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Bismillah ......
Assalamu’alaikum wr.wb.
Hai, teman-teman!

A

lhamdulillah, majalah Magnifier yang terbit setiap 3 bulan telah hadir kembali di
hadapan teman-teman. Semoga karya, prestasi, informasi dan pengetahuan
yang disajikan semakin keren ya…. apalagi ide dan kegiatan teman-teman terus
menginspirasi!
Informasi dan pengetahuan keren apa saja sih yang akan disajikan?
Tema utama majalah Magnifier edisi ke-2 ini tentang ‘Alam’. Nah, berkenaan
dengan karakter dari divisi Alam yang sasarannya untuk membiasakan temanteman berkarakter pemimpin, secara spesial Pak Anang memberikan uraian yang
menarik tentang kepemimpinan di dalam Islam. Di rubrik Our Character, beliau
mengupas tentang Be Islamic Leader, Leader in Me, dan Leader Wanne Be. Beliau
juga mengupas tentang kepemimpi nan Rasulullah dalam rubrik Our Idol. Keren,
kan?
Pada kesempatan ini Pak Yudi mengulas tentang aktivitas-aktivitas dari karakter
Alam. Beliau mengulas seluk beluk aktivitas character building, pramuka,
outbound, renang, dan futsal yang telah menjadi kebanggaan teman-teman.
Prestasi-prestasi renang, futsal dan jenis olahraga lain dipaparkan, termasuk profil
juara renang dan kapten futsal. Bahkan, cerpen “Outbound Bukan Lagi Musuhku”
karya Nur Azizah FA yang telah menjadi buku kumpulan cerpen ... “Be happy, it’s
all that matters” turut melengkapinya.
Kegiatan lain yang berkenaan dengan Alam juga ada seperti kegiatan menangkap ikan, berbagi tanaman ke masyarakat, dan ulasan tentang Enviro. Adik-adik
kita dari TK Al-Jannah tak mau ketinggalan untuk melakukan kegiatan yang berorientasi pada Alam. Mereka melakukan field trip ke Kebun Raya Bogor. Seru, kan?
Sementara itu event cukup besar seperti Jifest, Pekan Budaya dan Milad
Al-Jannah ke-15 tentu saja juga menarik untuk disimak. Nah, tunggu apalagi? Ayo,
langsung saja ya, teman-teman! Selamat membaca! Semoga dapat menginspirasi
dan memotivasi kita semua untuk menjadi pemimpin berkarakter Islam !
Wassalamu’alaikum wr.wb.

Ibu Adelina Pane

Tim
Tedaksi

daftar isi
Hal
Hal
hal
hal
hal

2		
3-4
5		
6		
7		

: Director’s Note
: our character
: our idol
: OUR opinion
: our creativity

hal 9		
hal 10		
hal 11		
hal 12-14
hal 15		

: our
: our
: our
: our
: our

achievement
talent
calendar
Experience
responsibility

Penanggung Jawab: Adinda Efita Hany. S
Pimpinan Redaksi: Adelina Pane
Pimpinan Produksi: Hesti Rahayu Faramita
Dewan Redaksi: Hanjaeli, Anang Nurholis,
Yudi Kurniawan, Agustus Magribi, Cakra
Krisna, Dedi Nofrianto, Titi Nuryani, Hendra
Sakti, Irma Nurmala, Anisa Dwi Setianingrum
Designer: Agus Chandra Perdana
Alamat Redaksi: Jl. Jambore, No. 4,
Harjamukti, Cimanggis, Depok
Telpon: 021-845 94 514
Email: Info@sekolah-aljannah.com
Pin BBM: 2986FC1E
Info PSB: 0821 2500 6000
Facebook: Humas Al-Jannah
Website: www.sekolah-aljannah.com

2- 5 Februari 2016
Kritik/Saran

2

fOR teacher & school management

dapat diberikan
melalui email sekolah:

Info@sekolah-aljannah.com

Leadership
character

L

Everyone can be a leader!!!

eader is not born, but it is created. We believe that everyone
can be a leader, no matter what your background is. In Al-Jannah
our vision is to create leaders with Islamic character. We believe
everyone has been a leader since in mother’s womb and the day we
born to this world as khalifatullah, which means the vicegerent to
Allah SWT in this earth. We aim to create great leader that starts from
character (Akhlaq), which based on Al-Quran and As-Sunnah, and of
course prophet Muhammad SAW as our role model.
In order to achieve our goals to create Islamic leaders, we develop
student leadership skill with the following activities and programs
which focus from November to February in every academic year:
1. Camping and Expedition
Through this activity, student learns how to be grateful and
respect Allah’s creation, deal with nature, being adventurer and
step out of comfort zone to feel new life experience. This
program focuses on cooperation, self discovery, being independent,
responsible and wilderness survival.
2. Learn to Lead
Every student has their turn to manage activity during
school day, such as “Mosque Leader”, “Lunch room Leader”
and “Class room leader”. This activity brings student to get use
to manage the area, prepare the activity and encourage other
student to be on time and follow the rules.
3. Discover Inspiring Leader
In this program, we watch movie or read article and biography of inspiring leader. Within this time student learn history of
Rasulullah Muhammad SAW. Also, we learn other Islamic leader
while studying their characters both strength and weakness.
4. In class Project
Collaborate with other student to work on project. During
the project student must find, identify and solve the problem.
Also, result of the research is presented to the rest of the
student within his/her class. The goal of this activity is to train
communication, creativity, team work and problem solving
skills.
5. Sports
Every student is encouraged to develop their skills in sport
and participate in or outside school competition. Through this
activity, we aim to build sportive, discipline, perseverance,
confident and team/hard work mentality through student’s
sport interest.
6. Outbound
Outbound is one of the leading programs in Al Jannah and
become the favorite activity for student. This is an outdoor

activity and mainly filled with fun games. Not only fun, but it brings
character values such as: self confident, courage, team building
and fast decision making ability.
7. Scout/OSIS
Scout and OSIS leads student to practice communication,
negotiation and networking skill through organization activity.
“The Mission of Scouting is to contribute to the education of
young people, through a value system based on the Scout Promise
and Law”. In Al Jannah, we follow national scout practice and
regularly attend scout event.
To be an OSIS officer, they have to promote themselves
before the election. After elected, they have to create, manage and
execute the work plan of the organization.
8. Morning Pledge (Ikrar Pagi)
This activity is conducted every morning before the learning
session. Within each classroom every student stands up and lead
by one student to stated “Muslim pledge” and “Student pledge”
altogether. The objective of this activity is to understand the rights
and responsibilities as a Muslim as well as a student.
9. Ceremony (Upacara Bendera)
We held ceremony every Monday, in which every student has
their turn to become officers of ceremony. The objectives from
this activity are; build confidence, courageous and discipline.
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Futsal Team

