya terus dilakukan, termasuk dengan kegiatan 
character building secara formal (setiap pagi) dan non 
formal (sepanjang hari). Membersihkan kelas, merapikan 
media belajar setelah selesai belajar, memimpin doa saat 
sholat ataupun makan siang, mengurangi sampah plastik, 
membuang sampah pada tempatnya, serta membersihkan 
sisa makanan dan meletakkan gelas dan piring di tempatnya, 
adalah contoh kegiatan pembiasaan di sekolah untuk 
menghasilkan karakter tanggung jawab. 

Begitu pula, ikrar dan janji siswa yang dilisankan setiap 
pagi (sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai) juga 
mengandung unsur-unsur pembentuk karakter tanggung 
jawab, yaitu: 

ALAM - KARAKTER LEADERSHIP

Demikianlah berbagai upaya terus dilakukan. Semoga 
dari Sekolah Al-Jannah, akan lahir pemimpin masa depan 
yang bertanggung jawab, bertakwa, cinta alam dan unggul 
dalam sains. Amin.

Memegang teguh akidah, taat beribadah dan berakhlak mulia 

Bersikap disiplin, mandiri dan penuh tanggung jawab 

Belajar dengan tekun dan mentaati peraturan sekolah.

Salah satu alasan diciptakan manusia adalah untuk menjadi khalifah di muka bumi. “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman 
kepada para Malaikat:’Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.’…..” (QS. 2:30).

(MANDIRI, DISIPLIN DAN BERTANGGUNG JAWAB)
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Teknologi tak akan ada
- Tanpa ALAM -

3. Warna Pada E-Readers

Kenapa membaca E-Readers tidak membuat mata Anda 
sakit? Karena memakai konsep warna sayap kupu-kupu yang 
membuat berbeda dari tampilan warna pada komputer.

4. Peringatan Tsunami

Terinspirasi oleh komunikasi lumba-lumba, EvoLogics 
mengembangkan sensor bawah laut yang memancarkan sinyal 
frekuensi tinggi untuk mendeteksi gempa bumi bawah laut 
sebagai tanda peringatan tsunami.

5. Lampu LED Efisien 

Cahaya kunang-kunang juga menginspirasi ilmuwan untuk 
meniru struktur perut kunang-kunang untuk meningkatkan 
efisiensi lampu LED sebesar 55 persen. 

Demikianlah, Allah SWT telah menundukkan alam untuk 
kepentingan manusia. Dengan karunia akal, manusia dapat 
berpikir dan berkreasi untuk memanfaatkan alam. Sekolah 
Al-Jannah juga berkomitmen menjadikan alam sebagai salah 
satu sumber belajar, untuk dieksplorasi hingga menginspirasi 
dalam pembelajaran dan pengembangan pengetahuan. Selain 
berpikir kritis dan kreatif, pembelajaran ini diharapkan dapat 
membentuk kepribadian siswa yang senantiasa bersyukur, 
dengan terus meningkatkan keimanan dan ketakwaannya.

Hubungan alam dan teknologi adalah hubungan yang 
sangat harmonis. Alam banyak menjadi inspirasi bagi 
penemuan teknologi, sebaliknya teknologi diarahkan 

untuk menjaga kelangsungan hidup di alam. 

Alam menginspirasi perkembangan teknologi bukan 
hanya dari sisi morfologi (hewan atau tumbuhan). Tapi juga 
dari warna, tektstur, gerak, zat-zat yang terkandung, serta 
unsur-unsur lain di alam sekitar seperti air, angin, gunung, 
batu-batuan dan lain-lain. Berikut ini beberapa penemuan 
teknologi yang terinspirasi oleh alam:

1. Kereta Api Shinkansen

Kereta api Shinkansen di Jepang adalah kereta api dengan 
kecepatan tinggi 330 Km/jam. Untuk mengurangi suaranya, 
bentuk depannya dibuat mirip paruh burung kingfisher yang 
dapat melesat dengan kecepatan tinggi tanpa membuat begitu 
banyak riak air.

2. Perekat GeckSkin

Kaki tokek memiliki cengkeraman (daya rekat) yang kuat 
karena memiliki jutaan rambut mikroskopik di bawah kakinya. 
Hal ini menginspirasi saintis untuk membuat perekat yang bisa 
menggantikan jahitan dan staples di rumah sakit. 
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Sekolah Al-Jannah berkomitmen untuk senantiasa 
meningkatkan sikap kemandirian bagi seluruh siswa 
serta konsep penanaman  kemandirian dalam proses 

pembelajaran bagi guru. Karena kemandirian (self-reliance) 
menjadi salah satu output dari pendidikan karakter Islam, 
Alam dan Sains Al-Jannah. 

Pada periode 4 bulan terakhir, SMP dan SMA Al-Jannah 
mengikutsertakan siswa dan gurunya dalam berbagai 
kegiatan pelatihan kemandirian seperti:

1. Beberapa  guru SMP dan SMA   melakukan studi Banding ke 
beberapa sekolah tentang Business Studies dan Internship 
Program untuk membangun spirit memulai usaha kecil dan 
program magang bagi siswa di lingkungan sekolah dan rumah.

2. Workshop di Al-Biruni (AB) Home Library, tentang 
program magang mulai siswa SD hingga SMA, baik 
di sekolah maupun di rumah. Hasil dari workshop ini 

juga telah diterapkan pada kegiatan 
magang siswa 7A dan 8A. 

PENDIDIKAN
Ke MANDIRI-an

3. Mengikuti acara Open Mind AB Home, tentang Talents 
Mapping, memaknai konsep bakat dan menginternali-
sasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Setelah 
acara ini, SMP Al-Jannah merancang kegiatan dengan 
menginternalisasikan muatan karakter di dalamnya.

4. Pertemuan Guru SMP dalam Jaringan Sekolah Alam 
Nusantara (JSAN). Pertemuan semakin menguatkan  
dan mensupport program Business Studies serta magang 
siswa SMP dan SMA Al-Jannah.

5. Mengikuti event “Become More Jakarta”, beberapa 
guru SMP dan siswa SMA Al-Jannah bisa melihat 
model Become More dalam menciptakan platform 
pembelajaran kaum muda. Siswa diharapkan bisa 
meneruskan langkah para pemuda yang saat ini telah 
mendirikan lembaga-lembaga kewirausahaan sosial 
(Social Business).

