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Alhamdulillaah, segala puji dan syukur kepada 
Allah  , akhirnya majalah Magnifier ini dapat 
terbit walapun di tengah wabah covid 19. Se-

buah kondisi yang tidak pernah kita bayangkan sebe-
lumya. Siswa belajar dari rumah, tidak dapat bertemu 
secara langsung dengan Bapak/ibu guru. Tidak keluar 
dari rumah, alias tidak kemana-mana. 

Bagaimana dengan kegiatan pendidikan sekolah 
Al-Jannah ?

Nah… melalui Magnifier Special Edition ke 13 
ini kita bisa melihat apa saja yang dilakukan baik oleh 
management, bapak/Ibu guru, Siswa, serta seluruh tim 
pendukung sekolah.

Teknologi Informasi tentunya menjadi hal yang 
sangat dibutuhkan untuk terpenuhinya kegiatan Bela-
jar jarak jauh. Gurupun tertantang untuk bisa meman-
faatkan teknologi penunjang pembelajaran. Sedang-
kan siswa diuji sikap kemandiriannya. Belajar tanpa 
harus di ingatkan, tetapi dengan keinginan dan kesada-
ran sendiri.

Mandiri Belajar adalah tema yang diangkat dari 
edisi kali ini. Kita akan bisa melihat bagaimana siswa 
Al-Jannah tetap mandiri belajar di tengah wabah covid 
19. Selamat membaca ya sobat Al-Jannah, semoga kita 
segera bisa kembali lagi belajar bersama di Al-Jannah 
tercinta. Aamiin...

Wassalaamu’alaikum Wr. Wb.

                  Direktur Pendidikan
                   Adelina Pane17
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Begitulah karakter ilmu. Tidak akan berkurang 
walau diberikan kepada yang lain. Dengan ilmu, 
kita bisa menguasai dunia. Dengan ilmu, kita bisa 

mempersiapkan bekal untuk akhirat.
Sering kita dengar kisah para ulama dalam 

menuntut ilmu. Al-Bukhari (256 H) terkenal dengan 
pengembaraanya dalam menuntut ilmu. Kegigihannya 
dalam belajar ilmu hadits dimulai sejak usia enam be-
las tahun. Ia keluar masuk perkampungan, menyusuri 
sekian ratus kota, berkenalan dari satu negara ke neg-
ara lain, demi belajar dan sekaligus mengumpulkan ri-
wayat-riwayat Nabi Muhammad. 

Al-Ghazali terlahir dari keluarga yang kurang 
mampu. Sekali waktu ia mengemukakan pengakuan 
yang sangat mengejutkan, bahwa motivasinya berang-
kat ke sekolah adalah agar mendapatkan makanan. 
Sebab di rumah ia tidak pernah menjumpai makanan 
selezat hidangan di sekolah. 

Al-Ghazali sangat tekun belajar, sampai akhirn-
ya bertemu Imam Juwayni (ahli fikih yang sangat popu-

“Ilmu akan menjaga kita, sedangkan harta sebalik- 
nya, kitalah yang harus menjaganya”. 
(Ali Bin Abi Thalib, RA)

Pembelajar Pembelajar 

MandiriMandiri

lar). Imam Juwayni berhasil menggembleng Al-Ghazali 
menjadi sosok ulama yang sangat disegani keilmuan-
nya. 

Thomas Alva Edison, harus mengalami 99 kali 
kegagalan dalam percobaanya menemukan lampu. 
Ketika ditanya kenapa dia sampai gagal 99 kali, dia 
mengatakan bahwa saya tidak gagal, tapi saya men-
emukan 99 cara yang menyebabkan lampu ini tidak 
menyala.

Beberapa kisah ulama maupun ilmuwan terda-
hulu dalam menuntut ilmu menjadi tauladan bagi kita. 
Walaupun dengan keterbatasan biaya dan fasilitas, 
meraka tetap sangat serius. Mereka rela berjalan jauh, 
mengembara sendirian, serta siap mental jika harus 
menemui kegagalan. Wajarlah jika mereka akhirnya 
menjadi tokoh dengan karya yang dikenang sepanjang 
masa. 

Nah teman-teman, kemandirian dalam menun-
tut ilmu, sangatlah dibutuhkan. Apalagi dalam kondi-
si pandemi Covid-19, proses pembelajaran sangatlah 
sulit terkontrol. Apakah kita akan rajin belajar atau-
kah malas-malasan. Apakah kita akan serius ataukah 
asal-asalan. Tergantung pada diri kita sendiri. Mandiri.

Ilmu yang kita dapatkan atau kita pelajari pun 
harus kita pertanggungjawabkan kepada Allah . 
Apakah ilmu tersebut akan membuat kehidupan ma-
nusia menjadi lebih baik ataukah justru memberikan 
dampak buruk terhadap manusia.

Yuk teman-teman, kita menjadi pembelajar 
mandiri. Sekalipun hanya online (tidak bisa bertatap 
muka) kita tetap bersemangat. Kita manfaatkan se-
genap waktu, tenaga, dan pikiran dengan serius dan 
bertanggung jawab untuk menuntut ilmu. Semoga Al-
lah SWT memberikan kemudahan dan keberkahan ke-
pada kita dalam menuntut ilmu.    

Rasulullah SAW bersabda: “Tidaklah suatu kaum 
duduk berdzikir (mengingat) Allah, melainkan mereka 
dikelilingi oleh para malaikat, diliputi oleh rahmat, di-
turunkan sakinah (ketenangan), dan mereka disebut 
oleh Allah di hadapan malaikat yang ada di sisi-Nya.’” 
(HR. Muslim, No. 2700).
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Semenjak dikeluarkannya surat edaran dari Kem-
dikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan 
Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penye-

baran COVID-19, maka mulai bulan Maret tahun 2020 
Sekolah IAS Al-Jannah melakukan pembelajaran jarak 
jauh.  Siswa belajar dari rumah secara online  dengan 
perangkat HP atau laptop. Sedangkan guru mengajar 
dari sekolah ataupun dari rumah, juga secara online.

Komitmen Al-Jannah Memfasilitasi Komitmen Al-Jannah Memfasilitasi 
Pembelajaran Jarak JauhPembelajaran Jarak Jauh
(Home Learning)(Home Learning)

Pembelajaran dengan sistem seperti itu tentu 
bukan hal yang mudah, baik bagi siswa maupun bagi 
guru, apalagi terjadi secara tiba-tiba. Namun, Seko-
lah IAS Al-Jannah insyaAllah selalu mengusahakan 
pelayanan pendidikan yang terbaik bagi siswa dan 
orangtuanya terlebih dalam masa darurat seperti ini. 
Paling tidak diawali dengan menyiapkan SDM dan sa-
rana prasarananya.
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Memasuki tahun pelajaran 2020/2021 Tim Mana-
jemen melakukan raker selama kurang lebih 
dua minggu  (tanggal 15-24 Juni 2020) untuk 

menentukan desain pembelajaran dan persiapan sara-
na prasarananya.  Hasil pembahasan dari Tim Mana-
jemen lalu disampaikan dalam raker guru yang dilak-
sanakan dari tanggal 25 Juni-10 Juli 2020. 

Kegiatan raker dilaksanakan sesuai dengan pro-
tokol kesehatan. Guru harus dalam kondisi sehat, suhu 
tubuhnya diukur di gerbang sekolah, memakai mask-
er, menjaga jarak, tidak berkerumun, membawa pera-
latan makan dan salat, serta mencuci tangan yang tel-
ah disediakan.  Pelaksanaan raker juga dibuat terpisah 
dalam kelompok kecil untuk menjaga jarak.

Agenda  raker diawali dengan evaluasi program 
Home Learning (HL) yang telah berjalan selama em-
pat bulan sebagai dasar perencanaan tahun pelajaran 
baru yang lebih baik lagi, juga masukan orangtua siswa 
melalui kuesioner. Selain pembuatan desain pembela-
jaran, guru juga dibekali dengan serangkaian pelati-
han terkait dengan keterampilan digital seperti peng-
gunaan aplikasi teleconference (zoom, google meet, 
google classroom, microsoft 365, dll) serta pembuatan 
poster digital dan video. 

Dalam raker tersebut konsultan pendidikan 
Sekolah IAS Al-Jannah Bapak Mustafa Yamin, M.Ed 
memberikan pengetahuan perihal Home Learning dan 
memotivasi guru agar dapat memberikan pendidikan 
yang terbaik.  Demikian perencanaan pembelajaran 
yang telah disusun pada saat raker. 

Mendesain Pembelajaran di Masa Pandemi

Raker guruRaker guru

Workshop bersama konsultan pendidikanWorkshop bersama konsultan pendidikan
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Kegiatan sosialisasi konsep dan kebijakan sekolah 
sudah lazim diadakan setiap tahun pada awal 
tahun pelajaran baru. Tujuannya untuk menya-

makan persepsi antara sekolah dan orangtua siswa 
sebagai Mitra Pendidikan.

Dengan kegiatan sosialisasi ini, orangtua siswa 
semakin memahami apa yang menjadi visit misi seko-
lah dalam mendidik anaknya dan mengetahui kebija-
kan yang berlaku untuk kepentingan siswa sehingga 
antara orangtua dan sekolah dapat bekerja sama den-
gan baik.

Hanya saja, pada kegiatan sosialisasi konsep 
dan kebijakan sekolah ada yang berbeda terutama 
terkait dengan pelayanan KBM selama masa pan-
demi Covid-19. Sekolah IAS Al-Jannah memberikan 
pelayanan kelas online baik untuk siswa maupun 
orangtuanya. 

Pada kelas online siswa, saat KBM tidak ada tat-
ap muka secara langsung antara siswa dan guru. Siswa 
mendapatkan materi pembelajaran dari rumah secara 
online yang dikenal sebagai home learning (HL). Guru 
mengajar juga secara online dari rumah atau dari se-
kolah. 