O

utbound facilities and infrastructure in Al-Jannah are consists of
several installations, such as: Playground, High Rope, and a pool. Some
final project activities in the second half of 2016/2017 are Super
Camp for Pre school student, Fun Camp for student grade 1, Jambore Fun
Camp for student grade 2-3, Fun Adventure for student grade 4-5, Basic
Leadership Training (LDKS) for student grade 7-8. The optional activity is TNUK
Expedition (National Park Ujung Kulon) for student grade 7.
Regarding to sport, Al-Jannah promoting physical activity in a variety of
sports that often competed at the school level and O2SN, such as soccer,
swimming, basketball, athletics, volley ball, and others. In 2016 the
students of Al-Jannah has a lot of sports achievement, including:

Futsal:
- 1st winner Cikal Cup category of Elementary and
Junior High in 2016
- 3rd winner Madina Cup 2016
- 1st winner Amal Mulya Cup 2016
- 1st winner High Scope Cup
- 1st winner APD Cup 2016
- 2nd winner ASBCC Cup 2016
- 3rd  winner JRF Competition 2016

Swimming:
- Olivia, Grade 5, 1st winner, Cikal Cup 2016
- Pia grade 4, 1st winner, Cikal Cup 2016
- Damar Dananjaya, grade 9 gets 4 medals, Cikal Cup 2016
- Hilmiy, grade 3, 2nd Winner Sprint Swim Challenge, ACS 2016
- Hilmiy, grade 3, 1st winner freestyle champion,
   Sprint Swim Invitational Millenium Aquatic 2016

Taekwondo:
- M. Hilal R, M. Riffat F, Adelya Ameera A, Reynardi Sultan A,
1st winner, GOR POPKI 2016
- Abimanyu Wijaya, Adji Rayya Ifra, Azka, Abimanyu Wijaya,
   Bilqis Ramadhani, Bramantyo Putra P, Abimanyu Wijaya,
Brevian B.W, M. Revi Satria, Vasya Aulia, Abimanyu Wijaya,
2nd winner, GOR POPKI 2016
Alhamdulillah, Outbound, Scouts and sports have been going well thanks
for the good cooperation of all parties (teachers, parent and school) and supported by sufficient facilities and infrastructure, adequate. In fact, outbound becomes
one of the favorite subjects of students.
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Our True Leader
is Rasulullah

SAW

M

embicarakan kepemimpinan rasulullah,
tentu tak bisa lepas dari misi kenabian diutusnya Nabi Muhammad yakni menyempurnakan akhlak yang mulia dan keteladanan beliau
yang bisa dicontoh langsung oleh umatnya. Allah
berfirman: “Sesungguhnya pada diri rasulullah terdapat suri teladan bagimu”. (QS. Al-Ahzab: 21)
Nabi Muhammad merupakan role model yang
sempurna karena beliau, bisa dibilang, satu-satunya
manusia yang sukses baik ditilik dari segi agama, maupun ruang lingkup duniawinya. Hanya dalam waktu
kurang lebih 23 tahun, beliau telah berhasil membawa
ummatnya dari zaman kegelapan menuju zaman berperadaban. Sebelum Islam yang dibawa Muhammad
datang, masyarakat Mekah pada saat itu mempunyai
kebiasaan berjudi, bermabuk-mabukan, mengundi nasib dengan anak panah, membangga-banggakan anak
laki-laki, malu memiliki anak perempuan bahkan mengubur hidup-hidup bayi perempuan yang baru lahir.
Maka tak heran, Michael H. Hart menuliskan namanya
sebagai manusia urutan pertama dalam seratus tokoh
yang paling berpengaruh di dunia.
Lalu seperti apa sih, Nabi Muhammad di masa
kanak-kanak hingga remaja?
Nabi Muhammad saw dilahirkan sebagai anak
yatim. Ayahnya yang bernama Abdullah telah wafat
ketika Muhammad masih dalam kandungan. Ketika
berusia enam tahun, beliau diajak ibunya, bernama
Aminah, untuk berziarah ke makam ayahnya yang
berada di Madinah. Selama sebulan Muhammad bersama ibunya tinggal di Madinah. Setelah itu, mereka
pulang kembali ke Mekah. Dalam perjalanan pulang, di
desa Abwa ibunya jatuh sakit dan wafat. Muhammad
menjadi anak yatim piatu.
Setelah ibunya wafat, Muhammad kecil diasuh
oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Kakeknya sangat menyayangi beliau. Beliau disayang karena memiliki sikap
yang baik dan menyenangkan banyak orang. Ia dikenal
ramah, jujur, cerdas, dan sopan bahkan cukup mandiri
untuk anak sesusianya. Karena tidak mempunyai ayah
dan ibu, ia sudah terbiasa melakukan sendiri segala sesuatu yang berkenaan dengan aktivitas sehari-harinya. Masa-masa penuh kasih sayang bersama kakeknya
ternyata tidak lama. Setelah dua tahun mengasuhnya,
kakeknya juga wafat. Kemudian beliau diasuh oleh
pamannya yang bernama Abu Thalib.
Abu Thalib bukanlah seorang yang kaya. Ia juga
mempunyai banyak anak. Sebagai anak yang berbakti
pada orang tua, Muhammad ikut membantu pamannya
mencari uang. Ia kemudian bekerja sebagai penggembala kambing. Kambing yang ia gembalakan adalah kambing