6. Character Camp, diawali dengan pengumpulan donasi 
melalui Fun Games and Magic Science kepada siswa 
TK dan SD, selanjutnya kegiatan bakti sosial Marbut 
Challenge, Flying Fox, Find Me, pramuka, dan Cooking 
Fever. Kegiatan ini merupakan aplikasi dari ikon sekolah 
Al-Jannah yaitu; Islam, Alam, dan Sains.

7. Siswa SMP Al-Jannah melakukan magang dengan 
tema ‘kuliner’ di  beberapa tempat antara lain Roti 
Jimboy, Bakso Kasino, Danau Bakso, Kripik Nomelo, 
Restoran Emeralda, Warteg Nyai, Warteg Novalia, 
Kantin SD, Kantin SMP, Kolam Renang, dan Catering Al-
Jannah. Sedangkan siswa SMA melaksanakan magang sesuai 
minatnya antara lain di Perusahaan IT, Fotografi, dan lainnya.

Berbagai kegiatan pembelajaran dan pelatihan 
untuk menguatkan karakter telah dilaksanakan. Beberapa 
capaian cukup menggembirakan sehingga bisa dilanjutkan 
dan dikembangkan untuk meningkatan kualitas guru dan 
memaksimalkan values pembelajaran pada siswa agar siap 
menghadapi beragam tantangannya.



Pada tahun 2018 ini, ada tiga (3) orang yang 
diberangkatkan umrah. Ketiga orang tersebut 
adalah Bapak Asep Gani (guru renang), Bapak 
Nouval Gusmanto (karyawan) dan Bapak A. 
Sulaeman (karyawan).  Kebahagiaan terlihat saat 
nama mereka dipanggil oleh Ketua Badan Pendiri 
Bpk. Muslimin Siregar untuk diberikan reward 
umrah pada saat peringatan Milad Sekolah Al-
Jannah ke-16, bulan November kemarin. Reward 

Umrah diberikan dengan harapan dan tujuan agar menjadi 
pengingat bagi seluruh keluarga besar Al-Jannah bahwa 
bekerja adalah ibadah kepada Allah SWT.

Keberangkatan ibadah umrah dilaksanakan selama 
sepuluh hari dari tanggal 10 Februari sampai dengan 20 
Februari 2018.  Semoga perjalanan menuju ke tanah suci 
senantiasa dilimpahkan kemudahan oleh Allah SWT serta 
mendapatkan ibadah yang sempurna dan makbul, Amin.Dalam rangka memberikan apresiasi kepada guru dan 

karyawan atas dedikasinya terhadap Sekolah Al-Jannah, 
Alhamdulillah setiap tahun yayasan memberikan 

reward umrah.   Pemberian reward umrah telah dimulai sejak 
tahun 2012, dan sampai tahun ini jumlah pegawai yang telah 
diberangkatkan umrah berjumlah dua puluh enam (26) orang. 

Workshop Guru: Aplikasi BEE 
SMART, diadakan di Sekolah 
Al-Jannah pada hari Selasa 14 

November 2017.  Dihadiri oleh 40 guru 
dari 15 sekolah negeri dan swasta  di 
wilayah Cipayung.

Pak Joko dari SMPN 49 yang 
menjelaskan penggunaan aplikasi Bee 
Smart untuk pembuatan soal berbasis 
komputer. Menurutnya, aplikasi Bee Smart 
memiliki beberapa keunggulan. Misalnya, 
tampilan layarnya mirip layaknya UNBK, 
mudah dalam pengacakan soal, dan hasil 
ujian pun bisa dilihat langsung dalam 
bentuk laporan.

Kamis 23 November 2017, Sekolah Al-Jannah mengadakan 
training Bahasa Inggris dengan Gregg Sotiropoulos 
sebagai trainernya. Temanya “Learning through play & 

One size does not fit all”. Dihadiri oleh guru-guru Bahasa Inggris 
dari Sekolah Al-Jannah dan sekolah lain, sekitar 200 orang.

Gregg berpengalaman sebagai guru Bahasa Inggris untuk 
orang asing pada semua level, dan kini sebagai ELT Consultant 

and Teacher Trainer di MM Publication. Dia menjelaskan 
pengajaran Bahasa Inggris dengan berbagai gaya belajar 
siswa secara menarik. Gregg juga berpendapat, bahwa 
game memang memiliki daya tarik dan memudahkan 
anak dalam belajar Bahasa Inggris. Akan tetapi, 
sebuah game tidak selalu cocok untuk semua anak. 
Bahkan tidak semua anak tertarik/suka belajar 
dengan game, tergantung pada tipe dan usia anak. 

Training
Workshop Untuk Guru

dan
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Sekolah Al-Jannah selalu berusaha meningkatkan 
kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai unsur 
utama dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. 

Pembinaan SDM meliputi berbagai bidang, baik akademik 
maupun non akademik atau tim supporting sekolah. 

Pada tanggal 20 Januari 2017, Sekolah Al-Jannah 
mengadakan pembinaan kepada pegawai khususnya Tim 

Pembinaan tentang
Hygiene Sanitasi
Makanan

Supporting tentang hygiene sanitasi makanan di Aula  gedung 
IAS dan pelatihan teknik membersihkan bagi tim Cleaning 
Service. Pembinaan ini bertujuan untuk mengedukasi 
pegawai perihal pentingnya upaya mengendalikan faktor 
risiko terjadinya kontaminasi terhadap makanan, baik yang 
berasal dari bahan makanan, orang, tempat dan peralatan 
agar makanan aman dikonsumsi. 

Pembinaan ini diikuti oleh 41 peserta dengan pembicara 
dari Tim Kesehatan Lingkungan Puskesmas Kecamatan 
Cimanggis yaitu Bapak Kurnia Agung Indraprastha dan Bapak 
Adam Malik Situmorang. 

Dalam rangka menyelaraskan konsep pembelajaran 
mata pelajaran Islam, Alam dan Sains (IAS), Sekolah 
Al-Jannah mengadakan Workshop Integrasi 

Kurikulum IAS  pada tanggal 27 Januari 2018. Setiap unit 
mempunyai strategi yang berbeda-beda.

1. Unit TK, konsep pembelajaran IAS dengan sistem 
moving class

2. Unit SD, konsep pembelajaran IAS pada tiga waktu, 
yaitu:

•   Pemahaman konsep karakter pada kegiatan 
character building setiap pagi

•   Karakter terintegrasi dalam pembelajaran 
tematik

• Implementasi karakter dalam program-program sekolah

3. Unit SMP, pembelajaran IAS disampaikan secara tersirat dalam 
mata pelajaran dan pada saat Character Camp dan Survival Camp.