Sosialisasi Konsep & 
Kebijakan Sekolah 
serta Pelayanan KBM 
Selama Pandemi

Guru mengajar online di kelasGuru mengajar online di kelas
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Begitu pula kelas parenting untuk orangtua 
siswa juga secara online. Bahkan semakin intensif dari-
pada biasanya. Karena orangtua sebagai mitra sekolah 
dalam mendidik anak di rumah pada masa pandemi 
semakin membutuhkan wawasan, ilmu dan pendamp-
ingan.

Karena begitu intensifnya KBM online, maka sa-
rana dan prasarananya semakin dilengkapi dan disem-
purnakan. Apalagi KBM online ternyata berlangsung 
terus sepanjang masa pandemi belum berakhir.

Untuk itu, pihak sekolah telah memperbesar 
kuota dan kualitas jaringan. Beberapa tower pun di-
pasang di beberapa titik. Sehingga para guru pun lebih 
leluasa mendapatkan spot yang pas dalam pengajaran 
online-nya.

Selain pelayanan kelas online, Sekolah IAS 
Al-Jannah tetap memberikan pelayanan kelas tatap 
muka sesekali agar proses KBM lebih maksimal dengan 
cara home visit dan school visit. Pada kegiatan home 
visit guru yang bertandang ke rumah siswa untuk KBM. 
Sedangkan school visit siswa yang hadir di sekolah 
untuk KBM, namun kegiatannya dikemas menarik dan 
dilakukan full outdoor, untuk mengurangi kebosanan 
dan keletihan siswa menghadapi screen setiap harinya. 
Selain protocol kesehatan yang ketat,  pada kedua ke-
giatan ini dipersyaratkan wajib mendapat persetujuan 
dari orangtua siswa.

Ada pula kegiatan drive thru yang sifatnya ins-
idental. Siswa datang ke sekolah tapi tanpa turun dari 
kendaraannya. Seperti pada saat pembagian rapor, 
pembagian bahan project ataupun saat mengumpul-
kan hasil project-nya.  Selain itu, kegiatan ini juga di-
maksudkan untuk refreshing dan melepas rindu siswa 
dengan sekolah dan gurunya.

Pemasangan Tower untuk Pemasangan Tower untuk 
penunjang kualitas HLpenunjang kualitas HL

Guru mengajar online Guru mengajar online 
di kelasdi kelas



Sekolah IAS Al-Jannah senantiasa membangkitkan 
semangat siswa-siswinya untuk berkarya (nyata). 
Apalagi ada momen-momen yang cukup fenome-

nal untuk dibuatkan event-nya agar lebih semarak.   
Seperti pada Hari Literasi Internasional (8 Sep-

tember 2020), Sekolah IAS Al-Jannah memanfaatkann-
ya untuk memilih karya terbaik dari karya-karya yang 
ada di bidang Enikki dan Fun Writing. 

KARYA TERBAIK
ENIKKI DAN FUN WRITING

Temanya cukup aktual, yaitu “Pengalaman dan 
Hikmah dari Pandemi Covid-19”. Agar momen pandemi 
ini tidak mudah dilupakan, maka karya-karya terbaik 
akan dicetak dalam bentuk buku. 

Sebaran karya terbaik yang diambil meliput: 15 
karya Enikki (dari siswa SD kelas 1, 2 dan 3), 15 karya 
Fun Writing SD (kelas 4, 5 dan 6), serta 15 karya Fun 
Writing dari siswa SMP dan SMA. Sebagai berikut:

# Karya Terbaik Enikki:

1. Katyana (1 Cahaya)
2. Evran Aufa Rezka (1 Tanah)
3. Aqila Khairunnisa (1 Awan)
4. Azaleiya Salwa Khedira (1 Air)
5. Afika Dhia Syarafani (1 Udara)
6. Kenzie (2 Buah)
7. Alicia EH (2 Batang)
8. Cinta (2 Buah)
9. Biru Bentang Langit (2 Daun)
10. Brilliant Aqila Azwar (2 Buah)
11. Danaya Azka S (3 Matahari)
12. Alika Azzahra (3 Komet)
13. Kaelee (3 Asteroid)
14. Kandhi Wirahatnala Akbar (3 Meteor)
15. Alifah laudzi Hilmiya (3 Bintang)

# Karya Terbaik 
Fun Writing SD:

1. Freya Almira H (5 Phobos)
2. Miranda N (Andromeda)
3. Syafiqa NA (6 Magelan)
4. Hadyan AP (4 Jupiter)
5. Baraka (5 Hyperion)
6. M. Zaidan W (4 Bumi)
7. Lana Safanah Z (6 Bimasakti)
8. Raffi Hasan (4 Mars)
9. Alghif (5 Titan)
10. Raffa Islamay P (5 Hyperion)
11. Faiha Naflah (4 Jupiter)
12. Ameena Keirra (4 Mars)
13. Syifa Zaituna (4 Bumi)
14. Najmira (6 Bimasakti)
15. Ahmad Hisyam R (5 Titan)

# Karya Terbaik 
Fun Writing SMP-SMA:

1. Nadine Syifa Swasana (IXA) 
2. Rafif Alfarrel Nugroho (IXB) 
3. Aqlisa Athari Ahna (VIIA) 
4. Naqlisa Athari Ahza (VIIB)  
5. Desti Puspita Rahayu (X) 
6. Anindito Herjuno Nugroho (VIID) 
7. Nisrina Atira Aflah Gunnarto (VIIIA) 
8. Dimas Yusuf Ariobimo (VIIIC) 
9. Fania Dinda Aulia (XII) 
10. M. Fatqi Asywaq Ghathfan (VIIIC)    
11. Raidah Hana Syahirah (XI) 
12. Jihan Azzahra Kirei Dhifarikoe (VIIIA) 
13. Putri Azzahra (XII) 
14. Tanisha Nazla Adiharsa (VIIIA) 
15. Diajeng Amiranti Balqis (IXA)  
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Student Student 
Of The MonthOf The Month

Silahkan  cek di web dan medsos Al-Jannah  
untuk nama-nama STUDENT OF THE MONTH

“Berlomba – lombalah kalian dalam kebaikan”

Prestasi belajar merupakan sebuah hasil (baik be-
rupa pengetahuan, keterampilan ataupun sikap) 
yang telah diusahakan dan dicapai siswa dalam 

proses pembelajaran. Dalam hal ini, Sekolah IAS Al-Jan-
nah sangat mengapresiasinya. Bahkan pemberian apre-
siasinya dilakukan setiap bulan.

Pemilihan dan pengapresiasian siswa berprestasi 
dilakukan terhadap siswa dari jenjang Pra Dasar hingga 
SMA dengan sebutan “Student of The Month.”  Tujuan-
nya untuk memberikan perhatian dan motivasi agar 
siswa senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan dan 
meningkatkan prestasinya.

Indikator pemilihan (penilaian) “Student of The 
Month”  sesuai dengan karakter Islam (akhlak, hafalan, 
ibadah, dsb), Alam (kedisiplinan, keaktifan, dsb) dan 
Sains (prestasi belajar, kritis, kreatif, dsb). Semua ind-
ikatornya terukur dengan jelas, sehingga dapat dilaku-
kan secara fair dan seobyektif mungkin.

Seiring dengan pemberian penghargaan terse-
but, siswa juga selalu diingatkan. Agar terus berlom-
ba-lomba dalam kebaikan, namun tidak boleh meny-
ombongkan diri dan merendahkan teman-temannya.  

Semangat berlomba ya, teman-teman. Semo-
ga semua kebaikan yang kalian raih berguna sebagai  
bekal kelak pada kehidupan nyata. Baarakallah fiikum. 

9Magnifier Special Edition 13   PANDEMIC COVID-19
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Untuk menumbuhkan, memupuk dan member-
dayakan kemampuan berorganisasi, Sekolah IAS 
Al-Jannah senantiasa mendorong setiap siswa 

SMP dan SMA untuk mengadakan dan mengelola se-
buah agenda kegiatan melalui Organisasi Siswa Intra 
Sekolah (OSIS). Baik dalam rangka mengelola agenda 
OSIS sendiri maupun tandem bersama tim guru Seko-
lah IAS Al-Jannah.

Beberapa kali agenda telah ditangani OSIS SMP. 
Misalnya acara Bincang-bincang Bisnis Anak Muda 
dengan Muhammad Ilham, webinar bersama Prof. Fah-
mi Amhar tentang Kesiapan Diri Menjadi Pemimpin 
dan Cendekiawan Muslim Abad 21, acara Semarak Mu-
harram, dan kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah 
(PLS),  dsb.

Begitu pula OSIS SMA. Beberapa agenda yang 
dikelola atau melibatkan OSIS SMA misalnya Pekan 
Merah Putih, webinar Prof. Fahmi Amhar (bersama OSIS 
SMP), Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), 
terlibat tim EO Cahaya Kecil Dari Surga (CKDS) dengan 
bintang tamu Cut Mini, dan tamu-tamu kehormatan 
dsb.

Kini masing-masing OSIS sudah dipercaya untuk 
menjalankan sendiri (secara mandiri) medsos Insta-
gram atas nama OSIS sekolah, yaitu @osis.smpaljan-
nah dan @osis.smaaljannah. Sekolah IAS Al-Jannah 
sangat memandang positif dan mendukung dengan 
memberikan kesempatan untuk berkembang, berinisi-
atif, berkreasi dan bertanggung jawab.

OSIS SMP-SMAOSIS SMP-SMA
melatih kepemimpinan melatih kepemimpinan 
dan kemandirian siswadan kemandirian siswa

Follow Yaa...Follow Yaa...

@osis.smpaljannah@osis.smpaljannah @osis.smaaljannah@osis.smaaljannah

Motivational Sessions for Middle School Students of Al-Jan-
nah with Prof. Dr. Ing. H. Fahmi Amhar
https://www.youtube.com/watch?v=PWhip1CSqsc&t=2842s

BINCANG BINCANG DUNIA ENTREPRENEUR BERSAMA 
MUHAMMAD ILHAM
https://www.youtube.com/watch?v=ZntnMLjBHOQ&t=1238s



Akibat pandemi Covid-19 final Olimpiade Sains 
Kuark (OSK) tahun ini sunyi tapi menantang. 
Sunyi, karena tidak ada pertemuan siswa di ba-

bak final. Menantang, karena para finalis harus mem-
buat proyek sains di rumah.

