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uji syukur Alhamdulillah kami sampaikan ke hadirat
Allah SWT karena majalah Magnifier Al-Jannah edisi
ke-7 telah terbit, dan kami pun semakin bersemangat
menyelesaikannya sebagai ibadah di bulan suci Ramadhan
ini. Edisi ke 7 ini mengangkat tema “Sains di sekitar kita”.
Sains penting untuk dibahas, karena sains menjadi salah satu
bidang unggulan yang ada di Sekolah Al-Jannah.

Pimpinan Redaksi : Adelina Pane
Pimpinan Produksi : Hesti Rahayu Faramita
Dewan Redaksi : Hanjaeli, Anang Nurkholis, Yudi Kurniawan,
Agustus Magribi, Dewi Yustiningrum, Siti Nuryanti.
Designer : Agus Chandra Perdana

Majalah edisi kali ini banyak membahas berbagai
kegiatan di Sekolah Al-Jannah dalam rangka pengembangan
sains, yang tujuan akhirnya adalah “membawa
kebermanfaatan”, di antaranya Science Party dengan tema
‘Anak Muda Punya Karya’, dan Project Penelitian yang
Alhamdulillah mengantarkan dua siswa SMA Al-Jannah
dapat mengikuti konferensi tingkat dunia di Austria. Selain
mendapatkan pengetahuan, melalui kegiatan ini siswa dapat
memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar.
Dengan demikian, semoga kita semua senantiasa
menjadi insan yang ‘berilmu pengetahuan’ dan senantiasa
mengembangkannya untuk hal-hal yang membawa manfaat,
sehingga kita dapat menjadi manusia yang memberikan
sebanyak-banyaknya manfaat bagi lingkungan sekitar kita ..
InshaaAllah...
Wassalamu’alaikum
Adelina Pane
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021-845 94 514
Info@sekolah-aljannah.com
Sekolah_aljannah_official
PSB Info: 0821 2500 6000
Sekolah Al-Jannah

B

ila bumi bergerak (rotasi) 1.600 km/jam, kenapa kita
tidak merasakan goncangannya? Lalu, mengapa bola
yang kita lempar ke atas selalu jatuh di tempat yang
sama? Ketika mobil bergerak cepat 100 km/jam, mengapa
lalat yang terbang di dalamnya tetap bisa terbang stabil,
tidak terhempas ke belakang mobil? Mengapa rambut dan
kuku kita selalu bertambah panjang? Kenapa mata kita
selalu berkedip?
Itulah sebagian pertanyaan yang berkaitan dengan
kejadian-kejadian pada diri kita dan sekitar kita, yang
sering menggelitik rasa ingin tahu kita. Ya, masih banyak
pertanyaan semacam itu. Karena pada dasarnya manusia
dan kehidupannya tidak terlepas dari sains dan ilmu
pengetahuan.
Misalnya, seorang ibu yang sedang menyapu lantai dan
mengepelnya. Gerakan menyapu dan mengepel berkaitan
dengan fisika. Karena gerakan akan menghasilkan jarak
tempuh (dalam meter), dan menggunakan waktu tempuh
(dalam detik).

Alamat:
JL. Jambore No.4 Harjamukti
Cimanggis Depok

www.sekolah-aljannah.com
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Itu Kita dan
Sekitar Kita

Sains berasal dari Bahasa Inggris yaitu ‘Science’ yang
artinya ilmu pengetahuan. Sains hendaknya terus dicari,
dikembangkan dan dimanfaatkan agar sumber daya yang ada
di muka bumi dapat dikelola dengan baik demi kemakmuran
dan kesejahteraan umat manusia.

TIM Redaksi
Penanggung Jawab : Adinda Efita Hany Siregar

Kreatif
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Kritik/Saran

diberikan melalui email sekolah:

info@sekolah_aljannah.com

Gerakan menyapu dan mengepel juga berhubungan
dengan getaran dan energi. Gerakan bolak-balik dalam satu
tempat adalah konsep getaran. Begitu pula, mengepel dan
aktivitas lainnya juga membutuhkan/mengeluarkan energi.

Analitis
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Dalam hal lain pun demikian. Perkakas rumah
tangga elektronik (kulkas, televisi, magic com, dispenser).
alat transportasi (mobil, pesawat, kereta api) dan alat
komunikasi (telepon dan HP) juga memanfaatkan prinsip
atau hukum sains.
Ketika kita merasa kedinginan kemudian kita
menyelimuti tubuh agar menjadi hangat adalah salah satu
cara adaptasi tingkah laku untuk menyesuaikan (suhu)
tubuh terhadap kondisi lingkungan.
Mengapa jantung kita deg-degan saat bertemu orang
tertentu, atau tiba-tiba perut terasa mual saat menjelang
ujian atau tampil di depan umum, itu pun fenomena sains.
Sains yang berkaitan dengan otak, reaksi dan impulsnya.
Adapun pemilihan menu makanan, keseimbangan
menu, dan jumlah kalori yang diperlukan, misalnya kita
memilih sayur atau buah dengan kandungan gizi tertentu
merupakan contoh sederhana penerapan sains.
Ya, masih banyak hal dalam kehidupan kita yang
berkaitan dengan sains yang terkadang kita tidak
menyadarinya. Jadi, jangan pernah berkata saya tidak bisa
dan tidak mengerti sains, atau sains itu sukar, Siapa bilang?
Sains itu kita alami, rasakan, dan lakukan! Science are us
and all around us! Love Science!

Magnifier Edisi 7
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Science Party tahun ini berlangsung pada tanggal 22-23
Maret 2018 dengan tema “Digital Science”. Tema ini diangkat
dalam rangka mengenalkan perkembangan teknologi yang
sangat banyak dari masa ke masa.
Contohnya smartphone, alat komunikasi canggih yang
kita pakai sehari-hari yang rasanya imposible terwujud
pada tiga-empat dekade yang lalu. Bermula dari perangkat
sederhana, telepon yang berbasis analog, lalu berkembang
terus hingga muncul berbagai perangkat penunjangnya.
Jadilah smartphone yang menjadi jawaban dan selaras
dengan perkembangan kebutuhan dan keinginan peradaban
manusian pada zaman modern ini.

Science party

S

cience Party adalah wadah bagi siswa Al-Jannah, para
saintis muda dari unit TK, SD, SMP dan SMA untuk
bereksplorasi sains melalui kompetisi, talkshow,
pameran dan kegiatan sains menarik lainnya. Ajang sains
tahunan persembahan Sekolah IAS Al-Jannah ini memberikan
kesempatan luas untuk siswa belajar tentang banyak hal
mengenai sains dan pendidikan dengan:
•

Oleh karenanya, pada Science Party ini diadakan
berbagai kegiatan seperti pameran hasil karya siswa tentang
sains dan pengetahuan, lomba mathematics Game Sudoku
dan Ken-ken, lomba percobaan sains, lomba penelitian
sains, dan talkshow “Anak Muda Punya Karya” .

•

Merangsang munculnya inovasi-inovasi baru dari
Menjadi ajang kompetisi sains sebagai
bentuk apresiasi positif terhadap sains dan
perkembangannya.