4. Unit SMA, pembelajaran IAS disampaikan secara tersirat dalam 
mata pelajaran dan pada saat kegiatan pengabdian masyarakat 
serta MABIT bulanan. 

Sebagai narasumber workshop adalah konsultan sains 
sekolah Al-Jannah, Prof.Dr.-Ing H. Fahmi Amhar. Beliau menekankan 
pembelajaran IAS harus up to date agar siswa tertarik, dan tidak 
membosankan.

Workshop dihadiri oleh 45 orang guru dari unit TK sampai 
dengan SMA yang mengampu mata pelajaran IAS. Ibu Dewi 
Yustiningrum, S.Si sebagai Kepala Divisi Sains berharap workshop 
ini dapat meningkatkan kompetensi dan kreativitas guru dalam 
pengembangan kurikulum khas Sekolah Al-Jannah.

WORKSHOP
Integrasi Kurikulum IAS



“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam 
keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu 
pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur...”

(Q.S. an-Nahl [16]: 78) 

Di penghujung semester 1, pimpinan 
sekolah dan para tim guru pembina 
prestasi, secara spontan memanggil 

siswa/i SD yang telah mengharumkan nama 
sekolah atas prestasi-prestasinya. Pagi itu 13 
Desember 2017 mereka semua berkumpul di 
aula masjid, dan dengan dibimbing oleh Bpk. 
Anang Nurholis selaku Ka. Divisi Islam, seluruh 
siswa melakukan sujud syukur.

Alhamdulillah Berikut prestasi siswa-
siswi SD Al-Jannah yang mengharumkan nama 
sekolah: 

• Futsal U: 12 Juara 1 di LIA Cibubur dan di 
sekolah BHK

• Futsal U: 12 Juara 2 di Citos Cilandak Jaksel

• Futsal Juara 1 U: 10 di Turnamen Warrior Futsal 
Al-Jannah Se Jabodetabek

• Futsal U: 10 Juara 2 di Turnamen Cup Tibi 
Jaksel

• Futsal U: 12 Juara 1 di Mc Donald Junior Futsal 
Championship 2017 se-Indonesia 

• Futsal U: 13 Juara 1, U: 10 Juara 1, U: 8 Juara  
 2 di Andika Futsal Indoor Soccer Center Depok

• Renang Juara 1 di Razan Cup Swimming 
Competition Se-Jabodetabek

Syukur
Sujud
MENGAKHIRI SEMESTER 1

• Challenge for Future Mathematicians meraih 
medali perunggu di kejuaraan Mathematic 
Malaysia.

“Dengan sederet prestasi yang diperoleh, 
hendaknya tidak menjadikan kita sombong dan 
takabur. Namun, jadikanlah prestasi ini sebagai 
cambuk untuk terus berprestasi!” ungkap Bapak 
Ali Nurdin, Kepsek SD Al-Jannah.

Alhamdulillah siswa SMP juga mendapatkan 
prestasi-prestasi membanggakan sebagai berikut:

• Fatimah Nabila: Juara 1 Menulis Cerpen di UPI 
Bandung

• Fauzan, Farhan & Fadlan: Memenangkan 
mendali Perunggu Lomba Penelitian Siswa 
Nasional bidang Teknologi

• Deza, Andrea  & Sarah: Harapan 2 Lomba 
Penelitian Siswa Nasional IPS, Jaktim

• Nayla, Thaya & Fatimah: Juara 1 LCC, IGBS 
Cileungsi

• Fatimah, Andrea & Afiq: Juara 3 Jurnalistik, 
Diknas Jaktim

• Putri Isrotul: Juara 1 Cipta Puisi, Darul Hikmah

• Fatimah Nabila: Juara 1 Desain Batik Nusantara, 
SMKN 58

• Davi Alfandri: Juara 1 Pencak Silat, Gor Ciracas

• Ilham: Juara 1 Try Out Akbar, Primagama

• Nio, Darlan: Harapan 3 Science Competition, 
Labschool

Daftar di atas belum termasuk prestasi 
dari lomba-lomba internal sekolah yang rutin 
diadakan. SUBHANALLAH!! Dengan prestasi-
prestasi ini siswa-siswi Al-Jannah  sungguh 
membanggakan, dan menjadi pembuktian 
bahwa SELURUH SISWA AL-JANNAH ADALAH 
PARA JUARA!!!

Makan bersama dan sujud syukur atas 
seluruh nikmat prestasi yang Allah berikan ini 
sekaligus untuk mengingatkan siswa untuk terus 
berikhtiar maksimal diiringi doa, karena pasti 
Allah akan memberikan hasil yang terbaik.

• Renang Juara 1 gaya bebas, Juara 1 gaya kupu-
kupu, Juara 2 gaya kupu-kupu di Al-Jannah 
Swimming Club antar sekolah se-Jabodetabek 

• English Juara 2 dan Juara 3 di LIA Cibubur

• Story Telling Juara 1 di Sekolah Lazuardi

• Story Telling Juara 1 di sekolah Al-Ma’ruf

• Panahan Juara 2 di Cikal Festival 

• Taekwondo Juara 1 dan Juara 2 di GOR Popki 
Cibubur 

• Cerdas Cermat Juara 1 pentas PAI 2018

• Pildacil (Putri) Juara 1 pentas PAI 2018

• Berkisah (Putri) Juara 1 pentas PAI 2018

• Pildacil (Putra) Juara 2 pentas PAI 2018

• MTQ (Putra) Juara 2 pentas PAI 2018

• MTQ (Putri) Juara 2 pentas PAI 2018

• MTQ (Putra) Juara 2 pentas PAI 2018

• OMSI Finalis di Sidoarjo Jawa Timur

• Cerdas Cermat Juara 1 di Sekolah Lazuardi 

• Sains Projek Juara 2 di Sekolah Lazuardi

• OSN Juara 2 se-Kecamatan Cimanggis

• Tahfidz Juara 2 di Sekolah Lazuardi

• Tahfidz Juara 1 di Sekolah Al-Ma’ruf

• Wushu meraih mendali emas kategori senjata 
panjang, medali perunggu kategori tradisional 
tangan kosong, medali perunggu kategori 
senjata kosong, medali perunggu kategori 
tradisional senjata luntur, di Aliansi Kungfu 
Tradisional Indonesia Jet Kun Do Championship 

• Best Player Junior Golf di Indonesia Junior Golf 
Series 5

• IJG Premier League 1 - Indonesian Qualifier 
2018 Juara 2 

• Australian Mathematics Competition kategori 
nilai tertinggi 
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Tim Futsal Warriors SD Al-Jannah mencatat prestasi yang cukup 
gemilang. Alhamdulillah pada tahun 2017 ini sudah berhasil menyabet 
17 trophy, yaitu:

Selain itu, tim Futsal Warriors juga meraih rekor nasional. 
“Ini rekor! Hanya SD Al-Jannah yang meraih juara dua 
kali pada event McDonald’s Futsal,” kata Coach Vennard 

Hutabarat (coach tim profesional dan mantan kapten timnas 
futsal Indonesia).  

