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A

lhamdulillah kita panjatkan puji syukur
atas nikmat dan karunia-Nya sehingga
majalah Magnifier edisi ke-14 ini tetap
dapat terbit di tengah pandemi yang
belum juga usai. Seiring dengan berjalannya
waktu kita mulai terbiasa dan beradaptasi dengan
kondisi pandemi.

Our Character

021-845 94 514

Assalaamu’alaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh

IAS Al-Jannah

sekolah_ias_aljannah

sekolah IAS al-jannah

PSB Info: 0821 - 2500 - 6000

www.sekolah-Al-Jannah.com
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“Tough Year, Strong Character” adalah tema
majalah edisi kali ini. Sedari awal kami menyadari,
bahwa tahun yang sulit kerapkali menjadi
tantangan untuk berkreativitas. Karenanya
kami ingin mengabadikan kreativitas-kreativitas
tersebut di Magnifier edisi khusus Pandemi ini.
Sekaligus menjadi pembuktian bahwa semakin
banyak tantangan ditahun yang cukup berat
ini, semakin kita kreatif untuk mencari solusi di
berbagai permasalahan dan membentuk karakter
positif yang kuat. Pembelajaran terpenting dari
kondisi ini, yang bisa diambil oleh seluruh siswa
Al-Jannah adalah menjadi tangguh dan kreatif.
Sementara itu, pembelajaran jarak jauh
(utamanya untuk siswa level Pra Dasar dan SD)
tidak mungkin terlepas dari peran orangtua.
Keterlibatan, dukungan serta motivasi orangtua
dan orang-orang terdekat tetap dibutuhkan.
Nah, kami mengolah dan menyajikan hasil
laporan, liputan, tulisan, gambar, dan lainnya dari
proses kreatif pembelajaran tersebut, khususnya
di periode September 2020 hingga Mei 2021.
Namun tidak semua dapat kami sajikan karena
keterbatasan ruang/halaman majalah.
Kami berterima kasih kepada Ayah,
Bunda, para guru dan semua pihak yang telah
berpartisipasi hingga melalui majalah ini kita bisa
menyaksikan hasilnya, terutama kreativitas guru
dan siswa Al-Jannah. Selamat membaca.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh
Adelina Pane
Direktur Pendidikan
Sekolah IAS Al-Jannah

Creative
Tough Year,

Strong

Character

K

ata “kreatif” secara etimologis berarti
menciptakan atau membuat sesuatu. Sehingga
“kreatif” dapat diartikan sebagai kemampuan
dalam menciptakan suatu konsep, gagasan atau
ide dalam memecahkan suatu permasalahan. Atau
bisa juga diartikan sebagai kemampuan seseorang
dalam menciptakan hal-hal baru dengan cara baru
yang berbeda dengan yang telah ada sebelumnya
dalam usaha memecahkan masalah.
Kreativitas seringkali muncul pada saat kondisi
tertekan atau genting menghadapi permasalahan yang
berat. Beberapa kisah berikut ini adalah contoh sebuah
kreativitas yang cukup fenomenal.
Pada saat merumuskan strategi perang Khandaq,
Rasulullah SAW tidak menduga dengan usulan Salman
Al Farisi. Idenya sangat kreatif, yaitu menggali parit
agar pasukan musuh tidak bisa melewatinya hingga
perang pun akhirnya dimenangkan oleh pasukan kaum
muslimin.
Abdurrahman bin Auf juga memiliki ide-ide bisnis
brilian. Pada saat hijrah ia pernah menolak pemberian
harta dari saudara Anshar-nya. Ia hanya minta informasi
dimana letak pasar. Lalu ia berbisnis hingga menjadi
hartawan kembali seperti sebelum hijrah.

Sebuah kreativitas juga muncul dari
Nabi Nuh AS saat membuat kapal besar yang
sebelumnya tidak ada orang yang melakukannya.
Nabi Nuh AS menjalankan perintah Allah SWT:
“Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan
dan petunjuk wahyu Kami, dan janganlah kamu
bicarakan dengan Aku perihal orang-orang yang
zalim itu. Sesungguhnya mereka nanti akan
ditenggelamkan.” (QS. Hud: 37).
Itulah kisah-kisah orang kreatif yang mampu
menjawab tantangan hidupnya. Nah, untuk dapat
menghadapi pandemi ini, kita pun dituntut kreatif.
Sekolah IAS Al-Jannah juga sudah menyiapkan
berbagai strategi. Mulai dari pembekalan strategi
pembelajaran daring, kompetensi informasi
teknologi, jaringan internet, rancangan berbagai
kegiatan virtual, dsb. Para guru pun telah berupaya
menyajikan pembelajaran sekreatif mungkin,
dengan games, kuis, drama, dialog, webinar,
bimbingan project, dll.
Semuanya sudah disiapkan. Sehingga temanteman dapat lebih kreatif lagi dengan berbagai
kondisi yang ada. Home learning tidak masalah!
Belajar mandiri, tidak ketemu langsung dengan
guru, sudah biasa! So, tough year creates strong
character student!
Magnifier Special Edition 14 Juni 2021 PANDEMIC COVID-19
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P

emimpin adalah individu yang melakukan
proses mempengaruhi sebuah kelompok
atau organisasi untuk mencapai suatu tujuan
yang telah disepakati bersama. Sedangkan
kepemimpinan adalah sifat yang diterapkan
individu yang memimpin untuk mempengaruhi
anggota kelompoknya untuk mencapai sasaran
dan tujuan yang telah disepakati bersama.
Ketakwaan merupakan karakter penting yang
harus dimiliki seorang pemimpin. Rasulullah SAW
pun selalu menekankan aspek ini kepada para
calon pemimpin. Bahkan Allah SWT berfirman:
“Sesungguhnya pemimpin kamu hanyalah Allah,
Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang
mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya
mereka tunduk (kepada Allah). Dan barangsiapa
mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang
yang beriman menjadi pemimpinnya, maka
sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah yang
pasti menang.” (QS. Al-Maidah ayat 55-56).
Selain itu, salah satu ciri pemimpin yang baik
adalah pemimpin yang kreatif, termasuk mampu
menciptakan dan mengembangkan kreativitas
anggotanya. Sehingga, ketika menghadapi suatu
situasi yang tidak sesuai dengan ekspektasi,
maka pimpinan dan timnya dapat bertindak
cepat menemukan sesuatu (solusi) yang baru dan
berbeda dari sebelumnya.
Sekolah IAS Al-Jannah sebagai lembaga
pendidikan yang menyiapkan calon pemimpin
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di masa depan, sudah banyak merancang dan
melakukan kegiatan hingga siswa-siswinya dapat
belajar menjadi pemimpin yang bertakwa dan
kreatif.
Pencapaian karakter pemimpin yang
bertakwa dilakukan setiap hari dengan kegiatan
keislaman yang beragam. Mulai dari penguatan
karakter, shalat dhuha, zikir pagi, murojaah, shalat
berjamaah, tahfiz, kegiatan sosial, sampai tampil
di muka umum atau media sosial dalam syiar
Islam.
Sementara untuk mengasah calon pemimpin
yang kreatif, kreativitas siswa-siswinya diasah
melalui berbagai proyek yang disesuaikan dengan
kompetensi dasar dari mata pelajaran. Dengan
pengerjaan proyek berintegrasi mata pelajaran,
maka mereka tidak hanya mendapatkan sisi
akademisnya saja, namun juga dapat berpikir
kritis, pandai menganalisis sesuatu atau masalah,
dan mampu berkomunikasi dengan baik.
Bahkan di masa pandemi ini, karakter
kepemimpinan yang bertakwa dan kreatif makin
terasah. Tentu saja pendidikan kepemimpinan
dengan berbagai program kegiatannya tidak
akan berjalan dengan baik bila tidak didukung
oleh orangtua siswa dan lingkungan keluarga.
Komunikasi dan kerja sama yang baik antara guru,
siswa dan orangtuanya menjadi kunci utama dalam
mewujudkan calon pemimpin yang bertakwa dan
kreatif.

Raker

Persiapan Menuju
T.A. 2021/2022

T

ahun ajaran 2020/2021 akan segera
berakhir. Selama satu tahun pelajaran
ini Sekolah IAS Al-Jannah telah berupaya
maksimal
memberikan
kegiatan
pembelajaran yang kreatif, aktif dan inovatif
di tengah pandemic Covid-19. Menjelang
berakhirnya TP 2020/2021 dan persiapan menuju
TP 2021/2022, Sekolah melaksanakan kegiatan
rapat kerja (Raker).
Rangkaian Raker diawali dari Raker Tim
Manajemen sejak bulan Mei 2021 yang diisi
dengan evaluasi pembelajaran pada TP 2020/2021.
Dilanjutkan dengan penyusunan program untuk
tahun ajaran baru. Raker ini dipimpin oleh
Direktur Pendidikan (Ibu Adelina Pane) dan diikuti
oleh seluruh jajaran pimpinan unit dari TK, SD,
SMP, SMA dan kepala bidang. Hasilnya diteruskan
ke unit-unit untuk didiskusikan dan ditindaklanjuti
dalam Raker Guru.
Pelaksanaan Raker Guru dipimpin oleh
kepala sekolah masing-masing selepas guru
mengajar. Raker dilaksanakan dalam kelompok
kecil, dibagi sesuai dengan materi yang dibahas.
Ada tiga kelompok yaitu Kelompok Divisi Islam,
Divisi Alam dan Divisi Sains. Masing-masing
kelompok dipandu oleh kepala dan koordinator
divisi yaitu Divisi Islam oleh Bapak Ihwan dan Ibu
Ramini, Divisi Alam oleh Bapak Ibnu Adha Malik
dan Ibu Poppy Lispia, dan Divisi Sains oleh Ibu
Dewi Yustiningrum dan Bapak Trimulat.
Raker tahap pertama ini dimulai dari
bulan Mei - Juni 2021 dan akan dilanjutkan
pada awal bulan Juli 2021.
Harapannya, semoga Raker ini
membawa hasil yang terbaik
bagi pembelajaran Tahun
Pelajaran 2021/2022, Aamiin.
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Pembelajaran
di Masa Pandemi

Kreativitas

S

udah lebih dari setahun pandemi Covid-19
melanda negeri kita. Sejak itu mulai
diberlakukan pembelajaran secara online.
Hal ini dimaksudkan untuk menjaga
kesehatan dan keselamatan siswa, sebagai
prioritas utama. Hanya saja, pembelajaran online
dirasakan kurang efektif (baik dari ranah kognitif,
afektif, maupun psikomotor) bila dibandingkan
dengan pembelajaran offline. Padahal sekolah
harus memberikan pelayanan pendidikan yang
terbaik.
Karenanya, di kemudian hari setelah kondisi
pandemi lebih terkontrol Sekolah IAS Al-Jannah
mulai memberlakukan pembelajaran online dan

Pra dasar

D

i unit Pra Dasar, pada pembelajaran
online
diterapkan
saat
memperkenalkan
shirah
Nabi
Muhammad SAW. Para guru bermain
peran drama virtual di sekolah, dan murid
menyimak dari rumah (home learning).
Kegiatan Guru Tamu, Super Camp dan Fun
Cooking juga dilakukan secara online.
Adapun Festival Budaya Sunda, home
visit dan kegiatan-kegiatan fun activities
lainnya diselenggarakan secara offline.
Kegiatan ini ternyata memiliki makna dan
kegembiraan tersendiri bagi murid setelah
sekian lama stay at home dan tidak saling
berjumpa secara langsung.

6
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offline secara bergantian yang kita kenal dengan
istilah blended learning. Hal ini menjadi tantangan
tersendiri untuk berinovasi dan berkreasi dalam
meningkatkan efektivitas pembelajaran. Termasuk
dalam menerapkan kurikulum khas Al-Jannah
sebagai sekolah Islam, Alam dan Sains. Semuanya
tetap dilakukan dengan protokol kesehatan yang
sangat ketat.

sekolah dasar

D

i unit SD, pembelajaran online dilakukan
secara klasikal melalui zoom dan
secara individual melalui video call
whatsapp. Baik untuk mengembangkan
potensi akademik, juga untuk memfasilitasi
pengembangan potensi non akademik (minat
bakat dan life skill) siswa kelas II-VI.