•

Meningkatkan kecintaan dan minat generasi
muda terhadap sains dan penerapannya dalam
kehidupan.

Talkshow tersebut menghadirkan Bapak Prof-Ing Fahmi
Amhar, seorang peniliti utama di badan geospasial LIPI yang
juga merupakan salah satu konsultan di sekolah Al-Jannah.
Beliau berbagi kisah keberminatannya terhadap penelitian
yang dimulai saat masih remaja. Selain itu, hadir juga
Bapak Ahmad Riza Wahono, MSc, Phd beserta kesepuluh
siswa (SMA)-nya yang menjadi tim robotik R045 yang telah
berprestasi di bidang robot dan teknologi.
Kehadiran para panelis talkshow tersebut sangat
menginspirasi seluruh siswa untuk terus berkreasi dan
berinovasi serta meng-update informasi dan teknologi. Di
samping itu, penampilan siswa-siswa yang menunjukkan
kelincahan dan bakatnya dalam gerak, lagu dan drama
tentang kegiatan sains juga mendapat sambutan antusias.
Alhamdulillah siswa terlihat sangat menikmati acara ini.
Mereka berharap tahun berikutnya lebih meriah dan
menarik lagi.

4
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Kegiatan Fun Camp tersebut terdiri atas kegiatan
berkemah, outbound, pentas seni, dan pelatihan menghadapi
bencana. Pada kegiatan outbound dan pelatihan menghadapi
bencana kali ini pihak SD Al-Jannah bekerjasama dengan
relawan ACT (Aksi Cepat Tanggap).

seluruh siswa.
•
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sebagai karakter unggulan sekolah.
Meningkatkan pengetahuan dan wawasan 		
mengenai sains serta pemikiran-pemikiran kreatif
dalam menggali sains lebih dalam lagi.

d
a
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tulah tema Fun Camp Grade 3 dan 4 SD Al-Jannah pada 1516 Maret 2018. Tujuannya, untuk menumbuhkan mental
kedisiplinan siswa dalam rangka memikul tanggung
jawabnya, minimal terhadap diri sendiri, ini adalah modal
utama menjadi seorang pemimpin.

Penguatan karakter kritis, logis dan komunikatif

•
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Kegiatan berkemah dilakukan di lingkungan Sekolah AlJannah. Sedangkan kegiatan outbound dilakukan di Taman
Agrowisata Cilangkap. Pada kegiatan outbound, siswa
melakukan penyeberangan dengan speedboat,
perahu
dayung, berenang dengan tali, dan mengenal tanaman.
Malam harinya mereka melakukan pentas seni, untuk
menampilkan kreativitasnya di bidang seni.
Pada hari berikutnya siswa belajar (simulasi)
menghadapi bencana gempa bumi. Siswa belajar bagaimana
cara evakuasi dan mencari perlindungan yang benar bila
terjadi gempa. Setelah itu, siswa belajar menghadapi bahaya
kebakaran. Mereka belajar Fire Safety yaitu bagaimana
mengantisipasi terjadinya kebakaran dan penanganannya.
“Selama dua hari teman-teman tidur tanpa ditemani
ayah bunda, mencuci alat makan sendiri, menjaga barangbarangnya, semangat ke masjid, tertib saat makan, serta
berbuat baik dengan teman dan guru. Itulah kebiasaan baik
yang harus kalian teruskan di sekolah dan di rumah,” demikian
penuturan Pak Ali Nurdin saat penutupan Fun Camp.

Magnifier Edisi 6
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Survival

CampSMP

IN TAMAN NASIONAL UJUNG KULON

Pada hari kedua kami melakukan tracking dengan
waktu yang panjang dan menguras tenaga untuk melewati
Chibom--hutan hujan tropis--susur pantai--tanjung layar-mercusuar --Chibom. Sepanjang perjalanan kami mengamati
langsung hutan asli serta jejak-jejak dan kotoran harimau,
banteng dan badak. Terucap doa, ya Allah jadikanlah
kami dan keturunan kami sebagai hamba yang senantiasa
bersyukur, dengan selalu menjaga semua ciptaan-Mu.
Usai sujud di pinggiran hutan, kami melakukan
penyebrangan basah di laut (dari pantai Chibom menuju
kapal). Dengan mengenakan life jacket kami menyebrang
sekitar 300 meter. Lalu yang tak kalah asyiknya adalah
snorkling di tengah laut dekat Pulau Peucang. Kami melihat
kelestarian alamnya. Terumbu karang tampak utuh alami.
Ikan-ikan berwarna-warni seolah tak terusik dengan
kehadiran kami. Hari kedua ini diakhiri dengan eksplorasi

Padang Gembalaan Cidaon dengan observasi satwa dan
jumlah populasi melalui pengamatan dan wawancara
dengan pengelola.
Hari ketiga, dari pagi hari kami menembus kegelapan
hutan guna mengeksplorasi pohon kiara di Pulau Peucang.
Kami menemukan pohon kiara yang sangat besar. Meskipun
hidupnya menumpang pada pohon lain tapi mampu
menguasai inangnya setelah puluhan bahkan ratusan tahun
lamanya.
Akhir dari petualangan di TNUK ini adalah apel
penutupan yang dipimpin oleh Pak Cahya selaku tim ahli
dan konsultan Sekolah Al-Jannah. Semoga semua wejangan
beliau dapat kami wujudkan dengan mempersiapkan diri
sebagai remaja calon pemimpin umat yang berkarakter
sebagaimana para pejuang-pejuang Islam, InsyaAllah...

A

lhamdulillah, untuk kali kedua SMP Al-Jannah menginjakkan kaki di Ujung Kulon
dalam program Survival Camp pada final project - Grade 7. Berbekal doa Ayah
dan Bunda serta latihan fisik selama beberapa bulan, kami yang terdiri dari 26
siswa, 17 orang guru, didampingi tim ahli dari SASS dan 3 orang tim medis dari ACT
menjawab tantangan survival camp di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) selama 4
hari tanggal (14-17 April 2018).
Bertolak dari Al-Jannah kami menembus pekatnya malam menuju Desa Sumur.
Setiba di lokasi kami menumpahkan rasa syukur di dalam shaf-shaf qiyamul lail, shalat
Subuh serta kultum di Mushola An-Nur. Tidak kurang dari 56 item perlengkapan shalat
kami serahkan sebagai bentuk bakti sosial dan penyambung silaturahim dengan warga
setempat.

Magnifier Edisi 7

(Syeikh AbdulBary)

Atmosphere kedisiplinan dalam penerapan manajemen waktu terasa amat
kental dalam rangkaian survival camp. Maka, dengan bergegas kami menuju pasar
pelelangan ikan untuk mengeksplorasi sumber daya yang ada. Berbekal worksheet
kami mewawancarai beberapa pedagang. Bermodal uang hasil entrepreneur study di
sekolah, kami berbelanja ikan, cumi dan udang untuk dijadikan menu makan malam.