Tim Futsal Warriors menang dua kali menjuarai McD 
Futsal Cup Nasional, yaitu tahun 2015 dan 2017.  Kini para 

jagoan Futsal Al-Jannah mendapatkan apresiasi berupa 
Coaching Clinic sebanyak lima kali, bersama  Coach Vennard 
Hutabarat, juga bersama Coach Benny Hera (pelatih di 
Akademi V8) dan Indra Kurnia P. (pemain IPC Pelindo FC). 

Menurut Coach Vennard Hutabarat, Al-Jannah memiliki 
keunggulan dibandingkan sekolah-sekolah lain, yaitu:

1. Memiliki fasilitas futsal sangat bagus. Tidak sewa, serta 
tidak takut kehujanan dan kepanasan.

2. Memiliki keseriusan dalam pembinaan.  Coach Iswandi 
dapat melatih anak-anak hingga dapat berkembang dan 
bermain dengan baik.

Coach Vennard pun merasakan bahwa anak-anak 
senang, maka cukup gampang menerima materi latihan. 
Sehingga dua jam latihan berlangsung efektif, tidak terlalu 
banyak dievaluasi. Anak-anak semakin matang secara individu 
maupun dalam kerjasama tim. 

“Saya berharap tim futsal Al-Jannah bisa mempertahankan 
juara tahun ini. Apalagi sudah mendapatkan pengalaman 
dan ilmu dari Senior McD, dari eks timnas, tentu menambah 
motivasi yang lebih baik,” kata Coach Vennard.

Coach Vennard juga berharap Al-Jannah bisa membina 
anak-anak sejak dini, pada usia emas, untuk bermain futsal 
dengan baik, sehingga akan mencetak calon-calon pemain 
nasional.

1. Juara 2 liga futsal AAFI drpik usia 10

2. Juara 1 Insan Mandiri Cup 2017 usia 11

3. Juara 1 Insan Mandiri Cup 2017 usia 9 

4. Juara 1 Highscope Cup 2017  usia 11 

5. Juara 1 Highscope Cup 2017 usia 9 

6. Juara 2 Trofeo Al-Jannah 2017 usia 9

7. Juara 1 Science Party cup 2017 usia 8

8. Juara 1 Tibi Futsal Cup 2017 usia 11

9. Juara 2 Tibi Futsal cup 2017 usia 10

10. Juara 1 BHK cup 2017 usia 12

11. Juara 1 Lia Cup 2017 usia 11 

12. Juara 1 MCD Cup 2017 Wilayah Timur

13. Juara 1 SF Winner Cup 2017 usia 13 

14. Juara 1 SF Winner Cup 2017 usia 10 

15. Juara 2 SF Winner Cup 2017 usia 8

16. Juara 1 Al-Jannah Warriors Cup 2017 usia 10

17. Juara 1  McD Futsal Cup Nasional 2017

WarriorsWarriorsTim Futsal

Meraih Rekor
NASIONAL



Bullying, bukanlah hal yang sepele. Bullying 
merupakan tindakan agresif seseorang hingga 
melukai fisik maupun mental korban. Perilaku 

bullying tidak semata-mata disulut oleh konflik 
tertentu, namun seringkali lebih disebabkan adanya 
perasaan superior atau merasa lebih baik oleh si pelaku.

Abu Hamid Al-Ghazali menjelaskan, bullying sering 
dilakukan dengan cara mempermainkan aib seseorang di 
hadapan publik. Aib dijadikan bahan olok-olok sehingga 

Islam Melarang Bullying
(Elvan Maulana S, Kelas X-IPA, SMA Al-Jannah)

Tahukah kamu, 
apa itu Cupu-
cupu? Kacamata 

besar dan behel ala 
Betty La Fea? Atau celana 

memicu gelak tawa orang lain. Bentuknya bisa secara lisan, 
bahasa tubuh, dan sebagainya.

Anak yang suka menyaksikan tindakan bullying juga 
bisa terkena dampaknya. Anak juga merasa tidak aman, 
khawatir menjadi korban, dan ada kemungkinan ikut 
mengalami depresi, cemas, dan traumatis. 

Jauh-jauh hari Islam telah melarang tindakan 
bullying. Allah berfirman: “… janganlah sekumpulan orang 
laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang 
ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula 
sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, 
boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah 
suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan 
gelaran yang mengandung ejekan…” (QS. Al-Hujurat: 11).

“Di zaman milenial ini, satu-

satunya yang paling patut untuk 

kita idolakan dan kita  cintai, adalah 

beliau yang hidup tanpa Facebook, 

Instagram atau Twitter, namun 

memiliki 1,7 milyar followers. Beliau 

adalah Nabi Muhammad SAW.”

Lenang Manggala

kelewat panjang hingga melingkar di perut dan kemeja yang 
dikancingkan di bagian lehernya? Ya, anak cupu memang akrab 
dengan image tidak gaul, aneh dan pendiam.

Anak cupu tahu dengan apa yang sebenarnya dia inginkan. 
Dia tidak mengikuti selera pasar atau mengutamakan gengsi 
demi kredibilitas. Dia mampu menjadi diri sendiri. Bisa jadi 
dia menekuni satu hal yang tidak menarik dan diminati bagi 
kebanyakan orang. Dia tidak peduli dengan apa yang menjadi 
tren. Tapi dia tahu apa yang dia mau di dalam hidup.