milik tetangganya. Dengan menggembalakan kambing
tersebut Nabi Muhammad mendapat upah.
Pada usia dua belas tahun, ia ikut membantu pamannya berdagang ke luar kota Mekah. Ia diajak pamannya
berdagang ke negeri Syam. Hingga di usia dewasa,
beliau sangat pandai dalam berdagang dan membangun jaringan bisnis. Muhammad dikenal banyak
orang sebagai pedagang yang jujur dan amanah. Ia
jujur tidak hanya ketika berdagang tetapi juga dalam
perilaku sehari-hari. Oleh karena itu, ia mendapat
julukan Al-Amin, yang artinya orang yang dapat
dipercaya.
Pada usianya yang kelima belas tahun, ia sudah ikut
berperang. Perang yang dikenal dengan perang Fijar
tersebut terjadi karena Mekah, kota kelahiran beliau, diserang
oleh orang-orang suku Kinanah. Keikut sertaanya dalam
perang pada usia yang masih sangat muda menunjukkan
bahwa Muhammad juga merupakan seorang yang
pemberani.
Nah, dari kisah beliau tersebut banyak sekali karakter atau akhlak yang dapat kita teladani di antaranya:
sopan, ramah, cerdas, jujur, amanah, mandiri, Tanggung Jawab, pemberani dalam kebaikan dan kebenaran, rajin
membantu dan berbakti kepada orangtua dan masih
banyak akhlak terpuji lainnya yang dimiliki beliau.
Semoga kita semua bisa meneladani pemimpin tersukses di dunia dan sekaligus sebagai manusia terbaik sepanjang zaman, yaitu Baginda Rasulullah SAW.
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my opinion
Happy

Teacher’s Day
Selamat hari guru bapak dan ibu guruku. Terima kasih
atas semua ilmu yang telah engkau berikan yang akan berguna bagi kami. Semoga menjadi pahala terus-menerus
bagi bapak ibu, dan semoga bapak ibu selalu sehat dalam
lindungan Allah SWT. (Naila – 8A)
Happy teacher day. Terima kasih guru-guru telah membimbing kami, mendidik kami. Maaf belum bisa membalas
kebaikanmu. You are the best. (Lia- 8A)

what do you think about
speak
up..

Cultural week?

1. Raffi Khairan Akbar 6 Centaury
Menurut saya pekan budaya yang diselenggarakan
sekolah saya Al-Jannah sangat keren, hebat, seru, fantastis, mewah and awesome. Mudah-mudahan pekan
budaya yang diselenggrakan tahun depan semakin lebih
keren lagi. Amin.
2. Zhalika M Alchudry 4 Mercury
Menurutku, pekan budaya itu bisa menambah pengetahuan kita tentang budaya Indonesia. Pekan budaya
juga bisa membuat kita menjadi bangsa yang berbudaya
tinggi. Kegiatanya juga asik-asik.
3. Anindita 4 Jupiter
Al-Jannah mengadakan pekan budaya untuk semua
kelas 1-6. Yang pastinya sudah ditunggu-tunggu oleh
siswa dan siswi Al-Jannah. Waktu itu saya mendapatkan kesempatan menggunakan pakaian adat Kalimantan
Barat yang ibu kotanya Pontianak.
4. Calista 4 Mercury
Saat pekan budaya di bulan Oktober 2016 ada berbagai macam kegiatan. Kelasku 4 merkurius menampilkan
tradisi propinsi Riau. Disana ada lomba tari daerah, paduan suara dan presentasi alat musik daerah. Aku sangat
senang mengikutinya.
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Parent’s Comment

P

ada kesempatan ini tim redaksi berhasil mewawancarai
Bunda Sari Fadhillah, sebagai orangtua dari keempat
anak yang sekolah di Al-Jannah. Dua anak yang telah
menjadi alumni Al-Jannah yaitu Noval dan Faris. Sedangkan
kedua adiknya yang masih sekolah di Al-Jannah adalah Zhorif
(6 Bimasakti) dan Haris (TK B2). Berikut ini hasil dari wawancaranya.
Menurut ibu, bagaimana perkembangan Al-Jannah dari
awal tahun menyekolahkan anak pertama hingga keempat?
Yang paling terlihat menonjol adalah fasilitas dan bangunan Al-Jannah. Banyak kemajuan, termasuk berdirinya masjid Salamah yang awalnya hanya berupa mushola.
Menurut saya, Al-Jannah termasuk sekolah yang memenuhi
kriteria untuk tumbuh kembang anak baik anak ABK, TK, SD
maupun SMP. Fasilitas ruang outdoor cukup banyak sehingga
anak leluasa bermain dan belajar di luar, nggak sumpek di
dalam gedung terus. Dari awal saya memang mencari sekolah alam yang seperti Al-Jannah, hanya misinya harus terus
dikuatkan. Sebagai orangtua saya percaya dengan sekolah
Al-Jannah, saya ikut alur saja dan berpositif thinking insya
Allah ini yang terbaik.
Sebagai walimurid, harapan ibu terhadap Al-Jannah seperti apa?
Yang pertama, Al-Jannah sudah bagus. Bangunan sudah
bagus, lingkungan sudah baik, juga fasilitas sudah mencukupi
untuk anak. Jika ingin ditambah ya mungkin mengikuti perkembangan zaman yang menuntut anak-anak harus maju sehingga
anak-anak juga dapat mengikuti perkembangan zaman.
Yang kedua, saya menginginkan Al-Jannah itu memiliki
misi yang dikembangkan lagi dan konsisten. Seperti jika sekolah
mau ke arah sains dan agamis, ya itu yang kita kejar. Kita jadikan anak-anak yang peduli dengan agamanya dan peduli
juga dengan ilmu dunianya.
Apakah tiga ikon Al-Jannah juga terlihat pada ananda?

