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lhamdulillah Allah masih terus membimbing
dan memberi kesempatan kami tim redaksi
untuk menerbitkan majalah Magnifier edisi
ke VIII ini. Adapun tema yang diangkat kali ini adalah
“Tetap sholeh dimanapun kita berada”. Tema tersebut
sangat penting sekali untuk mengingatkan kita semua
bahwa pendidikan yang paling utama kita tanamkan
adalah pendidikan karakter, khususnya karakter keIslaman.

Our Commitment
04 - 05

Our Achievement

Memiliki anak yang sholeh adalah harapan
semua orang tua muslim untuk anak-anaknya. Sabda
Rasullullah SAW menyebutkan bahwa do’a anak yang
sholeh akan menjadi pehala yang terus mengalir bagi
kedua orang tua walaupun kedua orang tua telah
meninggal dunia.
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Our Opinion

Untuk menjadi ‘anak yang soleh’ tentunya
membutuhkan proses. Sekolah Al-Jannah melalui
program kegiatannya berupaya menanamkan
‘kesolehan’ bagi seluruh siswa-siswinya.
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Our Calendar
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Melalui majalah ini kita bisa melihat berbagai
aktivitas di sekolah Al-Jannah baik siswa, guru,
maupun orangtua dalam rangka upaya terbentuknya
‘anak yang sholeh’, bahkan teman-teman kita yang
berkesempatan pergi ke Austria untuk presentasi,
ada juga yang ke Brunei untuk mempelajari negara
ASEAN, dan teman kita yang bertanding sepak bola
di Malaysia, semuanya tetap menjaga ibadah dan
akhlak Islam nya dimanapun mereka berada.

Our Experience
13 - 18

Our Responsibility

Semoga semua siswa siswi Al-Jannah dapat
menjadi anak-anak yang sholeh, yang senantiasa
mendo’akan orang tua maupun guru-gurunya.
Aamiin.
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diberikan melalui email sekolah:

info@sekolah_aljannah.com
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Parenting Orangtua, tema “Kesholehan Orangtua
Adalah Kunci Mendidik Anak Yang Sholeh”
Kajian Guru, tema “Akhlak Mulia Dalam Mendidik Siswa”

M

empunyai anak sholeh merupakan dambaan
setiap orangtua. Kunci utamanya ada pada
keteladanan dan ikhtiar pola asuh, serta perlu
waktu dan proses yang cukup panjang untuk memberikan
pendidikan baik yang bersifat formal maupun non formal.
Islam mempunyai konsep yang sangat baik dalam
mendidik anak agar menjadi sholeh. Konsep pendidikan anak
terdapat pada Al-Quran surat Lukman ayat 12 sampai ayat 19.
Pada ayat tersebut terdapat beberapa point yang harus
di perhatikan, Yaitu: (i) Janganlah mempersekutukan Allah
SWT. (ii) Berbuat baik kepada kedua orangtua, sepanjang
tidak mempersekutukan Allah. (iii) Bersyukur kepada Allah
SWT (iv) Menjalankan ibadah sholat. (v) Menyuruh berbuat
kebaikan dan mencegah kemungkaran. (vi) Dan janganlah
bersikap sombong lagi membanggakan diri.
Dalam rangka penguatan program sekolah itu, pada
bulan September 2018 telah diadakan kajian rutin guru
dan parenting untuk orangtua. Pertama, pada tanggal 1
September 2018 dengan narasumber Ustadz Dr. Abu Hanif
dengan tema Akhlak Mulia dalam Mendidik Siswa di Aula

Masjid Salamah. Kurang lebih 300 guru dan karyawan AlJannah hadir dengan khusyu’ mendengar kajian.
Pada intinya beliau menyampaikan tentang adab
pergaulan (akhlak) dengan Allah, diri sendiri dan sesama
makhluk. Dengan demikian akhlak guru adalah kunci utama
bagi pendidikan siswa untuk menjadi anak sholeh.
Kedua, pada Sabtu 15 September 2018 di Aula Masjid
Salamah juga diadakan Seminar Parenting dengan tema
Kesholehan Orangtua Adalah Kunci Mendidik Anak Sholeh.
Sebanyak 400-an orangtua murid dan guru hadir.
Ayah Irwan bertindak sebagai pemateri. Beliau
menyampaikan bahwa sikap dan perilaku orangtua adalah
kunci sukses anak di masa mendatang. Pola asuh orangtua
seharusnya mengacu kepada prinsip pengasuhan yang di
antaranya amanah dan tanggung jawab sebagai orangtua.
Selanjutnya Ayah Irwan menekankan orangtua untuk
tetap menjaga fitrahnya sebagai orangtua dan menjaga
fitrah anak, memahami dengan baik kebutuhan jiwa anak,
pembiasaan, serta senantiasa memberikan pengarahan
dan keteladanan sesuai dengan syariat Islam. Sehingga
diharapkan anak tumbuh dan berkembang sesuai harapan
orangtua yaitu menjadi pribadi yang sholeh. InshaAllah...
Magnifier Edisi 8
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K

egiatan go green atau peduli
lingkungan
telah
menjadi
bagian kebijakan dan program
Sekolah IAS Al-Jannah hingga menjadi
budaya. Oleh sebab itu, adanya lomba
Adiwiyata pada gilirannya menjadi
faktor introspeksi (mawas diri). Apakah
ada yang terlupakan atau masih kurang
dalam menjaga lingkungan sekolah?

Juara Sekolah

Adiwiyata Tingkat
Provinsi Jawa Barat

Guru, karyawan dan siswa
dibina secara praktis dalam menjaga
kebersihan, meminimalkan sampah
atau penggunaan kantong plastik,
melakukan kegiatan daur ulang,
dan lain sebagainya. Siswa pun
semakin termotivasi dalam pelajaran
pemanfaatan sampah agar menjadi
produk bernilai guna (di Bank Sampah).
Bahkan orangtuapun sudah terbiasa
dan ikut mendukung program ini.

SD IAS Al-Jannah dinyatakan lolos
dan pada tanggal 18 Juli 2018 diundang
ke Gedung Sate di Bandung, untuk
menerima penghargaan Adiwiyata
(sebagai sekolah berbudaya lingkungan)
pada acara Hari Lingkungan Hidup
sedunia tingkat Provinsi Jawa Barat.
Bersyukur kepada Allah, kerja keras
seluruh civitas sekolah termasuk dukungan
para orangtua siswa telah memperoleh
pengakuan dan penghargaan Adiwiyata
dari pemerintah.
Sebenarnya ada harapan lain yang
tak kalah pentingnya. Yaitu tercapainya
tujuan pembelajaran sesuai visi AlJannah, mewujudkan karakter siswa
yang Islami, cinta alam dan unggul dalam
sains. InshaAllah dengan tercapainya
visi tersebut siswa otomatis akan selalu
berkontribusi menjaga kelestarian alam.