Cupu itu hanya istilah. Maka tidak perlu berkecil hati bila 
ternyata kamu dilabeli cupu oleh teman-temanmu. Buktikan 
saja Cupu-cupu tapi sukses, keren gak? Nah, inilah tipsnya:

1. Luruskan niat  Bagi seorang muslim sukses itu bukan hanya 

bahagia di dunia tapi juga di akhirat. Untuk itu, semua 
aktivitas dan cita-cita kita harus bernilai ibadah, termasuk 

dalam belajar. Kita niatkan sukses yang akan kita raih 
adalah sukses yang diridhoi Allah SWT. 

2. Fokus pada tercapai keberhasilan  Kemampuan untuk 

fokus itu penting dalam proses meraih sukses. Dengan 
fokus, maka kekuatan mental dan fisik kita semakin 
besar untuk dicurahkan dalam meraih keberhasilan. 
Karena, tidak terpecah–pecah untuk melakukan hal 
lain. Coba tetapkan target dan batas waktu ketika 
melakukan sesuatu. Selanjutnya hindari hal-hal yang 
tidak mendukung untuk tercapainya cita-cita kita, 
seperti ngobrol hal-hal yang tidak penting dan gadget 
yang menjadi pemecah konsentrasi.

3. Doa restu  Ridho Allah tergantung kepada ridho 

orangtua. Dengan meminta doa restu orang tua maka 
langkah menuju keberhasilan akan dimudahkan oleh 
Allah.

Cupu-cupu
suksestapi

10 Magnifier   Edisi 6
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sma
al-jannah

Farhan

pengalaman belajar di

X IPsBaru satu semester sekolah di SMA Al-Jannah, saya merasa lebih percaya diri (PD). Karena secara mental saya digembleng menjadi leader, baik saat belajar di indoor maupun di outdoor seperti pada pengabdian di masyarakat dan roadshow. Pada awalnya saya mengira 

SMA Al-Jannah itu sama 

dengan sekolah-sekolah 

lainnya. Belajar dan belajar 

sehingga membosankan. Tapi, 

ternyata tidak. Sekolah di SMA 

Al-Jannah tidak membosankan.  

Semua gurunya mengajarkan 

materi dengan cara-cara asyik 

sehingga mudah dipahami. 

Belajarnya pun tidak hanya di 

kelas (indoor), tapi juga di luar 

kelas (outdoor).

Semangat belajar teman-teman juga bertambah. 

Mungkin karena berbagai kegiatannya yang mengasyikkan 

seperti MABIT, food technology, kunjed, dan lain-lain. Dulunya 

saya pemalu. Setelah MABIT, sekarang saya sudah berani tampil 

berbicara di depan orang banyak. Karena itulah saya merasa 

beruntung dan bersyukur.
SALMA

Saya sangat berkesan ketika tampil di mall Ciputra. Kali pertama saya tampil di panggung, ditonton banyak orang, di mall lagi. Tapi itu sangat seru! 
Pengabdian masyarakat di daerah Bantar Gebang juga sangat berkesan.  Juga untuk kali pertama saya mengajar anak-

anak. Antusias anak-anak di sana membuat saya sangat merasa bahagia walaupun begitu letih rasanya.

X IPA

Menangani Bullying
(Eka Purnamasari, Kelas X-IPS, SMA Al-Jannah)

Bila ada teman  menjadi korban bullying, coba ajak 
bicara dari hati ke hati. Ajari dia bagaimana cara menyikapi 
orang-orang yang berlaku kasar. Seperti melaporkan atau 
katakan “Jangan ganggu saya!”. Tumbuhkan rasa percaya 
dirinya dengan bergaul bersama anak-anak yang baik.

Bila bullying terjadi di sekolah, maka kita bisa 
melaporkannya segera ke guru kelas agar segera 
menanganinya secara langsung atapun melaporkannya 
kepada guru pembimbing konseling. Dengan bantuan ahli 
ataupun menjalani konseling maka tindakan si pelaku bisa 
lebih baik dan terarah.

Bullying adalah perilaku kekerasan yang biasanya 
terjadi di kalangan anak-anak dan remaja. Di era 
teknologi ini, tindakan bully makin mudah terjadi 

terutama via media sosial dengan menyebarkan teks, foto, 
atau video negatif tentang si korban. 

Apa saja efek negatifnya? Selain melukai fisik, 
bullying juga bisa melukai mental, seperti depresi, rendah 
diri, cemas, sulit tidur, ingin menyakiti diri sendiri, atau 
bahkan ingin bunuh diri. Si korban mungkin berubah 
menjadi pendiam, tidak bersemangat. Prestasi belajarnya 
pun menurun. Bagaimana menanganinya?



• 1  Open House (SMP)
• 3  Gromoming for Teacher (Zoya)
• 2-3   Mabit III & Presentasi Project/Karya (SMA)
• 7   Festival Budaya (TK)
• 8-9  Pekan Budaya (SD)
• 8-9  Market Day (SMP)
• 27  Kunjed level V ke masjid nuurul islam (SD)
• 10-12 Turnament Warrior futsal Al-Jannah se- 

Jabodetabek & Al-Jannah Swimming Club
• 17 MILAD Al-Jannah (SD)
• 20-21 Simulasi 1 UNBK (SMP)
• 24 ISO Training
• 29 Guru tamu Business studies dari dosen 

UNTAR (SMP)

November

ON GOING EVENTS

UP COMING EVENTS

• 08  Kunjungan ke Royal    
 Golf-Halim (SMP)

• 09  Family Gathering (TK)
• 11-12 Pengabdian Masyarakat (SMA)
• 12-14 Classmeeting (SD)
• 13  IISN di Dian Didaktika
• 11-13 Internship Program / Learn  

 From Expertise (SMP)
• 15  Presentasi Program Business   

 Studies (SMP)
• 21-23 Islamic Young Leader

desember

• 2  Pelatihan Managemen kelas (SD)
• 8  Pelatihan HOTS bagi guru (SMP)
• 9  Pelatihan Business Studies bagi guru SMP dari  

 Abi Erik (SMP)
• 10  Pelatihan Bee Smart (Aplikasi Tes Berbasis   

 Komputer) bagi guru (SMP)
• 16-18 Jambore SASS (SD)
• 17  Kunjed Lubang Buaya (SMP)
• 17, 19, 22, 24, 29 Scholarship Al-Jannah dari MC.D   

                bersama Vennard Hutabarat (SD)
• 19-20  MABIT (SMP)
• 20  Ekspresi Seni di Mall Ciputra (SMA)
• 20  Roadshow di Ciputra Mall (SMP)
• 22  Business Studies (SMP)
• 22  Pelatihan B.inggris bagi guru (SMP)
• 24  Sosialisasi Program Semester 2 (SD)
• 25  Pelatihan Basket Bersama NBA bagi guru   