Yang saya lihat karakter sains sebagaimana dengan output sekolah alam lain yang menonjol, ya. Kalau agama, alhamdulillah saya senang dengan Al-Jannah yang menargetkan
hafal juz 30 untuk kelas 6. Sedangkan untuk alam, memang
susah mencari sekolah yang luas (seperti Al-Jannah) untuk
mengeksplor potensi anak dengan bermain dan belajar. Untuk
sains, saya berharap untuk meningkatkan kembali
perlombaan-perlombaan olimpiade sains.

short story
Buku karya siswa al-jannah "be happy... it's all that matters"

Out bound

Oleh: Nur Azizah Faisal Alkatiri
5 titan

H

ari ini belum ada yang menarik perhatianku, kecuali
fasilitas flying fox yang terletak di samping masjid
Salamah.
“Bagaimana sekolahnya, sayang?” sambung Ibu.
“Kelasnya bagus, ada taman, kolam renang juga ada,”
jawabku sambil membuka kaos kaki.
“Bagus deh kalau kamu suka. Bersih-bersih dulu sana,
habis itu makan. Ibu udah bikin kue kesukaanmu,” kata Ibu.
Hmmm..., dua potong brownies coklat dan segelas jus
jeruk menemani soreku bersama Ibu.
“ Bu, di sekolah ada outbound ya?” tanyaku.
“Iya sayang. Suka, kan?” tanya Ibu,
“I..iya” jawabku dengan senyum kupaksakan.
Huh, bagaimana nih? Kenapa outbound? Ini sekolah
pertamaku yang menjadikan outbound sebagai pelajaran.
Tidak mungkin aku menghindar.
Hari yang kutakutkan pun datang. Ini adalah kali kedua
kelas outbound. Apa yang harus kulakukan? Minggu kemarin
aku sudah berbohong kalau kepalaku sakit.
Jalanku mulai melambat dengan sendirinya. Kakiku
mulai bergetar ketika melihat tangga, tali, kait dan semua
yang terangkai di atas sana. Kami berbaris, dan bergantian
menaiki tangga. Jantungku berdetak semakin cepat.
“Pak, Pak Hafiz bolehkah saya izin ke kelas? Saya merasa
kurang sehat,” kataku sambil memegang perut.
“Oh iya, silahkan Ica,” jawab Pak Hafiz canggung.
“Hah, selamat,” berbisikku. Bagaimana selanjutnya?
Sudahlah, setidaknya sekarang bisa bernapas lega.
Satu jam kemudian teman-temanku kembali ke
kelas. Pelajaran berjalan seperti biasa hingga aku mau
melangkahkan kaki keluar gerbang SD.
“Ica, tunggu!” Terdengar suara dari belakangku. Oh,
Pak Hafiz sedang berlari kecil ke arahku.
“Iya, ada apa pak?” jawabku.
“Kenapa kamu menghindari outbound?” .
“Hemm, tidak pak, saya hanya kurang enak badan,”
jawabku dengan nada yang dilesukan.
“Boleh, ikut ke ruangan sebentar,” ujar Pak Hafiz. Saya
hanya mengangguk. Perasaanku tidak enak.
Sesampai di ruangannya, aku dipersilahkan duduk dan
diberikan segelas teh hangat. Aku meminumnya sedikit, lalu
meletakkannya kembali di atas meja.
“Kamu takut ketinggian, kan? Semua orang pada
mulanya takut ketinggian. Itu wajar. Tapi kita harus bisa
melawan rasa takut itu. Bapak sudah ajarkan cara-cara yang
aman, peralatan lengkap. Jadi tidak perlu ditakutkan lagi,“
jelas Pak Hafiz. Aku hanya menunduk, memahaminya. Ya,
aku salah. Aku tidak mau berbohong lagi.
“Dua minggu lagi kamu harus mencobanya, ya? Tanpa
alasan lagi. Bapak yakin kamu bisa. Padahal outbound itu
seru, banyak temanmu yang suka!” sambung Pak Hafiz.

BUKAN
LAGI
MUSUHKU

“Iya pak. Maaf,” jawabku singkat.
“Baik, silakan…,” Pak Hafiz mempersilakan aku pulang.
Dua minggu berlalu dengan cepat. Kini saatnya
outbound lagi. Yap! Sudah tidak ada alasan lagi.
“Kamu pasti bisa, Ica!” Pak Hafiz menepuk bahuku
perlahan. Aku sengaja ditempatkan di barisan ketiga. Aku
memandang Pak Hafiz sambil mengangguk.
Kini giliranku. Aku pegang erat-erat tangga tali, naik
dan naik, sambil ‘komat-kamit’ baca kalimat thoyibah.
Badanku berkeringat dingin. Aku terus memandang ke atas.
Aku harus bisa. Bismilah!
“HAAAAAAA......” Aku berteriak sangat kencang.
Jantungku seperti mau copot saat meluncur. Aku
merasakan terbang melayang, flying fox. Semua benda di
sampingku terasa berlari cepat ke belakang. Wow! Ternyata
sangat MENYENANGKAN. Benar kata Pak Hafiz, semuanya
aman dan seru. Menyesal rasanya aku telah melewati
berbagai kesempatan seru selama ini.
Mulai saat inilah aku tidak akan melewatkan berbagai
kegiatan outbound lagi. Aku hanya perlu melawan rasa
takut, dan semuanya akan baik-baik saja. Alhamdulillah,
ternyata aku lebih berani dari yang selama ini aku pikirkan.
Outbound bukan musuhku lagi!

OUR Special PROGRAM

Make crafts
in Recycle Lab

Make the trash can
from recycled material

Making
salted eggs
and sale it
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INTERNATIONAL
GYMNASTICS

hilmiy

K

etiga murid SD Al-Jannah telah berjuang dan meraih
segenap prestasi di ajang Sonny International Gymnastics
Cup. Ketiga murid yang masih duduk di kelas III tersebut
adalah: Naura Dhiya Saninah (meraih medali 3 emas dan 1 perak), Fiona Alya Mukhbita (meraih medali 4 emas), dan Salwa
Salimah (meraih medali 3 emas dan 1 perak).