Pada pembelajaran offline, unit SD IAS AlJannah memberlakukannya kepada siswa yang
mendapat persetujuan orangtuanya. Setiap level
mendapat jadwal offline agar siswa bisa datang
ke sekolah dan melakukan aktivitas Fun IAS, class
meeting, fun camp, dan drive thru. Alhamdulillah,
pembelajaran ini sangat menyenangkan siswa.
Menghilangkan rasa jenuh di rumah terus, dan
memompa semangat belajarnya agar meningkat
kembali.
Untuk menanamkan karakter IAS, sekolah
memberikan lembar mutabaah yaumiyah. Siswa
harus mengisi lembar aktivitas shalat fardu
dan sunnah, pembiasaan life skill, serta literasi
membaca. Tujuannya agar siswa dapat menjaga
kebiasaan tersebut di rumahnya.
Magnifier Special Edition 14 Juni 2021 PANDEMIC COVID-19
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SMP

M

asa pandemi Covid-19 yang belum
terlihat tanda-tanda berakhirnya
telah memicu unit SMP untuk selalu
berusaha mempersembahkan variasi
pembelajaran yang unik dan lebih menarik. Maka,
lahirlah pembelajaran Project Lintas Mapel, Bedah
Tokoh, Kuis Online, Belajar di Kampung Inggris,
dan Isra’ Mi’raj dalam English Atmosphere.
Pada Project Lintas Mapel, guru memberikan
pendampingan secara online bagi siswa dalam
merancang penelitian dan produksi. Obyeknya
tentang tanaman kangkung, telur asin, make
over bagian rumah, entrepreneur minat bakat,
tanaman obat, minat bakat dan autobiografi.
Pada Bedah Tokoh, siswa membedah kisah
seorang tokoh yang patut diteladani. Mulai dari
kisah Rasulullah SAW, sahabat, ulama hingga
tokoh Islam lainnya yang memiliki keimanan
dan ketakwaan yang tinggi, serta prestasi yang
bermanfaat bagi umat.
Pada Kuis Online, pengurus OSIS
mempersembahkan kuis online tentang bahasa
dan budaya Betawi, baik mengenai pantun,
kosa kata, permainan, tokoh, masjid dan tempat
wisatanya di Jakarta.
Pada saat Belajar di Kampung Inggris, siswa
memanfaatkan program rutinnya, yaitu English
Atmosphere, untuk hadir secara online dan live
di Kampung Inggris-Jakarta. Kegiatannya touring
lokasi, wawancara, dan games.
Pada kegiatan Isra Mi’raj dalam English
Atmosphere, OSIS menyelenggarakannya secara
offline dan online. Bersama para guru, OSIS
memandu kegiatan cross word post, Islamic
painting post, spelling bee post, dan coordinate
post yang bertemakan Isra Mi’raj namun
disampaikan dalam bahasa Inggris.
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sma

P

embelajaran online tidak selalu cocok untuk
semua mata pelajaran SMA. Karena, pada
saat pembelajaran offline saja tidak sedikit
siswa yang kerap mengalami kesulitan
menyerap materi mapel tertentu (seperti Fisika
dan Matematika), apalagi secara online.
Kesulitan tersebut tentu saja menjadi
tantangan tersendiri sehingga menuntut guru
lebih kreatif dalam pembelajaran online.
Terutama dengan membangkitkan suasana yang
menyenangkan. Karena, suasana batin yang happy
bisa menjadi kunci keberhasilan belajar.

Setiap guru di SMA IAS Al-Jannah harus
mengupayakan pembelajaran (baik online
maupun offline) yang kreatif dan menyenangkan.
Contohnya pada pembelajaran online di kelas X-IPA
tentang Hukum Newton dengan memanfaatkan
perlengkapan yang umumnya ada di rumah
misalnya koin, gelas, dan kertas bekas.
Siswa
diminta
menyampaikan
hasil
pengamatan dan kesimpulannya dari percobaan
yang mereka lakukan berdasarkan Hukum Newton.
Guru sebagai fasilitator hanya memberikan arahan
berkaitan dengan apa yang sudah siswa paparkan.
Agar siswa dapat menemukan sendiri terkait
dengan pengamatannya dan contohnya dalam
kehidupan sehari-hari.
Selain
menyenangkan,
pembelajaran
online semacam ini terbukti dapat berlangsung
secara interaktif, inspiratif, dan menantang
sehingga memunculkan prakarsa, kreativitas dan
kemandirian siswa. Dengan demikian, belajar fisika
dari rumah (secara online) bisa menyenangkan
sesuai dengan tuntutan kurikulum.
Magnifier Special Edition 14 Juni 2021 PANDEMIC COVID-19
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“Nata, ini ada kado dari Kayla!”
seru Ayah sambil menyodorkan
sebuah bingkisan.

“Haa?! Kayla?!!”
Nata kaget.

Semua
tidak ada yang
Sia-sia

Dilihat-lihatnya bingkisan itu. Terbacalah tulisan tangan Kayla:

‘Buat Sahabatku, Nata.’ Nata makin bingung.

I

Kayla adalah teman akrabnya yang terkena Covid-19 hingga meninggal dunia. Tapi kini ia memberi kado?
Apa yang terjadi?

tulah penggalan cerpen karya siswa Al-Jannah
di buku: “The Covid-19 : A Blessing In Disguise”.
Buku yang terinspirasi dengan pandemi Covid-19,
yang ternyata juga mendatangkan hikmah dan
pengalaman berharga bagi siswa Al-Jannah.
Pandemi itu telah memicu kreativitas siswa
kelas 1, 2 dan 3 SD untuk menghasilkan Buku Harian
Bergambar (Enikki), serta kreativitas siswa kelas 4-12
dan para Guru Al-Jannah menghasilkan cerita pendek.
Jadi, semua tidak ada yang sia sia!
Animo siswa untuk menghasilkan karya
terbaiknya ternyata cukup banyak. Apalagi mereka
mengetahui bahwa mereka harus berlomba-lomba
menghasilkan karya terbaik yang akan dinilai oleh
dewan juri dan akan dicetak dalam bentuk buku.

Alhamdulillah bukunya telah terbit. Berisi 15
Enikki karya siswa kelas 1-3 SD, 15 cerpen karya siswa
kelas 4-6 SD, 15 cerpen karya siswa SMP-SMA, dan 4
cerpen karya Guru Al-Jannah. Ceritanya tentang apa?
Ceritanya beragam dan sangat menarik, tentang
pengalaman seru saat stay at home, home learning,
pembelajaran secara online, bermain dan belajar
bersama keluarga, sampai pengalaman sebagai
penyintas Covid-19, serta hikmah yang terkandung di
baliknya.

Kalau kamu belum mendapatkan buku ini,
segera dibeli ya untuk mengapresiasi karya teman-teman kita,
10

jangan sampai kehabisan
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Prestasi dibidang

Matematika

S

dan

Sains

ejalan dengan pengembangan karakter Sains, siswasiswi Al-Jannah bersemangat mengikuti lomba-lomba
berbasis Matematika dan Sains seperti KMNR (Kompetisi
Matematika Nalaristik Realistik), KSNR (Kompetisi Sains
Nalaristik Realistik), OSK (Olimpiade Sains Kuark), dan KOSSMI
(Kompetisi Sains Siswa Muslim Indonesia).

Tahapan lomba KMNR dan KNSR dimulai dari babak
penyisihan di tingkat sekolah, kecamatan, kota/kabupaten hingga
tingkat nasional. Alhamdulillah, ada 4 siswa SD IAS Al-Jannah yang
masuk ke babak final (nasional) yang dilaksanakan pada tanggal
18 Oktober 2020 (KSNR) dan 25 Oktober 2020 (KMNR).
Walaupun mereka belum berhasil meraih medali. Namun
mereka berhasil meraih beberapa penghargaan. Yang memperoleh
penghargaan Credit adalah Basith Hizboellah dan (KSNR level 3),
serta Jung Adul Halim (KMNR level 2) Ahmad Mufti Al Ghifari (
penghargaan merit KSNR level 3 ) adapun Malik Mahawira dapat
penghargaan Distinction. Selain KMNR, KSNR dan OSK, SD Al
Jannah juga mengikuti KOSSMI yaitu Raffan Abizard Putra Mulyani
bidang matematika level I dan Malik Mahawira Putra Djajadi
bidang matematika level II. Sedangkan Ahmad Fathan Rabbani
dan Evran Aufa Rezka bidang IPA level I. Alhamdulillah keempatnya
merupakan finalis tingkat Nasional.
Di jenjang SMP, Alhamdulillah, Nabila Dwiseptiani (siswi
kelas 7A) masuk final KMNR ke-15 yang lumayan bergengsi ini.
Karena bersaing se-Indonesia dengan 400 ribu peserta di tingkat
sekolah, 130 ribu peserta di tingkat Kota/Kabupaten, 46.450
peserta di semifinal (provinsi), dan 2.629 peserta di final (nasional).
Nabila giat berlatih dengan guru matematikanya yaitu Mr.
Sriyadi dan Miss Angga Hafita WS. Selain itu, ia juga mengikuti
TO KMNR pada tanggal 23 Oktober 2020. Namun, qadarullah
Nabila belum berhasil pada kompetisi yang digelar pada tanggal
25 Oktober 2020.
Adapun di OSK ada 3 siswa SD IAS Al-Jannah yang masuk final
tahun 2021. Merakah adalah Yafirahman Andi dan Ahmad Ihsan
Abdillah (level 1) serta Kenzie Ahmad Fadhilah (level 2). Karya-karya
mereka sangat inspiratif sebagai solusi utk lingkungan hidup. Untuk
berpartisipasi mendukung Karya mereka Ikuti tautan berikut ini :
htt ps : / / w w w. i n sta g ra m . co m / p / C P 5 h g By l x 7 J / ? u t m _
medium=copy_link
&
https://www.instagram.
c o m / p / C Q B R J Ry g 3 TQ / ? u t m _ m e d i u m = s h a r e _ s h e e t
Berikan like dan komentar positifnya, kami tungga ya temanteman
Penjaringan final serba online dan ada 3 jenis kualifikasi.
Yaitu; lomba karya tulis inspiratif, ujian teori online dan eksperimen
online. Final direncanakan pada tanggal 26-27 Juni 2021. Mohon
doanya ya Ayah, Bunda dan teman-teman, agar perwakilan kita
dimudahkan dan meraih medali. Aamiin.
Magnifier Special Edition 14
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Prestasi TK
S

iapa sangka Hasna Selenia Namari yang
masih kecil (lahir 14 September 2014) sudah
menjadi juara taekwondo tingkat nasional?
Hasna pernah meraih juara 1 Kategori Super
Cadet Putri lomba Taekwondo yang diadakan oleh
Kementrian Pemuda dan Olahraga RI (24-25 Agustus
2019). Ia juga pernah juara 1 Poomsae Kategori Pra
Cadet Putri Pemula tingkat Nasional (23-24 Januari
2021).
Hasna, siswi teladan TK B3 Pra
Dasar IAS Al-Jannah memiliki karakter
ceria, pantang menyerah, tekun dan
aktif. Sejak berusia 3 tahun ia sudah
mengikuti kegiatan Taekwondo dan saat
ini di usianya 6.9 tahun, Hasna sudah
menyandang sabuk biru. Menurutnya
manfaat lain mengikuti Taekwondo
menjadikannya memiliki banyak teman.

juara

Taekwondo
kecil-kecil

A

da juga beberapa teman kita yang masih
kecil tapi sudah kreatif membuat video
drama. Merekalah yang memenangkan
lomba membuat video singkat (510 menit) drama sirah “Nabi Muhammad
SAW Teladanku” pada acara Maulid Nabi SAW
(29/10/2020).
Mereka adalah Shumaila Joza (TK B1), Malik
Al Zafran (TK A1), dan Atayashawqi Zein Hoke (TK
A2). Para pemenang ini mendapatkan buku cerita
anak dan diskon UP sebesar Rp1.000.000. Waah,
selamat, ya!
Ayo teman-teman, terus belajar di bidang
apa saja yang kalian sukai! Insya Allah kalian akan
bisa meraih prestasi juga. Semangat terus, ya!
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Selamat ya, Hasna! Ayo tingkatkan
terus prestasinya!