Kegigihan Siswa SMA

Tak seberapa lama, kami memandangi gelombang air berkejaran, deburan ombak
dan kicauan burung membuat simfoni kehidupan laut yang indah. Dari atas kapal besar
kami menikmati kebesaran-Nya itu hingga tiba di Cigenter. Di sinilah kami berpetualang
untuk mengeksplorasi padang gembalaan dan canoeing. Secara berkelompok kami
melakukan pengamatan jejak, makanan dan kotoran satwa. Kami juga bekerja sama
selama ber-cano, mendayung melawan arus sungai Cigenter. Deburan air dan dayung
kami memecah kesunyian sungai Cigenter yang ternyata banyak dihuni oleh anak
kepiting. Rasa takut dan takjub pun bercampur saat kami menemui biawak dan ular
yang bergelayut di pohon.

P

Petualangan kemudian berlanjut di Pulau Handeuleum. Kami melakukan tracking
mengelilingi pulau sambil menyimak semua penjelasan dari para guide. Kami pun mencicipi
beberapa dedaunan dan buah-buahan Pulau Handeulem. Lelah tak terasa, hingga
akhirnya kami tiba di titik finish. Dibantu para petugas Balai TNUK, kami tanam 26 bibit
pohon Nyamplung. Teriring doa, agar tiap oksigen yang dilepaskan serta setiap buah yang
dihasilkannya akan bermanfaat sepanjang ratusan tahun usianya bagi para penghuni pulau.
Keseruan hari pertama ini kami tutup dengan makan ikan bakar dan salat malam.
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“Ramadhan adalah waktunya memberi makan (sedekah) kepada
kaum dhuafa, bukan makan lebih banyak.”

mencari Dana untuk
Pengabdian Masyarakat

engabdian Masyarakat SMA Al Jannah ke Sekolah Alam Tunas
Mulia di Bantar Gebang merupakan nilai pembelajaran
ahklak yang mulia. Berawal dari penanaman nilai-nilai
keikhlasan, kegigihan, kreatifitas dan kerjasama serta melakukan
kegiatan dengan berharap ridho dari Allah SWT terus dikuatkan.
Maka langkah awal dan berharap sampai akhirpun dapat dilakukan
dengan sebaik-baiknya.
Siswa mulai bergerak melakukan penggalangan dana,
antara lain dengan cara Pertama, Membuat proposal, Kedua,
Bazaar sesuai bakat siswa di moment pembagian raport tengah
semester SD, dimulailah perjuangan pencarian dana, sasaran
anak saat itu berjualan kepada orangtua yang sedang mengambil
rapot. Ketiga, Bernegosiasi dan mengajukan proposal kepihak
SD dan SMP agar infaq jumat siswa dapat disisihkan dari unit
TK, SD dan SMP di Al-Jannah, menjadi langkah berikut untuk

mendapatkan dana agar target dana 22 juta dapat terkumpul.
Alhamdulillah dari infaq siswa dapat menambah dana baksos
Tentu masih kurang, maka sasaran orangtua dikelas dan unit
lain di Al-Jannah menjadi target pencarian dana selanjutnya,
Keempat, 3 hari bazaar diberikan untuk unit SMA Al-Jannah
karena target dana untuk berbagi harus tercapai, Kelima,
Mendatangi Majlis Ta’lim Berharap keikhlasan dari para
orangtua yang sedang menuntut ilmu di Masjid Salamah
menjadi target berikutnya. Alhamdulillah kembali didukung
dan dapat menambah dana selanjutnya, Keenam, Jualan
dadakan dilingkungan Rumah Melihat peluang ternyata mulai
mereka pahami. Mendengar dilingkungan rumah mereka akan
ada perayaan anak-anak Oi (fans-fans Iwan Fals) maka mereka
ambil kesempatan jualan ditengah-tengah fans tersebut.
Ternyata benar janji Allah, ketika kita memiliki niat
baik apalagi bersedekah dibulan mulia, maka Allah berikan
pertolonganNya dan dimudahkan usaha ikhtiar kita. Dalam
hitungan kurang dari 1 bulan, Alhamdulillah 22 juta tersebut
terkumpul. Barakallah.. itulah kata yang tak hentinya kami
panjatkan, dan program ini pun berjalan sesuai rencana dan
kehendakNya. Alhamdulillahirobbilaalamiin..
Magnifier Edisi 7

7

Sisi Lain

Super

Kepahlawanan

Camp TK

Kunjed sd

Pernah mendengar berita bencana banjir? Gunung
meletus? Kapal tenggelam? Kecelakaan lalu-lintas?
Tentunya pernahkan...

T

idak seperti biasanya, anak-anak TK B Al-Jannah dari pagi
sibuk membawa barang-barang persiapan Super Camp
dari rumah. Ada yang bawa bantal, selimut, boneka,
koper, baju, celana, rok, dan perlengkapan mandi. Dengan
bantuan gurunya, mereka mengecek barangnya masingmasing.
Selesai shalat Dzuhur berjamaah, mereka menuju
saung untuk belajar kemandirian makan siang. Mereka
belajar mengantri, mengambil makanan, dan makan sendiri.
Mereka juga belajar bertanggung jawab untuk menghabiskan
makanannya dan membersihkan tempat makannya. Tak lupa
mereka juga belajar berdoa sebelum dan sesudah makan.
Saat istirahat siang mereka belajar ganti baju sendiri.
Lalu belajar tidur siang tanpa mama, akan tetapi bersama
teman-temannya. Kemandirian anak juga dilatih saat
snack time dan outbound.
Seusai shalat Ashar berjamaah, dengan antusias
mereka membuat sandwich sendiri. Rasa ingin bisa
terlihat pada diri mereka saat mengoleskan mentega
dan menaburi meises. Begitu pula saat membuat
minuman teh hangat sendiri. Rasa bangga tampak

mengiringi keberhasilan mereka membuat sandwich dan teh
hangatnya, yang mungkin belum pernah mereka lakukan di
rumah.
Pada kegiatan outbound, justru anak-anak menantinantinya. Mereka bermain flying fox tidak seperti biasanya,
yaitu mendarat di tanah. Kali ini mereka mendarat di kolam
gazebo. Dari ekspresinya, mereka justru terlihat sangat
gembira.

etiap terjadi bencana pasti ada korban, baik materil
ataupun immateriil. Sebagai sesama manusia, kita turut
prihatin. Kita pun seharusnya turut berusaha menolong
korbannya, baik secara personal maupun dalam kelembagaan.

S

Sesuai dengan tema pembelajaran di Level 4 tentang
Kepahlawanan, siswa SD Al-Jannah melakukan kunjungan
edukasi ke BASARNAS untuk mengenal “Sisi Lain Kepahlawan”.
Bahwa pahlawan bukan hanya yang berperang, tapi juga yang
menolong orang ketika terjadi bencana.

Tahukah kamu tentang BASARNAS? singkatan dari Badan
SAR Nasional. SAR sendiri singkatan dari Search and Rescue
(pencarian dan pertolongan). Tugas BASARNAS membantu
Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang pencarian dan pertolongan. Keberadaannya
memberikan rasa aman dalam penerbangan, pelayaran dan
aktivitas lainnya.