H

si atlet
renang

ilmiy Haidar, Siswa kelas 3 yang pendiam ini ternyata
berbakat untuk menjadi atlit renang Indonesia. Sejak
usia TK, ia pernah menjuarai lomba renang gaya bebas
di kejuaraan DISORDA gelanggang Youth Center tahun 2014, dan
meraih medali emas tahun 2015, serta menjuarai renang gaya bebas
di sekolah Quantum.

Mereka bertiga telah berjuang dan meraih prestasi mewakili Indonesia dalam ajang Sonny International Gymnastics
Cup yang berlangsung pada tanggal 15-16 Oktober 2016 di Filipina. Ajang internasional ini diikuti 8 negara, yang di antaranya
adalah Indonesia, India, Thailand, Srilanka, Filipina, Singapore,
dan Malaysia.

Pada tahun 2016 ini, Hilmiy mengikuti beberapa kejuaraan
antara lain Sprint Swim Challenge di ACS, ia memperoleh medali perak
untuk renang gaya bebas. Pada kejuaraan Cikal Cup, mendapatkan Juara
III untuk gaya punggung dan juara I estafet renang.
Selanjutnya, pada Sport Carnival 2016 meraih juara III gaya
punggung dan di bulan Desember ini Hilmiy meraih gelar juara
1 gaya bebas pada Sprint Swim Invitational Millenium Aquatic. Terus semangat ya Hilmiy karena masih harus terus berlatih untuk menjadi lebih baik lagi.

Selamat ya, teman-teman! Semoga prestasi teman-teman
terus berkembang demi kemajuan bangsa Indonesia khususnya
di bidang gymnastic di kancah internasional.

RAUF & REYSHAFA

JAGOAN-JAGOAN

R

G LF

auf yang masih duduk di kelas 2 SD Al-Jannah, ternyata jagoan
main golf. Beberapa kali dia meraih juara 2 pada kejuaraan Indonesian Junior Golf seperti di Jakarta Golf Club Rawamangun,
Padang Golf Matoa Nasional, Senayan Nasional Golf Club, Damai Indah Golf BSD, dan juara ke-1 di Padang Golf Pangkalan Jati.
Bahkan, Rauf kini mulai merambah ke turnamen golf internasional. Dia telah mendapatkan undangan khusus untuk ikut World
Junior Golf Event, yang diselenggarakan oleh US Kids (sponsor dari
Amerika Serikat) pada tanggal 14-16 Desember 2016, di Malaysia.
Perjalanan Rauf di bidang olahraga golf memang masih panjang.
Masih banyak tahapan yang harus Rauf lalui untuk mencapai tingkat
Professional Golfer. Tapi, Rauf sudah mempersiapkan diri sejak dini.
Wah, sukses ya, Rauf! Semoga bisa meraih impiannya!

B

erawal dari hobi, Reishafa Armelia Armando, siswi Kelas VII B
SMP Al-Jannah, mulai menekuni olahraga golf dengan serius.
Siswi yang menyukai pelajaran TIK ini harus mengikuti latihan rutin hingga tiga sampai empat kali dalam sepekan. Usaha itu
tidak sia sia, hasilnya pada ajang Jakarta Golf Academy 2015 ia
mampu menjadi juara I dan juara III di tahun 2016.
Selain lomba yang disebutkan tadi, ia juga pernah mengikuti lomba
bertaraf nasional dan internasional di antaranya: McDonald Senayan Golf
Championship dan Pondok Indah Golf Amateur International Championship. Di tahun-tahun selanjutnya ia berharap bisa berprestasi lebih baik
lagi dan bisa mewujudkan cita-citanya tidak hanya sebagai atlet golf nasional tetapi bahkan internasional.
Oke deh, semoga sukses ya, Reishafa! Selamat berjuang
mewujudkan cita-cita!
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H

oree...! Alhamdulillah semangatnya anak-anak mengisi liburan
semester 1 ini. Apalagi siswa Al-Jannah yang mengikuti Soccer
Camp yang diadakan di Singapura pada liburan tanggal 2830 Desember 2016.
Soccer Camp kali ini diikuti oleh beberapa tim soccer, baik tim
soccer dari Indonesia maupun dari Singapore. Peserta dari sekolah
Al-Jannah yaitu: Abi, Arsyad, Dafa, Dafi, Naufal, Hilmiy, Diemaz,
Raider, Sulthan, Dika dan Marley.
Tim siswa Al-Jannah yang sering menjadi juara menjadi lebih
bersemangat lagi mengikuti kegiatan liburan ini, karena selain
berlatih sepak bola juga melakukan pertandingan antar negara.
Bahkan, selain mendapatkan pengalaman bertanding yang luar
biasa tim Al-Jannah juga membawa pulang medali.
Namun, yang paling penting dari semua itu adalah pengalaman
yang sangat berharga. Yaitu, Pertama: mendapatkan bimbingan
langsung bagaimana teknik bermain sepak bola dari pelatih sepak
bola Singapura yang telah berpengalaman.

Holiday Soccer Camp
December 28th-30th 2016
Kedua:
mendapatkan
pengalaman
bertanding dengan tim soccer dari Singapura.
“Hal itu merupakan asah mental yang bagus
dalam pertandingan sepak bola, dan menunjukan
kemampuan kita seimbang dengan negara
lain” menurut pak Iswandi pelatih tim soccer
Al-Jannah.
Ketiga: pengalaman melatih keberanian
bepergian ke luar negeri di usia dini tanpa
keluarga dan mempraktekkan karakter leadership
Al-Jannah, yaitu Disiplin, Mandiri dan berTanggung
Jawab.

field trip

TADABBUR

ALAM
adabbur alam Al-Jannah bertujuan untuk mendekatkan diri
kepada Allah melalui alam. Field Trip TK kali ini berlangsung
pada tanggal 1 November 2016 di Kebun Raya Bogor. Tempat
yang rindang, indah dan nyaman bagi anak-anak.

T

mempraktekkan pembisaan mandiri dari karakter Leadership. Setelah
sarapan, anak-anak diajak berdiskusi tentang Allah dan segala ciptaanNya yang pada kesimpulannya, Allah menciptakan bumi beserta
isinya hanya untuk beribadah kepadaNya.