Lulusan SMA Al-Jannah
Masuk PTN Dambaan
Damar, Alumni SD, SMP dan SMA Al-Jannah

T

eman-teman yang ingin melanjutkan studi
ke perguruan tinggi sebaiknya jauh-jauh
hari menetapkan kampus dambaannya.
Agar dapat mempersiapkan diri sebaik
mungkin. Termasuk persiapan plan A dan plan
B untuk mengatasi segala kemungkinannya.
Dengan demikian, insyaa Allah, teman-teman
akan mendapatkan kampus yang didambakan
seperti yang diinformasikan Damar dan Indra
baru-baru ini.
Alumni SMA Al-Jannah (tahun 2020) yang
bernama lengkap Singgih Damar Dananjaya
mengatakan: “Awalnya saya ingin menjadi
pelaut. Karena suatu hal, saya tidak bisa
mewujudkannya. Lalu, saya mencari-cari
jurusan yang masih berbau perairan”.
Akhirnya
ia
mengetahui
di
Universitas Jendral Soedirman (Unsoed)
ada program Budidaya Perikanan,
jurusan yang masih ‘berbau’ perairan. Ia
pun mendaftar melalui jalur mandiri.
Alhamdulillah, diterima.
“Sekarang
saya
malah
bercita-cita ingin menjadi Menteri

L

Indra, Alumni SMA Al-Jannah
ain halnya dengan Indra Nur Ashanudin,
awalnya ia ingin jadi polisi. Sudah persiapan
fisik dan akademik. Tapi dua minggu
menjelang tes kepolisian, orangtuanya tidak
mengizinkan. “Memang ini salah saya, minta izin
mendadak,” katanya.
Sama dengan Damar, Indra pun tidak
menyerah. Ia mencari tahu jalur-jalur rekrutmen
kepolisian. Ternyata juga bisa dengan ijazah
D-4, S1, dan S2. Karenanya, ia ingin kuliah dulu,
sambil berusaha meyakinkan orangtuanya agar
mengikhlaskan dirinya mengabdi pada negara
dengan cara menjadi anggota kepolisian.
Indra lalu memilih jurusan pendidikan
olahraga melalui jalur SBMPTN di Universitas

Perikanan dan Kelautan. Saya ingin membuka
lapangan pekerjaan bagi nelayan dan petani ikan.
Saya jadi ingat saat-saat sekolah di Al-Jannah.
Saya sering mendapatkan ilmu dan praktik
kewirausahaan. Termasuk magang, pengabdian
masyarakat, backpacker, yang kelak menunjang
profesi saya. Inilah yang mungkin tidak didapat
di sekolah lain,” kata Damar. Ia pun semakin
bersyukur dapat PTN Unsoed karena bisa pulang
ke kampung halamannya.
Menurut bu Helin, koordinator program
inklusi Sekolah IAS Al-Jannah, Dari riwayat
asesmen /riwayat perkembangan Damar
merupakan salah satu anak spesial (dysleksia) saat
di jenjang SD yang berkembang sangat baik, juga
memiliki karakter positif yang sangat menonjol
dan mudah bergaul, seringkali membantu guru
dan staf di event-event sekolah dengan tulus
dan cekatan. Kami pun ikut senang dan bangga
Damar bisa diterima di PTN dambaannya, karena
dia memang pantas mendapatkannya.
Banyak tokoh dunia seperti Jhon Lenon,
Muhammad Ali, Henry Ford yang menyandang
dysleksia mereka bisa sukses dengan minat dan
bakatnya, semoga Damar kelak menjadi salah
satu deretan orang-orang sukses berikutnya.
Semangat ya Damar...

Negeri Jakarta (UNJ) dan Universitas
Singa perbangsa Karawang (Unsika).
Setelah ujian UTBK dan sambil
menunggu pengumumannya, ia
memperbanyak doa agar Allah SWT
menunjukkan jalan terbaik baginya.
Setelah mengetahui
pengumumannya, dengan mata
berkaca-kaca dan perasaan haru,
ia sujud syukur kepada Allah
SWT. Dari masjid saya kemudian
bergegas pulang. “Emak, Indra
diterima di Universitas Negeri!”
seru Indra sambil memeluk ibunya
yang juga ikut bersyukur.
Magnifier Special Edition 14 Juni 2021 PANDEMIC COVID-19
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Segudang

Prestasi SMP AL-JANNAH

T

eman-teman, penggunaan kata “Segudang”
ini hanyalah untuk menggambarkan
prestasi yang diraih teman-teman SMP IAS
Al-Jannah cukup banyak. Bukan arti yang
sesungguhnya, prestasinya bertumpuk-tumpuk
sampai memenuhi gudang, hehe….
Lalu apa saja prestasi yang diraih teman-teman
SMP?
Di awal tahun pelajaran 2020-2021, si
kembar Ahna dan Ahza berhasil meraih juara 3
dan 4 dalam kompetisi speech international zakat
education yang pesertanya datang dari Indonesia
dan Malaysia. Dalam kompetisi speech selanjutnya
yang diadakan oleh Universitas Mercu Buana, Ahza
pun berhasil meraih juara 3. Siswa yang bernama
lengkap Ahza Naqlisya Athari ini pun berhasil
menjadi juara Terbaik 2 pada national competition
di MTrQ GIS2FEST 2021.
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Berbeda dengan Zulfa yang mengikuti
kompetisi creative video. Zulfa berhasil menjadi
juara 1 dengan konsep video yang unik dan
enjoyable. Pada kesempatan lain Zulfa bersama
Nazla juga meraih medali emas dan perunggu
pada kompetisi Grammar antar siswa SMP seIndonesia.
Sedangkan Nadine, Diajeng dan Zulfa di
event Bulan Bahasa mewakili SMP IAS Al-Jannah
berpartisiasi pada Lomba Simulasi Kebahasaan dan
Kesastraan. Lomba online ini diikuti oleh ribuan
siswa dari Sabang sampai Merauke, tapi hanya
ada 12 tim yang diambil pada babak penyisihan.
Alhamdulillah, tim SMP IAS Al-Jannah termasuk
yang terpilih dalam 12 tim tersebut, dan berhasil
menjadi Juara 3 dari seluruh Indonesia, dari hasil
bertanding tanggal 26 Oktober 2020. Masyaa
Allah, Tabarakallah.

My Teacher is
My Role Model
•

•

Dear Friends, it’s not only you who continue to
learn and hone their potential. Your teachers,
insya Allah,who are already professionals in
their fields as teachers, also continue to hone
their potential. They are also very excited
than you, you know, when participating in
various competitions!
As in the commemoration of the Birthday of
the Prophet SAW 1442 H, Al-Jannah teachers
competed fiercely when they were challenged
to compete in the fields of Musabaqah Hafizul
Quran (MHQ), Story Telling and Writing. Wow,
who do you think, the teachers who won this
time?

•

Those who won 1st, 2nd and 3rd MHQ from
among Muslim teachers, were Mr. Hafidz A,
Mr. Saddam H and Mr. Saeful Bahri. While
the 1st, 2nd and 3rd MHQ winners among
Muslim teachers were Miss Nurjannah, Miss
Emmi M and Miss Qhisti S.

•

The 1st, 2nd and 3rd place winners in the
Story Telling competition were Miss Nesha
RA, Miss Friska M and Miss Nurdianingsih. As
for Miss La Agusta PR, Mr. Didin G and Miss
F Luthfiani, came out as the 1st, 2nd and 3rd
hopeful winners.

•

As for the writing competition, the 1st, 2nd
and 3rd place winners were Miss Putri ZI, Mr.
Dhanang AH, and Mr. Dedi N. Meanwhile, Miss
Tia Ardiati, Mr. Tyias AP and Miss Ulfah HM,
came out as the 1st, 2nd, and 3rd runner up.

english
time

•

In addition, the 2020-2021 Academic Year
has been an extraordinary year for Miss Fela
Dafitri, the English teacher of IAS Al-Jannah
Junior High School. By Allah’s permission,
Miss Fela won 3 national level competitions.
Masha Allah, cool!

•

First, in August 2020, Miss Fela won the
Honorable Mention for the Soshum Junior
High School category at the 2021 Indonesia
Teacher Prize held by Ruang Guru. In this
competition he competed with thousands of
great teachers throughout Indonesia.

•

Second, in January 2021, Miss Fela had the
opportunity to become the Best 5 Reviewers
in a book review competition held by Erlangga
Publisher. Finally, in May 2021, he received
a Bronze Medal when he participated in
a grammar competition held by Kanigara
Education. Here Miss Fela competed with
hundreds of general participants from all
over Indonesia. Alhamdulillah.

•

What do you think guys, great right? You
can do it too. The key is to just practice
diligently and be diligent in participating in
the competition. Losing the competition,
it’s okay. Try again, follow again, until you
win. From there, you are not only getting
medals, but also getting extraordinary skills
and winning mentality. So, cheer up! Insya
Allah, you can!
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TK - SD - S

TK

T

eman-teman, di tahap akhir jenjang
pendidikan biasanya ada acara wisuda, ya.
Wisuda tahun ini pastinya berbeda dengan
wisuda-wisuda sebelumnya saat tidak ada
wabah penyakit (pandemi). Karena kita harus tetap
menjaga protokol kesehatan. Alhamdulillah, secara
keseluruhan wisuda di Al-Jannah berjalan dengan
baik.
Bagi 57 siswa TK B, wisuda menjadi
kebanggaan tersendiri. Apalagi saat dipanggil
satu per satu, mendapatkan tanda kelulusan
(piala dan sertifikat). Rasa haru dan gembira pun
membuncah ruah dari diri para orangtua, melihat

W

isuda SD berjalan secara online
(18 Juni 2021) dan offline (19 Juni
2021) di lapangan futsal. Sebanyak
119 wisudawan SD Angkatan XV ini
terbagi dalam 5 sesi agar tidak terjadi kerumunan.
Prosesinya pun berlangsung singkat, hanya
penampilan siswa (terbatas), pengalungan medali,
lalu meninggalkan lokasi wisuda.
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perkembangan putra-putrinya dari sosok bayi kecil,
lalu tumbuh, bisa berjalan dan bergerak lincah
hingga lulus TK B. Karenanya, wisuda sebagai
bentuk apresiasi Al-Jannah kepada teman-teman
yang telah menyelesaikan pendidikan di TK, bisa
menjadi ajang bersyukur atas karunia Sang Khalik.
Wisuda TK diadakan secara offline di lapangan
futsal. Terbagi menjadi 2 sesi yang masing-masing
berlangsung singkat dan tanpa pentas seni, untuk
menjaga jarak dan menghindari kerumunan.
Dengan pakaian kasual, teman-teman terlihat
rileks saat wisuda tanggal 12 Juni 2021.

SD
Proses pendidikan di jenjang SD merupakan
proses pendidikan yang paling panjang, minimal 6
tahun. Oleh karena itu, wisuda SD bukan sekadar
pengukuhan bagi teman-teman yang berhasil
melewati proses yang panjang itu. Tetapi menjadi
kenangan momen terakhir di SD sebagai penutup
kenangan-kenangan yang begitu banyak. Semoga
apresiasi Al-Jannah ini membingkai semua
kenangan indahnya.

SMP - SMA

SMP

K

eberhasilan teman-teman SMP melewati
proses pendidikan selama 3 tahun juga patut
diapresiasi dan disyukuri di dalam acara
wisuda yang digelar tanggal 20 Juni 2021.
Sebanyak 55 siswa lulus 100% dengan prestasi
terbaik mereka masing-masing.
Tidak mudah memang. Di tengah gejolaknya
masa-masa
remaja,
teman-teman
harus
mengenyam pendidikan akademik, karakter dan life
skill yang begitu kompleks. Tapi teman-teman telah
membuktikan potensi dan kemampuan terbaiknya.