Arfa Natta Hadyatama mendapat topik “Bijak 
mengonsumsi, Mari Beraksi untuk Bumi”. Tujuannya un-
tuk mengurangi jumlah gas rumah kaca yang terlepas 
dengan beberapa kegiatan sederhana di rumah.

Arfa membuat proyek dengan judul “Lindungi Bumi 
dari Rumah dengan Tiga Jurus Hemat Energi”. Dibimbing 
orangtuanya dan guru pembimbingnya (Pak Tri Mulat - 
Koordinator Div. Sains Al-Jannah) secara online. 

Selama tujuh hari Arfa melakukan percobaan 
penghematan listrik dengan pengaturan pemakaian 
pompa air, AC, rice cooker, tingkat kecerahan dan vol-
ume TV, suhu lemari es, dan mesin cuci. 

Walhasil, Arfa bisa menghemat listrik sebesar 
5,54 KwH. Padahal 1 Kwh bisa menghasilkan 1,05 kg 
gas CO2 yang menyebabkan pemanasan global. Bila 
saja setiap rumah melakukan penghematan seperti itu, 
pasti banyak manfaatnya. 

Arfa Juara 3Arfa Juara 3  
OSK 2020 OSK 2020 
Tingkat NasionalTingkat Nasional

Bagaimana dengan respon Ayah dan 
Bunda Arfa?

Ayah dan bunda  bangga dengan prestasi 
Arfa. Mereka menyadari ternyata Arfa (baru kelas 
2 SD) sudah bisa berpikir kritis, runut dan kreat-
if dalam menghadapi masalah. Juga percaya diri 
saat memaparkan sesuatu. 

Menurutnya, kegiatan seperti sains ini san-
gat positif dan sejalan dengan karakter IAS Al-Jan-
nah. Siswa berlatih berpikir analitis dan mencari 
problem solving.  Selamat ya, Arfa. Terus belajar 
dan berkarya lagi!

ProyekOSK’20Final_Level 1_LindungiBu-
miDariRumahDengan3JurusHematEnergi
https://www.youtube.com/watch?v=PCtK
5C0u8m8&feature=youtu.be
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Bagaimana Ayah/Bunda melakukan Bagaimana Ayah/Bunda melakukan 
Pendampingan Home Learning ?Pendampingan Home Learning ?

Senangkah melaksanakan program magang Senangkah melaksanakan program magang 
‘house keeping’ di rumah bersama orangtua? ‘house keeping’ di rumah bersama orangtua? 

Home Learning (HL) untuk Pra Dasar sudah tertata dengan baik. Sekarang 
sering komunikasi dua arah antara guru dan murid melalui home visit, video 
call atau zoom meeting. Hal itu tentunya penting sekali untuk anak-anak 

usia Pra Dasar apalagi bagi mereka belajar secara audio visual lebih menarik dan 
lebih cepat menangkap materinya. Orangtua murid dalam pendampingannya 
juga merasa lebih ringan dan gak ribet. (Bunda dari Zola Mahira Janeeta, TK)

Menurutku,  magang house keeping  di rumah selama 
pandemi covid 19 sangat bagus. Karena  dapat mel-
atih kemandirian dan meningkatkan keterampilan 

yang pastinya berguna di masa depan terutama bagi seorang 
muslimah  (Anasya, 8A)

Magang house keeping di rumah menjadi pengalaman ba-
ruku.  Karena sebagai program rutin SMP dalam melatih  
entrepreneur skill dan karakter sebelumnya selama 3 kali 

magang aku ditempatkan pada unit usaha  di sekitar sekolah ber-
sama teman-teman. Di setiap magang selalu terselip pelajaran 
berharga buat kami,  termasuk magang di rumah yang mengajar-
kanku kemandirian. (Nanetta, 9A)

Dengan mendampingi anak saat home learning, kami menjadi semakin paham 
gaya belajar dan potensi anak. Kami juga banyak belajar hal baru dari proj-
ect-project tugas sekolah. Alhamdulillah,  tugas yang diberikan bukan sekedar 

tugas konvensional seperti tes dan kuis. Tapi banyak berupa project yang melatih dan 
menstimulus anak untuk berpikir kreatif. Guru-guru di sekolah pun sangat responsif 
membantu orangtua. [Siti Zulaiha (Bunda dari Baraka Razan Rianto /5 Hyperion dan 
Akbari Ahza Rianto/TK B3)]

Senang, karena lebih dekat dengan orangtua. Tapi lebih senang 
belajar di sekolah seperti sebelum covid. Karena bisa belajar 
bersama bapak ibu guru secara langsung dan bisa bermain ber-

sama teman-teman (Syifa Zaituna Mustafa,  4 Bumi).

Senangkah belajar bersama orangtua Senangkah belajar bersama orangtua 
di rumah (HL)?di rumah (HL)?
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Masa pandemi bagi kami ...Masa pandemi bagi kami ...

Suasana di masjid Salamah sangat sepi. Bikin saya sedih. Biasanya 
kita salat zuhur berjamaah, Asar juga berjamah dengan anak-
anak. Ada yang ketinggalan buku, tas, tempat minum. Kadang-

kadang habis lari-larian ditanah terus lari-larian di masjid, hehe tapi 
bapak senang melihatnya Semoga kita bisa kumpul kembali di sini, 
kata Pak Sahri (Marbot Masjid Salamah) dengan penuh haru dan harap. 

Anak-anak, adek-adek, murid Al-Jannah yang saya cintai. Ketiadaan 
kalian di area kebun jadi sunyi, sepi. Biasanya ada kegiatan ta-
nam jagung, kangkung, singkong, dan sebagainya. Sekarang tidak 

ada kegiatan apa-apa. Sepi. Kami rindu kalian. Mudah-mudah covid ini 
cepat berlalu, kita dapat berkumpul kembali, kata Pak Suhut (OB Ke-
bun Al-Jannah) dengan suaranya yang bergetar.

Pandemi Covid-19 membawa berjuta rasa. Rasa khawatir? Iya, pen-
yakitnya membahayakan. Tertantang? Iya, saya harus bisa men-
jaga kesehatan dan menguasai teknologi digital untuk membuat 

materi pembelajaran dan penyampaiannya secara online dan menar-
ik agar siswa bisa menerimanya dengan baik. Sedihnya? saya kangen 
sama siswa dengan segenap permainan, kedisiplinan, kenakalan, can-
da dan tawanya. (Siti Nurjanah, S.Pd.I Guru SD)

Kangen sama anak-anak. Kapan ya bisa ngumpul kembali. Bisa ban-
tu anak-anak, dengan mencuci sendok-piringnya, terkadang meng-
ingatkan mereka untuk ambil sayur dan setiap hari menyiapkan 

makanannya. Pandemi ini sepi, saya kangeeen sekali sama anak-anak! 
semoga semua anak anak Al-Jannah selalu sehat dan makan sayur ya, 
kata Bu Yem (tim Catering Al-Jannah).

Kerinduan ini milik semua. Bukan hanya milik guru dan muridnya yang ser-
ing bertemu dan menjalin kebaikan sebelumnya untuk meraih kemuliaan 
belajar-mengajar. Tapi, juga milik mereka dari jajaran pendukung sekolah 

sopir jemputan, tukang kebun, satpam, OB, tim Bank Sampah, tim catering dan 
lain-lain. Mereka memang tidak mendidik murid sebagaimana guru. Tapi mere-
ka merindukan suatu keadaan yang memungkinkan mereka dapat membantu, 
berbakti dan mengabdi demi tercapainya sebuah kebaikan dan kemuliaan di 
sekolah Al-Jannah.
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Dalam menghadapi new normal ini siswa SMA 
IAS Al-Jannah membuat sebuah project dengan tema 
Survive in New Normal Life. Dari tema tersebut, be-
berapa siswa membuat project tentang masker yang 
menjadi kebutuhan utama dalam penerapan 3M, yaitu 
memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air 
yang mengalir, dan menjaga jarak.

Project ini adalah project lintas mata pelajaran 
yang harus dikerjakan oleh para siswa.  Salah satu yang 

PROJECT MASKER 
DI MASA 
NEW NORMAL

SMA
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dihasilkan adalah inovasi masker yang tidak biasa. Se-
bagai contoh dari project masker ini adalah masker 
face shield karya Tiara kelas XI-IPA Pengerjaan proj-
ect ini berlangsung semenjak awal tahun pelajaran di 
bulan Agustus hingga saat penyampaian presentasi di 
bulan September. 

Masker ini dibuat dengan tujuan untuk  lebih 
mudah dipakai, praktis, dan berfungsi ganda. Dua ke-
gunaan sekaligus, masker untuk melindungi hidung 
dan mulut, sementara face shield berguna untuk me-
lindungi bagian mata. Penggunaan yang berbarengan 
merupakan terobosan yang praktis dan hemat.

Dari pembuatan masker face shield ini akan 
dikembangkan untuk entrepreneur siswa dengan per-
encanaan penjualan sekitar Rp25.000. Inilah salah satu 
hasil project yang dilakukan oleh siswa SMA Al-Jannah. 
Semoga dapat bermanfaat dan dapat digunakan juga 
dikembangkan dengan lebih baik lagi, sambil belajar 
produksi dan menjadi enterpreneur



Bunda Nailah (6 Magellan):
“Ini semua lemari di rumah. 
Kami buat storage box biar 
rapi, terimakasih ilmunya 
misss....”

Karina (6 Bimasakti):
“Aku jadi lebih teratur 
dalam merapikan pa-
kaian. Pastinya, project 
ini gampang, tidak ada 
kesulitan yang berarti!”

Nisa  (6 Triangulum):
“Sungguh berguna! 
Karena melatih saya 
membereskan lemari 
pakaian sendiri den-
gan benar. Bagaimana 
teman-teman, berani 
mencoba? Project ini 
membuat kita lebih 
mandiri. Selamat men-
coba, ya!” 