Halal Bihalal
dan

Family Gathering
Keluarga besar Guru & Karyawan Al-Jannah

D

alam rangka mempererat ukhuwah antara keluarga
guru dan karyawan, Sekolah Islam Alam dan Sains
Al-Jannah mengadakan familiy gathering sekaligus
halal bihalal dengan seluruh keluarga pegawai. Kegiatan yang
dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2018 ini diikuti oleh kurang
lebih 400 orang, bertempat di area sekolah Al-Jannah.
Ada berbagai kegiatan yang dapat diikuti oleh peserta,
antara lain berenang, flying fox, rakit, memancing dan organ
tunggal. Kegiatan dimulai pada pukul 08.00 Wib, peserta
berkumpul di lapangan Futsal SD dengan dibuka oleh Ketua
Yayasan, nasehat oleh Bapak pendiri Yayasan, selanjutnya
kultum oleh divisi keislaman dan diakhiri dengan doa dan
bersalam-salaman.
Setelah acara halal bihalal selesai di lapangan futsal, pada
pukul 10.00 Wib peserta berpencar dengan keluarga masingmasing menikmati berbagai permainan yang disediakan.
Keceriaan tampak dari wajah anak-anak saat berenang
bersama teman-temannya di kolam renang. Demikian juga
para orangtua dan anak-anak sangat antusias memancing di
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gazebo. Ikan hasil tangkapannya ada yang
langsung dibakar di tempat yang telah
disediakan, ada juga yang dibawa pulang.
Bagi yang mempunyai hobi menyanyi,
disediakan juga organ tunggal, sekaligus
untuk memeriahkan acara ini.
Kegiatan berakhir pada saat
adzan Dzuhur berkumandang,
peserta melakukan sholat Dzuhur
berjamaah dan diakhiri dengan
makan nasi liwet bersama di
saung makan. Semoga kini
kita bersama di Al-Jannah
dan kelak juga bersama di
Surganya Allah, Aamiin...

SD IAS Al-Jannah
Dikukuhkan Sebagai

Sekolah Dasar Swasta
Rujukan Nasional 2018

A

lhamdulillah, Barakallah, SD IAS Al-Jannah termasuk
kedalam 46 SD swasta yang terpilih dari 46 Kabupaten/
kota dari 25 provinsi se-Indonesia yang ditetapkan
sebagai Sekolah Dasar Swasta Rujukan (SDSR) tahun 2018.
SD IAS Al-Jannah mewakili Kota Depok Provinsi Jawa Barat.
Pengukuhannya berlangsung di Hotel Sahid Jaya Kota Surakarta
dengan SK Kemendikbud RI.
Adapun penetapan SDSR telah melalui proses seleksi
yang sangat ketat dengan tahapan:
1. Seleksi adminsitratif berdasarkan kriteria: (a) hasil
akreditasi sekolah dengan nilai A; (b) hasil pemetaan
Dapodik yang memiliki skor pemetaan capaian SNP
tertinggi berdasarkan hasil analisis Dapodik oleh
Direktorat Pembinaan SD
2.

Dalam sambutannya, Direktur Pembinaan Sekolah Dasar
Dr. Khamim M.Pd menjelaskan bahwa SDSR diselenggarakan
sebagai upaya pemerintah dalam menyediakan sekolah
bermutu yang dapat dijadikan acuan
atau rujukan
penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Dasar.
SDSR juga menjadi model (rujukan) bagi sekolah-sekolah
lain, sebagai pusat keunggulan dalam inovasi pembelajaran
dan prestasi siswa, serta sebagai laboratorium kemendikbud
dalam pencapaian mutu pendidikan Sekolah Dasar.
Dengan terpilihnya sebagai Sekolah Rujukan Swasta
Nasional, semoga SD IAS Al-Jannah semakin termotivasi
untuk senantiasa meningkatkan kualitas sekolah menjadi
lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Aamiin…. Yaa
robbal aalamiin.

Visitasi oleh tim Direktorat Pembinaan SD berdasarkan
kriteria: memiliki keunggulan dibanding sekolah lain,
dalam hal: (a) Implementasi Sistem Penjaminan Mutu
Internal (SPMI), (b) Inovasi proses pembelajaran, (c)
Unggul dalam bidang akademik dan non akademik, (d)
Sekolah bersih dan sehat, (e) Sekolah ramah anak dan
sekolah inklusi, (f) memiliki rombel sesuai regulasi, (g)
melaksanakan Kurikulum 2013
Magnifier Edisi 8
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Prestasi Bakat Minat Siswa SD Juli-Oktober
Nama

Juara Lomba

Aisyah, Raihan, Adzra

Juara 1 tim CCQ ( Cerdas Cermat Qur'an ) di SD Amal Mulia Depok

Nevan (1st), Ameera
(3rd) & Gazhian (2nd
runner up)

Story Telling di SD Al Ma’ruf

Tim Futsal Warrios
SD AJ

Juara 1 Futsal di McD Cup 2018 wilayah Timur & Lolos ketingkat Nasional, Juara 2 (AAFI se-Jabodetabek), Lolos ke Liga Pelajar U 12
Piala Menpora, Juara 2 (Futscore Festival Nasional 2018 seJabodetabek), dan Top Score C`SN JUNIOR LIA Futsal Cup 2018

Azka Z (3rd) & Fatir (2nd)

Lomba Family Park, Citra Grand, Cibubur

Khizie (1st), Anjali (3rd),
Kevin (3rd), Kayla, Syafa,
Rafa, Keandra (runner up)

Baby Shark Swimming Competition, Insan Mandiri

Rauf

Juara 2 Golf Competition di Bali, Juara 1 Indonesia Junior Golf Premier League 7, kategori D Putra 9-10 tahun,

A

PDD-NOS) yang sulit berkonsentrasi
sehingga membutuhkan penanganan
khusus untuk dapat menemukan
minat dan potensinya.

Keberhasilan
Abiyu
juga
menjadi keberhasilan bagi tim Inklusi
Al-Jannah. Pasalnya, Abiyu adalah
anak berkebutuhan khusus (diagnosa

Alhamdulillah dalam perjalanan
pendidikannya, Abiyu kemudian
menemukan kesukaannya yaitu
bermain di air hingga kemudian
renang menjadi hobi sekaligus
potensi besarnya. Kini Abiyu telah
membuktikan potensinya, menjadi
Sang Juara Asean Autism Games.

biyu (kelas 9 SMP) berhasil
merebut medali emas pada
kejuaraan renang gaya bebas
50M dalam waktu 39 detik pada
event Asean Autism Games. Peringkat
di bawahnya diraih oleh Thomas (DKI
Jakarta), Michael Anggito (Banten),
dan Lau (Singapura).