Di BASARNAS, siswa tidak hanya mengenal
keberadaannya secara kelembagaan. Tapi juga mencoba
untuk menjadi rescuer (penolong dalam SAR) lengkap dengan
menggunakan alat-alatnya. Dengan begitu, siswa memperoleh
wacana baru dan pengalaman nyata tentang kepahlawanan.
Bahkan, mungkin tumbuh minatnya menjadi tim BASARNAS.
Bravo BASARNAS!

Selesai shalat maghrib dan makan malam, anak-anak
rupanya juga menunggu-nunggu acara dongeng dan api
unggun. Mereka sangat menikmati Kak Dini mendongeng
bersama boneka Utin-nya. Mereka larut ke dalam cerita
tentang sifat Rasulullah. Hingga rasa kantuk datang seolah
untuk mengakhiri serangkaian aktifitas yang padat merayap.
Mereka kembali ke kelas untuk istirahat malam.
Alhamdulilah anak-anak bisa bangun dan shalat subuh
berjamaah di masjid Salamah. Selanjutnya mereka tadabur
alam untuk menghirup udara segar dan mensyukuri nikmat
Allah SWT. Mereka berjalan mengeliling Sekolah
Al-Jannah dan kembali untuk senam
bersama. Acara Super Camp
pun berakhir dengan salamsalaman, dan semoga para
calon pejuang Islam
yang tangguh ini akan
terus
bertambah
mandiri, Aamiin

K

amis 22 Maret 2018, TK Al-Jannah mengadakan acara
Festival Transportasi. Permainan-permainan yang
telah digelar antara lain becak mini, angkot, delman,
sepeda hias, tamiya, digger, berkreasi dengan barang bekas,
kereta mini dan kereta putar.
Anak-anak sangat tertarik dan memainkan semua
permainan tersebut. Mereka mendapatkan pengalaman
baru yang berkesan. Permainan apa yang disukai? “Semua
permainannya, suka!” jawab mereka.

Festival
Transportasi
Tk al-Jannah

8
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Semua permainan tersebut memang jarang mereka
lihat. Bahkan ada yang belum pernah mereka lihat. Karenanya,
festival ini diharapkan dapat menumbuhkan pengalaman
konkrit dan daya imajinasi di bidang teknologi transportasi.
Apalagi mereka (bersama gurunya) juga membuat mainan
yang terbuat dari barang bekas yang kemudian dibawa
pulang ke rumahnya masing-masing. Sungguh festival yang
menyenangkan buat anak-anak TK Al-Jannah.
Magnifier Edisi 7
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Dia suka menyusunkan mainannya memanjang, sehari
menggambar bisa sampai 100 lembar, jarang bicara, namun
suka memukul.“
“Akademik tidak segalanya. Hati harus ikhlas menerima
anak apa adanya. Agar dapat berdamai dengan semua
keadaan, untuk mencari solusi, terapi, dan seterusnya.
Saya sendiri suka memberikan terapi kepada anak agar
beristighfar 500 dan 1000 kali.” Bunda Daffa menyampaikan
tips-tipsnya.

Celebrate
A utism Day

D

alam rangka memperingati hari Autism, Al-Jannah
Inclusive Team mengadakan Sharing Session sebagai
sarana untuk berbagi pendapat dan pengalaman
sesama orangtua murid spesial. Karenanya, acara ini
diharapkan dapat saling memberikan inspirasi, solusi dan
motivasi.
“Mendidik anak spesial itu tidak mudah. Kita harus
memahami betul akan keunikan anak, serta kebutuhan dan
potensinya. Oleh karena itu, kita membutuhkan kerjasama
yang baik antara pihak sekolah dan orangtua agar diperoleh
hasil pendidikan yang maksimal,” sambutan ibu Adelina
Pane selaku Direktur Pendidikan Al-Jannah.
Acara Sharing Session yang dipandu Bu Helin
berlangsung cukup efektif. Sesama orangtua murid saling
berbagi informasi tentang kemajuan dan prestasi yang
diperoleh putra-putrinya selama sekolah di Al-Jannah.
Mereka juga saling menguatkan hati (ketabahan) dan
bertekad untuk ikut berperan dalam memberikan pendidikan
yang terbaik bagi buah hatinya.
“Sejak usia 18 bulan Abiyu, menjadi titik awal saya
sebagai orangtua anak spesial. Awalnya saya shock. Hingga
kini rasanya saya tidak memiliki titik nyaman. Saya selalu
mencari cara, agar Abiyu terus berkembang hingga bisa
mandiri dan menemukan potensinya. Konsistensi dan
kedisiplinan harus ditegakkan. Kalau tidak kooperatif dan
membangkang, dia mendapat punishment, yaitu tidak boleh
nonton TV,” jelas Bunda Abiyu Azizan Anggodo.
Sementara itu bunda Daffa menemukan perkembangan
yang berbeda dari daffa saat usia 1 tahun 8 bulan. “Saya
menganalisa sendiri, sampai menemukan keunikannya.
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Adapun Bunda Yasser Al-Ghitriff mendapatkan
diagnosa putranya menderita autis saat di Australia. Setelah
mendapatkan terapi di Australia dengan penggunaan
gambar - visual kemampuan bahasa semakin berkembang,
& khususnya kemampuan bahasa inggrisnya. “Yang saya
lihat dan amati Yasser mengalami kesulitan berbahasa,
saat usia 4 tahun baru menguasai 20 kosa-kata bermakna.
Tapi, Alhamdulillah saat ini di SD Al Jannah kemampuan
berbahasa Yasser semakin berkembang dengan banyaknya
teman Yasser di sekolah membantu Yasser dalam menjalin
interaksi dan mengembangkan kemampuan berbahasa
secara sepontan dan bermakna.”
Berbeda dengan Bunda Ilham Fathurrahman yang
ketika hamil suka makan kerang setiap hari. Beliau berfikir
kerang baik karena banyak protein. Ternyata kandungan
timbalnya tinggi, yang menyebabkan Ilham autis.
Dengan diagnosa Autism Ilham nampak hiperaktif
di usia SD, saat memasuki jenjang SMP sudah nampak
lebih baik meski stereotype Autismnya masih kental “Saat
sekolah di Al-Jannah, Ilham nampak sangat aktif, suka larilari atau lompat-lompat, sambil beristighfar. Justru hal ini
harus disalurkan agar energinya berkurang sehingga dapat
konsentrasi belajar. Karakter Islam sangat menonjol pada
pribadi Ilham. Bisa belajar berbicara bahasa Arab melalui
Internet. Dia juga termasuk anak yang cakap di bidang
matematika,” jelas Bunda Ilham.