Miranda (6 Andromeda):
Menyenangkan! Aku 
belajar melipat baju 
sekaligus dapat me-
ringankan orangtua. 
Caranya unik . Hasilnya 
baju tersusun rapih dan 
hemat tempat. Bajuku 
jadi mudah diambil dan 
tidak berantakan”. 

??
??

Apa project-mu, teman-teman? Kali ini siswa level 6 
punya project “My Closet Organization” yang sekaligus 
berguna untuk membantu orangtua, yaitu merapikan 
pakaian. 

Tapi merapikan pakaiannya dengan metode Kon-
mari dan menggunakan storage box. Pakaian di-
tata berdiri atau vertical, tidak mendatar seperti 

biasanya. Dengan cara ini, pakaian tidak akan kusut, 
walaupun banyak lipatan. 

Selain itu, storage box buatan sendiri  (dari ba-
rang bekas di rumah) yang berguna untuk menyimpan 
pakaian berdasarkan kelompoknya. Sehingga tampi-
lannya lebih cantik.

Bagaimana tanggapan siswa dan orangtuanya 
terhadap project ini?

Akmal (6 Centaury):
“Sekarang saya bisa 
melipat baju sendiri 
dengan mudah”

??
(Life Skill Project - Grade. 6)

My ClosetMy Closet
OrganizationOrganization
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Project Project 
Based LearningBased Learning
What’s Your Talent?

Talent can be discovered and developed if we do 
a variety of activities. One of them is by doing a 
Project Based Learning, as implemented in SMP 

IAS Al-Jannah. The main concept is integrating all of 
the subjects taught at school in an observation and re-
search to stimulate students to think critically and to 
create a product innovation. Students then plan, design, 
apply, and report the result. 

During this pandemic, students executed the 
project at home with weekly guidance given by the 
teacher through video conference. The projects at each 
level were different and packaged as varied as possible. 

Grade VII students did an observation of how 
kale grew in three different treatments, which were wa-
tered by plain water, ablution water, and rice washing 
water. This project integrated Islamic education, biolo-
gy, and math.

The project of making salted eggs was carried 
out by grade VIII students using wet and dry methods. 

In this project, students were also asked to find re-
spondents to try the taste. After getting the data, the 
students made a circle diagram of their favorite salted 
egg.

Meanwhile, grade IX students made personal 
portfolio projects. It contains personal data, family, 
education (from kindergarten to the present), organi-
zational experience, achievements, and awards that 
have been achieved. In addition, students choose one 
subject that suits their talents and interests. This auto-
biographical portfolio is integrated in the Indonesian 
language subject so that it becomes a reference in see-
ing the achievements that have been obtained.

All projects begin simultaneously at the end of 
July and finish in August 2020. The final activity is the 
collection of papers and presentations in English. All 
projects will be assessed for each related subject. The 
results of the project assessment will be attached at 
the end of the semester report card distribution.

Wow, this learning model, InsyaAllah, will make 
students accustomed to designing processes to achieve 
results so they can think critically & creatively.

SMP



2-10 : School Practice Test Level XII (SMA) 
5 : Puncak Tema “Alat Transportasi Udara 
Karunia Allah“ (TK)
5-7 : Adventure Camp Level V (SD)
5-11 : PAT kelas 9 (SMP) 
10 : Panen Kangkung (TK)
13-14 : Mabit Puncak kelas 9 (SMP) 
23-24 : Isra Mi’raj’s Commemoration 
(SMA) 
26-27 : MABIT SMA X-XI (Food 
Technology) (SMA) 
30 maret - 3 april : Magang House 
Keeping di Rumah (SMP)

13-17 : Virtual MPLS (TK-SMA)
20-24 : Virtual food technology 
(SMP) 
21 : Virtual education trip to 
BPDASHL (SMP) 
23 juli - 9 Agustus : Project 
membuat telur asin (SMP) 
31 : Virtual Sacrificial Slaughter 
(SMA)

1 : Qurban History (TK)
3 : Manasik Haji Drive Thru (TK)
18 : Virtual 75th Independence Day Ceremony
18 : Drive Thru Kemerdekaan (SD)
18 : Gebyar Kemerdekaan (TK)
19 : Gebyar Muharram (TK)
19 : Gebyar Kemerdekaan & Gebyar Muharram (SD) 
18-19 : Indepence Day Commemoration in Fun Writing, 
Lettering Creativity, & Students Talkshow (SMA)
21 : Welcoming Muharrom Webinar with Prof.
Dr.Ing.Fahmi Amhar, theme “Menjadi Pemimpin dan 
Cendekiawan Muslim Abad 21” (SMP & SMA) 
24 : Islamic New Year (SMP)

2 : Graduation Announcement Level XII 
(SMA)
2 : Parenting Class; with Dr Adian Husaini
3 : Parenting Class; with Kak Awam Prakoso
9 : Parenting Class; with Ustadz Adriano Rusfi 
10 : Parenting Class; with Rini Setyowati, SE, 
MSE 
11-15 : Virtual Sanlat level X-XI (SMA) 
15 : Community Service in Ta’jil On The Road 
level X-XI (Pengabdian Masyarakat) (SMA)
16 : Parenting Class; with Ust. Harry Santosa 
18-30 : Libur Idul Fitri 1441 H
8-15 : Sanlat online (SD)

9 : Fun Cooking Virtual Membuat Soup Buah (TK)
3 : Autism Day (SMA)
5 : Parenting Class; with Ujang Badrudin, S.Pd.I
5 : Parenting Class; with Muh Nafiudin, M.Pd 
6-11 : Internship Level XI (SMA)
11 : Parenting Class; with Adelina Pane, SP
11 : Parenting Class; with Dian Anggraini, S.Pd
18 : Parenting Class; with Mustafa Yamin, M.Ed
19 : Parenting Class; with Ali Nurdin, S.Pd 
22 : Tarhib Ramadhan Virtual (TK) 
23-24 : Welcoming Ramadhan 1441 H (SMA)
25 : Parenting Class; with Ayah Irwan Rinaldi
26 : Parenting Class; with Hanjaeli

March

July

6 : Virtual Graduation Ceremony level XII (SMA) 
7 : Parenting Class; with Helin Dwi Wahyuni, S.Pd
14 : Virtual Graduation (TK)
13 : Parenting Class; with Dr Syarifah Hanum P, 
Sp.A 
15-16 : Class Meeting Online (SMA)
16-18 : Class Meeting Online (SD)
19 : Rapor Drive Thru (TK) 
19 : Online Distribution of Final Semester Reports 
(SMA)
19 : Pembagian Rapor kelas 7-8 (SMP) 
20 : Virtual Graduation (SMP) 
23-24 : Rapor Home Visit (TK)
27 : Virtual Graduation (SD)

June

August

May

April
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Program Pengabdian Masyarakat SMA
di Tengah Keterbatasan

Pengabdian masyarakat? Oleh siswa SMA? Apa yang 
bisa mereka lakukan di tengah-tengah masyarakat?

Keheranan itu wajar. Karena program pengabdian 
masyarakat biasanya dilakukan oleh mahasiswa. 
Tapi, program tersebut menjadi agenda tahu-

nan siswa SMA IAS Al-Jannah untuk memupuk rasa 
kepedulian dan sebagai manifestasi kurikulum. 

Siswa yang merencanakan, survei lokasi, mem-
buat proposal, dan menggalang dana. Dana yang ditar-
getkan sebesar Rp55.000.000. Mengacu target tahun se-
belumnya yang berhasil mengumpulkan dana sebesar 
Rp50.000.000.

Survei dimulai tanggal 29 Januari 2020. Mengun-
jungi lokasi di Kampung Tegal Kalapa, Desa Babakan 
Madang, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor. Sekitar 1 
jam dari sekolah. Setiba di sana siswa meminta izin ke 
kelurahan lalu mewawancarai warga setempat perihal 
kondisi setempat. 

Akan tetapi, qadarullah, pandemi Covid-19 
datang. Semua kegiatan dibatasi. Rencana semula tidak 
bisa dieksekusi. Konsepnya pun berubah. Kegiatannya 
hanya berupa santunan, takjil, dan berbagi makanan 
untuk kaum duafa, anak yatim piatu, dan warga yang 

terdampak pandemi di Kampung Tegal Kalapa dan 
sekitar Sekolah IAS Al-Jannah. 

Dana yang terkumpul jauh dari target. Sebesar 
Rp6.930.000 yang berasal dari jualan makanan, mini 
konser (yang dilakukan sebelum pandemi), dan sum-
bangan daring yang melibatkan orangtua murid dan 
masyarakat umum. 

Pada tanggal 14 Mei 2020, perwakilan siswa  dan 
guru melakukan pendistribusian satunan. Sebanyak 
100 paket menu berbuka puasa, 11 paket santunan 
anak asuh SMA, 25 santunan untuk warga sekitar dan 
20 paket santunan untuk kampung Tegal Kalapa telah 
tuntas dibagikan.  

Alhamdulillah ‘ala kulli hal. Bukan tentang nilai 
dana, tetapi Kegiatan ini telah membuka mata hati 
siswa terhadap kondisi warga sekitar. Keterbatasan 
telah menuntut tenaga dan pikiran mereka untuk leb-
ih kreatif, mandiri, dan kompak. Keikhlasan (apalagi di 
bulan suci Ramadan) telah meringankan upaya mereka 
untuk bekerja dan beramal demi dan karena Allah  . 
Semoga bermanfaat.
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Blaarrr…! Masa pandemi Covid-19 tiba! Social distanc-
ing, work from home dan home learning diberlakukan!

Semua aktivitas kehidupan menjadi terbatas. Ke-
giatan pembelajaran pun berubah. Apalagi prose-
si wisuda yang biasanya mengumpulkan orang da-

lam jumlah banyak! 
Tapi wisuda harus sukses! No excuse! Karena 

Sekolah IAS Al-Jannah memandang hal ini sebagai 
bentuk tanggung jawabnya dalam memberikan peng-
hormatan dan makna sebaik-baiknya kepada para 
wisudawan dan keluarga besarnya.