Abiyu Sang Juara Renang
Asean Autism Games 2018

Jagoan Matematika

A

pa yang terpikirkan jika disebutkan kata “Matematika”,
mungkin terbayang kata sulit, rumit dan sebagainya.
Tapi berbeda dengan teman-teman kita yaitu Shakila
(4 Bumi), Aeesha (5 Calisto) dan Naufal (6 Centaury) yang
senang dengan matematika. Ketika mereka ditawarkan untuk
mengikuti lomba matematika yang diadakan Gramedia, Minggu
16 September 2018 di Mall Ciputra, mereka sangat semangat
sekali. Dengan berlomba mereka bisa melatih kompetensi
di bidang matematika dan bisa meng-up grade diri dengan
mencoba soal-soal tingkatan olimpiade. Walaupun mereka
belum mendapatkan juara terbaik, mereka tetap semangat
dan senang untuk mengikuti perlombaan matematika di event
lainnya.
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Jagoan kita selanjutnya adalah Naufal, Rehan, Riffat,
Kiana, Zulfa dan Lelo. Teman-teman kita ini terbagi
menjadi dua kelompok dalam ajang lomba Saintika (Sains
dan Matematika) Fiesta yang diadakan oleh Salman, ITB,
Sabtu, 13 Oktober 2018. Mereka bersaing bersama puluhan
sekolah SD se-Jawa Barat. Acaranya sangat menarik, karena
memadukan matematika dan sains, baik lomba tertulis
atau percobaan sederhana. Ada banyak pengetahuan yang
diberikan oleh kakak-kakak panitia yang juga mahasiswa ITB.
Para jagoan matematika ini selalu semangat dan kedepan
InshaAllah akan lebih mempersiapkan diri mengikuti lomba
V=x*y*
-lomba semacam ini. Selain Itu, semua teman yang ikut
sangat senang karena bisa touring di kampus ITB, salah satu
y
kampus terbaik di Indonesia. Mereka berdoa semoga kelak
bisa melanjutkan kuliah di ITB. Aamiin...

r=d/2

x

Laporan dari Pegunungan

Austria

Fun Market. Kami memamerkan kipas tradisional,
kripik tempe, tempat pensil, produk daur ulang
kertas, dan rendang. Semuanya habis, tapi uangnya
tidak ngumpul. Karena, gratis he!

SMA Al-Jannah

T

anggal 8 Juli 2018 kami bertiga, Pak Tri Mulat (guru Sains
Al-Jannah) beserta Gresando dan Fawwas (siswa SMA
IAS Al-Jannah) bertolak ke Austria. Bertepatan dengan
musim panas kami mengikuti acara CEI hingga tanggal 14 Juli
2018. Apa CEI itu?
CEI merupakan singkatan dari Caretaker Environment
International. Organisasi yang bersifat independen yang berdiri
pada tahun 1986. Tahun ini (2018) kegiatannya terhitung yang
ke-32, di Judenburg, Austria. Temanya adalah Let’s Experience
Nature.

•

Keempat, kedinginan. Karena suhunya terkadang
sampai di bawah 5o C, apalagi tinggalnya di barak
militer, tidak ada alat penghangat, kebayang
dinginnya kan? Beuh!

•

Kelima, planetarium di kota Judenburg. Planetarium
ini tergolong modern, tapi letaknya di dalam
bangunan tua berusia 500 tahun lebih. Keren!

•

Keenam, mengelilingi pabrik kertas Heinzel yang
limbahnya diubah menjadi sumber energi listrik
untuk menggerakan mesin-mesinnya dan untuk
kebutuhan masyarakat sekitarnya.

•

Ketujuh, kami disambut oleh Presiden Negara
Bagian dan Ketua Parlemen Steiermark. Setelah
diberikan kata sambutan, kami makan siang di
gedung Parlemen. Mantap, kan?!

Peserta CEI berasal dari murid SMP dan SMA yang berasal
dari 15 negara. Lalu, apa yang spesial dari kegiatan CEI kali ini?
•

Pertama, tempatnya di barak militer dengan
ketinggian 1.500 meter dan berlatar belakang
pegunungan Alpen. Lebih spesialnya lagi, tempat
mandinya terbuka. Jadi, kami mandi dengan pakaian
basahan, hihi….

•

Kedua, kegiatan presentasi poster dilakukan di
lorong-lorong barak militer kayak SPG yang lagi
mempromosikan dagangannya kepada orang-orang
yang lewat, hehe…

•

Ketiga, kehabisan dagangan pada acara Food and

Demikian laporan singkat kami dari pegunungan Alpen,
Austria. Alhamdulillah Ya Allah…. terima kasih juga kami
sampaikan kepada kedua orangtua kami dan sekolah Al-Jannah
- Ando & FawwazMagnifier Edisi 8
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Al-Jannah Warriors

Road to Balikpapan

onaldampions
McD
rs Futsal Ch
Junio

A

2018

l-Jannah Warriors kembali ikut berlaga di MJFC
(McDonald Juniors Futsal Champions). Alhamdulillah
lolos sebagai pemenang di wilayah Timur, setelah
sebelumnya menundukkan tim SD Sumur Batu (4:3), SD
Al-Marjan (4:0), SD Al-Azhar 9 Kemang (4:1), SD Ragunan
5 (6:0), SD Al-Hidayah (4:3), dan final lawan SD Al-Azhar 20
(4:0).
Terpilih sebagai Best Player pada event kali ini adalah
Keano (dari tim AJ Warriors). Sedangkan Best coach yang
terpilih juga dari Al-Jannah, yaitu coach Iswandi M.S.
Dengan demikian, tim Al-Jannah Warriors berhasil lolos ke
babak nasional. Bismillah.. terus semangat ya tim kebanggaan
Al-Jannah.

D

ebut Al-Jannah Warriors kini sudah menginjakkan
kakinya di lapangan sepak bola nasional. Selama
lima hari (27-31 Agustus 2018) Al-Jannah
Warriors diundang untuk bertanding di Balikpapan untuk
memperebutkan Piala Menpora.
Dari 37 perwakilan provinsi di Liga Pelajar ini, AlJannah Warrior’s mengikuti babak penyisihan di group G.
Tim lawan yang harus dihadapi dari DKI Jakarta, Sulawesi
Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Jawa Barat.
Walaupun belum lolos ke babak 16 besar, hasil
debut Al-Jannah Warriors tersebut terbilang cukup bagus.
Apa dasarnya? Karena, tim Al-Jannah Warriors melawan
Tim yang pada umumnya berusia 12 tahun (siswa SMP),
sementara tim Al-Jannah Warrior berusia 11 tahun (siswa
SD kelas 5-6), dan bertanding dengan sekolah sepakbola
terpilih dari seluruh Indonesia.
Kemenangan yang tertunda ini sejatinya sebuah
proses. Terutama untuk semakin solid lagi saat bermain
di lapangan hijau (sepak bola). Itulah mengapa kami tetap
bersyukur, bisa bermain di tingkat nasional.

Hello Barcelona,

I’m coming!