 (SMP)
• 27  Pelatihan Bee Smart ke 2
• 27  Tryout AKBAR (SD-SMP)
• 30  Study Banding Guru ke    

 Sekolah Insantama (SMA)
• 31  Fun Cooking (TK)
• 31  Simulasi Sholat Gerhana Bulan

• 1  Sosialisasi Program Semester 2 (TK)
• 2  Ayo Menabung & Berbagi bersama CIMB Niaga Syariah (SMP)
• 3, 6, 8 Sosialisasi Program Semester 2 (SMP)
• 3  Pelatihan Panahan di SD Sudirman (SD)
• 3  Pelatihan mendongeng di Mahogany Cafe (SD)
• 5   Bisnis Studies (SMP)
• 5   Kunjed ke Sekolah Alam tunas mulia Bantar Gebang (SMA)
• 6  Sosialisasi Program semester 2 bagi orangtua kelas 7-8 (SMP)
• 7   Penyuluhan: Kesehatan gigi dan mulut level II dari Dokter  

 gigi klinik Adinda (SD)
• 9-10  MABIT Level VI (Pembicara Ardi Gunawan : Pakar Menghafal  

 Cepat Versi TV One Founder OSB Group)
• 9   Spesial Event Level III (Permainan Tradisional) (SD)
• 10  Sosialisasi Program semester 2 & UNBK bagi orangtua kelas 
• 13  Fun Game x Magic Science (SMP)
• 14-15  Character Camp (SMP)
• 15  Food Technologi Level II (SD)
• 21  Kunjed level IV ke Skuadron Udara 5 (SD)
• 22  Food Technologi Level III (SD)
• 22  Kujed level III ke ACT (SD)
• 23  Pengajian Keluarga Besar Al-Jannah dengan Ulama Palestine
• 22-23 MABIT 4 & Bahasa Dan Keislaman (SMA)
• 26  Penyuluhan : Kesehatan gigi dan mulut level III dari Dokter  

 gigi klinik Adinda (SD)
• 28  Food Technologi Level I (SD)
• 28  Kunjungan Edukatif Ke The Rusa (TK)

Januari
Februari

22 - 23
Maret 2018

“DIGITAL SCIENCE”

Festival
Transportasi

2017 2017

20182018
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TK & SD Al-Jannah

PEKAN BUDAYA

Pada kesempatan ini walimurid TK secara berkelompok 
me-recycle barang bekas menjadi miniatur rumah atau 
bangunan adat, pernak-pernik busana dan cinderamata, 
senjata, peralatan musik, peralatan kerja, dan perkakas 
lainnya, sesuai dengan budaya yang ada di Pulau Sumatera 
(Lampung, Bengkulu, Aceh, Palembang, Riau, Sumut, dan 
Sumbar). 

Adapun Pekan Budaya SD (14-15 November 2017) 
bertemakan: “Harmony in Diversity”. Para walimurid SD juga 
secara berkelompok me-recycle barang bekas pakai menjadi 
miniatur bangunan dan perkakas yang sesuai dengan budaya 
yang menjadi temanya. Recycle product yang dihasilkan ada 
yang mewakili budaya adat Madura, Asmat, Saksak, Ternate 
dan beberapa adat lain dari daerah Indonesia bagian timur.

Baik di TK maupun di SD, orangtua-lah yang banyak 
berperan dalam pembuatan recycle product dan men-
displaynya. Hanya saja, di TK yang mempresentasikannya di 
panggung juga para orangtua yang mewakili kelompoknya. 
Sedangkan di SD, presentasi dilakukan oleh para siswa, 
WOW Serunya kolaborasi ini!

Kegiatan mendaur ulang barang bekas pakai penuh 
dengan unsur edukatif. Selain dapat meningkatkan daya 
kreativitas, dan jiwa seni, aktivitas recycle juga mengajarkan 
nilai-nilai kepedulian terhadap lingkungan, dan orangtua 
untuk sesaat wajib kreatif menjadi guru.  Oya, Hal ini juga 
sesuai dengan salah satu karakter yang diajarkan di Sekolah 
Al-Jannah, yaitu karakter alam dan sains.

Dalam rangka Milad Al-Jannah ke-16, unit TK dan 
SD membuat acara Pekan Budaya. Festival Budaya 
TK (7 November 2017) bertemakan: “Mengenal 

Kebudayaan di Pulau Sumatera”. Pada acara tersebut anak-
anak PG dan TK mempersembahkan kebolehannya mulai 
dari tilawah Al-Qur’an, peragaan busana dan tarian budaya 
daerah Sumatera. 

Selain peran serta siswa, setiap acara Pekan Budaya 
juga selalu melibatkan partisipasi orangtua/walimurid 
terutama dalam pembuatan display budaya. Hal yang cukup 
menarik karena orangtua wajib terlibat dalam kegiatan 
anak, hal ini sekaligus juga menjadikan kenangan indah dan 
mengingatkan orangtua bahwa mereka adalah  pendidik 
pertama dan utama bagi anak-anak.

Recycle PROJECTRecycle PROJECTRecycle PROJECTdi
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Disadari ataupun tidak, kesibukan sehari-hari kita 
kerap menyita kebersamaan kita dengan anak-anak. 
Andaipun ada kesempatan bersama anak-anak 

seringkali kita dalam kondisi fisik sudah lelah dan banyak 
pikiran. Kualitas kebersamaan tersebut sebenarnya dapat 
diperbaiki dengan membuat situasi dan kondisi yang 
menyenangkan dan bermakna. 

Oleh karena itu, pada bulan Desember 2017 TK Al-
Jannah mengadakan kegiatan Family Gathering dengan 
tema “Fun Learning With Parents”. Kegiatan ini bertujuan 
untuk memfasilitasi kebersamaan orangtua dengan anak-
anaknya.

Kegiatan tersebut dikemas dengan berbagai permainan  
bersama yang bermakna seperti senam, transfering 
water, archery, rakit dan menangkap ikan. Setelah itu, 
kegiatan ramah tamah semua anggota keluarga TK Al-
Jannah dengan menikmati nasi liwet.  Lalu ditutup 
dengan pembagian laporan perkembangan anak 
semester 1 oleh guru kelas masing-masing kepada 
orangtua murid.  