Guru dan karyawan Sekolah IAS Al-Jannah pun 
menyadarinya. Maka, kerja keras dan kerja cerdas ter-
us ditingkatkan untuk menyempurnakan ikhtiar. Se-
genap doa dan tawakal kepada-Nya juga senantiasa 
mengiringi. 

Wisuda online dengan live streaming di aplika-
si zoom dan channel youtube dipilih dan disepakati 
sebagai persembahan (wisuda) yang terbaik. Sebuah 
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pilihan masih ada yang cukup ‘berani’, mengingat be-
lum ada pengalaman sebelumnya. Di sekolah lain pun 
hanya mengadakan wisuda virtual sederhana dengan 
menyajikan potongan-potongan video rekaman saja.

Para guru lalu menyiapkan skenario dan ma-
teri prosesi wisuda. Apa dan siapa yang akan tampil di 
panggung wisuda (aula masjid), yang hadir dan yang 
tampil di Zoom. Mana yang tampil rekaman dan mana 
yang tampil live.  Bagaimana tata rias dekorasi panggu-
ng, kostum dan seterusnya. 

Siswa dan orangtuanya juga andil dalam perhe-
latan ini. Mereka harus mempersiapkan segala sesua-
tunya dan hadir mengikuti prosesi secara interaktif di 
layar HP/laptopnya. Beberapa siswa ada yang tampil di 
panggung wisuda. Ada pula siswa (SMA) yang membuat 
video kenangan untuk ikut ditampilkan. 

Sementara itu, di balik layar Zoom dan Youtube, 
tim Humas & IT mendapat tantangan baru yang ber-
peranan vital dalam live streaming ini. Tim inilah yang 
memproduksi desain grafis, copy writing, video, dan 
menampilkannya dalam event yang sangat memorial 
ini.

Sekalipun 1-2 gladi kotor dan bersih sudah 
dilakukan, semua tim wisuda tetap merasakan kega-
lauan dan kekhawatiran saat running. Mengingat se-
tiap gladi selalu saja ada kendalanya, baik dari unsur 
video ataupun audionya.

Akhirnya, wisuda siswa SMA (6/06/20),  TK 
(14/06/20), SMP (20/06/20)  dan SD (27/06/20) secara 
online dan interaktif berhasil diselenggarakan. Alham-
dulillah. Walaupun tentu masih ada kekurangan. Na-
mun inilah persembahan terakhir bagi para wisudawan 
tangguh Al-Jannah. Barakallahufiikum

WISUDA TK IAS AL JANNAH 2020WISUDA TK IAS AL JANNAH 2020
https://www.youtube.com/https://www.youtube.com/
watch?v=SCUSMoXOMQY&t=909swatch?v=SCUSMoXOMQY&t=909s

WISUDA SD SEKOLAH IAS AL-JAN-WISUDA SD SEKOLAH IAS AL-JAN-
NAH 2019/2020NAH 2019/2020
https://www.youtube.com/https://www.youtube.com/
watch?v=3IJ3Gp1D-s4&t=4246swatch?v=3IJ3Gp1D-s4&t=4246s

WISUDA SMP IAS AL-JANNAH WISUDA SMP IAS AL-JANNAH 
2019/20202019/2020
https://www.youtube.com/https://www.youtube.com/
watch?v=H1jbqC8q3ys&t=3474swatch?v=H1jbqC8q3ys&t=3474s

Prosesi Wisuda SMA IAS Al-JannahProsesi Wisuda SMA IAS Al-Jannah
https://www.youtube.com/https://www.youtube.com/
watch?v=XfcXYb_Qh6c&t=3541swatch?v=XfcXYb_Qh6c&t=3541s

Mengukir Kenangan 
Melalui Wisuda Virtual

VirtualVirtual
GraduationGraduation



Begitu pandemi Covid-19 terjadi di Indonesia, berb-
agai aturan keluar dan diberlakukan. Di antaran-
ya  aturan social distancing. Maka konsekuensinya 

harus jaga jarak, tidak berkerumun dan bersalaman.
Akhirnya, ide-ide kreatif dalam pembelajaran 

pun bermunculan. Salah satunya adalah ide drive thru 
untuk menghindari terjadinya kerumunan, sekalipun 
bersama tetap mematuhi protokol kesehatan seperti 
memakai masker, hand sanitizer, dsb. 

Cara  drive thru sempat diterapkan pada kegia-
tan manasik haji, pembagian raport dan Welcoming 
Our Independence Day. Siswa-siswi pada umumnya 
antusias mengikuti kegiatannya. Apalagi dengan cara 
drive thru yang baru pertama diterapkan.

Manasik haji secara drive thru dilangsungkan di 
Pra Dasar (PG, TK A dan TK B).  Siswa tetap berada di (da-
lam) kendaraannya melintasi pos-pos miqod, Padang 
Arafah, Masdalifah, Mina, Thawaf, Air Zam-zam dan 
Tahallul. Guru-guru memeragakan tata cara haji, dan 
memanjatkan doa-doanya yang ditirukan oleh siswa. 

Pembagian raport secara drive thru juga dil-
angsungkan di Pra Dasar. Pembagian rapor tahun ini 
bertemakan Save The Earth. Selain pembagian raport, 

Al-Jannah  KreatifAl-Jannah  Kreatif
           dimasa  Pandemi dimasa  Pandemi

20 Magnifier Special Edition 13   Magnifier Special Edition 13   PANDEMIC COVID-19PANDEMIC COVID-19



kegiatan ini juga bertujuan untuk melepas kerinduan 
anak-anak baik dengan suasana sekolah maupun den-
gan gurunya.

Alhamdulillah, orangtua dan anak sangat antu-
sias mengikuti kegiatan ini. Bahkan, meskipun tetap 
berada di dalam kendaraannya, sebagian anak-anak 
hadir ke sekolah dengan memakai seragam sekolah.

Kegiatan Welcoming Our Independence Day 
juga menggunakan cara drive thru. Siswa kelas 4, 5 dan 
6 SD IAS Al-Jannah (Sabtu, 8/8/20) datang ke sekolah 
mendapatkan bahan pembelajaran, foto frame, berdo-
nasi untuk Palestina, dan menabung sampah plastik/
kardus.

Selain itu, kegiatan tersebut juga ditujukan un-
tuk menjaga semangat belajar siswa setelah beberapa 
bulan menjalani masa pandemi Covid-19 dan supaya 
tetap mendapatkan pengalaman belajar yang nyata.

MasyaaAllah, orangtua siswa juga antusias men-
yambutnya. Kehadirannya mencapai lebih dari 90%. 
Bahkan orangtua sangat mengapresiasi, karena ke-
giatan ini dapat mengurangi kejenuhan anak selama 
home learning.

Drive Thru 

TK-SD

Al-Jannah  KreatifAl-Jannah  Kreatif
           dimasa  Pandemi dimasa  Pandemi
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DRIVE THRU MANASIK HAJI TK DAN DRIVE THRU MANASIK HAJI TK DAN 
PG IAS AL-JANNAHPG IAS AL-JANNAH
https://www.youtube.com/https://www.youtube.com/
watch?v=RUjn8H_oqdc&t=3swatch?v=RUjn8H_oqdc&t=3s



Kegiatan Adventure Camp siswa level 5 benar-be-
nar fun. Karena selama dua hari (5-7 Maret 2020), 
siswa melakukan rangkaian kegiatan di Army 

Camping Ground (Gunung Bunder )dengan penuh ke-
ceriaan. Kegiatan apa sajakah itu?

Pada hari pertama, siswa bermain melengkapi 
ayat Al-Quran dan belajar menggunakan alat untuk 
mengukur kecepatan angin. Lokasi yang terbuka dan 
banyak angin di ketinggian diatas 1000 mdpl, sangat 
cocok untuk melakukan akivitas ini.

Pada hari kedua, keceriaan siswa bertambah 
lagi. Mereka melakukan tracking menuju Curug Muara 
Herang, untuk mengenal vegetasi yang bisa dimanfaat-
kan dan bivak alam. Selain itu, siswa juga belajar  dan 
memahami tentang sumber air alami (yang bisa dimi-
num dan yang tidak bisa diminum), serta melakukan 
penyeberangan basah di sungai.

Di Curug Muara Herang memang ada pertemuan 
dua sungai. Sungai dari Kawah Ratu yang mengandung 
belerang dengan sungai dari mata air Gunung Salak. 
Mata air inilah yang menjadi sumber air minum dari 
sebuah merk air kemasan terkenal. 

Setelah itu, siswa kembali ke basecamp, mandi, 
dan menyantap bakso hangat untuk menyegarkan tu-
buh.  Pada malam harinya adalah momen yang spek-
takuler dan sangat menyenangkan. Siswa-siswi yang 
mewakili kelasnya tampil di pentas seni. Ekspresif, lucu 
dan apa adanya. 

Itulah Fun Adventure Camp 5th Grade SD IAS Al 
Jannah dalam rangka membentuk karakter siswa yang 
mandiri, disiplin dan bertanggung jawab, calon pemi-
mpin-pemimpin hebat masa depan. Kegiatan camp-
ing SD ini persis dilakukan sebelum masa pandemi. 
MasyaaAllah... semoga kita bisa kembali camping ber-
sama lagi yaa... Aamiin.

Le
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Fun
Adventure 
Camp 
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Pra Dasar IAS Al-Jannah telah melaksanakan 
event Gebyar Kemerdekaan dalam rangka 
mengisi HUT RI yang ke 75 Tahun. Kegiatan ini 

melibatkan orangtua dengan anak.
Aktivitasnya antara lain: Ayah-Anak Berkisah 

Makna Hijrah, dan Ibu-Anak Memasak Nasi/Mie 
Goreng Merdeka. Tujuan kegiatan ini untuk mem-
bangun nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air 
seperti tanggungjawab, kerjasama, saling meng-
hormati, dan tolong menolong.