Selain alam yang ingin diperkenalkan kepada anak-anak, guru-guru
juga mengupas tema yang telah mereka pelajari di sekolah yaitu tema
Keluarga SAMARA. Karenanya, kunjungan ini dikemas seperti suasana
rekreasi bersama keluarga.

Kegiatan terakhirnya berupa game untuk melatih gerak motorik.
Anak-anak diminta mencari harta karun yang akan diperuntukan
kepada Ayah Bunda dirumah. Permainan seru dan menyenangkan
inilah yang menjadi penutupnya.

Setibanya di lokasi anak-anak dikondisikan untuk melakukan
sarapan bersama dengan membuat roti oles secara mandiri, untuk

membuat
roti oles
bermain
game
Our Independent character... we make our own bread
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on going

event

• Lomba futsal di Madina Islamic School Juara III (SD)
• Lomba futsal di Amal Mulia Juara I (SD)
• Becak Festival (TK)
• Lomba Speak Contest di Sabilina Juara I (SD)
• Neuro Linguistic Programming, strategi membimbing anak
sukses menghadapi ujian oleh Tri Ariesta (Parents
Grade 6&9)
• Lomba Pop song di SMA PKP (SMP)
• Lomba tari tradisional di Sabilina Juara III (SD)
• Lomba pidato anak Temu Sains & Lingkungan
di SAS Juara I (SD)
• Tim Inklusive Studi banding ke Bandung (SD-SMP)
• Lomba presentasi karya siswa bidang sains
di sekolah SAS Juara III (SD)
• Lomba creative writing di Sabilina Juara III (SD)
• Lomba guru pembuatan media belajar sains di
SAS Juara I (Tim Sains)
• Al-Jannah FESTIVAL (JIFEST) (SMP)
• Kunjed level 8 ke kedubes Jepang (SMP)
• Lomba MHQ di SMP Al-Azhar (SMP)
• Developing Academic Skill Trough English Language
Teaching by National Geographic. (english teacher)
• Seminar guru edukasi “menjadi guru inspiratif”
• Lomba pidato guru di Sabilina Juara III
• Lomba mewarnai di Al-Azhar 19 Juara II (SD)

Nov
Dec

• Cultural Week (SD)
• Guru tamu level 8 tentang bahaya merokok oleh dr. wildan (SMP)
• Pelatihan MNR di kampus UI Depok (Tim sains)
• Laporan Perkembangan Anak
• Bermain Bersama Morinaga (TK)
• Workshop literasi informasi (Librarian)
• Workshop SLIMS (Librarian)
• Kompetisi Nasional Smart Primagama (SD)
• Field trip semester 1 ke Kebun Raya Bogor (TK)
• Lomba futsal di Cikal juara I (SD)
• Lomba renang di Embun Pagi juara ll & lll (SD)
• Lomba futsal di SD Amal Mulia Depok juara l (SD)
• Lomba Tahfidz di Al-Azhar 19 Juara 3 (SD)
• Lomba Adzan di ASBCC Cup 4 & The Sumatera
Educulture Festifal – Juara III (SD)
• Lomba Tahfidz di ASBCC Cup 4 & The Sumatera
Educulture Festival – Juara III (SD)
• Field trip Muara Angke (SMP)
• Program kerjasama Masjid Salamah dan TV’One
acara “Damai Indonesiaku”

Oct

• Lomba Taekwondo di gor Popki Juara I, II (SD)
• Lomba MNR babak penyisihan di
Pancoran mas Depok (SD)
• Lomba MGMIP Olimpiade IPS (SMP)
• Lomba Matematika Nalaria Realistik
• Workshop seni di SD Semut-semut Depok (guru kelas)
• Seminar memaksimalkan pembelajaran b.inggris di
TK & SD di UHAMKA (English teacher)
• UAS semester ganjil
• Class Meeting (Science Festival & Sport Competition)
• Training in Bogor (SMP)
• Holiday Singapore Soccer Camp (SD)
• Familiy Gathering orangtua murid (TK)

up coming Event

SEMINAR PARENTING
sd LeVEL 3-6

SABTU Smart Islamic Parenting
25 MARET
SEMINAR PARENTING TK - SD 1&2

Bagaimana cara cerdas mendidik anak yang islami

Pembicara
Ida S. Widayanti
penulis buku & pakar parenting esq

Ust H. Adam Ibrahim

Trainer & Qur’anic Motivator
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Pedicab Pedicap Pedicap………….!!!
Subhanallah! Kindergarten has a great activity, we call
it Becak Festival or Pedicab Festival....

A

lthough its name Becak Festival, but the games are not
only pedicab you know! There are also Giant Wall, Wagon,
Mini train, Shopping accessories, Trampolines, Fishing.
Puzzle, Bowling, Throwing bracelets and T-shirt painting.
Hey..! it is not just a vehicle to play…! This event is also for
a glorious activity. It is also to greet the Prophet Muhammad’s
birthday, and a charity program for our Moslem brothers in
Rohingya. Therefore the children would buy tickets with
their savings for over a month. Before playing in every vehicle,
teacher described on the values that has been taught by our
Prophet Muhammad SAW such as:

Affection, Discipline, Mandate, Honesty, Responsible,
Problem solving, Tolerance, Polite, Care, Sharing, Courageous,
Sincere.
Therefore, this activity bring valuable experience for the
children, playing simple and fun activities at school but full with
values meanwhile children also can learn positive values, saving
habits for their own needs, and share to our brothers and sisters
in the Rohingya.
The Becak Festival moment becomes a moment to
play, learn and also charity. Certainly fun exciting and happy
like we can clearly see from their expressions.