Alhamdulillah, kegiatan  berjalan dengan 
lancar dan menyenangkan, sesuai dengan 
harapan. Karenanya, semoga kegiatan 
ini menjadi special moment yang tidak 
terlupakan bagi orangtua bersama anak-anak.

WITH PARENTS

FUN
LEARNING

Dimulai dari bagaimana siswa mampu 
menemukan masalah, lalu mencari data 
ke lapangan. Data diolah dan didiskusikan 
bersama dengan merujuk dari berbagai 
sumber informasi seperti wawancara 
langsung ke lapangan untuk jurusan sosial, 
melihat langsung proses pengolahan 
untuk jurusan IPA, dan lain-lain. Seperti 
apa yang mereka lakukan pada saat 
kunjungan ke tempat pengolahan sampah 
terpadu Bantar Gebang Bekasi.

Untuk siswa jurusan IPA mengambil 
judul “Pengolahan berbagai jenis sampah 
di TPST Bantar Gebang” dan untuk jurusan 
IPS mengambil judul “Keberadaan TPA 
Bantar Gebang dan dampaknya terhadap 
masyarakat dan lingkungan sekitar”. Hasil 
dari project ini diharapkan bermanfaat 
bagi masyarakat sekitar Bantar Gebang, 
bagi pemerintah, terutama juga bagi siswa 
karena juga bisa menumbuhkan jiwa sosial 
dan kepedulian mereka.

Special project

SMA
Salah satu program unggulan SMA Al-Jannah adalah pembelajaran 

project. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih siswa berpikir kritis, mampu 
menganalisa masalah, dan terampil dalam mengkomunikasikannya



Penyakit gigi dan mulut selalu menjadi ancaman 
bagi setiap orang, termasuk anak-anak. Maka itu, 
penanggulangan penyakit dan perawatan gigi harus 

rutin dilaksanakan. Tujuannya, menjadikan anak Indonesia 
lebih sehat. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa anak 
usia sekolah merupakan masa keemasan untuk menanamkan 
nilai-nilai perilaku pola hidup bersih dan sehat (PHBS) sehingga 

berpotensi sebagai agen perubahaan untuk mempromosikan 
PHBS, baik di lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat. 

Sehubungan dengan hal itu, pada hari Rabu 8 Februari 
2018 Dokter Evi Lestari dari Klinik Pratama Rawat Jalan Adinda, 
memberikan penyuluhan tentang kesehatan gigi dan mulut di 
aula masjid Salamah. Adapun materi yang disampaikan tentang 
cara merawat gigi yang benar, waktu untuk menggosok gigi serta 
makanan yang sehat dan bergizi untuk gigi dan mengurangi 
makan makanan yang banyak mengandung gula. 

Anak-anak yang berjumlah 131 siswa dari seluruh level 
II SD Islam Alam 
dan Sains Al-Jannah 
terlihat semangat dan 
begitu  tinggi rasa 
keingintahuannya. 

Jambore Nasional 
antar Sekolah Alam

Sekolah Al-Jannah mengikuti “Jambore Nasional Sekolah 
Alam Student Scout” di Eagle Hills Camp (Bogor) dari 
tanggal 16-18 Januari 2018. Temanya “Menyiapkan 

Pemimpin Masa Depan Berkarakter Tangguh dan Tulus 
Berkhidmat”. 

Kegiatannya meliputi 4 aspek. Yaitu: aspek Islamika, 
aspek fisik, aspek leadership, dan aspek lifeskill. Keempat 
kegiatan ini menjadi sarana pengembangan leadership, 
wawasan, skill dan ajang persahabatan siswa-siswa sekolah 
alam. Mereka juga berkompetisi dan berkolaborasi untuk 
meningkatkan karakter kepemimpinan dan kekompakan. 

Total jumlah peserta Jambore ini sebanyak 500 siswa, 
yang berasal dari 14 sekolah alam dari berbagai wilayah di 
Indonesia.  Sekolah Al-Jannah mengirimkan 17 siswa dengan 
3 guru pembimbing. Alhamdulillah beberapa siswa Al-Jannah 
memperoleh penghargaan, yaitu Abshar Nabil Kurniawan 
(sebagai Juara 3 Lempar Kapak), dan  Nasywa Areta Carissa 
(Sebagai Peserta Terbaik).

Penyuluhan 
Kesehatan Gigi
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Kunjed (kunjungan edukatif) merupakan salah satu cara 
pembelajaran yang menyenangkan sehingga siswa tidak 
mudah melupakannya. Pada kunjed semester 1 dengan 

tema “Rukun Islam”, siswa SD Al-Jannah diharapkan paham 
dan “mampu” menunaikan Rukun Islam secara bertahap 
sesuai dengan levelnya. 

Pada kunjed Level I Pemaknaan Syahadat, ke Masjid Adz-
Zikra Bogor (26 Oktober 2017). Dengan menyaksikan orang 
bersyahadat, siswa diharapkan semakin kuat kecintaanya 
kepada Allah dan Rasulullah.

Kunjed
Rukun Islam

5 LEVEL

Kunjed Level II Pemaknaan shalat, ke Ponpes Yatim Piatu 
Darul Ilmi, Pondok Gede (23 November 2017). Tujuannya selain 
membangun hubungan baik kepada Allah, manusia juga  wajib 
membangun hubungan baik dengan sesama manusia yaitu 
menumbuhkan self awareness tentang hubungannya dengan 
sesama, sehingga membentuk karakter caring to others. 

Kunjed Level III Pemaknaan Zakat, ke ACT Building (22 
November 2017). Siswa melakukan simulasi zakat agar semakin 
paham tentang praktek dan makna implementasi zakat.

Kunjed Level IV Pemaknaan Puasa, ke planetarium 
Jakarta (9 November 2017). Tujuannya untuk memperoleh 
pengetahuan tentang bagaimana penentuan awal dan akhir 
puasa melalui alat teropong bintang. 

Kunjed Level V Pemaknaan Haji, ke Islamic Center Bekasi 
(27 November 2017). Siswa mempraktikan tata cara ibadah 
haji, agar siswa semakin mampu memeragakannya dan juga 
memaknai setiap urutan ibadah haji.
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CHARACTER 
CAMP SMP Al-Jannah, pada tanggal 14-15 Februari 2018 mengadakan kegiatan 

Character Camp. Serangkaian KBM untuk merealisasikan konsep 
pembelajaran Islam, Alam dan Sains (IAS) Al-Jannah.