Wisuda ini adalah salah satu wujud apresiasinya.
Prosesi wisuda online dan offline dalam 3
sesi, dihadiri semua wisudawan dan orangtuanya,
tanpa pentas seni, hanya ada persembahan
beberapa video kesan dan pesan, penerimaan
tanda lulus (plakat, portofolio, rapor dan bingkisan)
dan lain sebagainya, berlangsung secara khidmat
dan penuh rasa syukur. Melengkapi kenangan indah
yang diukir bersama oleh wisudawan, orangtua,
dan para guru SMP Al-Jannah.

SMA

B

erbeda dengan wisuda SMP, SD, apalagi
TK. Wisuda SMA bukan sekadar momen
terakhir untuk mengukir kenangan indah,
mensyukuri
keberhasilan
perjalanan
panjang pendidikan selama 3 tahun (bahkan
ditambah 12 tahun sebelumnya di masa TK, SD
dan SMP), tapi wisuda SMA juga menjadi momen
formal terakhir untuk memotivasi dan mendoakan
teman-teman agar berhasil melanjutkan studi di
universitas yang tantangannya jauh lebih besar.

Alhamdulillah, beberapa teman kalian sudah
berkabar tentang keberhasilannya mendapatkan
PTN dambaannya. Namun kami tetap mendoakan,
semoga Allah SWT memberikan perlindungan dan
jalan yang terbaik kepada teman-teman semuanya,
15 wisudawan. Al-Jannah telah berusaha
memberikan yang terbaik, dengan pendidikan
akademik, pengembangan karakter dan life skill,
termasuk dengan kegiatan magang, backpacker,
pengabdian masyarakat, mabit dan sebagainya,
semoga dapat menjadi bekal untuk mewujudkan
mimpi teman-teman berikutnya. Aamiin….
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Wisuda

Al-qur’an1442h
“Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di
antara manusia”. Para sahabat bertanya, “Siapakah
mereka, ya Rasulullah?” Rasul menjawab, “Para
ahli Al-qur’an. Merekalah keluarga Allah dan
hamba pilihan-Nya.” (HR Ahmad).
Siapakah yang mau menjadi keluarga Allah
SWT? Pasti kita semua mendambakan. Menjadi
keluarga Allah SWT merupakan kenikmatan
surga yang luar biasa di atas kenikmatan lainnya.
Di surga kelak bisa bertemu dengan-Nya dan
menatap wajah-Nya.
Mereka yang menjadi keluarga Allah SWT
adalah para ahli Al-qur’an. Alhamdulillah, Sekolah

IAS Al-Jannah terus berupaya agar siswanya
menjadi keluarga Allah SWT melalui program
Tahsin dan Tahfidz Al-qur’an mulai dari jenjang Pra
Dasar hingga SMA.
Oleh karena itu perlu adanya apresiasi yang
diberikan kepada siswa/i yang telah mencapai
target Tahsin tahfidz tersebut. Sebagai salah satu
bentuk apresiasi tersebut adalah pelaksanaan
wisuda Qur’an. Kegiatan ini adalah agenda sekolah
yang dilaksanakan di setiap tahun, Wisuda Qur’an
kali ini diikuti sebanyak 330 siswa dari unit SD, SMP
dan SMA dengan kategori wisuda yaitu tahfidzh
juz 30, 29, 28 dan juz 1 serta Wisuda IQRO yang
sudah menyelesaikan bacaan Iqronya.

S

MP IAS Al-Jannah mengadakan Wisuda
Al-qur’an pada hari Kamis 27 Mei 2021.
Kegiatan berjalan lancar. walaupun,
sebagian wisudawan tidak datang ke
sekolah. Mereka tetap khidmat mengikuti prosesi
wisudanya via virtual.
Jumlah siswa yang diwisuda sebanyak 116
siswa. Dari kelas 7 (tafidz juz 30) sebanyak 39
siswa, kelas 8 (tafidz juz 29) sebanyak 33 siswa,
dan kelas 9 (tafidz juz 29 & 30) sebanyak 44 siswa.
Ada siswa yang terpilih sebagai wisudawan Tahsin
Terbaik dan Terajin.
Di antara mereka terpilih sebagai Tahsin
Terbaik, yaitu Edafarah AW. (7A), Nisrina ZNR.
(7B), Figo A. (7C), Ararya RN. (7D), Salva KP. (8A),
M. Fareel Al Aqil (8B), Gavni FH. (8C), Nadine SS.
(9A), M. Fadhlan H. (9B), dan Shiraz AR. (9C).
Sedangkan yang terpilih sebagai Terajin
Setoran, adalah Nisrina AH. (7A), Gerlinda MF.
(7B), Hilmiy HI. (7C), Rafa D. (7D), Anasha RA. (8A),
Virgil AYS. (8B), M. Johan P. (8C), Nanetta KPS. (9A),
Sheva FK. (9B), dan Maulana GNR. (9C).
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B

ertepatan dengan bulan Ramadhan,
SMA IAS Al-Jannah mengadakan
Wisuda Al-qur’an sekaligus acara buka
puasa bersama dengan para orangtua
wisudawan. Tepatnya pada hari Kamis 24
Ramadhan 1442 hijriah (6 Mei 2021) pukul
15.30 – 17.30 WIB.
Mereka yang diwisuda sebanyak 27 siswa.
Wisudawan kelas XII (tahfidz 3 juz) sebanyak
15 siswa, dengan Terbaik Pertama: Ilham F. dan
Devi S., Terbaik kedua: Triani dan Putri A., dan
Terbaik ketiga: Alya A, Fania DA, dan Najwa S.
Wisudawan kelas X-XI, baik regular
maupun vokasi, sebanyak 12 siswa. Tahfidz kelas
X (Juz 1) dengan Terbaik Pertama: M. Raffy F.
(X IPA), Terbaik Kedua: Fatimahtuzzahro (X IPA),
dan Terbaik Ketiga: Rafiska PM (X IPA).
Tahfidz kelas X Vokasi (Juz 30) dengan
Terbaik Pertama: M. Fawwas Abid, Terbaik
Kedua: Nisrina SK., dan Terbaik Ketiga: Athallah
R.
Tahfidz kelas XI (Juz 2), dengan Terbaik
Pertama: M. Farhan D. (XI IPA), Terbaik Kedua:
Suci H. (XI IPS), dan Terbaik Ketiga: Tiara (XI IPA).
Tahfidz kelas XI Vokasi (Juz 29), dengan
Terbaik Pertama: Muhammad, Terbaik Kedua:
Alghifari, dan Terbaik Ketiga: Iman Elhan.

Harapan dari diadakannya wisuda ini
bukan hanya sekedar memberikan apresiasi,
tetapi memberikan pesan yang mendalam
kepada para wisudawan maupun wisudawati
bahwa tugas sebagai seorang mukmin tidak
hanya sekedar mampu menghafalkan ayat demi
ayat atau surat demi surat yang ada di dalam
Qur’an serta melantunkannya akan tetapi ada
yang lebih besar dari itu yaitu bagaimana
memahami, mentadabburi ayat demi ayat serta
mengamalkannya.
Pesan kami untuk untuk seluruh siswa/i
sekolah IAS Al-Jannah, teladanilah Rasulullah SAW

yaitu jadilah Qur’an yang berjalan, memberikan
cahaya dan petunjuk di setiap langkah kalian,
pasangkanlah mahkota kebanggaan itu kepada
kedua orang tua kalian kelak di surga, dan
pakaikanlah pakaian kemuliaan untuknya,
sesungguhnya kemuliaan sesungguhnya adalah
kemuliaan bersama dengan Al Qur’an.
Sesuai dengan tema wisuda kali ini
yaitu “Muliakan dirimu dengan
Qur’an”.
Allahummarhamna bilqur’an
Magnifier Special Edition 14 Juni 2021 PANDEMIC COVID-19
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Kegiatanku

Penuh Makna

di Masa Pandemi

P

Oleh Nisrina Zulfa, kelas 7

andemi yang berkepanjangan membuatku
rindu belajar bersama teman-teman di sekolah.
Suasana belajar secara online tak seheboh dengan
belajar di sekolah secara offline. Tetapi, bukan
berarti belajar secara online tidak menyenangkan, lho.
Nyatanya, banyak kegiatan online yang menarik.
Pandemi ini telah menuntut guru dan siswa untuk
lebih kreatif dan mandiri baik dalam belajar secara online
maupun offline. Karena semua cara belajar tersebut
memiliki keterbatasan dan tantangan tersendiri.
Pada banyak kegiatan sekolah, aku selalu berusaha
ikut berpartispasi aktif. Baik sebagai bendahara OSIS,
panitia ataupun peserta. Aku hadir dan merasakan
sendiri proses pembelajaran dan kegiatan lainya yang
cukup seru dan berkesan.
Seperti pada tanggal 24 November 2020 ada
kegiatan “LDKS Public Speaking” bagi para pengurus
OSIS kelas VII dan VIII. Sekalipun dengan menjaga
protokol kesehatan, kami
masih leluasa menggali
ide, materi dan teknik
penyampaianya,
lalu
mempraktikannya
di
depan peserta lain.
Pelatihan Public
Speaking ini telah
membuatku
lebih
percaya diri dalam
berbicara
di
khalayak umum.
Tidak
perlu
takut. Apalagi
bertujuan
baik. Tetap
tenang
dan santai
dalam
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berbicara di depan banyak orang.
Berbeda
dengan
“Virtual
Classmeeting” yang berlangsung secara
online, berupa tebak gambar menggunakan
aplikasi/website “Gartic.io”. Permainan
ini mengajarkan sportivitas, kecermatan,
kreatifitas, tanggung jawab dan keikhlasan.
Pada kesempatan ini, aku ditunjuk sebagai
penanggung jawab di kelasku.
Tak lama kemudian aku ditunjuk
sebagai MC untuk acara “Sharing Session”
bersama alumni Sekolah IAS Al-Jannah
dan adik-adik SD via Zoom Meeting (14-16
Desember 2020). Setelah menjadi MC acara
ini, aku merasa lebih percaya diri lagi.
Pada hari berikutnya (27 Desember
2020) aku menjadi MC lagi pada acara
“Peringatan Hari Guru Nasional”. Aku
mengarahkan seluruh siswa dari kelas
VII hingga IX untuk memberikan ucapan
selamat sebagai bentuk apresiasi kepada
guru-guru yang telah berjasa.
Kemudian aku ditunjuk sebagai
penanggung jawab pada kegiatan “IAS Day”
untuk adik-adik SD. Aku juga berpartisipasi
dalam kegiatan “Betawi Day”, dan menjadi
salah satu panitia dalam memperingati Isra
Mi’raj.
Alhamdulillah.
Pandemi
tidak
membuatku pasif, berdiam diri di rumah,
main gawai dan hal-hal sia-sia lainnya. Justru
aku bersyukur dapat ikut aktif pada berbagai
kegiatan sekolah baik online maupun offline
yang penuh dengan makna. Terima kasih AlJannah, guru-guru dan teman-teman yang
telah memberiku kepercayaan, bimbingan
dan dukungan yang luar biasa! Salam.

Terimakasih

Sekolahku Tercinta..