D

aniel Jalayar Ananda, siswa SD IAS Al-Jannah pada
akhirnya berhasil menginjakkan kakinya di lapangan
sepak bola Camp Nou, Spanyol. Daniel bersama 9
teman lainnya dari Indonesia belajar sepak bola selama
seminggu di club bergengsi, FC Barcelona. Wow, keren!
Kesempatan itu diraih Daniel setelah melalui perjuangan
keras. Dia mengikuti seleksi (kompetisi) yang amat ketat
secara nasional dalam rangka Milo Goes to Barcelona. Hingga
Daniel dinyatakan lolos dan berangkat ke Spanyol tanggal 28
September sampai 4 Oktober 2018.
Dengan terpilihnya Daniel di Football Championship
2018 Barcelona ini sekolah Al-Jannah secara khusus juga
memberikan penghargaan dan apresiasi. Semoga ilmu
dan pengalamanmu dari Spanyol juga bermanfaat dan
memotivasi teman-teman Al-Jannah lainnya. tetaplah
berkhlak mulia Daniel, we proud of you!
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Kesan D

aniel
Perasaan Saya senaaan
g sekali karena Ilmu say
a jadi bertambah, dan
ketemu teman-teman da
saya juga bisa
ri negara lain seperti Ne
w Zealand, Austria, Vietna
Srilangka, Barbados, dan
m, Thailand,
Panama, dan yang paling
menyenangkan saya bisa
kesukaanku Barcelona. Alh
berlatih di tim
amdulilllah. .
Daniel Jalayar Ananda

Siswa SMP
Al-Jannah
Masuk Final

peserta yang berasal
dari 158 kabupaten/
kota dan 33 provinsi.
Keren, kan?!

tingkat Nasional

S

(Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia)

iswa SMP IAS Al-Jannah masuk final OPSI
Nasional? Iya, Alhamdulillah. Walaupun belum
mendapatkan juara mereka tetep keren Kenapa
keren? Ya, iyalah teman, begini ceritanya….

Hanya saja pada
babak final di Surabaya
(22-26/Juli) Darlan,
Rafif dan Akmal Qodarullah belum berhasil menyisihkan 260 finalis
lainnya. Tapi, mereka tetap mendapat beasiswa pendidikan dari
pemerintah sebesar 3 juta rupiah setiap peserta. semakin Keren, kan?!
Ohya, Darlan, Rafif dan Akmal meneliti ‘Cakar’, yaitu Cairan Anti
Karat. Selama ini yang ada harganya relatif mahal dan tidak mudah
dibuat. Nah, mereka bertiga bersama dengan guru pembimbing sains,
pak Tri, menemukan “Cakar Murah dan Mudah”. Cairan ini dibuat
dari campuran bensin pertalite dan minyak goreng. Semoga semakin
bersemangat meneliti ya Darlan, Rafif dan Akmal.

OPSI yang kepanjangan dari Olimpiade Penelitian
Siswa Indonesia adalah sarana untuk meningkatkan
daya inovasi siswa di berbagai bidang. Nah, siswa SMP
IAS Al-Jannah telah berhasil bersaing dengan 1.752

Prestasi Bakat Minat Siswa
SMP Al-Jannah Juli-Oktober

Nama

4 Merkurius

K

egiatan menabung sampah ini sebenarnya
untuk ‘menyulap’ sampah menjadi hal yang
bermanfaat sekaligus menjaga kebersihan
lingkungan khususnya dari sampah plastik. Sampah
tersebut kemudian dimanfaatkan kembali (reuse)
sebagai tempat tisu, tempat pensil, vas bunga, dan
lain-lain.
Inilah salah satu upaya partisipasi untuk
memecahkan masalah sampah dan menjaga
lingkungan hidup. Sekecil apapun yang kita lakukan,
semoga berdampak besar bagi kelangsungan
hidup di muka bumi ini. Tetapi jangan lupa, yang
terpenting kita wajib mengurangi sampah plastik
ya teman, Inilah karakter Alam, dari sekolah kami!

Juara

FESTIVAL LOMBA SENI SISWA
NASIONAL

HARAPAN II

ATHALA RIDHO

BABY SHARK SWIMMING
COMPETITION

FIRST RUNNER UP

HEZEL RIZKY P.

KEL.SOEMAPRADJA, MODERN
DANCE COMPETITION

JUARA I

REISHAFA ARMELIA
ARMANDO

DEWI SARTIKA CUP LADIES
AMATEUR GOLF CHAMPIONSHIP

TOP 10 Ladies
Amateur Golf
Championship

DEZANI AULIA
AMINDA

OLIMPIADE LITERASI SISWA
NASIONAL (CERPEN) - JAKTIM

HARAPAN II

MUSIC FESTIVAL 2018 - SPMC

JUARA II

LOMBA PENELITIAN SISWA
NASIONAL (REKAYASA) - JAKTIM

JUARA I

REISHAFA
ARMELIA A

PERSATUAN GOLF ALUMNI ITS
KE-20

JUARA UMUM

ABIYU AZIZAN
ANGGODO

ASEAN AUTISM GAMES 2018

JUARA I, RENANG
GAYA BEBAS 50 M

JAKARTA GOLF CLUB

JUARA I

ATHALLAH RIDHO
KHAISA

LOMBA RENANG, DINAS
PEMUDA DAN OLAHRAGA PROV
DKI

JUARA III - 50 M GAYA
BEBAS PUTRA

JIHAD
ABDURRAHMAN

SPELLING BEE - EF CIBUBUR

THE WINNER OF 2nd
PRIZE

FATIMAH NABILA

Kelas Paling Peduli Lingkungan

Lomba

AQILA RAISA PUTRI
B.
ANDREA, CINTIA,
ANDINE

REISHAFA
ARMELIA

INDONESIA JUNIOR AMATEUR
REISHAFA ARMELIA
OPEN CHAMPIONSHIP - CIPUTRA
ARMANDO
GOLF SURABAYA

4th RUNNER UP GIRLS
DIVISION CLASS B
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buku Islami di perpustakaan nya
cukup banyak, dapat menambah
pengetahuan agamaku. Aku pun suka
membacanya, terutama komik atau
buku Islami yang bergambar. Karena
buku bergambar tidak membosankan
dan mudah dicerna. Apalagi isinya
menarik dan lucu.

Pemuda

yang Tumbuh

dalam

Beribadah kepada Allah
Oleh Raihan (SD Kelas 6)

A

lhamdulillah, aku bersyukur
sekali atas karunia-Nya yang
tiada tara. Betapa tidak? Aku
dikaruniai kedua orangtua yang amat
sayang padaku. Di rumah, Ayah
Bunda mengajarkan nilai-nilai dan
keteladanan Islami. Mulai dari hal kecil
seperti adab ketika makan, di kamar
mandi, kepada orang tua, dan hal-hal
lainnya. Termasuk ketika mencarikan
sekolah buatku.
Enam tahun yang lalu aku
berkeliling dengan Ayah Bunda untuk

mencari sekolah SD. Beberapa sekolah
yang kami kunjungi memang kerenkeren. Umumnya bahasa Inggris
menjadi bahasa pengantarnya. Namun
pilihan kami adalah SD IAS Al-Jannah
yang tak kalah kerennya. Karena,
Islam yang menjadi karakter SD IAS
Al-Jannah menjadi prioritas pertama
Ayah Bundaku.
Aku senang, karena apa yang Ayah
Bunda ajarkan sejalan dengan apa
yang aku terima di sekolah sehingga
aku mudah mengamalkannya. Buku-

Membangun
Karakter

Anak Sejak Dini
Oleh Bunda Aira (TK B3)