Family

G at h e r i n

K

egiatan Pembelajaran TK yang bertemakan Keluarga SAMAWA
pada bulan Desember (Sakinnah Mawaddah dan Warohmah) telah
berakhir dan seperti biasa sebagai puncak temanya, TK Al Jannah
menyelenggarakan kegiatan bersama seluruh orangtua beserta keluarga
dalam kegiatan Family Gathering. Acara ini juga sebagai acara penutup
kegiatan pembelajaran di semester 1, karena dilakukan bersamaan dengan kegiatan penerimaan laporan perkembangan siswa (raport).
Kegiatan yang bertemakan “Mom.. with you we are happy” dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2016. “IBU” merupakan
sosok yang diangkat dalam tema kegiatan Family Gathering kali ini karena
selain berdekatan dengan hari ibu yaitu tanggal 22 Desember, TK Al Jannah
juga ingin memberi apresiasi kepada seluruh “IBU”. Di setiap tetes keringatnya mengandung semangat perjuangan dalam mendidik, mengasuh dan
memberikan teladan bagi anak-anaknya.
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Kegiatan Family Gathering kali ini dilakukan mulai dari pukul 8.00 s/d
12.00 WIB dan dibuka dengan kegiatan senam bersama. Permainan yang
disajikan merupakan permainan yang membutuhkan kerjasama dari

g

seluruh anggota keluarga seperti pada permainan: Keluarga Terpanjang, Menara ban, Obstacle dan Focus with Family. Selain itu juga ada kegiatan berkebun dan bermain rakit yang paling
dinanti-nanti oleh seluruh keluarga. Tak kalah
serunya di akhir permainan para Ayah diberikan “tantangan” berupa masuk ke dalam kolam untuk menangkap ikan. Sudah terbayang
bukan, betapa seru kegiatan Family Gathering
TK tahun ini, dan lebih seru lagi karena semua
kegiatan dilakukan di area sekolah.
Acara bersama keluarga ini ditutup dengan
pemberian raport. Pemberian raport kali ini berbeda, tidak di dalam kelas melainkan di area terbuka, yakni lapangan futsal sambil menikmati es
buah segar yang dihidangkan oleh panitia. Dengan berakhirnya kegiatan Family gathering, maka
berakhir pula kegiatan pembelajaran siswa TK
Al-Jannah di semester pertama. Sampai jumpa
di event TK Al-Jannah selanjutnya….

JUNIOR HIGH SCHOOL

Business
studies
U

ntuk menumbuhkan jiwa entrepreneurship pada diri anak,
SMP Al-Jannah memiliki program bisnis untuk siswa-siswinya. Beberapa guru tamu telah memberikan materi bisnis di
kelas pada awal semester untuk kemudian siswa-siswi mempraktikkannya secara berkelompok. Beberapa praktik lapangan dilakukan dalam bentuk bazaar atau belajar berdagang.
Sepanjang tahun 2016 bazar siswa SMP Al-Jannah diadakan
tiga kali, yaitu pada acara Manasik Haji, Pekan Budaya, SD dan JIFEST. Pada kesempatan bazar tersebut siswa-siswi SMP Al-Jannah
tidak hanya berjualan aneka macam makanan, seperti kentang
bumbu, sosis goreng, mie, mini cake, es buah, susu/pop ice, pudding, dan lain-lain, tetapi juga, wajib membuat rencana dan perhitungan bisnis mulai dari modal awal, kebutuhan operasional,
dan keuntungan/rugi.

Di luar dugaan, partisipasi pengunjung bazar ternyata lumayan banyak. Mereka
membeli dagangan siswa-siswi SMP Al-Jannah
sehingga keuntungan yang diperoleh lumayan
besar. Menurut mereka, hasil dari penjualan
bazaar ditabung untuk pembiayaan final project: yaitu ke Jepang (Kelas 8) dan Taman Nasional Ujung Kulon (Kelas 7).
Penyelenggaraan Bazaar untuk Anak
SMP Al-Jannah ternyata cukup efektif.
Momen-momen bazar tersebut dapat
memotivasi siswa-siswi SMP Al-Jannah agar
menjadi pribadi yang lebih mandiri terutama
keberanian dalam memulai ide bisnisnya.

Selain berbagai performance di panggung utama, festival JIFEST menampilkan perlombaan-perlombaan di beberapa
tempat lain yang telah dipersiapkan. Festival yang berlangsung
selama dua hari ini dikelompokkan menjadi Lima kriteria, yaitu:

Japan - Indonesia Festival
November 10th-11th 2016

G

iliran SMP Al-Jannah pada tanggal 10-11 November
2016 menyelenggarakan festival tahunan yang kali
ini mengusung tema: Japan Indonesia Festival (JIFEST).
Festival ini diramaikan oleh keikutsertaan 13 sekolah lain
dari Jakarta, Depok, Bogor, dan Bekasi.
“Pada saat yang sama, pada tahun 1945 Jepang hancur
akibat perang. Tapi, Jepang kemudian dapat bangkit dan
menjadi negara maju. Semoga dengan momen festival ini,
bahkan akan diadakan trip ke Jepang pula, bisa menjadi
inspirasi bagi kita, bangsa Indonesia,” demikian sambutan
dari Bu Adelina selaku Direktur Pendididkan Al-Jannah.

Pertama, Competition terdiri dari MHQ, Story Telling, Fun
Sport, Hunting knowledge dan Food Technology (Japanese
Food Kyaraben).
Kedua, Exhibition terdiri dari 20 Booths of Indonesia-Japan Craft and Food, Photobooth of Kimono and Kebaya, Indonesia-Japan Culture Stands, Student tutorial of Manga dan
Cinema of Japanese.
Ketiga, Workshop for Teacher terdiri dari Educational
Computer Games for Fun Learning Media (for teacher), dan
Japanese Sewing Bento Bag (for parents).
Keempat, Japan-Indonesia Performance terdiri dari Dance,
Poetry, Band, Self-defense, dan lain-lain.
Kelima, Al-Jannah Water Adventure terdiri dari Fishing,
Canoeing/rafting dan Water Ball.
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Cultural Week “Indonesia Musical Instrments”
Oktober 19th-20th 2016