Selama 15 tahun Al-Jannah Membentuk Karakter Ku

H

ai, teman-teman! Masih kenal aku,
kan?! Tidak asing lagi dengan Bella, kan,
hehe…. Al-Jannah pun masih melekat di
ingatanku. Kenapa bisa begitu, ya? Yap!
Karena aku lama bingit sekolah di Al-Jannah, sejak
bayi hihi…. Sejak PG hingga lulus SMA selama
hampir 16 tahun aku di Al-Jannah. Aku pernah
mengulang di TK B karena belum cukup umur
untuk masuk SD. Bahkan aku sering menangis
sampai kelas 1 SD. Alasannya sih, aku sayang
banget sama ibu sehingga aku tidak mau berpisah
dengannya, hehe…. Haduuh, maafkan aku yaa
guru-guruku tersayang, yang selalu sabar dengan
tingkahku huhu….
Di SD Al-Jannah, aku mendapatkan banyak
kegiatan yang berguna untuk pengembangan
mental. Flying fox, berenang,
climbing dan kegiatan Alam
lainnya
membuat
aku
bermental berani. Di SMP AlJannah, aku suka dengan
pelajaran tahfizh, dan
sering tampil di event AlJannah bersama Thaya
dan juga Mutia.
Di
SMA,
aku
bertemu dengan Miss
Fatimah. Kepala Sekolah
yang baik, juga tegas
demi membina siswa-

siswinya agar menjadi pribadi yang lebih baik.
Sangat kurasakan cinta yang ia berikan, hingga
aku merasa, beliau juga ibu kami di sekolah.
Meskipun sejak PG hingga SMP di AlJannah, tapi awal masuk SMA Al-Jannah aku
masih harus beradaptasi. Gedung, lingkungan,
guru dan teman yang serba baru, membuat aku
menjalaninya setengah hati. Hingga pada satu
titik, aku menyadari bahwa aku sangat mencintai
SMA Al-Jannah. Rasa kekeluargaan yang terus
tumbuh membuat aku banyak belajar dan
bersyukur sekolah di Al-Jannah.
Kegiatan presentasi, ceramah, mabit,
entrepreneur, pengabdian masyarakat (mampu
mengumpulkan donasi Rp 60 juta), guide
backpacker ke Malaysia, wakil
ketua osis, ketua keputrian,
guide IAS party, serta panitia
event fantastic show, Jifest, dan
kurban, adalah pengalaman
yang berharga bagiku.
Terima kasih, AlJannah. Terima kasih
juga buat guru-guruku
yang selalu mensupport.
Aku merasa, dimana pun
kita berada, kita tetaplah
keluarga.
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Bagaimana Tentang Kegiatan Offline di
Sekolah Al-Jannah Selama Pandemi Ya?

”Alhamdulillah, anak saya terlihat ceria saat
bertemu dengan guru dan teman-temannya di
sekolah. Menurut saya, school visit seperti pada
kegiatan Fun Activities dan Festival Budaya
Sunda ini dapat mengembalikan semangat
belajar anak. Bisa menjadi jalan keluar bagi
anak yang sudah jenuh dengan home learning,“
kata Bunda Abi (TK B2).

“School visit selalu ditunggu anak saya.
Mereka bisa berjumpa langsung dengan guru
dan teman-temannya. Juga bisa praktik langsung
dengan materi yang diberikan via zoom.
Awalnya saya khawatir dengan school visit.
Tapi, Alhamdulillah, prokes di sekolah Al-Jannah
dapat dijalankan dengan baik sehingga proses
pembelajaran berjalan dengan aman dan nyaman.
Dengan school visit, saya merasa, kemampuan
komunikasi dan sosialisasi anak meningkat. Ada
baiknya waktunya ditambah ya, dengan catatan
prokes tetap dijalankan ketat,”
saran Bunda Kenzie AF (3 Asteroid) &
Karina AA (6 Bimasakti)

“Aku happy banget di sekolah.
Karena aku bisa bertemu dengan Miss
dan Mister, juga dengan teman-teman.
Aku bisa melepas rindu dengan belajar dan
bermain bersama di sekolah. Pokoknya,
aku kangen ke sekolah,”
kata Quinsa (1 Udara).

22
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“Aku ikut menari di Class Meeting yang
dibimbing oleh Miss Ulfah yang selalu ceria.
Perasaan aku, Class Meeting itu seru. Aku
senang ketika di sekolah. Bisa bertemu dengan
teman-teman serta miss dan mister. Apalagi
aku diberi hadiah kalung yang berisi permen,
biskuit dan coklat, sama Miss Ulfah, ah serunya”
kata Kayyisah Fitri Alika (1 Air)

“Alhamdulillah, SMP Al-Jannah menjawab dua kekhawatiran
saya dan orangtua siswa lainnya. Sekolah Al-Jannah sangat
memahami bagaimana memfasilitasi anak-anak secara
keseluruhan. Pertama, pada awal masa pandemi, anak belajar
secara online saja, Sekolah Al-Jannah mampu memfasilitasi
hampir semua keinginan orangtua untuk anaknya. Sehingga
anak mendapatkan ilmu pengetahuan dan pengalaman, serta
jiwa kreativitasnya semakin baik. Bahkan beberapa perlombaan
secara virtual diikuti, Bapak-Ibu guru membimbing dengan kasih
sayang, hingga mendapatkan prestasi.
Kedua, ketika Pemerintah menetapkan kondisi New
Normal, dan saya juga sudah menginginkan disegerakan
pembelajaran tatap muka (offline), lalu Sekolah Al-Jannah pun
memfasilitasi dengan hampir sempurna. Bahkan menawarkan
Blended Learning. Pembelajaran online dan offline secara
bergantian. Awalnya saya belum merasa aman melepaskan
anak-anak untuk school visit saat offline. Tapi Sekolah
Al-Jannah memberlakukan protokol kesehatan cukup baik,
sehingga membuat saya dan anak-anak lebih tenang menjalani
blended learning.
Saya sangat bersyukur, anak-anak sekolah di SMP AlJannah. Disamping kognitifnya semakin berkembang, karakter
Islam mereka juga semakin baik bahkan di masa pandemi
sekalipun.”
(Ibu Dwi Minarsih, OTM SMP IAS Al-Jannah)
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Aktivitas

Pembinaan& Karakter
Minat Bakat
Sekolah IAS Al-Jannah berkomitmen untuk menfasilitasi dan menstimulus perkembangan siswanya.
Bukan hanya dari sisi akademis, namun juga karakter dan minat bakatnya. Pandemi pun tidak menyurutkan
tekad dan komitmennya. Sehingga, kegiatan tallent club,…. terus berjalan baik secara online maupun
offline.

U

Unit Pra Dasar

ntuk merangsang minat dan bakat anak
di bidang sains, unit Pra Dasar telah
mengadakan Project Minat dan Bakat
pada event Fun Science (23 Nov’ – 15
Des’ 2020). Adapun untuk mengembangkan
minat dan bakat di bidang lainnya (eksperimen,
bermain huruf hijaiyah, bermain halang rintang,
dll), sudah ada program Fun IAS yang diadakan
setiap bulannya.

Pada tanggal 23-24 Februari 2021
telah diadakan event Festival Budaya Sunda,
sehubungan dengan peribahasa “Dimana bumi
dipijak di situ langit dijunjung”. Pada kesempatan
ini anak dirangsang minat dan bakatnya di bidang
budaya (menari, menyanyi, bersajak, alat musik,
pencak silat, kuliner, busana, dan permainan
daerah).

24
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Di masa pandemi ini guru Pra Dasar
memainkan drama virtual tentang kelahiran Nabi
Muhammad SAW dan masa kanak-kanaknya, serta
peristiwa Isra Mi’raj. Sebagai feed back-nya, siswa
beserta orangtuanya membuat video intisarinya.
Masya Allah, banyak video yang dikirimkan sangat
menarik. Video yang terbaik mendapatkan hadiah
dari sekolah.
Pandemi bukan berarti tidak ada Super Camp.
Pada hari Kamis, 11 Februari 2021, Super Camp
Pra Dasar diadakan secara virtual. Kegiatannya
berupa shalat dhuha, packing perlengkapan super
camp, senam, membuat hand sanitizer, bermain
dan melambungkan bola. Tujuannya untuk
membangun karakter mandiri, tanggung jawab
dan disiplin agar siswa TK B siap memasuki jenjang
pendidikan selanjutnya (di SD).

Di Unit Sekolah Dasar

S

D IAS Al-Jannah melakasanakan Fun Camp
dengan mematuhi protokol kesehatan,
termasuk dilakukan di alam terbuka dan
tanpa bermalam (pembatasan waktu).
Pembelajarannya memadukan pembelajaran
offline dan online.
Fun Camp ini diperuntukkan bagi siswa level
I-V. Tema level I “Stay sholeh and healthy during
the pandemic”, level II “We are the heroes of
pandemic”, level III “Nature is our friend”, level IV
“Become Creative Leaders in this Pandemic” dan V

Di unit smp

Apa kata Syahwa Mutashawwifa tentang
acara Ragam Budaya Betawi?

“Aku jadi MC pada acara itu. Tentu saja aku
senang dan bangga. Wawasanku bertambah.
Dulu aku tidak tahu lagu Dayung Sampang,
sekarang tahu. Alhamdulillah, acara selesai
dengan baik. Aku pun berkesimpulan, sebaiknya
kita mempelajari ragam budaya daerah agar tidak
dilupakan oleh generasi muda,” kata Syahwa M
(Siswi 7B).

“Learn wisdom from Every Condition”.
Adapun Fun IAS, pembelajarannya secara
offline. Alhamdulillah, Sekolah IAS Al-Jannah
memiliki banyak area terbuka. Siswa pun saling
menjaga jarak dengan leluasa. Begitu pun
kegiatannya dilakukan per kelompok kecil (3-5
anak).
Secara bergantian semua siswa mengikuti
3 pos Fun IAS, yaitu pos Islam, Alam dan Sains.
Siswa ternyata sangat antusias mengikuti kegiatan
Fun IAS yang dirancang menarik dan fun.

Bagaimana dengan mabit virtual? Siswa
mabit di rumah masing-masing tapi rundownnya dibuat mirip dengan mabit offline. Ada
buka puasa sunnah, nonton video sejarah
Muhammad Al Fatih, tahajud dan senam pagi,
bersama.
“Lebih terasa mabit virtual. Aku harus
lebih disiplin, bertanggung jawab, amanah
dan jujur. Tanpa itu, aku tidak bisa perfect
mengikuti mabit virtual. Karena kami
sebenarnya tetap sendiri-sendiri meskipun
acaranya dibuat seolah-olah berjamaah,” kata
Nanetta Kalycanindya (Siswi 9A)
Magnifier Special Edition 14 Juni 2021 PANDEMIC COVID-19
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in this lesson the students will make a windmill from
used plastic cups and used plastic bottles.

english
time

trashic, musical instruments
from used plastic drums

The vertical garden at school
uses pots from used bottles

Fashion show using used
goods and used plastic

Environmental
Projects at SEAMEO

S

EAMEO (Southeast Asian Ministers
of Education Organization) is an
intergovernmental
organization
of
Southeast Asian countries to promote
regional cooperation in the fields of education,
science and culture.

In September 2020 SEAMEO held a project
competition with the theme “Addressing Plastic
Problems for Transforming Communities”. As a
representative of the IAS Al-Jannah School, Mr. Tri
Mulat proposed the project “Variative Activities
to Reduce and Utilize Plastic Waste in Schools”.
This is the first time that the IAS Al-Jannah School
has participated in the activities of the organization
that has been established since 1965.
The background of Mr. Tri Mulat’s project
relates to plastic waste that can pollute the land
and water environment for a long time. Not
easy to decompose. It even takes 400 years to
decompose by soil.
In the project, it was explained that the
IAS Al-Jannah School had made real efforts with
26
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10 activities in order to reduce and reuse plastic
waste. By utilizing plastic waste for school
learning media, making teaching aids (teacher
competition), environmental projects, waste
banks, fashion shows, balloon-powered car races,
posters, using containers that can be washed
repeatedly, using tumblers, and for musical
instruments.
In this competition, participants (schools)
from Malaysia became the winners. Although
the IAS Al-Jannah School has not been successful,
at least it has made a real effort to reduce the
problem of plastic waste in schools, and such
great experience for the students.