A

lhamdulillah, anak-anak bergabung di Sekolah AlJannah sejak jenjang PG dan sangat terlihat kuat
karakter baik yang tertanam sejak dini. Misalnya,
ucapan ‘Tolong, Maaf dan Terimakasih’ sudah diaplikasikan
dalam setiap perbuatannya.
Menurut saya, keberhasilan membangun karakter
anak sejak dini itu karena sifat anak yang suka meniru.
Selain itu, juga didukung oleh guru yang baik dan tulus
dalam mendidiknya, serta program dan sarana sekolah yang
lengkap dan menunjang.
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Ada satu komik Islami yang sangat
menginspirasi dan memotivasiku.
Isinya tentang pemuda yang tumbuh
dalam beribadah kepada Allah Ta’ala.
Pribadi pemuda tersebut disebutkan
dalam satu hadis yang termasuk Tujuh
Golongan yang Akan Mendapatkan
Naungan ‘Arsy Allah.
Komik tersebut benar-benar
memotivasiku. Aku menjadi lebih
bersemangat bersekolah (di Al-Jannah),
serta rajin mempelajari Islam untuk
kemudian mengamalkannya. Membaca
buku-buku Islami sebagai penambah
pengetahuan Islam merupakan salah
satu bentuk ikhtiarku. Namun aku
juga berharap kepada teman-teman,
yuk kita saling mengingatkan tentang
kebaikan ya! Semoga kita semua
termasuk golongan pemuda yang
mendapatkan naungan oleh Allah
Ta’ala pada hari kiamat nanti…. Aamiin
ya rabbal ‘alamiin.

Oleh karena itu, semoga Sekolah Al-Jannah dan gurugurunya terus bisa mempertahankan bahkan meningkatkan
prestasi atau pencapaian tersebut untuk membangun
karakter Islami anak sejak dini.

Anak

Sholeh
Oleh Deano (SMP Al-Jannah)
(Ketua OSIS SMP Al-Jannah Tahun Pelajaran 2018-2019)

A

nak sholeh, bukan hanya impian orangtua terhadap
anaknya. Tetapi, juga menjadi impianku sebagai
seorang anak. Kenapa ingin menjadi anak sholeh?
Karena, anak salih itu pasti disayang Allah dan Rasulullah.
Juga akan disayang orangtua, saudara dan teman.
Bagaimana caranya? Singkatnya, cukup dengan
bertakwa. Dengan bertakwa, maka seluruh perbuatan kita
akan diridhoi Allah dan Rasulullah. Perbuatan yang hablumminallah (berhubungan dengan Allah) baik. Perbuatan

Sholeh
&
Sholehah
Oleh Fawwaz (SMA Al-Jannah)
(Ketua OSIS SMA Al-Jannah Tahun Pelajaran 2018-2019)

C

hildren are the most expensive gifts for parents
because they are gift from Allah. As a moslem, teach
your children three things. First, love your prophet
Muhammad SAW. Second, love his work, and the last is read
Al-Qur’an” (HR. ath-Thabrani). These three things are very
important lessons from prophet Muhammad SAW; There are
spiritual and physical knowledge, because there is no one
better and more inspiring than our prophet. We also need
to teach them about how prophet Muhammad tought his
children too, so they will obey their parents, words. Parents
also need to teach their kids about sayyidatina Fatimah az
Zahra because during her age, Fatimah always obeyed and
did everything that her father said. She always helped his
father to expand and teach Islam throughout Arab. Tilawah
Quran is also very important. It is one of the many educations

yang hablum-minannas (berhubungan dengan orangtua,
saudara, teman dan lainnya) juga baik.
Oleh karena itu, sebagai anak sholeh, kita harus rajin
ibadah kepada Allah dan mendoakan kebaikan untuk
orangtua. Kita harus patuh dan hormat kepada nasihat
atau perintah orangtua. Tidak gampang marah dan punya
sifat pemaaf terutama di saat orangtua salah atau khilaf.
Rela berkorban dan selalu mengutamakan kepentingan
orangtua.
Oiya OSIS SMP Al-Jannah juga memiliki program untuk
membentuk akhlakul karimah siswa, antara lain, infaq
mingguan, bersih-bersih musola SMP dan kultum setiap
hari. Semoga kita semua bisa menjadi anak yang sholeh ya.

that prophet Muhammad taught, just like the Quran said
at QS. Ali Imran: 164. Translated as “read”. If the kids can’t
speak or read Arabic, so parents must teach Arabic. Not
only to read, but also to understand the interpretation of
the verse. That’s why, Islamic education is so important to
make your children sholeh and sholehah.Teach them at the
very early age. Parents must put that aqidah of Islam like
shalat, fasting, dzikir, just like what prophet Muhammad
SAW taught to us. We must teach them to doing shalat at
the age of 7.
Sholeh and sholehah children will not boast about
themselves (arrogant), and always be patient in every
problem present in their life. No word of anger or complaint
that comes out of his mouth or just implied in his heart.
He will not end the relationship or the brotherhood if
any problem occurs in their life. He will try to finish the
problems in a good way. Sholeh and sholehah children will
always do good deeds and stay away from bad habits. They
will always listen to the advice from their parents and also
their teachers. The children who are sholeh and sholehah
will always be blessed by God, always be loved by the
family and all around their throughout his life. If all the
children present with such behavior, it will create a safe
and comfortable peace world. InshaAllah...
Magnifier Edisi 8
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Agustus

Juli
3
13
17-20
21
22-26
25
27-28
28
28

Halal Bi Halal Kel. Besar Al-Jannah
Sosialisasi Program Sekolah Siswa Baru
Kegiatan MPLS
Sosialisasi Program Sekolah level II-III (SD)
OPSI (SMP)
Touring/ Planting (TK)
Teropong gerhana bulan (PPIPTEK) (SMP)
Sosialisasi Program Sekolah level IV-V (SD)
Sharing Session JSAN di sekolah Matoa

13-16
16
16-21
22-23
23
25
25
27
30-31

September
3
8-10
10
12
13
14
15
18
20
25
25-26
26
26
27-28
29
29

Oktober

Enviro time (SMP)
Leadership Camp (SMP)
Peringatan 1 Muharram
Kunjungan ke Indonesia Internastional Book Fair (SMP)
Kunjed level 2 Masjid Romli Musofa Sunter, Tema Sholat
Pelatihan Hypnoteaching bagi guru (SMP)
Parenting TK-SD 1&2 (SD)
Kunjed level I ke masjid Az-Zikra, Tema Syahadat (SD)
Kunjed level VI ke hutan Mangrove ( Pantai Indah
Kapuk ), Tema Lingkungan (SD)
Kunjed kelas XI (BMKG) (SMA)
Pasus mengikuti kegiatan Basarnas di Jambore (SD)
Kunjungan Edukatif Museum Satria Mandala (TK)
Food Technology level IV, Asinan buah (SD)
Mabit II & Food Technology/Bisnis Day (SMA)
Daniel berangkat ke Barcelona (SD)
Workshop TQM in Academic (SMP)

2018
16 Agust Peringatan
Kemerdekaan
23 Agust Qurban
26 Agust Manasik Haji
01 Sep
Parenting