Kegiatannya divideokan dan dikirim ke wali 
kelas. Video terbaik diikutsertakan dalam Gebyar 
Kemerdekaan Tingkat Nasional.

Alhamdulillah, di tingkat nasional Pra Dasar 
IAS Al-Jannah memenangkan Juara 3 atas nama 
Ananda Shumaila Joza dan Juara Favorit atas nama 
Ananda Andrea Talitha Zhafira. Terima kasih ya 
Ayah, Bunda dan teman-teman semuanya atas par-
tisipasinya. Semoga sukses terus menjadi sahabat 
terbaik bagi ananda !

Kolaborasi Hebat 
Orangtua dengan 
Anak (TK)

23Magnifier Special Edition 13   Magnifier Special Edition 13   PANDEMIC COVID-19PANDEMIC COVID-19



Keseruan Home visitKeseruan Home visit

Pembelajaran Kreatif Pembelajaran Kreatif 
di Masa Pendemidi Masa Pendemi

Hai, nama saya Raidah Hana (XI-IPA). Menurut-
ku, home visit itu cukup menyenangkan. Karena 
selama PSBB saya dilarang keluar rumah dan 

membeli makanan/minuman. Dengan adanya home 
visit saya bisa kembali bertemu dan bermain dengan 
teman-teman. Setidaknya bisa bertemu dengan manu-
sia lain haha….

Pada pertama kali home visit kelompok kami 
melakukannya di rumah Reishafa. Ada materi tentang 
keislaman dari Pak Ujang. Setelah itu, kami membahas 
project sekolah yang bertemakan Survive In New Nor-
mal. 

Pendidikan untuk generasi pembela agama dan 
bangsa harus maju dan tetap berjalan apap-
un kondisinya, walaupun pandemi. Sekolah Al 

Jannah, sebagai sekolah yang berkomitmen dengan 
karakternya yaitu islam, alam, dan sains, tentu sudah 
tidak asing lagi dengan metode-motode pembelajaran 
kreatif untuk menfasilitasi siswa-siswinya agar selalu 
semangat belajar.

Sejak bulan maret 2020 dimulainya pandemi, 
Sekolah Al Jannah menerapkan berbagai strategi pem-
belajaran seperti HL (Home Learning) dengan video 
confrence by zoom, individual program tahsin tahfizh 
dengan video call. 

Pada bulan Juli mulai ditambah program Home 
Visit oleh tim guru maupun tim terapis utk siswa inklu-

Oleh : Raidah Hana (XI IPA)
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Kami membicarakan project dengan Miss Qisthy. 
Karena project ini bersifat perorangan yang harus 
berbeda dengan teman lain, maka kejadiannya selalu 
terulang, yaitu sedikit ribut, seru hihi…. Tapi tak lama 
kemudian kami sibuk mengerjakan worksheet-nya.

Home visit kedua di rumah Aischa. Miss Qisthy 
datang seorangan. Materi keislamanya pun beliau yang 
menyampaikan. Setelah itu, Miss Qisthy mengecek su-
dah seberapa jauh project kami. 

Home visit ketiga kembali di rumah Reishafa. 
Miss Qisthy datang sendiri lagi. Beliau yang memberi-
kan materi keislaman dan membahas project kami.

si, yang mana programnya bisa dilakukan secara indi-
vidual maupun dalam bentuk Focus Group Discussion 
(FGD). Namun bukan itu saja, sekolah Al Jannah men-
yadari adanya kebutuhan siswa untuk bergerak, tetap 
aktif dan sehat jiwa raga, salah satunya dengan hadir 
ke sekolah sebagai suatu cara juga untuk mengurangi 
kejenuhan terus menerus belajar secara online, oleh 
karenanya sekolah Al Jannah menfasilitasi program 
School Visit, meskipun dengan jumlah siswa dan waktu 
yang sangat terbatas serta dengan protokol kesehatan 
yang sangat ketat. 

Kegiatan school visit sangatlah berag-
am, ada yang berbentuk drive thru, fun IAS activ-
ities, atau juga nature therapy bagi siswa inklusi. 
Berikut serunya kegiatan pembelajaran Sekolah IAS Al 
Jannah di masa pandemi



Dalam rangka memperingati  HUT RI ke-75, Seko-
lah IAS Al-Jannah mengadakan Gebyar Hari Ke-
merdekaan dengan tak lupa mengenang sejarah 

kemerdekaan untuk mengetahui jati diri bangsanya. 
Betapa kemerdekaan ini diraih dengan pengorbanan 
para pejuangnya. 

Ada Bung Tomo dengan pekikan takbirnya tel-
ah membakar semangat para pejuang untuk mengusir 
para penjajah di kota Surabaya. Ada Pangeran Dipo-
negoro yang mengobarkan perang Jawa (1825-1830). 
Dan pengorbanan pejuang-pejuang lainnya hingga 
menghantarkan bangsa Indonesia ke pintu gerbang 
kemerdekaan.

Selain itu, momen ini juga digunakan untuk 
menggelar berbagai karya, pertunjukkan dan lomba 
untuk menstimulus minat bakat siswa. Dengan tema 

kemerdekaan, siswa SD level 1-2 membaca puisi, level 
3-4 bercerita, dan level 5-6 berpidato. Meskipun daring, 
semua siswa tetap memakai kostum khusus, bernuansa 
merah putih, sehingga suasana menjadi meriah.  

Di SMP, setelah mengadakan upacara  HUT RI 
virtual, teman-teman mengadakan berbagai macam 
kegiatan dan lomba. Di antaranya lomba cosplay pe-
juang kemerdekaan, poster digital, fotografi dan video 
tutorial memasak. 

Bertemakan “Turn Your Potential To Be The Pride 
Of The Future”, kegiatan ini diharapkan dapat mengga-
li potensi seluruh siswa dengan mengikuti semangat 
para pejuang dalam meraih cita-cita yang besar.

SD

Gebyar HariGebyar Hari
KemerdekaanKemerdekaan
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Pandemi covid-19 juga membawa perubahan pada bidang pendidikan. Proses pembelajaran kini banyak 
dilakukan secara virtual dan online. Seperti pembelajaran virtual di event Guru Tamu, Kunjed, Foodtech, 
Mabit dan Class Meeting. Waah…, kayak apa ya jadinya?

Serba-SerbiSerba-Serbi

Serunya 
Foodtech

Class Meeting

Menu apa yang disukai dan  mudah dipraktekkan 
untuk siswa kelas 3 SD? Ya, membuat sandwich 
yang sekaligus bisa menjadi bekal sarapannya 

supaya bisa lebih mandiri. 
Ternyata kegiatan Foodtech (31/08/20) secara 

Vitual cukup seru. Karena anak-anak suka dan bisa 
mereka buat sendiri (mandiri) di rumah. 

Bahan-bahan sandwich yang digunakan secara 
langsung juga dapat menambah wawasan siswa ten-
tang berbagai jenis bahan makanan yang halal dan 
bergizi.

SD IAS Al-Jannah mengadakan class meeting online 
(CMO) selama 3 hari (15-17 Juni 2020). Ditujukan 
untuk menggali minat bakat siswa, serta untuk 

meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan ber-
presentasi siswa sejak dini. 

Bunda Astri Rosbiastri Septiani (Ibunda Brilliant 
Aqila Azwar, 2 buah) dan Khairan Raziq Azwar (5 Dei-
mos) memberikan testimoni. Menurutnya, kegiatan 
CMO sangat positif, menarik dan bisa memotivasi bela-
jar anak-anak agar lebih berprestasi lagi.

Seusai CMO digelar, Waka Kesiswaan Ms. Poppy 
Lispia dan Ketua CMO Mr. Saddam Hussein Tambunan 
melakukan home visit untuk menyerahkan sertifikat 
dan goodie bags ke setiap siswa pengisi materi sebagai 
bentuk apresiasinya. MasyaaAllah...

Virtual

SD

SD
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Kunjungan Edukatif

MABIT

Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan 
Lindung (BPDASHL) adalah lembaga yang bertu-
gas mengelola daerah aliran sungai. BPDASHL 

sering bagi-bagi bibit pohon (durian, jambu, mangga, 
mahoni dan jati) secara gratis ke masyarakat dengan 
syarat harus ditanam dan dirawat. 

Pada tanggal 21 Juli 2020 SMP IAS Al-Jannah 
melakukan kunjed virtual ke BPDASHL Citarum-Ci-
liwung melalui media zoom meeting dan youtube. 
Alhamdulillah, bibit yang diberikan telah ditanam di 
lingkungan sekolah dan rumah wali murid, sebagaima-
na yang disyaratkan.

Selain itu, siswa SMP IAS Al-Jannah juga telah 
mendapatkan informasi dan dokumentasi tentang BP-
DASHL dan aktivitasnya. Hal ini sangat penting untuk 
penyadaran siswa mengenai budaya menanam pohon 
dan kepedulian terhadap lingkungan hidup. 

Alhamdulillah, walaupun online, manfaat dan 
ilmunya tetap didapat siswa, guru beserta tim lipu-
tan pembelajaran juga tetap maksimal dalam melak-
sanakan program KUNJED.

Pandemi Covid-19 menye-
babkan mabit siswa SMA IAS 
Al-Jannah (2-3/4/20) dilaku-

kan secara online. Tidak seperti 
biasanya, beban mabit online dira-
sakan siswa malah lebih berat. Beta-
pa tidak?

Siswa harus tahajud call 
teman dan membangunkan keluarganya. 
Salat tahajud bersama keluarga. Ikut menyiapkan 
makanan sahur, berbuka, dan makan malam. Setelah 
salat subuh berjamaah, mendengarkan tausiyah online 
dan olahraga pagi. Lalu mandi dan home learning. 

Alhamdulillah, mabit online berjalan lancar dan 
membuat siswa lebih kreatif. Ada pengalaman baru, 
yaitu berasa seperti orangtua.  

“Terasa betapa berjasanya orangtua dalam 
mengurus kita sekalipun hanya di rumah saja”, kata 
salah seorang siswa.