September 20
8 - 15
9
9
11
14 - 18
22
22
23
24
24-25
24-28
25
25
26
29
30

Seleksi Pengurus OSIS (SMP)
Guru Tamu Virtual (TK)
Podcast Literasi Bersama Avicena (SMP)
Fun Cooking Virtual Level I (SD)
Penilaian Project kelas X-XII (SMA)
Food Technologi Virtual Level II (SD)
Bincang-bincang Entrepreneur “Kapan Mulai dan
Kapan Sukses” dengan Bapak M. Ilham (SMP)
Kunjed Virtual Level I (SD)
Food Technologi Virtual Level IV (SD)
Mabit Online 2 (Leadership) (SMA)
Kampanye Calon Ketua OSIS (SMP)
Kunjed Virtual level VI (SD)
Pemilihan Osis (SMA)
Pembagian Laporan Perkembangan Triwulan 1 (TK)
Debat Calon Ketua OSIS (SMP)
Virtual Education Tour Kelas X-XI (SMA)

oKTOBER 20
3
3
5 - 17
9
10
12 - 16
16 - 17
19
26 - 27
26 - 27
26
27
30

Laporan Tengah Semester 1 (SD)
Open House (SMP)
Open House in Happening Art (SMA)
Pembagian Laporan Tengah Semester 1 (SMA)
Pelantikan OSIS (SMA)
Internship Program kelas X-XI (SMA)
Pembagian Rapor PTS Ganjil (Drive Thru) (SMP)
Food Technologi Virtual Level VI (SD)
Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Virtual (SD)
Pemaknaan Maulid Nabi Muhammad SAW (SMA)
Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW (SMP)
Pelantikan OSIS Virtual (SMP)
Drama Virtual “Nabi Muhammad saw Teladanku” (TK)

November 20
5
7 & 14
10
11
19
21
25
26
27

Mabit 3 (Sains Innovation) (SMA)
Pembekalan OSIS (SMP)
Kunjed Virtual Level III (SD)
Kunjed Virtual Level II (SD)
Kunjed Virtual Level IV (SD)
Parenting (SMP)
Peringaan Hari Guru (SMA)
Kunjed Virtual Level V (SD)
Peringatan Hari Guru Nasional dan Tasyakuran
Milad Al-Jannah ke-19
30 Novemeber - 11 Desember Fun Science (TK)

desember 20
12
14
14 - 15
14 - 16
15 - 17
18
18
19

Persiapan Pengabdian Masyarakat (SMA)
Pembagian Rapor PAS Ganjil (SMP)
Class Meeting (TK)
Pengabdian Masyarakat (SMA)
Class Meeting Offline (SD)
Pembagian Laporan Perkembangan Semester 1 (TK)
Pembagian Raport Semester 1 (SMA)
Pembagian Rapot Semester 1 (SD)

januari 21
09
15
23
25 - 26
26 - 27
27
28 - 29

Sosialisasi Orangtua Kelas X-XII (SMA)
Sosialisasi Program TK Semester 2 (TK)
Sosialisasi program semester 2 level IV & V virtual (SD)
Try Out Kelas XII (SMA)
Fun Cooking (TK)
Kunjed Kelas X-XII (SMA)
Mabit (SMA)

februari 21
6
6
9
10
10 - 11
11 - 12
13
15 - 19
19
22
22 - 23
23 - 24
25 - 26
26

Sosialisasi Program Semester 2 level VI (SD)
Pelantikan PMR (SMP)
PKKS (SMA)
Food Technology (SMP)
Super Camp Virtual (TK)
Mabit 1 Kelas 9 (SMP)
Sosialisasi Program Semester 2 (SMP)
Magang Kelas X-XI (SMA)
Adventure Camp level V offline (SD)
Betawi Day (SMP)
Tryout Kelas XII (SMA)
Festival Budaya Sunda (TK)
Mabit (SMA)
Fun Camp level IV (SD)

maret 21
3
English Atmosphere Live Kampung Inggris (SMP)
5
Fun Camp level III offline (SD)
9
Literasi Sejak Dini bersama Tere Liye (SMP)
10
Drama Virtual “Isro Mi’raj” (TK)
11
Isro Mi’raj Virtual (SD)
12
Fun Camp Level II Offline (SD)
12
Peringatan Isra Miraj (SMA)
17
Kunjungan Edukatif Virtual “MRT” (TK)
19
Fun Camp Level I Offline (SD)
25 Maret - 1 April
IAS Party 2021
25-26 Mabit (food tech) (SMA)
30
Kunjed Virtual ke Kampung Batik (SMP)
31 Maret - 1 April
Mabit Puncak Kelas 9 (SMP)

april 21
6-8
Wisuda Al Qur’an (SD)
7
Autism Day (SMA)
8
Tarhib Ramadhan (SMA)
8
Tarhib Ramadhan (SMP)
9
Tarhib Ramadhan “Dongeng” (TK)
9
Tarhib Ramadhan & Muhasabah Virtual (SD)
19-21 Presentasi Project Akhir Kelas XII (SMA)
19 April - 5 Mei
Pesantren Ramadhan (SD)
22-23 Presentasi Project Kelas X-XI (SMA)
26-28 Pesantren Ramadhan (SMA)
29 April - 1 Mei
Pengabdian Masyarakat (SMA)

mei 21
3
3-5
3-5
3-6
6
6
6
24
24-31
24
25
27

Pengumuman Kelulusan (SMA)
Tes minat Bakat Kelas 9 (SMP)
Munaqosah Tahfidzul Quran (SMA)
Pesantren Ramadhan (TK)
Distribusi Baksos (SMP)
Bakti Sosial (SD)
Wisuda Quran (SMA)
Halal Bihalal Virtual (TK)
PAT Praktik Kelas X-XI (SMA)
Talkshow OSIS Bersama ACT (SMP)
Drive Thru & Penggalangan Dana Untuk Palestina (TK)
Wisuda Tahfizh Al Qur’an (SMP)
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K

KetangguhanAlya

etangguhan siswa pada umumnya teruji
setelah lulus sekolah. What next after
SMA? Ia dituntut mandiri, berinisiatif dan
‘bergerak’ sendiri. Dari sinilah kita bisa
melihat ketangguhan Alya. Siswi yang aktif di
berbagai kegiatan SMA ini gesit mencari PTN.
Alya, yang sudah dibina karakternya sejak
di SD IAS Al-Jannah, menambah jam belajarnya.
Bangun jam 3 dini hari, setelah tahajud ia belajar
hingga waktu berangkat ke sekolah. Sepulang
sekolah, ia mengerjakan tugas. Setelah isya’, ia
belajar lagi hingga jam 11 malam.
Saat SNMPTN, Alya memilih jurusan
kedokteran dan teknologi industri di PTN favorit.
Tapi tidak lolos. Dua hari Alya bersedih. Tapi
tempaan keimanan selama ini mampu membuat
ia segera bangkit. “Allah pasti memberikan yang
terbaik,” katanya.

S

Siswi yang sering
menjadi PJ acara di SMA
ini sekarang berjuang
melalui jalur Mandiri.
“Semoga yang terwujud
adalah yang terbaik
untukku,
agamaku,
dan bagi orang lain,”
harapnya. Aamiin….

Green Activity

ekolah IAS Al-Jannah semakin mengokohkan
perannya dalam pelayanan pendidikan,
dan juga terus ingin berkontribusi terhadap
masyarakat. Melihat kondisi selama
pandemi ini anak harus sekolah dari rumah
saja dan dapat berakibat kurangnya stimulus
perkembangan yang seharusnya anak dapati,
apalagi untuk anak anak usia pradasar sangat
membutuhkan stimulus perkembangan seacara
langsung dan kurang efektif jika dilakukan hanya
secara online saja.

Melihat hal tersebut Sekolah IAS Al-Jannah
dalam program AJ Learn n Share memberikan
fasilitas kegiatan yang sangat bermanfaat dan
bermakna saat pandemi ini yaitu kegiatan Green
Activity, kegiatan yang dapat memfasilitasi anak
anak usia pradasar untuk memberikan stimulus
28

Siswi yang aktif di kegiatan Pengabdian
Masyarakat, IAS Party, Mabit, Backpaker, dan OSIS
ini belajar lagi untuk SBMPTN. Waktu belajarnya
ditambah lagi. Ia pilih
prodi FK di
Unri dan TIP di Unpad.
Ternyata belum juga
berhasil.
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perkembangan kecerdasan anak, mengurangi
kegiatan bermain gadget dan mengatasi kejenuhan
karena harus dirumah saja.
Green Activity, Alhamdulillah selama pandemi
menjadi kegiatan yang sangat dibutuhkan orangtua,
terlihat dengan banyaknya antusias peserta
mengikuti kegiatan ini sampai dibuat tiga Kali batch
, diikuti oleh siswa dari dalam dan luar Sekolah
IAS Al-Jannah. Walaupun outdoor, kegiatan selalu
dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan
yang ketat dan pembatasan jumlah peserta.
InsyaaAllah Kegiatan Green Activity akan
menjadi agenda rutin yang diberikan kepada
masyarakat, sebagai upaya sekolah memberikan
pelayanan pendidikan tidak hanya siswa/i Sekolah
IAS Al-Jannah namun juga untuk masyarakat sekitar.

Al-Jannah terus
bermanfaat menuju

J

Sekolah IAS Al-Jannah

umat 27 November 2020, Sekolah IAS AlJannah mengadakan tasyakuran Milad ke-19
secara virtual. Disaksikan oleh seluruh guru
dan karyawan, acara berlangsung selama
90 menit. Diawali dengan pemutaran video
perjalanan Sekolah IAS Al-Jannah selama 19
tahun, dari tahun 2001 hingga 2020.
Selanjutnya, Kepala Divisi Keislaman
menyampaikan rasa syukurnya, hingga di masa
pandemi Covid-19 pun Sekolah IAS Al-Jannah
tetap dapat memberikan pelayanan terbaik bagi
siswi-siswanya. Lalu doa bersama dipanjatkan,
dengan harapan dapat terus menyiapkan caloncalon pemimpin berkarakter Islam, cinta Alam,
dan unggul dalam Sains.
Seperti biasanya, pada acara tasyakuran
yang bertepatan dengan peringatan Hari Guru
Nasional,
Yayasan Masdalifah memberian
penghargaan kepada guru dan karyawan terbaik
atas dedikasi, loyalitas dan prestasinya.
Guru terbaik yang terpilih pada tahun 2020
adalah Pipit Fitriana (TK), Arni Ningsih, S.Pd (SD),
Saddam Hussein Tambunan, S.Pd (SD), Nisvia

Rahmatunisa, S.Pd (SMP), Qisthi Sharah, S.TP
(SMA), dan Nur Halimah, S.Pd (inklusi). Adapun
yang terpilih sebagai karyawan terbaik adalah
Ernita Leni, Budiono, dan Andi Setiawan.
Pada kesempatan ini Kepala Dinas
Pendidikan Kota Depok, Konsultan Sekolah,
Pendiri Sekolah Alam dan Ulama ikut memberikan
ucapan selamat dan testimoninya melalui video
singkatnya. Sedangkan perwakilan orangtua
siswa memberikan ucapan selamat dan karangan
bunga secara langsung. Perwakilan siswa pun ikut
menyemarakan acara melalui kreasi lagu, puisi
dan musik.
Selain acara tasyakuran ini, sebagai salah
satu wujud rasa syukurnya Sekolah IAS AlJannah sebelumnya mengadakan bakti sosial ke
Pesantren Yatim Piatu Miftahul Huda Kranggan
dengan membangun dan merenovasi toilet
beserta tempat wudhunya.
Semoga, dengan bertambahnya usia,
Sekolah IAS Al-Jannah dapat terus menebar
manfaat bagi masyarakat sekitar dan Indonesia
tercinta. Aamiin

Renovasi Pesantren Yatim Piatu Miftahul Huda
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P

lEADERSHIP SKILL sma

andemi Covid-19 tidak boleh dijadikan
alasan untuk malas, tidak belajar dan
berkarya. Teman-teman SMA IAS Al-Jannah
tetap melakukan berbagai kegiatannya,
sambil terus berikhtiar agar tidak terpapar oleh
virus makhluk mikro itu. Tentu saja dengan
menerapkan prokes serta memilih cara dan
tempat yang aman.
Di masa pandemi ini, di antara program
pembelajaran yang tetap dijalankan oleh temanteman SMA kelas X dan XI adalah Magang dan
Pengabdian Masyarakat. Program yang dapat
mengasah minat bakat dan kepedulian sosial
mereka sehingga dapat menempa mereka
menjadi remaja tangguh di masa pandemi.

Lokasi magang yang mereka pilih disesuaikan
dengan bidang yang akan diterjuni. Lokasi magang
di lingkungan Sekolah IAS Al-Jannah yang mereka
pilih adalah di humas, SMP, TU SD, klinik, koperasi,
bank sampah, sekuriti, vokasi, catering, dan HRD.
Adapun lokasi yang di luar sekolah yang mereka
pilih adalah rumah siswa masing-masing dengan
bidang yang diterjuni umumnya sesuai dengan
profesi orangtuanya seperti jurnalis, videografi,
militer, dsb.
Magang teman-teman telah berlangsung
selama lima hari (15-19 Februari 2021). Setelah
magang, mereka melakukan laporan presentasi
secara online. Alhamdulillah, penampilan mereka
sangat baik sehingga para juri pun memberikan
nilai terbaik.