Coming
Soon

Lomba & Peringatan kemerdekaan 17 Agustus
Food technology (SMP)
Edu Trip SD ke Brunei Darussalam (SD)
Libur Idul Adha (Penyembelihan Hewan Qurban) (SMA)
Penyembelihan hewan qurban (SD)
Manasik Haji (TK)
Futsal Competition LIA (SMP)
Pemilihan OSIS (SMP)
Mabit I & Penyuluhan Remaja (SMA)

3
5-6
9
12
16
16-18
20
22-26
30
31

ENVIRO TIME (SMP)
Oktober, Fun Camp level III & IV (SD)
ENTREPRENEUR DAY OSIS KEPADA LEVEL 6 (SMP)
BAKAT MINAT OSIS SMP KPD LEVEL 9 (SMP)
Kunjed level IV tema puasa ke Cakung			
(Hilal awal puasa & Idul Fitri) (SD)
Open House PSB
PARENTING (Grade 6-11)
Program Magang (SMA)
Kunjed level V tema haji ke 				
museum Al-Quran (SD)
KUNJED LEVEL VIII kantor sekretariat ASEAN (SMP)

Kindergarten Event

10 Sep
27 Sep
07 Nov

Peringatan
Tahun Baru Islam
Kunjungan
Edukatif
Gebyar 		
Ilmuwan Cilik

2019

31 Jan
27 Feb

Fun cooking
Kunjungan Ke
Kandang Sapi
26 Mar Kujungan
Edukatif
29-30 Mar Supercamp

Magnifier Edisi 8

31 Mei

Guru Tamu
Akhirussanah
Simulasi Shalat
I’d dan Bakos
Halal Bihalal

Drama Musikal SD Al-Jannah

Cahaya Kecil dari Surga
di Gedung Teater Garuda, TMII

12

24 Apr
04 Mei
31 Mei

Tim SMP & Tim SMA mengikuti

KOMPETISI
ROKET AIR
NASIONAL 2018

K

ompetisi roket air merupakan kegiatan sains interaktif
untuk meningkatkan pemahaman siswa di bidang
teknologi keantariksaan dan kedirgantaraan dengan
roket air sebagai alat bantunya. Para peserta (siswa SMP
atupun SMA) beradu keterampilan dalam mendesain dan
meluncurkan roket air berdasarkan zona sasaran yang sudah
ditentukan oleh penyelenggara.

Arsya (siswa SMA) untuk wilayah Jawa Barat di PUSPA IPTEK
SUNDIAL, Bandung, pada tanggal 8-9 Sept’ 2018.
Pemenangnya berhak mengikuti Kompetisi Roket
Air Nasional (KRAN) di LAPAN, Bogor. Selanjutnya, enam
pemenangnya berhak mengikuti Water Rocket Event di
Singapura pada bulan November 2018.
Walaupun empat siswa Sekolah IAS Al-Jannah tahun ini
belum lolos. Namun mereka mendapatkan pengalaman yang
berharga dan sangat antusias untuk memenangkannya pada
tahun depan. Begitu pula, pihak sekolah tetap senantiasa
memfasilitasi minat dan bakat siswa di berbagai bidang.
Harapannya, mereka bisa menghasilkan suatu produk yang
bermanfaat dan berkarakter 4C, yaitu; Critical Thinking,
Collaboration, Communication, dan Creativity.

Kompetisi ini diselenggarakan oleh Kemenristekdikti
di beberapa wilayah Indonesia. Sekolah IAS Al-Jannah
mengirimkan Farras dan Deano (siswa SMP) untuk
berkompetisi di wilayah Jabodetabek di PP-IPTEK, TMII,
pada tanggal 29-30 Sept’ 2018. Sedangkan Farhan dan

LEADERSHIP CAMP &

STUDENT COUNCIL INAGURATION

K

SMP Al-Jannah

egiatan Leadership Camp SMP dilaksanakan pada hari
Sabtu-Senin, 8-10 September 2018. Berlangsung di
kawasan Puncak Jawa Barat, tepatnya di Graha Respati.
Kegiatan yang dibuka oleh Bapak Ikhwan, sebagai ketua panitia,
bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kepemimpinan,
kemandirian, keterampilan, kerjasama, dan mengamalkan
nilai-nilai berorganisasi.
Kegiatan yang dilakukan selama tiga hari adalah Jelajah
Alam, yaitu mengenal lingkungan alam sebagai bagian dari
media pembelajaran serta mentadabburi ciptaan Allah.
Pelatihan P3K dengan tujuan mendapat ilmu untuk tolongmenolong terhadap sesama. Team Building dilaksanakan
dalam upaya pembentukan karakter kerjasama, peduli, dan

tanggung jawab. Donasi untuk Lombok, mengajarkan tolongmenolong dan peduli terhadap sesama yang terkena musibah.
Serta Keorganisasian, mengenalkan tata cara berorganisasi
kepada seluruh pengurus OSIS. Bagi para siswa kegiatan yang
paling menarik adalah mengeksplor alam sekitar dan berbagi
dengan siswa sekolah di sekitar tempat kegiatan.
Leadership Camp SMP ini mendapatkan respon yang
positif dari para siswa karena acaranya mengasyikkan dengan
memasukkan nilai-nilai karakter Islam, Alam, dan Sains sebagai
karakter khas sekolah Al-Jannah. Acara ini ditutup dengan upacara
pelantikan pengurus OSIS tahun pelajaran 2018-2019 oleh Ibu
Endiyah Widayatun, selaku Kepala Sekolah SMP Al-Jannah.
Bismillah, selamat bekerja para pengurus OSIS yang baru.
Magnifier Edisi 8
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Puasa dan Zakatku

Menumbuhkan Karakter
Peduli, Disiplin dan Bertanggung Jawab

T

ema Camping Kelas 3 dan 4 kali ini adalah “Puasa dan Zakatku
Menumbuhkan Karakter Peduli, Disiplin dan Bertanggung
Jawab”. Ya, Jambore Fun Camp memang menjadi salah satu
wadah untuk menumbuhkan 3 karakter tersebut sejak dini di SD
IAS Al Jannah.
Hari pertama, seluruh kegiatan dilaksanakan di Taman Arboretum
Cibubur. Kegiatan outbound berupa tracking, spiderweb, crawling
dan balance beam. Kegiatan Pos Islam berupa puasa dan zakat yang
dikemas dalam kisah Islami dan ditutup dengan salat Jumat bersama.
Kegiatan sains berupa penelitian komponen biotik dan abiotik di area
1 m2 di sekitar tumbuhan yang ada.
Di malam hari, kegiatan api unggun. Siswa menampilkan
tarian, nyanyian dan lainnya untuk unjuk kreativitas dan menghibur
satu dengan yang lainnya. Hari berikutnya, siswa Kelas 3 belajar
Mitigasi Bencana Gempa oleh tim ACT. Sedangkan Kelas 4 praktik
membuat api alami tanpa alat.
Setelah makan dan minum, pada kegiatan Jambore Fun Camp
3 & 4 ini seluruh anak belajar mencuci piring dan gelas sendiri.
Harapannya, semoga semua kegiatan tersebut dapat memberikan
pengalaman yang dapat dipraktikkan siswa dalam kehidupan sehari
hari, sehingga siswa lebih peduli, disiplin dan bertanggung jawab.
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Observing
the Eclipse
A