Pembinaan

Kompetensi Guru

S

alah satu penentu utama kualitas sebuah sekolah
adalah kompetensi guru. Untuk itu Sekolah Al-Jannah
berusaha konsisten meningkatkan kompetensi gurunya
melalui berbagai kegiatan pembinaan/pelatihan secara
berkesinambungan dan sesuai dengan kebutuhannya.
Pada bulan April-Mei ada empat pelatihan yang
dilaksanakan di Sekolah Al-Jannah. Pertama, Pelatihan
Bahasa Inggris dilaksanakan hari Rabu 25 April 2018 di Aula
Gedung IAS dengan native speaker Mr Lee Smith.

diadakan oleh Dinas Pendidikan Kota Depok. Bertindak
sebagai pembicara Ibu Ijah dan Bapak Iswoyo dari Tim
Pengawas Pembina. Peserta yang hadir berasal dari guruguru se-Kecamatan Cimanggis, dan Sekolah Al-Jannah
mengikutsertakan sembilan guru SD.
Keempat, Study Banding ke Korea yang berlangsung pada
tanggal 28 April - 3 Mei 2018, oleh ibu Hesti, selaku Humas.

Peserta pelatihan adalah guru-guru Bahasa Inggris
dari level TK, SD, SMP dan SMA. Materi pelatihan berjudul
“How to Teach English in The Classroom” disampaikan secara
interaktif dan menyenangkan sehingga guru dapat dengan
mudah menyerap materinya.
Kedua, Workshop Pembuatan Portofolio Bakat
Peserta didik yang diadakan pada hari Minggu 8 April 2018.
Pesertanya dari guru-guru sekolah alam se-Jabodetabek
yang tergabung dalam JSAN (Jaringan Sekolah Alam
Nusantara). Pembicaranya Ust. M. Ferous, seorang praktisi
Talents Mapping. Kegiatan yang diikuti oleh sekitar seratus
peserta juga sekaligus dijadikan sebagai ajang silaturahmi
antarguru Sekolah Alam.
Ketiga, Bimbingan Teknis Kurikulum 2013
yang
dilaksanakan pada tanggal 17-19 April 2018 bertempat
di Aula Masjid Salamah. Bintek Kurikulum 2013 ini

Tarhib Keluarga
Besar AJ

S

iang hari Rabu tanggal 16 Mei 2018, sehari menjelang
Ramadhan, Sekolah Al- Jannah mengumpulkan
segenap guru dan karyawannya. Lebih dari seratus
civitas berkumpul untuk saling membuka pintu maaf,
melebur noda salah dan khilaf serta memohon ampunanNya
sebelum memasuki bulan suci nan penuh berkah.

Kegiatan ini ditujukan untuk mengembangkan
sumberdaya guru Sekolah Al-Jannah dalam bidang wawasan
global. Selain itu, dalam kegiatan ini Sekolah Al-Jannah juga
membangun hubungan antar sekolah atau menjalin partner
kerjasama student exchange yang kedepan direncanakan
dapat diikuti oleh siswa Al-Jannah.

Bukan sekadar itu, penyegaran dan motivasi juga
diberikan kepada segenap guru dan karyawan AlJannah tersebut agar senantiasa meraih keberkahan
bulan Ramadhan. Boni Shallehuddin, seorang motivator
profesional dari @Kubik Leadership menyampaikan materi
“Rahasia Meraih Keberkahan Ramadhan” dengan bahasa
yang mudah dipahami.
Dengan demikian hikmah apa yang didapatkan?
Kita diingatkan untuk selalu berusaha mendapatkan
keberkahan Ramadhan. Karena setiap amal dilipatgandakan
pahalanya. Sementara tidak ada jaminan kita akan bertemu
dengan Ramadhan berikutnya.
Kita juga diingatkan untuk berkerja Lillahi ta’ala, betulbetul berharap hanya kepada Allah, mulai dari niat dan
seluruh etos kerja diberikan hanya kepada Allah SWT, dan
yakinlah Allah pasti membalas setiap hasil kerja dengan
seadil-adilnya.
Magnifier Edisi 7
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Iswandi Mulia Siregar, S.Pd
Sipirok, 31 Agustus 1991

GRENSANDO dan Fawwaz Maju

Presentasi CEI di Austria

Lulusan : Universitas Negeri Medan
Jurusan : Pendidikan Kepelatihan Olahraga
presentasi dan menjadi salah satu perwakilan dari negara
Indonesia. Begitu pula, semoga kegiatan ini memberikan kesadaran
kepada kita semua untuk lebih memperhatikan lingkungan hidup.
Karena menjaga kelestarian lingkungan termasuk ajaran Islam,
sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-A’raf ayat 56-58.

Fakultas : Fakultas Ilmu Keolahragaan
Prestasi selama di Al-Jannah
•

Coach terbaik di BHK Cup Kota Wisata, tahun 2016

•

Lulus berlisensi pelatih futsal level 1 Nasional di Banten,
tahun 2016

•

Coach terbaik MJFC (MCd Cup 2017) penyisihan wilayah
timur, tahun 2017

COACH ISWANDI IKUT
KARANTINA MILO 2018
Bu Ica Juara OGN

O

limpiade Guru Nasional (OGN) tingkat Suku Dinas
Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta
Timur telah dilangsungkan pada tanggal 22 Februari
2018. Bu Ica (nama lengkapnya Friska Mutiara Wulandari,
M.Pd, guru SMP Al-Jannah) diberi kepercayaan mewakili
Kecamatan Cipayung untuk mengikuti OGN dalam bidang
mapel IPS.
Bu Ica hanya sempat persiapan selama empat hari,
sehingga pada awalnya tidak begitu percaya diri maju ikut
OGN. Namun, tetap saja Bu Ica harus berusaha mengikutinya

Pak Ali Nurdin Kepsek
Berprestasi 2018

S

elasa, 27 Maret 2018 telah dilangsungkan lomba
Kepala Sekolah Berprestasi 2018 Tingkat Kota Depok
di SMP Al-Azhar Grand Depok City. Lomba pendidikan
yang diselenggrakan oleh Dinas Pendidikan Kota Depok
merupakan kegiatan tahunan dan berjenjang mulai dari
tingkat gugus, kecamatan, kota, provinsi sampai nasional.
Pak Ali Nurdin, S.Pd sebagai Kepsek SD Al-Jannah
bermula menjadi Juara 3 Kepala Sekolah Berprestasi tingkat
Kecamatan Cimanggis di tingkat kota Depok, lomba yang
diikuti oleh Kepsek SD negeri dan swasta dari 11 kecamatan
yaitu: Beji, Bojongsari, Cilodong, Cimanggis, Cinere,
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•

Coach terbaik MJFC (MCd Cup 2017) di grand final 3 kota:
Jakarta, Bandung & Surabaya tahun 2017

•

1 dari 12 Coach terbaik di Milo Football Championship 2018

semaksimal mungkin. Apalagi soal-soalnya ternyata cukup
berat juga, yang terdiri dari 50 soal IPS pilihan ganda dari
materi SMP dan SMA.
Akhirnya pada tanggal 26
Februari 2018 pemenang OGN
diumumkan, Alhamdulillah Bu Ica
mendapat Juara ke-3 untuk bidang
studi IPS Jenjang SMP. Semoga
hasil kompetisi ini bisa
menjadi
penyemangat
bagi guru-guru di AJ
Aamiin.