Program pengabdian masyarakat

P

andemi pun tidak menyurutkan semangat
teman-teman SMA untuk melakukan
kegiatan Pengabdian Masyarakat. Malah
mereka ingin sekali berbagi kepada
masyarakat yang tengah terkena musibah dan
juga dampak pandemi sekaligus.
Teman-teman SMA kelas X dan XI bersama
guru-gurunya berangkat ke daerah Cicurug
(Sukabumi) yang terkena musibah banjir bandang.
Mereka membagikan donasi Rp 26 juta (hasil

30
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dari penjualan proposal, penyebaran flyer, akun
kitabisa.com, dsb), 50 paket nasi boks dan 50
goody bag, serta membuat instalasi outbound.
Terima kasih kami sampaikan kepada temanteman bersama orangtua siswa Al-Jannah (TKSMA) dan yayasan Masdalifah yang telah saling
mendukung untuk kegiatan “Berbagi Di Tengah
Pandemi”. Sehingga kegiatan yang dilakukan pada
tanggal 14/12/20 cukup berhasil dan mendapat
apresiasi dari masyarakat setempat.

Program Beasiswa
Prestasi SMP, SMA dan
Beasiswa Boarding School SMA

S

elain Program Beasiswa Prestasi, mulai tahun ini (TP 2021/2022) Sekolah IAS Al-Jannah memberikan
Beasiswa Boarding khusus untuk jenjang pendidikan SMA. Kedua macam program beasiswa ini
merupakan bentuk apresiasi dan kepedulian Sekolah Al-Jannah terhadap siswa yang berdedikasi
tinggi dan memiliki prestasi akademik ataupun minat bakat yang menonjol.

Beasiswa prestasi
Program Beasiswa Prestasi diperuntukkan
bagi siswa yang akan menempuh pendidikan di
jenjang SMP atau SMA. Ada dua jenis beasiswa
yang dapat dipilih.
Pertama, Beasiswa Full Biaya yaitu free uang
pangkal, SPP dan BPMS. Dengan syarat memenuhi

Beasiswa boarding
Program Beasiswa Boarding SMA ini
diperuntukkan bagi siswa yang ingin mendapatkan
pendidikan formal tingkat SMA, pendidikan
Tahfidz dan pengembangan minat dan potensi diri

“Aku dan kakaku senang
sekolah di sini. Karena guru
dan kegiatan belajarnya sangat
menyenangkan. Fasilitasnya juga
bagus. Makanya, begitu dapat
beasiswa masuk ke SMP IAS AlJannah, aku bahagia sekali”
(Affan Said, alumni SD IAS Al-Jannah)

“Saya dapat beasiswa penuh untuk
belajar di SMA Al-Jannah. Alhamdulillah
senangnya, Hal ini memotivasi saya
untuk belajar dan meraih prestasi lebih
baik di masa datang. Semoga Allah SWT
memberikan aku kemudahan, Aamiin.”

ketentuan umum, berprestasi tingkat nasional/
internasional, dan diutamakan hafal Alqur’an 1 juz
untuk SMP dan 2 juz untuk SMA.
Kedua, Beasiswa Free Uang Pangkal. Dengan
syarat memenuhi ketentuan umum, berprestasi
lomba antar sekolah, dan hafal Alqur’an 1 juz
untuk SMP dan 2 juz untuk SMA.

secara gratis. Termasuk fasilitas pendidikan dan
kebutuhan harian, gratis.
Teman-teman yang berminat untuk
mendapatkan beasiswa silakan hubungi staf
PSB, ya. Berikut ini 3 siswa yang dapat Beasiswa
Prestasi, yang sudah memberikan testimoni.

“Aku dapat beasiswa
masuk ke SMP IAS AlJannah karena aku dinilai
punya potensi dan prestasi.
Tentu aku senang sekali
masih sekolah di Al-Jannah.
Tempatnya luas. Ada perpus,
kantin, kolam renang, dll.
Waah, pokoknya puas deh
main di Al-Jannah.
Guru-gurunya penuh perhatian dan kreatif banget.
Pelajarannya tidak hanya mapel biasa, tapi ada life skill
yang aku bisa memilih sesuai dengan minat bakatku”.
(Miranda NS, Alumni SD IAS Al-Jannah)

(Adelya AA, alumni SMP IAS Al-Jannah)
Magnifier Special Edition 14 Juni 2021 PANDEMIC COVID-19

31

IAS PARTY 2021

T

eman-teman, bagaimana dengan kegiatan
IAS Party 2021 tempo hari? Apa kesankesanmu saat mengikutinya? Seru, tidak?
Ohya, kegiatan yang diselenggarakan dari 25
Maret – 1 April 2021 ini dirancang jauh-jauh hari lho.
Dibuat keren, agar semua kegiatannya bermanfaat,
menambah wawasan, ilmu dan pengalaman, tapi
juga menarik walaupun dalam kondisi pandemi.
Temanya saja, Food Scientist. Berkenaan
dengan orang yang berada di balik
keunggulan suatu produk makanan.
Berbuat berdasarkan keilmuan, yang
menggabungkan
keterampilan
mengolah bahan makanan dengan
teknologi pengolahan makanan.
Keren, kan?!
Kerennya lagi, kegiatan
IAS Party ini mendatangkan
special teacher seperti Ibu Ony
Linda, M.Kes (Dekan fakultas
Ilmu kesehatan Uhamka)
yang membahas “Makananku
Halal, Sehat dan Bernutrisi”
untuk siswa SD. Sedangkan
ibu dr. Putri Sakti, M.Kes, Sp.GK
(dokter spesialis gizi), ibu Hetty
Karunia Tunjungsari, S.E.M.Si, Dr
dan Ibu Mei IE, S.E, M.M (dosen
& tim Studi Pusat Kewirausahaan
Univ.Tarumanegara) membahas tema
“You are what you eat” yaitu tentang
makanan halal, sehat dan bernutrisi serta
sisi bisnisnya untuk siswa SMP-SMA.
Sharing class bersama special teacher tersebut
berlangsung online (25-26 Maret 2021). Selanjutnya
(26/3 – 1/4/2021) berlangsung offline dengan
menerapkan prokes, untuk mengasah keterampilan
pengolahan bahan makanan menjadi produk yang
sehat dan bergizi serta mempresentasikannya. Apa
saja kegiatannya? Check it out!
Di unit Pra Dasar, teman-teman mengasah
keterampilan paling dasar pengolahan bahan
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makanan, seperti meremas, mengaduk, menakar,
dan menumbuk. Bahan makanan yang dipakai buah
lemon, kentang, dan buah-buah lain untuk salad.
Di unit SD level 1-3, meneliti dan
mempraktikkan
ketrampilan
dasar
dalam
pegolahan bahan makanan. Seperti mengolah roti
tawar menjadi sandwich, pisang menjadi bola-bola
pisang dan ubi manjadi getuk. Sedangkan di level
4-5 mulai meningkat dengan teknik pemanasan.
Seperti mengolah wortel menjadi cake wortel, kue
talam wortel, dll, dan mengolah bayam menjadi
pancake bayam, bolu bayam, nugget bayam, dll.
Di unit SMP, teman-teman berkompetisi
meneliti dan mengolah bahan makanan (dari ikan
lele) menjadi produk inovatif, bergizi dan bernilai
jual. Dimulai dari mencari informasi tentang
nutrisi ikan lele dan cara pengolahannya, lalu
mempraktikkannya dengan waktu yang ditentukan,
hingga menghasilkan nugget lele, somay lele,
dimsum lele, dll.
Di unit SMA, teman-teman membuat project
penelitian tentang kebab dan tantangan inovasinya.
Dengan meneliti kebab yang beredar di masyarakat,
menganalisis kekurangan dan kelebihannya, lalu
menciptakan kebab sendiri, memasarkan dan
membuat strategi pemasarannya baik secara
(via website Aj Mart) ataupun direct selling.
Inovasi kebab yang dihasilkan teman-teman
SMA berupa kebab pecel madiun, kebab apple
struddle, kebab cumi, kebab rujak, dll. Pada akhir
project, mereka membuat analisis produknya dan
mempresentasikan hasil penjualannya. Hebat, ya….
Pada acara IAS Party ini, karakter alam/
leadership juga diasah melalui kegiatan “Food
Amazing Race”. Teman-teman belajar berpetualang
secara virtual mencari suatu tempat melalui titiktitik koordinat dengan petunjuk makanan daerah
dan landmark daerahnya.
Alhamdulillah, pekan IAS Party yang dibuka
oleh Ibu Adelina Pane & Ibu Dewi Yustiningrum
ini memang sarat edukasi. Penuh tantangan,
menambah pengetahuan dan keterampilan tentang
pengolahan bahan makanan, serta tempaan
leadership.
Lalu bagaimana dengan IAS Party berikutnya?
Nantikan, ya. Adios!!
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Ramadhanku
di Masa Pandemi
Teman-teman, Ramadhan memang spesial bagi kita. Apalagi saat stay at home, maka Ramadhan makin
spesial saja. Teman-teman masih ingat Ramadhan di sekolah? Yuk, ingat kembali ya!

Ramadhanku dI
Pra Dasar

P

ada hari Selasa, 27 April 2021, temanteman membuat project miniatur
shalat, kan? Wah, keren ya! Temanteman jadi tahu cara shalat. Sedangkan
pada hari Jum’at, 30 April 2021, teman-teman
nonton video tentang Lailatul Qadar. Tentang

satu malam yang lebih baik daripada
seribu bulan. Asyik, ya.
Selain itu, ada Pesantren
Ramadhan selama 4 hari.
Keren, ya? Sejak dini sudah
belajar membuat kartu lebaran,
berbagi snack saat pulang,
tahu cara shalat Idul Fitri, dan
serunya membuka Tabungan
Ramadhan
sebesar
Rp
16.217.200 untuk para dhuafa.

Ramadhanku dI SD

D

i hari Jum’at, 9 April 2021, tim hadroh
SD menyambut Ramadhan dengan
shalawatan.
Setelah
Kak
Luzum
mendongeng, teman-teman membuat
kotak amal Ramadhan agar makin bersemangat
berinfak.

Pesantren Ramadhan juga
diadakan di semua level, belajar
“Ramadhaan High Way Code”.
Tambahannya, membuat wayang,
kartu lebaran, cergam, game, puzzle,
mind map, dan TTS. Selanjutnya
menyalurkan donasi Rp 67.207.723
untuk 300 KK yang membutuhkan.

Ramadhanku di smp

T

eman-teman
SMP
menyambut
Ramadhan dengan kegiatan di
beberapa pos untuk merefleksikan
nilai-nilai keislaman. Kegiatan bakti
sosial juga dilakukan agar kaum dhuafa bisa
menikmati ibadah Ramadhan dengan lebih
baik.
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Sedangkan
pada
project
shodaqoh jariyah, teman-teman
menyumbang kitab suci Alqur’an ke
panti asuhan, menyumbang material
untuk pembangunan masjid, dsb.
Insya Allah, pahalanya akan mengalir
terus ke teman-teman.