SMP

SMA
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Azaleia Salwa Khedira 
(1 Air) 

SPIRITSPIRIT
MUHARRAMMUHARRAM

Alby (3 Bintang) 

Alghif (5 Titan) 
dengan surat untuk Sahabat Palestina

Bulan Muharam adalah bulan yang sangat berse-
jarah bagi umat Islam. Selain menandai awal ta-
hun baru Islam (hijriyah), Muharam merupakan 

bulan yang sangat monumental. Salah satunya karena 
ada peristiwa hijrah Nabi SAW dari Mekah ke Madinah 
yang menjadi tonggak berdirinya masyarakat Islam 
yang mandiri dan berdaulat sebagai awal berdirinya 
peradaban Islam.

Tidak rela menyia-nyiakan monumentalnya, 
Sekolah IAS Al-Jannah mengadakan beberapa agen-
da kegiatan dengan “Spirit of Muharram”. Di unit Pra 
Dasar ada kegiatan Story Telling,  di unit SD ada pem-
buatan kolase, poster dan surat sahabat, sedangkan di 
unit SMP dan SMA (gabungan) ada sharing session den-
gan Prof. Dr-ing Fahmi Amhar.

Dalam Story Telling (19/08/2020), unit Pra Dasar 
memperkenalkan kisah hijrah Nabi SAW. Melalui zoom 
class, kegiatan ini dimaksudkan untuk menanamkan 
kecintaan anak kepada Nabi SAW dan anak mengenal 
cara memaknai hijrahnya dengan menjadi lebih baik. 
Semakin rajin salat (5 waktu), misalnya.

Di unit SD, siswa level 1-2 mengambil “Spirit of 
Muharram” dengan cara membuat kolase masjid Al-Aq-
so dari daun kering. Siswa level 3-4 membuat poster 
tentang Palestina. Sedangkan siswa level 5-6 membuat 
surat untuk sahabat Palestina. Dengan kegiatan ini, 
mereka diharapkan semakin bertambah ketakwaan 
dan semangat belajarnya serta rasa syukurnya walau-
pun harus belajar dari rumah.
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SPIRITSPIRIT
MUHARRAMMUHARRAM

OF OF 

Kurikulum pendidikan harus menyesuaikan  
perkembangan zaman, apalagi perubahan teknologi 
begitu cepat. Apa yang dipelajari hari ini, bisa jadi 5-10 
tahun lagi tidak berguna. Oleh karena itu, umat Islam  
terutama  generasi  muda sekarang harus memper-
siapkan diri menjadi pemimpin dan cendikiwan  mus-
lim pada masa depan.   

Mewujudkan pemimipin dan cendikiwan di masa 
depan adalah perjuangan pendidikan yang secara  
konsisten  dan terus-menerus diberikan kepada siswa.  
Sekolah IAS Al-Jannah  mempunyai  visi  yang luar biasa  
yaitu “Mewujudkan  pemimpin  berkarakter Islam , cin-
ta  alam  dan  unggul dalam  sains”  sebuah  visi  yang  
perlu diwujudkan  bersama.  Dengan  mengunakan  
metode  pembelajaran berbasis riset,  para siswa  akan 
terbiasa  berpikir ilmiah. 

Apa itu  riset?  Menurut Prof. Fahmi secara seder-
hana  adalah  “niteni”  (mengamati),  “nerokke”  (me-
nirukan)  dan “ngembangke” (mengembangkan).  Agar  
tradisi  ilmiah  ini  dapat  berkembang, lebih  lanjut  
Prof. Fahmi mengatakan  hal-hal yang perlu dilakukan 
adalah memberantas tahayul  dan khurafat, memben-
tuk sikap rasional , kritis, dan mengajar dengan metode 
experiment.  

Alhamdulillah, Sekolah IAS Al -Jannah selalu 
berusaha  mengembangkan pengajaran berbasis riset 
dan  experiment  guna membekali calon pemimpin 
pada masa datang yang mempunyai  sikap kritis dan 
rasional. Oleh karena  itu, momentum  Muharam ini 
dapat dijadikan semangat  dalam menuntut ilmu  den-
gan mengedepankan cara berpikir rasional.

Sementara itu di dalam zoom class (21/08/2020), 
cendikiawan muslim Prof. Dr-ing Fahmi Amhar di hada-
pan lebih dari 200 siswa SMP dan SMA membeberkan  
peran umat Islam di masa datang. Wawasan  kekinian 
yang disampaikan oleh pakarnya  ini diharapkan dapat  
membentuk pengalaman dan karakter intelektual  
bagi siswa.   

Menurut Prof. Fahmi, perkembangan zaman 
yang begitu cepat , yang ditandai dengan revolusi in-
dustri 4.0 dan 5.0 di tengah masyarakat yang hetero-
gen, dapat menimbulkan berbagai kesenjangan yang 
begitu  besar.  

Motivational Sessions for Middle School 
Students of Al-Jannah with Prof. Dr. Ing. H. 
Fahmi Amhar
https://www.youtube.com/watch?v=P-
Whip1CSqsc



“Hai sobat Al-Jannah! 

Itulah sapaan khas acara Al-Jannah Menyapa yang live di Instagram. Salah satu kegiatan Holiday IAS Al-Jannah yang 
dimaksudkan untuk mengisi liburan dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat namun juga menghibur.

Karena itu, tak perlu mengernyitkan dahi. Isinya hanya ngobrol santai. Bapak/Ibu guru hanya menyapa  lalu 
bertanya-tanya kepada siswa untuk mendapatkan informasi dari beberapa siswa tentang hobi dan aktivitas positif 
lain selama liburan. 

Ada yang bercerita tentang kegiatan melukis, menari, bernyanyi, main piano, senam, dan sebagainya. Siswa 
pun dipersilakan menunjukkan karyanya dan memeragakan kebolehannya. Waah, seru pokoknya! Selain menghibur, 
juga bisa menjadi inspirasi bagi teman-temannya.

Apa kesan-kesan mereka yang disapa? 

Muhammad Arsya 
(XII - IPA SMA)

Saya senang sekali saat diminta tampil di acara Al-
jannah Menyapa! Saya bisa bercerita dan berbagi 
tentang tricks & tips menggambar dan membuat 

desain digital yang semoga mudah dipahami oleh ban-
yak orang.

Dari SD hingga SMA saya memang suka seka-
li menggambar. Sekarang, saya sedang mempelajari 
teknik menggambar karakter animasi. Selain itu, saya 
juga sedang mendalami digital ilustrasi. Dengan digital 
ilustrasi, menggambar dan mendesain menjadi lebih 
mudah. 

Desain yang pertama kali saya hasilkan pada bu-
lan Oktober 2018 berupa banner untuk kegiatan Peng-
abdian Masyarakat di daerah Jonggol. Rasanya senang 
sekali punya karya nyata dan bermanfaat. Berbagai 
pujian dan kritikan yang saya terima menjadi motivasi 
tersendiri untuk belajar lebih baik lagi.

Dengan tampil di acara Al-Jannah Menyapa pun 
mendorong saya agar terus giat belajar dan berkarya. 
Malu kalau kemudian malah stagnan!

Mengisi liburanMengisi liburan
dengan Programdengan Program
Al-Jannah MenyapaAl-Jannah Menyapa

Ketika diminta oleh Ms. Poppy untuk sharing ten-
tang kegiatan memasak saya selama pandemi, 
saya senang sekali tapi juga malu. Lalu saya ber-

tanya kepada Bunda apakah saya juga akan tampil 
bermain gitar? Ternyata tidak. Padahal bermain gitar 
juga minat saya selama pandemi ini.

Tampil live IG di acara Aljannah Menyapa men-
jadi pengalaman saya yang sangat berkesan. Ternyata 
cukup sulit ya memasak sambil tanya jawab (sharing). 
Tapi saya senang bisa berbagi untuk mengisi waktu li-
buran dengan kegiatan positif yaitu memasak. 

Memasak buat saya adalah kegiatan yang 
menyenangkan. Ketika lapar saya bisa langsung mem-
buat makanan kesukaan sendiri tanpa minta bantuan 
Bunda atau Ayah. Bahkan saya juga suka menawarkan 
diri untuk menyiapkan sarapan atau makan malam 
mereka berdua, loh. Itu spesial sekali!

Atharsyah Tegar Susanto 
(VI Magellan)
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Cerita liburan di masa pandemi Covid-19 pasti 
banyak yang membosankan. Karena harus #Sta-
yAtHome. Bête di rumah terus. #SocialDistanc-

ing juga bikin tidak bisa main dengan teman.  
Nah, di tengah-tengah kebosanan tersebut 

pada tanggal 7 Juli 2020 hadirlah seorang public fig-
ure, beliau berkisah bersama teman-teman TK dan 
kelas 1-3 SD via  zoom dan live streaming youtube. Al-
hamdulillah, acaranya sangat sukses dan menghibur. 
Lalu, siapakah dia?

“Hari itu  saya mendapatkan pengalaman baru 
dalam menapaki impian. Saya berkolaborasi bersama 
artis hebat dan multitalent. Artis yang telah mengin-
spirasi banyak orang melalui filmnya Laskar Pelangi,” 
kata Miss. Pipit Fitriana yang bertindak sebagai host.

Iya, artis terkenal dan berpengalaman itu Kak 
Cut Mini. Artis yang tahun lalu juga sukses bermain 
drama “Cahaya Kecil Dari Surga” (CKDS)  bersama 
teman-teman Al-Jannah di TMII saat milad Sekolah 
IAS Al-Jannah. Wah keren, kan!

Kak Cut Mini sukses berkisah tentang Enviro 
dan Enveri yang memang diambil dari cerita siswa/i 
Al-Jannah, tanpa terkesan menggurui, namun dapat 
memotivasi audience agar meniru sikap Enviro dan 
Enveri dalam kehidupan sehari-hari yang memiliki 
karakter Islam, Alam dan Sains.