Cipayung, Limo, Pancoran Mas, Sawangan, Sukmajaya, dan
Tapos, Pak Ali Nurdin, S.Pd keluar sebagai Juara 2.
Rangkaian kegiatan lomba terdiri dari penilaian
portofolio, tes tertulis tentang tupoksi dan kompetensi
kepsek, tes wawancara tentang manajerial sekolah, dan
presentasi. Materi yang dipresentasikan Pak Ali
Nurdin berupa Best Practice yang berjudul
“Recycle Lab Untuk Mewujudkan Sekolah
Bersih, Sehat, dan Berkarakter”.
Pak Ali memiliki azzam yang kuat
bahwasanya ke depan SD Al-Jannah beserta
sederet prestasinya akan semakin
dikenal masyarakat luas, dari lokal,
nasional hingga internasional.
Alhamdulilah, semoga semakin
sukses, ya Pak! Aamiin.

C

EI merupakan singkatan dari Caretakers of the
Environment International. Arti harfiahnya adalah
pengurus atau penjaga lingkungan hidup. CEI adalah
organisasi independen International, yang didirikan pada
tahun 1986, dengan misi: Apa yang dibutuhkan untuk
memungkinkan siswa melihat planet sebagai satu lingkungan
yang saling bergantung?
CEI merangkul siswa sekolah menengah, guru dan
mentor, yang kepentingannya difokuskan pada isu-isu
perlindungan lingkungan, mempromosikan pendidikan,
membentuk kesadaran dan pelatihan dalam pembangunan
berkelanjutan. CEI telah diikuti oleh hampir 50 negara.
Beberapa negara telah mendirikan perwakilan cabangnya.
Pada kesempatan ini dua siswa SMA Al-Jannah (yaitu
Grensando dan Fawwaz) akan mengikuti kegiatan CEI 2018
di Judenberg – Austria, pada tanggal 8-14 Juli 2018. Mereka
akan mempresentasikan proyek lingkungan yang berjudul
“Electricity Generator Trash Cans”. Sesuai dengan tema
kegiatan CEI tahun 2018 yaitu “Let’s Experience Nature”.
Mohon doanya Ayah, Bunda dan teman-teman, semoga
Allah SWT memberikan keselamatan dan kemudahan
kepada ananda Grensando dan Fawwaz dapat melaksanakan

Sebagai usaha persiapan keberangkatan ke Austria, sekaligus
untuk menyampaikan pesan lingkungan maka tim siswa sma
mengadakan audiensi ke gedung dpr dan bertemu langsung
dengan wakil ketua dpr ri yaitu bapak Fadhli Zon di ruang
kerjanya. Beliau memberikan dukungan dan apresiasi atas apa yang
dilakukan oleh siswa sma al-jannah, “selain menghasilkan karya
yang bermanfaat tentunya dengan kegiatan ini siswa Al-Jannah
mendapatkan pengalaman yang sangat berharga bisa turut serta
dalam kegiatan lingkungan yang bertaraf internasional” demikian
pendapat Bapak Fadli Zon

Siswa SD AL-JANNAH MASUK FINAL kMNR

M

atematika Nalaria Realistik (MNR) merupakan suatu terobosan
baru dalam pembelajaran matematika. MNR lebih menekankan
penggunaan nalar untuk menganalisis masalah, menarik kesimpulan
dan menyelesaikan persoalan dengan logika.
Pada Kompetisi Matematika Nalaria Realistik (KMNR) tahun ini Miss Deby,
Miss Yuli dan Miss Ilmi telah menggembleng siswanya. Alhamdulillah, Rafi A (kelas
1), Ahmad DMA (kelas 2), Daniel J (kelas 5), dan Nouval F (kelas 5) telah berhasil
masuk final. Mereka telah berhasil menyisihkan 350.000 siswa dari seluruh
Indonesia. Walaupun mereka belum berhasil mendapatkan medalinya, akan tetapi
berkompetisi dengan ratusan ribu siswa di seluruh indonesia adalah pengalaman
yang luar biasa. Mudah-mudahan tahun depan bisa meraih juara dengan ikhtiar
persiapan yang lebih baik lagi, Aamiin.
Magnifier Edisi 7
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OLIMPIADE OLAHRAGA
SISWA NASIONAL (O2SN)

S

MP Al-Jannah pada hari Kamis 4 April 2018
menjadi tuan rumah pelaksanaan O2SN tingkat
Kecamatan Cipayung untuk tiga cabang olahraga,
yaitu renang, pencak silat, dan bulu tangkis. Siswa AlJannah yang mengikuti O2SN, pada cabang renang
diwakali Guardian, Ridho, dan Raffa, pada cabang
pencak silat diwakali Tazkia dan Rakha, sedangkan
pada cabang bulu tangkis diwakali Nio dan Hanan.

Warrior’s

Rasya Juara Tenis Meja

Al-Jannah

P

ada tanggal 19-20 Maret 2018 di GOR KONI Depok
berlangsung lomba tenis meja. Lomba yang
diselenggarakan oleh O2SN (Olimpiade Olahraga Siswa
Nasional) dalam rangka mencari dan mengembangkan
potensi siswa di bidang olahraga agar dapat berprestasi hingga
pada tingkat nasional.

Juara 1 MILO Cup
& Daniel Berangkat
Ke Barcelona

Pada lomba tenis meja tersebut Rasya Satria Hermawan
(kelas 5 SD Al-Jannah) berhasil meraih juara 3. Alhamdulillah

K

eberangkatan Daniel ke Barcelona tidak bisa dilepaskan
dari peran teman-temannya yang tergabung dalam tim
Warrior’s Al-Jannah. Bermula tim inilah yang meraih
juara I pada MILO Football Championship di Senayan Jakarta
(25/3/2018). Lalu Daniel Jalayar dan Muhammad Keano masuk
kategori ke-18 anak terbaik dari 4 kota besar yakni Jakarta,
Medan, Bandung dan Makassar.

Namun, apa boleh buat? Daniel dan Keano ternyata harus
saling berhadapan untuk memperebutkan tiket ke Barcelona.
Pasalnya, mereka berada di tim kesebelasan yang berbeda.
Daniel berada di tim @ponaryo11astaman dan Keano berada
di tim @kurniawanqana.
Kedua tim tersebut bertanding pada hari Sabtu 12 Mei,
dan dimenangkan oleh tim @ponaryo11astaman. Karenanya,
siswa SD Al-Jannah yang InshaAllah akan ikut berangkat ke
Barcelona pada bulan Oktober adalah Daniel Jalayar.
Walaupun hanya Daniel yang akan menuju Barcelona.
Keano dan teman-teman lainnya dalam tim Warrior’s Al-Jannah
tetap membanggakan dan telah membawa nama baik sekolah,
guru dan orangtua. Ayo teman-teman, tetaplah bersemangat
berlatih, rajin belajar dan rajin beribadah agar Allah memberikan
hasil terbaik dari ikhtiar maksimal kalian. Aamiin...
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Rasya SH sangat bersyukur dengan prestasi ini mengingat
pemenangnya bukanlah anak sembarangan. Pemenang
juara 1 dan 2 adalah anak club tenis meja yang sudah
cukup terlatih secara profesional. Sedangkan Rasya baru
berlatih intensif menjelang event, bersama Coach Saddam
Tambunan.
Bersyukur dengan pengalaman ini Rasya pun tetap
bersemangat, dan bertekad kuat agar tahun depan dapat
lolos hingga pada tingkat nasional. Aamiin…

Almaira Fabianisa Isnawan

Wisudawati Karakter ter-disiplin TP 2017/2018

A

lma merupakan nama panggilan dari wisudawati
kelas VI TP 2017/2018 yang mendapat
penghargaan dengan kriteria karakter Terdisiplin,
kami bangga dan berharap kedua orang tua pun bangga
atas pencapaian ananda Alma tersebut, dengan riwayat
perkembangan masa kanak awal yang mengalami
hambatan perkembangan bahasa, hingga orang tua
dan sekolah sepakat ananda mendapatkan program
inklusi saat masuk TK B Al Jannah sampai dengan kelas

Ke-18 anak tersebut mengikuti karantina (8-12 Mei)
untuk dipilih 9 anak yang terbaik. “Mereka akan mendapatkan
pelatihan profesional di Spanyol,” kata coach Iswandi Mulia
Siregar (Pelatih Warrior’s Club).