Entrepreneur

S

muda

ekolah IAS Al-Jannah senantiasa merangsang
kemunculan karakter entrepreneur siswa
dan mengembangkannya. Sejak TK hingga
SMA. Entrepreneur bahkan manjadi program
unggulan di SMP. Tujuannya, untuk menguatkan
karakter kreativitas, tanggung jawab dan mandiri.
Karenanya, beragam aktivitas di SMP
diselenggarakan. Seperti acara Bincang-Bincang
Entrepreneur (22/9/ 2021) bersama Muhammad
Ilham (dari OK Oce) tentang pengalamannya terjun
di dunia bisnis sejak muda. Begitu pula dengan Ibu
Hetty Karunia Tunjungsari dan Ibu Me Ie (dosen
Universitas Taruma Negara) yang menjelaskan
tentang Healthy Foodpreneur baik skala nasional
maupun internasional (26/3 2021).
Melalui penelusuran minat bakat, guru
BK SMP IAS AL-Jannah juga mengarahkan
pengembangan jiwa entrepreneur siswa kelas VII
dan VIII pada kegiatan Project Entrepreneur. Setelah
itu, siswa dapat menggali
lebih jauh potensinya, hingga
menghasilkan produk/jasa
yang dapat ditawarkan ke
masyarakat.
Pada
program
Workshop secara virtual
selama 3 hari (21-23 Juni
2021), siswa level VII belajar

membuat liliin aromatherapy, kaos ie n dye, dan
kreasi koran bekas yang dipandu oleh tim dari
Universitas Taruma Negara. Siswa level VIII belajar
membuat kaos batik celup/jumputan dan video stop
motion.
Sedangkan di unit SMA IAS Al-Jannah,
beberapa event yang melibatkan siswa, di antaranya
IAS Party, Backpacker, Pengabdian masyarakat, dan
Happening Art, juga terintegrasi dengan kegiatan
entrepreneur. Siswa membuat produk hingga
menjualnya. Hasilnya untuk mendanai event-nya.
Pada kegiatan Backpacker dan Pengabdian
Masyarakat, selain untuk mendapatkan dana, siswa
kelas X dan XI juga mendapatkan pengalaman dalam
meningkatkan solidaritas, inovatif, kreativitas dan
jiwa kepemimpinan. Pada kegiatan Happening Art,
siswa mendapatkan pengalaman dalam menentukan
produk, desain, pengolahan, pengemasan,
penjualan/pemasaran secara langsung.
Demikian
di
antara kegiatan-kegiatan
yang bermanfaat bagi
pembentukan
karakter
entrepreneur di SMP dan
SMA Al-Jannah selama
10 bulan terakhir, untuk
membentuk Entrepreneur
Muda.
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SILATURAHIM

IDUL FITRI 1442 H

Keluarga Besar Sekolah IAS Al-Jannah

M

engawali aktivitas kegiatan belajar
mengajar di Sekolah IAS Al-Jannah,
pada hari Senin 24 Mei 2021
dilaksanakan silaturahim secara
virtual melalui zoom meeting yang dihadiri oleh
seluruh civitas akademik Sekolah IAS Al-Jannah.
Acara yang berlangsung kurang lebih 1 jam
diisi dengan pengarahan dari Direktur Pendidikan
(Ibu Adelina Pane) yang diawali dengan ucapan
Taqobbalallohu minna wa minkum, mudahmudahan Allah menerima Amal ibadah kita dan
kalian. Direktur Pendidikan mewakili seluruh tim
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manajemen dan yayasan juga menyampaikan
permohonan maaf lahir dan batin.
Dalam kesempatan tersebut Direktur
Pendidikan menyampaikan perihal persiapan
menjelang awal tahun pelajaran 2021-2022.
Mulai pekan ini akan dimulai kegiatan Raker guru
yang dilaksanakan tiap unit dalam kelompok kecil
dan sesuai protokol kesehatan.
Semoga silaturahim virtual ini dapat makin
memperkuat ukhuwah kita guna meningkatkan
pelayanan pendidikan untuk mewujudkan visi
misi sekolah.

Final Project

P

di sma

roject, dalam proses pembelajaran di
SMA IAS Al-Jannah dilaksanakan di semua
jenjang, baik kelas X, XI maupun kelas XII.
Tetapi, Final Project diperuntukkan hanya
bagi siswa kelas XII. Dalam bentuk mini skripsi,
sebagai salah satu syarat kelulusan. Final Project
ini berguna untuk melatih siswa berpikir kreatif,
kritis dan analitis, serta untuk mengembangkan
minat bakatnya.

Pada semester 1, tema project untuk kelas
X adalah “make over room”, dan untuk kelas 11
“prepare new normal”. Sedangkan untuk semester
2, lebih menggali minat bakat siswa yaitu “explore
your talent”. Adapun kelas XII lebih spesifik lagi
untuk meningkatkan minat bakat siswa agar dapat
mereka kembangkan atau terapkan lebih lanjut
selepas SMA.
Pada tanggal 21-22 April 2021 siswa kelas
XII telah melaksanakan presentasi Final Project.
Kegiatan ini merupakan tahap akhir, setelah
menetapkan judul, pelaksanaan, penyelesaian
laporan, hingga revisi laporan. Semua proses
tersebut diharapkan sesuai dengan arahan guru
pembimbing.
Judul Final Project kali ini cukup menarik,
dan mencerminkan minat bakat siswa. Ada yang
berorientasi pada musik, gambar (sketsa dan street
art), makanan, dan media sosial. Ada yang tertarik
pada aspek pembelajaran seperti membuat media
atau bahan ajar. Dan, ada pula yang menganalisis
kondisi terkini yaitu penggunaan vaksin, pengaruh
pembelajaran daring terhadap minat belajar siswa,

dan dampak pandemi terhadap perekonomian.
Ragam teknik penelitian mereka meningkat
dibanding tahun sebelumnya. Mulai dari
wawancara, kuesioner, observasi langsung,
pembuatan media, dan percobaan langsung.
Alhamdulillah, semua siswa sangat antusias
dalam mengerjakan Final Project, meskipun di
tengah kesibukannya menghadapi ujian sekolah,
munaqosyah Juz 1-3 dan pelaksanaan UTBK.
Hasil penilaian Final Project diumumkan
saat acara wisuda. Predikat Final Project terbaik
pertama diraih oleh Syifabella dengan judul
“Pengaruh Wet Food Lele Terhadap Kucing”.
Dari riset ini, Bella menjadi tertarik untuk
mengembangkan usaha pakan kucing.
Predikat Final Project terbaik kedua diraih
oleh Alya Aprimavista dengan judul “Pandangan
Penggunaan Vaksin Covid-19 di Lingkungan
Remaja”. Riset ini bermanfaat untuk menengarai
info hoax vaksin yang beredar dan memotivasi
remaja untuk ikut menjaga protokol kesehatan
yang salah satunya dengan vaksinasi.
Predikat Final Project terbaik ketiga diraih
oleh Muhammad Arsya Kelvianto dengan judul
“Persepsi Masyarakat Terhadap Sketching”. Hasil
dari coret-coretan tangan Arsya yang imaginatif
disajikan dalam paparan analisis masyarakat.
Demikian rangkaian kegiatan Final Project
tahun ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman
semua. Termasuk, agar teman-teman tidak shock
lagi saat menyusun skripsi S1 nanti. Masya Allah!
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save

palestine

T

eman-teman,
bagaimana
dengan
momen-momen di hari raya Idul Fitri
kalian? Semoga indah, seru, dan penuh
kebahagiaan, ya. Bisa berkumpul bersama
Ayah, Bunda dan saudara-suadara merayakan
kemenangan dalam menundukkan hawa nafsu
selama Ramadhan. Pastinya bahagia dan seru lagi
bila bisa bersilaturahmi dengan kakek, nenek atau
saudara jauh lainnya sekalipun via online.
Tapi teman-teman ingat, nggak? Di akhirakhir Ramadhan terdengar gema takbir bercampur
jeritan dan tangisan dari Muslim Palestina karena
dibombardir oleh Zionist yahudi Israel. Rumahrumah mereka hancur. Tubuhnya luka-luka. Bahkan
orangtua ataupun saudara-saudaranya ada yang
meninggal dunia. Padahal di saat itu umat Muslim
sedunia sedang khidmat dan khusyuk menjalankan
ibadah 10 hari terakhir di bulan Ramadhan. Juga
sedang berbahagia menyongsong datangnya hari
raya Idul Fitri.
Nah, di saat itulah jiwa kita –sebagai sesama
Muslim bagaikan satu tubuh—terpanggil untuk
membantu meringankan penderitaan rakyat
Palestina. Apa yang bisa kita bantu? Salut buat
teman-teman Al-Jannah dari jenjang Pra Dasar
hingga SMA telah berbuat nyata sesuai dengan
kemampuannya masing-masing. Save Palestine!
Teman-teman dari unit Pra Dasar bekerja
sama dengan teman-teman dari unit SMA
melakukan penggalangan dana melalui drive thru.
Teman-teman dari unit SD melaksanakan Students
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Performances dengan tema “Tribute to Brothers
and Sisters in Palestine”. Teman-teman dari unit
SMP menggalang donasi melalui “Bincang Kondisi
Palestina”, dan membuat poster kampanye “Save
Palestine” berbentuk digital.
Serunya lagi, teman-teman SMA juga
melakukan ngamen dan aksi sambung hafalan ayat
Alqur’an secara online. Acara ini diadakan untuk
menggugah empati masyarakat umum terhadap
kondisi rakyat Palestia yang tengah menderita
dan sekaligus mengajak meraka untuk peduli
(membantu) secara nyata.
Alhamdulillah, semua kegiatan dari program
AJ Care ini berjalan dengan lancar. Kesuksesan
agenda ini adalah karunia Allah SWT atas gerak
kerja sama teman-teman, yayasan, manajemen,
guru dan orangtua teman-teman. Dari seluruh
rangkaian kegiatan tersebut, terkumpul donasi
sebesar Rp. 102.431.758 yang disalurkan kepada
saudara kita di Palestina melalui lembaga
kemanusiaan ACT, Masyaa Allah!
Akhirul kalam, melalui tulisan singkat ini, kami
dari jajaran AJ Care menyampaikan ucapan terima
kasih yang tak terhingga dan doa jazakumullah
khairan jazaa kepada seluruh donatur dan semua
pihak yang telah terlibat dalam agenda ini. Semoga
donasi ini dapat turut meringankan penderitaan
saudara Muslim di Palestina dan sebagai bukti
kepedulian kita kelak di hadapan Allah SWT.
Aamiin yaa Robbal’aalamiin…

holiday

in pandemic time?
no worries

T

idak selamanya liburan identik dengan
jalan-jalan ke mall, tempat wisata atau
pulang kampung. Juga tidak harus stay at
home saja karena masa pandemi. Tetapi,
dengan menerapkan prokes ketat, teman-teman
juga bisa mengikuti Holiday Class.
Iya, benar. Pada masa liburan semester ganjil
(TP 2020/2021), tepatnya pada tanggal 21-22 Mei
2021, AJ Learn & Share telah menyelenggarakan
kegiatan Holiday Class. Sehingga, sekalipun
di masa pandemi, liburan teman-teman tetap
dengan kreativitas!
Teman-teman Al-Jannah memang penuh
dengan kreativitas. Betapa tidak? Sebelumnya
teman-teman telah menulis buku “The Covid-19 :
A Blessing In Disguise”. Bukunya sudah diterbitkan
dan dijual secara terbatas melalui AJ Mart.
Kali ini, sebanyak 90 siswa Al-Jannah dan
non Al-Jannah menghadiri kelas Desain Grafis (12
anak), Fotografi (36 anak) dan Enikki (42 anak) baik
secara online maupun offline. Semuanya antusias
menghasilkan karya terbaiknya.

Mereka
mendapatkan
bimbingan
profesional dari ahlinya. Mr. Agus Candra P.
(Graphic Designer Sekolah IAS Al-Jannah), Mr.
Arul Sthevia (Fotografer, Editor Video & PJ Virtual
Webinar al-Jannah), dan Mr. Hanjaeli (Penulis
Buku, Mentor Menulis dan Litbang Divisi IAS AlJannah) turun langsung membimbing mereka
baik secara online maupun offline.
Lebih dari itu, ada yang spesial pada Holiday
Class kali ini. Karya enikki teman-teman juga bisa
diikutsertakan pada sayembara di tingkat nasional
dan internasional bila memenuhi syarat dan
ketentuan yang berlaku. Alhamdulillah, sebagian
dari karya teman-teman telah dikirimkan ke
panitia lomba. Semoga sukses sampai ke Jepang
ya, teman-teman, Aamiin…
Adapun infak teman-teman peserta Holiday
Class yang disampaikan ke panitia AJ Learn &
Share disumbangkan seluruhnya untuk rakyat
Palestina yang tengah menderita akibat serangan
brutal Zionis Yahudi melalui lembaga ACT. Semoga
berpahala ya, insya Allah!
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