lhamdulillahirabbilalamin, on July 27th, we got a precious
chance to witness one of the greatest phenomena this
universe has offered us: the lunar eclipse. Eighteen of us
went to PPIPTEK Taman Mini Indonesia Indah. Leaving together
from the school after maghrib, we arrived at our destination
at around 9:30 PM. We headed directly to the hall, where
science experiments were being held. We saw three different
experiments, and luckily, two of us had a chance to go to the stage
and did the experiment in front of the audience. We did the one
called fire dragon. It was amazing!
After that, we moved upstairs, where some
science props and games were located. We walked through
the lungs simulation, tried the bacteria x-ray detector, and
played a big board game with a giant dice. It was so exciting
in a different way because we tried them all at night, when
PPIPTEK was supposed to be closed.
Finally, we arrived at the rooftop. We were
astonished by the atmosphere! There were already a
number of people from different schools and families, so
we joined them and found a spot for us. We had spent some
hours before we were finally able to view the eclipse from
the telescope. This eclipse is widely famed by the name
blue moon, and was acknowledged to be the longest in this
century! No wonder it lasted for hours.
MashaAllah, this blue moon was also distinctive
because on that night, the moon reached its farthest
point from the earth, which is called apogee. It made the
moon looked really small from our sight. Nevertheless, we
still found it amazing since we could see how its colour
changed! Some of us also managed to take pictures of the
moon through the lens of the telescope.
After that, we performed sholat al-kusoof (prayer when
there is an eclipse). We waited until dawn, when we could do
the dawn prayer. Finally, we went back home at around 5 A.M.
It was a memorable and educating trip we will never forget.
Magnifier Edisi 8
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SEK		 LAH
Al-JANNAH

FESTIVAL GUE BANGET
20 Tahun Sekolah Alam

F

estival Gue Banget (FGB) merupakan ajang untuk
menampilkan bakat dan minat bisnis para pemuda agar
mereka dapat menggali dan menyalurkan potensinya.
Kegiatan FGB ini diselengarakan dalam rangka hari jadi
Sekolah Alam ke-20.
“Rupanya tidak semua orang menyadari bakat dan
kekuatan besar di dalam dirinya. Melalui FGB, kita berharap
lebih banyak orang mau menggali minat dan bakatnya,” kata
Bang Lendo (Konseptor Sekolah Alam) dalam sambutannya.
Kegiatan ini berlangsung di Kawasan Epicentrum
(Jakarta Selatan) pada tanggal 25 Agustus 2018 dan
diramaikan dengan festival, pameran karya, dan talkshow
dari tokoh-tokoh yang concern di bidang bakat. Acara FGB
semakin seru karena MC dibawakan oleh Dik Doang.

Sekolah IAS Al-Jannah menampilkan produk
entrepreunership hasil karya siswa (SMP & SMA) seperti
produk kaos-positive qoutes, nugget sayur, siomay ikan lele,
wajik dari kulit pisang, cilok keju, dan cilok mercon. Adapun
produk dari siswa inklusinya berupa keripik sukun dan
telur asin. Dalam hal ini mereka belajar membuat inovasi,
branding produk, dan aplikasi pembelajaran bisnis.
Selain itu, ditampilkan juga prestasi-prestasi siswa
Al-Jannah. Seperti prestasi tim futsal SD Al-Jannah juara
tingkat nasional, prestasi Javeed Abdul Rauf (kelas 4 SD)
dan Rheishafa (kelas 8 SMP) juara golf, dan siswa-siswi yang
telah berhasil membawa nama Sekolah IAS Al-Jannah dalam
Lomba Penelitian Siswa Tingkat Nasional.

Launching
AJ Mart

Al-Jannah Young Entrepreneur
(AYE)

S

ekolah Al-Jannah memberikan kesempatan kepada
anak untuk belajar berbisnis (berwirausaha) sejak dini.
Tentu saja bukan berorientasi pada mencari uang.
Melainkan lebih untuk melatih kemandirian dan kreatifitas.
Siswa maupun guru dapat membuat produk maupun jasa
yang nantinya akan di kelola secara bersama (guru dan
siswa) dalam satu wadah dengan nama “Al-Jannah Young
Entrepeneur” (AYE). AYE dikelola langsung oleh siswa-siswi
SMA Al-Jannah di bawah pimpinan Galih.
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Sebagai aplikasi dari AYE, maka dibukalah AJ Mart
yang diresmikan pada tanggal 08 Oktober 2018 oleh
Direktur Pendidikan Ibu Adelina Pane. Pada kesempatan
itu, Ibu Adelina menyampaikan bahwa sekolah senantiasa
melatih kemandirian siswa-siswinya. Melalui AJ Mart
siswa juga dapat mengembangkan kreativitasasnya
melalui beraneka produk hasil karya. Alhamdulillah
ternyata banyak juga karya yang dtitipkan untuk di jual di
AJ Mart. Selamat berkarya ya…….

pada tanggal 5-8 Juli 2018 dan Immersion & Culture Exchange di
Jerudong School, Brunei Darussalam 15-17 Agustus 2018.

ASEAN

Society Trip
• Malaysia; Student Exchange &
Soccer Friendly Match
• Brunei Darussalam; Immersion

S

ekolah Al-Jannah adalah sekolah yang mempunyai
kurikulum pendidikan karakter dan minat bakat, dengan
adanya kurikulum ini kita berharap siswa yang belajar
di sekolah Al-Jannah mendapatkan stimulasi terhadap semua
potensi yang dimiliki siswa.
Salah satu program yang dimiliki sekolah Al-Jannah adalah
Asean Society Trip, program ini adalah program dimana ingin
mempersiapkan siswa Al-Jannah menjadi warga dunia, warga
yang mampu bersaing dan mempunyai pengalaman untuk
mengembangkan potensi terbesar dalam diri siswa. Program
ini diperuntukkan untuk siswa sekolah dasar.
Program Asean society Trip mempunyai berbagai kegiatan
seperti Student Exchange, Sister School, Soccer Camp, Culture
Exchange dan Immersion.
Yang baru saja dilakukan sekolah Al-Jannah adalah Student
Exchange Friendly soccer match di Seri Tasik school, Malaysia,