Nama

: Daniel Jalayar Ananda

Lahir

: Jakarta 2 Mei 2007

Studi

: Kelas 5 Deimos

Posisi

: Bek

Idola

: Gerard Pique

Hasil dari pertandingan itu, Rakha menjadi juara I
(cabang pencak silat pada kelas E) dan Guardian menjadi
juara II (pada cabang renang). Pertandingan selanjutnya
dilangsungkan di SMA M Husni Thamrin, pada 27 April
2018, dan Alhamdulillah Rakha keluar sebagai juara II
tingkat Kotamadya Jakarta Timur II. Selamat ya, Kepada
Kakak-kakak Smp!

3 SD, di kelas 3 SD kami tim sekolah Al Jannah melihat perkembangan
ananda sangat baik sehingga kami tawarkan kepada kedua orang tua
Alma untuk mengikuti uji coba tanpa program inklusi di kelas 4 SD, kedua
orang tua Alma senang melihat perkembangan Alma dan mendengar
kabar serta tawaran dari kami namun juga memiliki kekhawatiran, “bu
Helin yakin Alma bisa?” saat itu saya menjawab insyaallah Alma bisa
mengikuti dan melalui uji coba ini tentunya dengan kerjasama sekolah
serta dukungan dan keyakinan ayah bunda, Alhamdulillah berkat
kerjasama Tim dan kedua orang tua uji coba tersebut dapat dilalui anada
Alma dengan baik hingga uji coba pun berlanjut sampai ananda lulus
kelas 6 SD Al Jannah.Hal yang membuat kami semakin bersyukur adalah
kedua orang tua Alma sangat kooperatif & tidak berkecil hati, nampak
semangat memberikan hal terbaik di masa usia emas (golden age) Alma.
Be your self Alma, Alma pasti bisa.

Siswa SMP Berkarakter

H

afidzin Naufal Khairunnizar terpilih sebagai
siswa paling berkarakter takwa. Dia memiliki
sosok yang teguh dalam berakidah, taat
beribadah, dan berakhlak mulia. Siswa Tersholeh
menjadi penghargaan yang tersemat padanya.
Raditya Arya Syafa’at memiliki jiwa leadership
yang menonjol dalam kesehariannya. Sosoknya
mencerminkan kedisiplinan, kemandirian dan
tanggung jawab. Karakter inilah yang mengantarkan
sosok Radit mendapat penghargaan Siswa Terdisiplin.

Radit

Hafidzin

Diana

Creative adalah cermin dari karakter sains. Karakter itu muncul pada diri Syifa
Diyanah selama mengenyam pendidikan di SMP Al-Jannah. Selain itu, sikap kritis dan
analitis juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sosoknya. Maka tidak heran, Siswa
ter-Kreatif tersemat pada sosoknya.
Magnifier Edisi 7
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Welcoming
PENGHIJAUAN

DI LINGKUNGAN
RUMAHKU
M. Naufal Afif (6 Magellan)

S

ebelumnya aku dan kedua orangtuaku tinggal di
daerah Jakarta Selatan. Pada tahun 2008 orangtuaku
memutuskan untuk pindah ke Cibubur. Pada saat itu
aku masih berumur 3 tahun dan kakakku berumur 5 tahun.
Aku suka bermain dengan teman-teman di taman.
Kami memang senang tinggal di Cibubur. Banyak taman
dan pepohonan penghijauan. Di rumahku sendiri juga ada

SEKOLAH PEDULI

LINGKUNGAN
Andrea Marcellita (kelas 7)

K

ita kerap diingatkan dengan kalimat “Buanglah
sampah pada tempatnya!”. Kenapa demikian? Karena
kita sering lupa, atau terkadang tidak peduli dengan
lingkungan sekitar. Kita masih suka membuang sampah di
sembarang tempat. Atau, membiarkan begitu saja sampah
yang ada di sekitar kita. Seharusnya tidak demikian.
Kepedulian kita terhadap lingkungan pada akhirnya berguna
bagi kita sendiri. Lingkungan yang bersih dan indah, juga
membuat hidup kita nyaman.
Berbicara tentang kepedulian terhadap lingkungan,
Sekolah Al-Jannah telah berinisiatif mengajarkan kepada
siswa-siswinya. Bahkan Sekolah Al-Jannah telah membuat
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berbagai macam tanaman. Semua itu terlihat asri, udaranya
bersih dan segar.
Ohya, teman-teman tahu tidak manfaat penghijauan?
Aku sendiri sudah merasakan manfaatnya. Menurutku,
penghijauan memiliki empat manfaat. Pertama, lingkungan
terasa sejuk sehingga asyik untuk berteduh dari terik
matahari. Beda banget dengan daerah lain di kota Jakarta
yang tidak ada pepohonannya.

Ramadhan
1439 H

TARHIB

RAMADHAN 1439 H

T

Kedua, udaranya bersih. Banyak pepohonan dapat
mengurangi debu dan gas karbondioksida yang dihasilkan
kendaraan bermotor. Pepohonan juga banyak menghasilkan
oksigen yang dibutuhkan manusia.

arhib (penyambutan) bulan Ramadhan juga
dilakukan dengan pawai jalan berkeliling di
sekitar Sekolah Al-Jannah. Hal ini dimaksudkan
untuk mengingatkan masyarakat akan datangnya
bulan suci Ramadhan. Untuk menambah kemeriahan
suka citanya, sembari jalan-pawai siswa Al-Jannah
juga membagi-bagi bingkisan kepada masyarakat
sekitar. Marhaban yaa Ramadhan!

Ketiga, terlihat indah. Pepohonan di jalan, taman dan
pekarangan rumah yang tertata rapi semakin membuat
lingkungan asri. Tidak gersang dan bising.
Keempat, menghemat energi. Lingkungan yang sejuk
dan bersih bisa menggantikan peran AC, sehingga bisa
menghemat listrik dan mengurangi pemanasan global.
Tanpa AC, udara sudah sejuk karena paparan terik matahari
tertahan oleh pepohonan.
Itulah manfaat penghijauan yang telah aku rasakan.
Oleh karenanya, ayo kita ikut menggalakkan dan mendukung
program penghijauan yang ada.