Character Camp diawali dengan pengumpulan donasi melalui Fun 
Games and Magic Science. Kegiatan berikutnya Marbut Challenge yaitu siswa 
melakukan kerjabakti  membersihkan serta mendonasikan perlengkapan 
sholat juga peralatan kebersihan kepada sembilan belas mushola dan masjid 
di sekitar lingkungan Sekolah Al-Jannah.. 

Pada siang harinya siswa melakukan kegiatan bertema Sains dan Islam. 
Kegiatan Sains yaitu Gardening, Compass Maker, dan Navigation. Sedangkan 
kegiatan Islam yaitu Dakwah, Membuat Kaligrafi, Menyusun Hadits.

Kegiatan pada sore harinya Cooking Fever, yaitu memasak ikan hasil 
tangkapan dari kolam Al-Jannah, dan memasak sayur yang diambil dari kebun 
Al-Jannah. Di malam harinya, setelah shalat Isya siswa melanjutkan kegiatan 
dengan Halaqah dan Muhasabah.

Di hari kedua, pagi hingga siang dilangsungkan kegiatan Pos Alam, yaitu 
Flying Fox, Find Me dan Pramuka. Setelah shalat Zuhur, ada penyuluhan 
tentang P3K dan Kesehatan Usus dari Yakult. Character Champ ditutup 
dengan penyematan dan kenaikan pangkat Pramuka.

Tryout bersama siswa Al-Jannah
dengan SD & SMP Se-Jabodebek

Training Leadership bersama
antar pengurus OSIS di SMP Al-Jannah

Siswa Al-Jannah yang meraih 
peringkat (p) nilai 10 besar, untuk jenjang 
SD adalah M. Saddam PR (p-1), Pasha AS 
(p-2), Ayesha M (p-3), Naufal R (p-4), F. 
Apta N (p-6), Saffa C (p-7) dan Nadia A (p-
10). Sedangkan untuk jenjang SMP adalah 
Ilham F (p-1), M. Haikal G (p-2), Ilham S (p-
5), Fatimah N (p-7), dan P. Isrotul F (p-8).

Training ini sangat positif untuk menjalin 
persahabatan serta untuk meningkatkan team work 
dan individual skill. Serangkaian game-nya sangat 
mengasyikkan dan menantang. Misalnya, game 
kerjasama memindahkan ban, game memanah 
untuk melatih fokus, dan membuat miniatur Monas 
dari koran bekas untuk meningkatkan kreatiftas.

Pada kesempatan lain, Sekolah Al-Jannah juga 
mempersembahkan training Leadership OSIS, 
yang bekerjasama dengan tim Aksi Cepat 

Tanggap (ACT). Kurang lebih seratus pengurus OSIS 
dari beberapa SMP di wilayah Cipayung sangat 
antusias mengikutinya.

Sabtu 27 Januari 2018, 129 siswa SD dan 82 
siswa SMP dari Sekolah Al-Jannah dan sekolah 
lain mengikuti Tryout Akbar yang diadakan 

oleh Sekolah Al-Jannah dan Primagama. Selain 
tryout, siswa juga mengikuti seminar Magasing 
dan Fisitaru dari Primagama. Sedangkan Sekolah 
Al-Jannah memberikan voucher Beasiswa 
Pendidikan kepada siswa yang meraih nilai Tryout 
10 besar.
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STOP
BULLYING

Campaign

The best figure of this universe, Rosulullah SAW, always 
took care of his words and behaviour and never hurt 
others. In his last days, he even ask for being repaid of 

what he had done as if there was somebody hurt because of 
his action. Of course, nobody hurt and all his companions cried 
listening to his statements.

The best figure of this universe is the one who always 
inspire Al-Jannah School to create a program called “Stop 
Bullying Campaign”. Not only through exemplary, Islamic 
character building and the best students election, Al-Jannah 
school also create this event on Saturday, January 20th 2018, 

We had many creative 
performances from 
Kindergarten, Primary, Junior 
High and Senior High School 
students that entertained 
the audiences. They showed 
dances, songs, speech, 
drama, trashic, internship 
program presentation and 
many more.  

Ciputra Mall, Cibubur to educate people in preventing bullying 
case whether in schools or in public places.

The Prophet

Muhammad      said:

Most of the sins 
of the children of 
adam are on their 

tongues
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Service learning SMA
di Bantar Gebang

P ada tanggal 05 Februari kami siswa SMA 
Al-Jannah melakukan service learning ke 
sekolah alam Tunas Mulia Bantar Gebang. Sekolah tersebut menampung anak-anak sekitar TPST Bantar Gebang. Sebagian dari mereka turut membantu orangtuanya sebagai pemulung. Dengan keterbatasan ‘ekonomi’ mereka tetap semangat. Siswa mengikuti materi yang diberikan oleh kakak SMA Al-Jannah. Dengan mengintegrasikan Islam, Alam dan Sains (IAS) dalam pembelajaran.Siswa tampak antusias dan senang mengikuti setiap instruksi yang diberikan. Kegiatan berakhir dengan pemberian ‘bingkisan’ kepada seluruh siswa. Terbersit kebahagiaan di hati siswa SMA Al-Jannah karena bisa ‘berbagi’ dengan anak-anak lain yang membutuhkan.

SERVICE LEARNING SMP
DI MUSHOLA SEKITAR AL-JANNAH

Masjid sebagai tempat mi’raj seorang muslim menuju 
Rabbnya harus dijaga kesucian dan kebersihannya. 
Oleh karena itu, siswa SMP Al-Jannah kelas 7 dan 8 

melakukan kegiatan Marbut Challenge. Mereka mengumpulkan 
dana dari Fun Game X Magic Science siswa TK dan SD, tabungan 
siswa SMP dan donasi orangtua, untuk dibelikan peralatan 
shalat dan kebersihan. 

Mereka menyebar ke 19 mushola di wilayah Harja Mukti 
dan sekitarnya. Dengan penuh semangat mereka menyapu, 
mengepel, dan membersihkan setiap sudut mushola. 
Alhamdulillah. Semoga amal mereka berpahala besar, dan 
menginspirasinya untuk berbuat lebih besar bagi umat.
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