Pada kegiatan Student Exchange & Friendly Soccer
Match, siswa dan guru yang terlibat sebanyak 40 orang.
Seluruh siswa melakukan culture exchange dan Immersion,
bertemakan Kekayaan budaya nusantara, masing-masing
menunjukan potensi diri melalui tarian, public speaking dan
bersenandung sholawat. Kegiatan Immersion juga diikuti
siswa berupa kegiatan membatik dan bermain permainan
tradisional Malaysia bersama siswa Seri Tasik school, Malaysia.
Dan yang paling ditunggu oleh siswa laki laki adalah
Soccer Friendly Match, pertandingan sepak bola persahabatan
dengan beberapa sekolah di Malaysia, walaupun belum
membawa jura kembali ke Indonesia, namun siswa membawa
pengalaman berharga dalam melakukan pertandingan
bersama dengan siswa beda negara.
Yang paling membuat siswa senang adalah mengunjungi
Stadion Bukit Jalil, Stadion Nasional negara Malaysia. Stadion
ini sebenarnya mempunyai ketentuan ketat untuk melakukan
kunjungan, namun Alhamdulillah Sekolah Al-Jannah
mendapatkan kesempatan bisa masuk kedalam stadion,
siswa dapat melihat megahnya fasilitas Stadion, bahkan
sempat merasakan duduk di ruang VIP.
Kegiatan Asean Society Trip berkunjung ke negara Brunei
diikuti oleh 100 siswa dan guru, jumlah yang luar biasa dalam
melakukan perjalanan ke negara lain. Dalam kunjungan ke
negara Brunei, siswa mendapat kesempatan berkunjung ke
Jerudong School, siswa melakukan kegiatan Culture Exchange
dan Immersion bertemakan sejarah negara dan permainan
tradisional negara Brunei.
Selain kegiatan kunjungan di sekolah, siswa wajib
melakukan project simple yang dilakukan dinegara Brunei dan
dipresentasikan ketika kembalinya ke Indonesia.
Project dilakukan secara berkelompok bertemakan
bagaimana system pemerintahan, makanan tradisional,
tecknology yang berkembang sampai moda transportasi
negara Brunei Darussalam.
Magnifier Edisi 8
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Penanaman

Mangrove

S

SD Al-Jannah

D IAS Al Jannah konsisten melaksanakan pendidikan
lingkungan hidup dan peduli tentang penghijauan
(go green). Salah satu upaya pendukung yang
dilakukan sekolah adalah melaksanakan program kunjungan
edukasi kali ini kelas 6 SD IAS Al Jannah mendatangi tempat
penanaman Mangrove di Dinas Kehutanan Jakarta.
Target kunjungan edukasi ini bertujuan memberikan
pendidikan dan pengetahuan terhadap peserta didik

tentang apa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari
dan pentingnya memelihara lingkungan agar tidak terjadi
abrasi. Disamping itu memberikan latihan dan pemahaman
terhadap peserta didik tentang kepedulian
terhadap
lingkungan dan bagaimana cara menjaganya, juga
bersedekah dengan cara lain yaitu sedekah oksigen.
Manusia sebagai kholifah dimuka bumi mempunyai
kewajiban dalam menjaga, memelihara, dan melestarikan
lingkungan. Untuk itu salah satu yang kita lakukan adalah
dengan menanam pohon bakau di Dinas Kehutanan Jakarta.
Dalam kegiatan menanam pohon tersebut terlihat
anak-anak sangat antusias. Mereka rela harus terjun
kelumpur bahkan tanpa memakai sepatu. Namun mereka
sangat puas dengan apa yang mereka lakukan. Mereka
menunjukkan kepada dunia bahwa mereka sangat peduli
terhadap lingkungan.
Semoga kita semua diberikan bimbingan dan
kemudahan oleh Allah SWT dalam melestarikan lingkungan
Mari kita jaga bumi kita.

Manasik Haji

PG-TK Al-Jannah

D

alam rangka memberikan pengalaman belajar bagi
anak-anak usia dini diperlukan peragaan atau praktik
langsung (riil). Karenanya, PG-TK Al-Jannah mengadakan
kegiatan Manasik Haji pada tanggal 31 Agustus 2018.
Kegiatan manasik haji tersebut bertujuan untuk
memberikan pembelajaran tauhid serta mengenalkan dan
melatih ibadah haji dari sejak dini. Selain itu, anak-anak dapat
mengenal rukun Islam dan sirah nabawi tentang perjuangan
Nabi Ibrahim, Ismail, dan Siti Hajar.
Dengan kegiatan manasik haji ini, proses tumbuh dan
kembang anak berlangsung secara berkelanjutan dan konsisten
dengan pembelajaran ke-Islaman lainnya. Sehingga, semoga
anak menjadi terbiasa dengan sikap dan perilaku Islami.
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Pembelajaran Berkurban

M

omen Idul Adha selalu memberikan hikmah
pembelajaran berkurban bagi segenap keluarga
besar Sekolah IAS Al-Jannah. Siswa Al-Jannah mulai
dari TK, SD, SMP dan SMA berpartisipasi dalam event berkurban
ini. Mereka bahkan menabung (baik secara individual ataupun
kolektif) untuk dapat membeli hewan kurban.
Siswa, guru dan karyawan bekerjasama, mulai dari
pembelian hewan kurban, penyembelihan, pencacahan,
penimbangan dan pembagian dagingnya. Semua berjalan

Program

AJ Learn & Share

lancar. Dari 43 ekor kambing, 2 ekor sapi dan 1 ekor kerbau,
dikemas mejadi sekitar 600 bungkus dan telah dibagikan
kepada yang berhak.
Selain belajar bekerjasama, kegiatan ini ditujukan untuk
membentuk sikap dan jiwa sosial, leadership dan tanggung
jawab. Taat dan ikhlas beramal atas perintah Allah SWT
dalam berkurban, sesuai dengan karakter Islam yang hendak
dibangun oleh Sekolah IAS Al-Jannah. Dan Alhamdulillah
tahun ini kakak SMA pun sudah mulai belajar mengorganisir
kegiatannya.

A

J Learn & Share merupakan program school social
responsibility dari Sekolah IAS Al-Jannah. Program
ini telah dibentuk 3 tahun lalu dengan tujuan untuk
memberikan kontribusi atau manfaat kepada sekolah/
masyarakat sekitar.
Pada Kamis 27/9/2018 Sekolah IAS Al-Jannah menerima
kunjungan 4 sekolah untuk melakukan sharing edukasi atau
studi banding. Keempat sekolah tersebut adalah Global
Surya (Bandar Lampung), Sekolah Bilal (Depok), PKBM Solusi
Mandiri Sentosa (Jakarta Barat) dan Guang Ming (Jakarta
Barat). Masing-masing sekolah tersebut mengirimkan guru,
pengelola dan ada pula owner-nya.
Sedangkan pada Sabtu (27/10/2018) Ustadz H. Ujang
Badrudin (Kepala Divisi Ke-Islaman Sekolah IAS Al-Jannah)
mendatangi TK Kunang-Kunang untuk memberikan Seminar
Parenting kepada para orangtuanya. Judul atau temanya
adalah “Mendidik Anak Tanpa Amarah”.

Charity for
Lombok and Palu

A

ll Al-Jannah students are taking involve in charity for
Lombok and Palu. As we khow that Lombok attacked
by earthquake on August 2018, also Palu on September
2018. We as a big family of Al-Jannah school have been
participated to help Lombok by doing fund raising.
Alhamdulillah for Lombok donation we handed over
for total Rp. 53.150.000 and for Palu total donation is Rp.
59.000.000. We hope that the donation can ease the burden
of the earthquake victims in Lombok and Palu. Aamiin...
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