Bank Sampah atau Trash Bank yang berperan untuk mendaur
ulang sampah berbahan plastik dan kertas yang berasal dari
setiap kelas.

Countdown

Setiap siswa harus membuang sampah daur ulang
di kantung polybag atau kardus yang tersedia di kelasnya
masing-masing. Bila polybag atau kardus sudah penuh,
maka ada perwakilan siswa yang menyetorkannya ke Bank
Sampah. Di Bank Sampah, setiap kilogram sampah dihargai
Rp 1.000,00.
Uang yang terkumpul menjadi uang kas kelas dan
digunakan untuk kegiatan kelas. Adapun sampah yang telah
disetorkan didaur ulang menjadi mainan anak, hiasan, jam
dinding, dan lain sebagainya. Selain untuk penanggulangan
sampah dan menghasilkan produk, Bank Sampah sebenarnya
juga berperan sebagai tempat pembelajaran siswa dalam
mendaur ulang sampah.
Demikian besar kepedulian Sekolah Al-Jannah terhadap
lingkungannya. Selain menciptakan lingkungan yang bersih,
indah dan nyaman, Sekolah Al-Jannah juga mendidik untuk
menyiapkan generasi yang kreatif dan peduli terhadap
lingkungan.

RAMADHAN 1439 H

S
BARBEQU
Barang Bekas Berkualitas

B

arbequ itu bazar “Barang Bekas Berkualitas”. Alhamdulillah,
kegiatan Barbequ ini telah berjalan sukses (7-15 Mei). Total dana
yang terkumpul sebanyak Rp 42.106.700, yang selanjutnya pada
tanggal 7-8 Juni dana tersebut akan disumbangkan kepada kaum yatim
piatu dan dhuafa di sekitar lingkungan sekolah. Dengan menginfakkan
hasil kerjanya, kegiatan ini juga diharapkan dapat menyuburkan jiwa
sosial siswa untuk memperkuat karakter Islaminya.

etiap tahun berganti, Ramadhan dengan
keagungan dan keberkahannya selalu
dinanti umat Islam seluruh dunia.
Sekolah Al-Jannah pun senantiasa ikut bersuka
cita menyambutnya. Bahkan dari dua bulan
sebelumnya siswa Al-Jannah menghitung hari
demi hari kedatangannya. Maka, dipasanglah
papan Countdown Ramadhan 1439 di Masjid
Salamah sebagai pengingat berapa hari lagi
masuk bulan suci, agar seluruh siswa dapat
mempersiapkan tamu agung itu.
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AJ Le& arn

Share

“Al-Quran dan Hadits kebanyakan ditujukan
kepada orangtua dewasa. Kenapa tidak
kepada anak-anak?” Pertanyaan retorika ini
dilontarkan oleh Lendo Novo pada permulaan
acara seminar parenting di Aula Masjid
Salamah, tanggal 3 Maret 2018.

D

i hadapan ratusan
orangtua murid grade
3-6 SD Al-Jannah,
sebagai narasumber Lendo
Novo
(Founder
Sekolah
Alam) kemudian menjelaskan
bagaimana sikap Rasulullah SAW
terhadap anak-anak, “Rasulullah
SAW tidak pernah marah kepada anakanak apalagi memukul, tidak pernah....”
“Terhadap anak-anak, Rasulullah SAW
hanya bermain-main dengan mereka, dan memberikan kasih sayang. Pernah saat
rukuk, cucunya menaiki punggungnya, beliau SAW mendiamkan sampai cucunya
selesai bermain. Rasulullah SAW menyuruh memukul anak saat usianya 10 tahun,
hanya bila tidak menunaikan shalat, dengan pukulan yang tidak membahayakan.”

“Bagaimana mendidik anak agar jujur? Jangan
pernah marah kepadanya sehingga tidak ada alasan
bagi anak untuk tidak jujur. Sebelum akil baligh anak
belum pernah berdosa, karena belum tahu mana
yang benar dan yang salah”
Inilah di antara tips-tips yang diberikan
Lendo Novo sebagai penjelasan dan jawaban dari
berbagai pertanyaan audien yang muncul. Seminar
berlangsung cukup menarik. Walaupun disampaikan
oleh Lendo Novo secara santai, tidak menggebugebu, namun pembicaraannya mengundang
rasa panasaran dan membuka wawasan serta
pemahaman bagi orangtua pada umumnya.

S

ekolah Al-Jannah sebenarnya sudah sering memberikan
kegiatan edukasi seperti seminar parenting, workshop,
training, campaign, dan outbound secara gratis untuk
masyarakat umum baik dari kalangan guru, orangtua ataupun
anak-anak. Namun memasuki usia 17 tahun, Sekolah AlJannah mengakomodir kegiatan-kegiatan edukasi tersebut
dalam program tersendiri yang dinamakan AJ Learn & Share.
Untuk masyarakat umum, Sekolah Al-Jannah pernah
memberikan edukasi berupa campaign tentang Stop
Bullying. Baru-baru ini (12-13 Mei) tim Sekolah juga campaign
dengan membagikan stiker untuk menyambut Ramadhan
kepada pengunjung mal Ciputra Cibubur. Harapannya, agar
masyarakat bersuka cita menyambut bulan penuh berkah ini
dan mengajarkan anak-anak untuk memulai berlatih puasa
sedari dini.

Sedangkan untuk para siswa, pada tanggal 19 April
2018 siswa (Play group, TK A dan TK B) Kupu-Kupu telah
memanfaatkan program AJ Learn & Share ini. Mereka
mengikuti Fun Outbound For Kids, yaitu kegiatan flying fox,
naik rakit dan permainan lainnya untuk menumbuhkan
sikap kemandirian, keberanian dan kerjasama tim.
Alhamdulillah, selama kegiatan berlangsung anakanak sangat antusias dan bergembira. Beberapa anak yang
semula ragu dan takut bermain flying fox dan naik rakit
kemudian berubah menjadi berani dan percaya diri. Bahkan
ada yang ketagihan, ingin bermain lagi dan tidak ingin segera
kembali ke sekolahnya.
Di akhir acara guru-guru TK Kupu-Kupu memberikan
apresiasi yang tinggi kepada Sekolah Al-Jannah atas
kesempatan yang telah diberikan kepada siswanya. Mereka
merasakan kegiatan yang bermanfaat dan menyenangkan
dengan fasilitas dan pelayanan yang sangat memadai,
Alhamdulillah...

“Kenapa bermain menjadi dasar pendidikan? Karena, dengan bermain anak
bahagia sehingga anak menjadi senang belajar dan mudah menerima pelajaran,”
demikian penjelasan tentang dasar pendidikan bagi anak dari Lendo Novo, seorang
founder, praktisi dan trainer sekolah alam Indonesia.
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www.sekolah-aljannah.com
Keluarga Besar
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Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1439 H

Taqabbalallahu
minna wa minkum

Semoga Allah menerima puasa dan semua amal ibadah kita, Aamiin
Al-Jannah up coming EVENTS
in 2018 - 2019 Academic Year

Goes to Malaysia