S

ekolah Al-Jannah pada tanggal 19-20 Oktober 2016 menyelenggarakan event Pekan Budaya yang mengusung tema
“The Diversity of Indonesian Arts And Musical Instruments.”
Beberapa performance dan perlombaan diadakan di antaranya
adalah Carnival Cultures, Traditional Performing Arts, Traditional
Dance Performance, Traditional Musical Instrument Presentation,
dan The Making of Traditional Musical Instruments Mock-up.
Acara Pekan Budaya ini berlangsung selama dua hari. Pada
hari pertama (19/10) acara dibuka dengan Magenta Orchestra
serta kata sambutan oleh Kelapa Sekolah Dasar Al-Jannah Bapak
Ali Nurdin dan oleh perwakilan Walikota Depok. Pada hari
kedua (20/10) acara dibuka dengan performance Drumband
dan performance Angklung Club dari siswa-siswi Al-Jannah.
Seluruh acara Pekan Budaya pada intinya menampilkan potensi dan kreativitas siswa SD dari level 1 hingga level 6. Tetapi
yang uniknya, pada perlombaan The Making of Traditional Musical Instrument Mock-up justru menampilkan karya kreativitas
para orangtua. Terima Kasih atas dukungan seluruh orangtua/wali
murid SD Al-Jannah. Acara yang diliput langsung oleh beberapa media cetak maupun televisi berjalan secara meriah dan pada hakikatnya memang menampilkan kerjasama serta kekompakan semua pihak baik siswa, guru maupun
walimurid.
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di

DIVERSITY OF INDONESIAN ART
& MUSICAL INSTRUMENTS

Pengumuman Reward UMROH oleh Bapak pendiri Yayayasan Masdalifah,
Ir. H. Muslimin Siregar, MM

S

ebuah perjalanan panjang sekolah dalam rangka mendidik anak anak yang merupakan calon-calon pemimpin
Islam yang cinta Alam dan unggul dalam Sains. Sekolah
Al-Jannah yang berada di bawah naungan Yayasan Masdalifah
di awal pendiriannya pada tahun 2001. Pada awalnya dibuka
dua unit yaitu Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD).
Seiring dengan kepercayan yang terus diberikan oleh
masyarakat, dan setelah melululuskan siswa kelas 6 SD, maka
Al-Jannah pun membuka satu unit lagi yaitu SMP. Unit SMP
selain menerima siswa lulusan SD Al-Jannah juga menerima
lulusan dari SD lainnya.
Alhamdulillah selama perjalanannya sekolah Al-Jannah
sudah meluluskan 10 angkatan untuk SD dan 7 angkatan untuk
SMP. Tahun ini Al-Jannah juga mendirikan unit SMA yang diharapkan dapat menampung siswa SMP umumnya serta siswa
SMP Al-Jannah khususnya.
Kehadiran sekolah Al-Jannah ternyata telah membawa
manfaat baik bagi para orangtua yang menginginkan pendidikan berkualitas, maupun manfaat bagi lingkungan sekitar.
Beberapa kegiatan Al-Jannah seperti bakti sosial: pembagian
sembako, pengobatan gratis, pembagian daging penyuluhan
tentang kesehatan diri, dan sebagainya dilakukan dalam rangka
sumbangsih sekolah Al-Jannah bagi lingkungan. Bahkan Al-Jannah memberikan subsidi pendidikan bagi anak yatim dan anak
dari keluarga yang kurang mampu di sekitar Al-Jannah untuk
bersekolah secara gratis di Al-Jannah
Puji syukur kepada Allah SWT tahun ini ada 4 pegawai (2
guru & 2 supporting school) yang diberangkatkan oleh yayasan
Masdalifah untuk insha Allah dapat melaksanakan ibadah Umrah, yaitu: Pak Ali Barda, Pak Yusuf, Pak Achmad Munjinasih,
dan Ibu Dewi Yustiningrum, tentu saja semuanya dapat terjadi
atas izin, rahmat dan undangan dari Allah SWT.
Kini, Alhamdulillah, 15 tahun sejak pendiriannya sekolah Al-Jannah senantiasa dipercaya oleh para orangtua untuk
menyekolahkan anaknya di Al-Jannah. Saat ini ada lebih dari
seribu seratus siswa yang terdaftar di Al-Jannah. Selanjutnya
mengingat permintaan dari orangtua agar siswa SMP dapat
tetap mendapatkan pendidikan di Al-Jannah, maka dibukalah
satu unit lagi yaitu unit SMA.
Unit SMA insyaAllah akan menitik beratkan kepada
persiapan masuk ke perguruan tinggi favorit baik di dalam

maupun di luar negeri. Pengembangan keahlian/skill juga menjadi prioritas pembinaan. Untuk mendukung itu beberapa program telah kami buatkan.
Sekolah Al-Jannah menjadikan ikon Islam, Alam, dan Sains
sebagai fokus pengembangan khususnya kepada pembentukan karakter siswa. Islam dengan karakter taqwa, Alam dengan
karakter leadership, dan Sains dengan karakter kreatif. Untuk
mewujudkan hal tersebut tentunya memerlukan kerjasama
yang erat dari semua pihak baik sekolah, guru, orangtua, maupun pemerintah yang terus menerus.
Semoga 15 tahun perjalanan Al-Jannah selalu dapat
menghadirkan yang terbaik bagi seluruh peserta didiknya, dan
semoga Allah selalu membimbing sekolah Al-Jannah di jalan
yang lurus dan niat baik menghantarkan khalifatullah menjadi
pemimpin islam masa depan mendapatkan ridha dan pahala
dari Allah SWT amin.....

Semoga Al-Jannah bisa menjadi sekolah yang menghasilkan anak-anak yang baik akhlaknya, tinggi ilmunya dan
menjadi pemimpin yang hebat. Semoga Al-Jannah selalu
sukses dan maju (Naila – 8A)
Selamat hari jadi sekolahku! Selalu jadi sekolah yang
terpercaya. Semoga melahirkan alumni-alumni yang cerdas.
Amin… (Isrotul-8A)
HBD. Semoga semakin terkenal. Semoga masih berdiri
kokoh saat saya sudah alumni. Dan semoga menjadi sekolah
yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. (Najma- 8A)
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