Respons positif terlihat dari antusiasmenya 
yang banyak bertanya dan menyampaikan masukan. 
Apalagi di sela-sela kisah tersebut, Kak Cut Mini juga 
memberikan kuis-kuis berhadiah. Kak Cut Mini pun 
merasa senang dan puas dapat bergabung dalam mo-
ment berkisah hari itu. 

Cut Mini BerkisahCut Mini Berkisah  
EnvIro dan EnveriEnvIro dan Enveri
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BERKISAH BERSAMA CUT MINI
https://www.youtube.com/
watch?v=0YyITIUmr0g&t=5260s
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Sebagai pengurus OSIS, kami menjadi penutan bagi 
siswa lain terutama dalam mengelola event-event 
besar. Dalam hal ini, OSIS SMP IAS Al-Jannah per-

nah mengelola beberapa event besar seperti Jifest, 
poadcast, IAS Party, Hari Guru, Lomba 17-an, Try Out 
Level 6 dan sebagainya.

Dari sekian banyak event yang di-handle, yang 
paling seru dan berkesan adalah IAS Party dan Jifest. 
IAS Party adalah event terbesar di Sekolah IAS Al-Jan-
nah yang semua unit dan divisi terlibat berpatisipasi. 
Pada IAS Party 2018 bahkan siswa dari Singapore dan 
Thailand datang untuk ikut serta memeriahkan. Mere-
ka menginap di beberapa rumah siswa Al-Jannah seh-
ingga menimbulkan kedekatan dan persaudaraan an-
tarasiswa dan orangtua.

Adapun Jifest adalah event bareng SMP dan SMA. 
Pada  Jifest 2019 OSIS SMP dan OSIS SMA mengundang 
Alehya yaitu grup musik trio asal Indonesia yang berk-
arya dalam lirik-lirik Islami yang dibalut dengan genre 
Hiphop dan EDM. 

OSIS SMP kini memiliki akun instagram sendi-
ri yang selalu mengunggah hal-hal positif dan berita 
terbaru. Tim kreatif yang memegang akun IG OSIS SMP 
senantiasa membuat desain sendiri pada setiap postin-
gannya. Kita pun mendapat pengalaman dari pengelo-
laan media sosial ini.

Dengan demikian, OSIS telah menjadi tempat 
terbaik bagi siswa untuk mengasah kemampuan ber-
organisasi. Melalui organisasi ini pula kita belajar 
bagaimana cara mengatur dan meracang suatu kegia-
tan yang suatu ketika sangat berguna bagi kehidupan 
para siswa nantinya. 

Mengenal Lingkungan Sekolah Mengenal Lingkungan Sekolah 
tanpa harus kesekolah?tanpa harus kesekolah?

MPLS oleh OSIS SMA

Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) 
SMA tahun ini dilakukan secara virtual. Mes-
ki begitu, siswa baru (peserta) MPLS terlihat 

bersemangat mengikutinya. Selain HP atau laptop, 
panitia dan peserta memakai atribut dan seragam se-
kolah sebagai bentuk keseriusan pada setiap sesinya.

MPLS yang bertema “Cerdas Berkarakter” juga 
bertujuan untuk mengenalkan karakter sekolah yaitu 
Islam, Alam, dan Sains. Masing-masing karakter dike-
nalkan oleh Daffa dari tim keislaman, Indra tim Alam, 
dan Triani dari tim sains. 

Acara yang diketuai Muhammad Haikal Abdil-
lah (Ketua OSIS SMA) berhasil membuat para peserta 
MPLS akrab dengan kakak kelasnya. Sebagaimana 
terlihat pada sesi interaksi tanya jawab. Keakraban 
juga nampak pada saat mentoring pengerjaan proyek. 
Siswa baru dikelompokkan dengan mentornya, dan 
aktif berdiskusi via WA untuk mengerjakan proyeknya.

Tema proyek MLPS diselaraskan dengan kegia-
tan siswa yang masih mengandalkan home learning, 

yaitu “Kenyamanan Belajar”.  Kenyamanan belajar tentu 
berbeda-beda bagi setiap siswa. Sehingga melahirkan 
proyek pembuatan makanan untuk menemani belajar, 
merapikan ruang belajar dan mendekorasi tempat be-
lajar 

Puncak acara MPLS yang ditunggu-tunggu ada-
lah School Tour. Peserta ditemani teman-teman tim 
OSIS secara berkelompok, berkeliling melihat kondisi 
dan fasilitas di Sekolah IAS Al-Jannah. Kegiatan ini ten-
tu menerapkan protokol Kesehatan yang ketat seperti 
menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tan-
gan. Siswa yang tidak berkesempatan hadir tetap bisa 
mengikutinya via Video Call yang dipandu oleh para 
mentor. 

Manajemen Event OSIS SMPManajemen Event OSIS SMP
Oleh: Nadine Syiffa dan Nanetta (9A)
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AJ Care adalah salah satu program Sekolah IAS 
Al-Jannah sebagai lembaga pendidikan Islam 
yang mempunyai tanggung jawab sosial dan 

kepedulian terhadap lingkungan internal maupun ek-
sternal (masyarakat sekitar).

Salah satu kegiatan AJ Care adalah kegiatan 
Jum’at Berkah yang bertujuan untuk membantu mas-
yarakat terutama yang terdampak pandemi Covid-19. 
Kegiatan Jumat Berkah semakin rutin dilakukan den-
gan adanya kondisi pandemi ini

Bantuan yang diberikan bermacam bentuknya, 

ada yang dalam bentuk paket nasi boks, menu takjil, 
bahan pokok, vitamin, minuman herbal, hand sanitizer, 
masker, uang tunai dsb. Tim AJ Care membagikan ban-
tuan  tersebut secara langsung ke warga sekitar, panti 
asuhan ataupun internal sekolah.

Alhamdulillah, kegiatan Jum’at Berkah yang 
juga didukung orangtua murid telah berjalan dengan 
baik selama ini. Jazakumullahu khairan jazaa kepada 
seluruh yang mendukung baik moril maupun materil. 
Semoga kegiatan ini membawa keberkahan dan pan-
demi covid segera berakhir, Aamiin.

AJ CARE: Berbagi saat Pandemi

31 Juli 2020 M /10 Dzulhijjah 1441H 31 Juli 2020 M /10 Dzulhijjah 1441H 
Pembagian sarapan pagi bagi Pembagian sarapan pagi bagi 
jamaah Sholat Idul Adha di Masjid jamaah Sholat Idul Adha di Masjid 
Salamah- Sekolah IAS Al-JannahSalamah- Sekolah IAS Al-Jannah

20 Juni 2020 20 Juni 2020 
Silaturahmi & Pembagian Nasi box, bahan Silaturahmi & Pembagian Nasi box, bahan 
pokok dan kursi ke Panti Asuhan Fisabilillah pokok dan kursi ke Panti Asuhan Fisabilillah 
Pondok RanggonPondok Ranggon

24 Juli 2020/03 Dzulhijjah 1441H 24 Juli 2020/03 Dzulhijjah 1441H 
Pembagian Tali kasih kepada tim guru pen-Pembagian Tali kasih kepada tim guru pen-
damping Sekolah IAS Al-Jannah TP 2019/2020 damping Sekolah IAS Al-Jannah TP 2019/2020 
Dan pembagian nasi box kepada warga Dan pembagian nasi box kepada warga 
sekitarsekitar

28 Agustus 2020 / 09 Muharram 1442 H 28 Agustus 2020 / 09 Muharram 1442 H 
Silaturahmi dan Bakti Sosial ke Pesantren Silaturahmi dan Bakti Sosial ke Pesantren 
Miftahul Huda KrangganMiftahul Huda Kranggan

25 September 2020 / 07 Shafar 1442 H 25 September 2020 / 07 Shafar 1442 H 
Pembagian nasi box kepada 100 staf dan Pembagian nasi box kepada 100 staf dan 
petugas TPU Pondok Ranggonpetugas TPU Pondok Ranggon

14 Agustus 2020 / 24 Dzulhijjah 1441 H 14 Agustus 2020 / 24 Dzulhijjah 1441 H 
Donasi Peduli Lebanon Melalui ACT dari Unit Donasi Peduli Lebanon Melalui ACT dari Unit 
SMP IAS Al-JannahSMP IAS Al-Jannah

26 Juni 2020/5 Dzulqoidah 1441 H 26 Juni 2020/5 Dzulqoidah 1441 H 
Pemberian Tali kasih Untuk Ibu Siti Aisyah Pemberian Tali kasih Untuk Ibu Siti Aisyah 
(Istri pak Juli, staf Cleaning Sevice AJ) yang (Istri pak Juli, staf Cleaning Sevice AJ) yang 
sakit Kista ovarium dari  sakit Kista ovarium dari  
Sekolah IAS Al-Jannah beserta seluruh guru, Sekolah IAS Al-Jannah beserta seluruh guru, 
staf  dan orangtua muridstaf  dan orangtua murid

Memberi santunan kepada anak yatim dan Memberi santunan kepada anak yatim dan 
nasi Box ke warga sekitarnasi Box ke warga sekitar
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Kelas Online Kelas Online 
OrangtuaOrangtua

Untuk membendung laju paparan virus Covid- 19, 
pada pertengahan Maret 2020 pemerintah me-
minta segenap masyarakat untuk mengurangi 

aktivitas di luar rumah. Anak harus #HomeLearning 
(HL) dan orang tua harus #WorkFromHome (WFH). Lan-
tas, apa efeknya?

Sekolah IAS Al-Jannah pun menyadari dampak 
negatif dari pandemi Covid- 19. Yaitu rentan terjadin-
ya gesekan antar anggota keluarga yang berkumpul di 
rumah setiap hari nyaris selama 24 jam. Apalagi saat 
HL anak kerap perlu bantuan orangtuanya, padahal 
orangtuanya juga harus WFH. 

Oleh karena itu, pada awal April 2020 Sekolah 
IAS Al-Jannah berinisiatif mengadakan program Kelas 
Online Orangtua sepekan 1-2 kali (Sabtu dan Ahad) 
hingga berlangsung pada pertengahan Juni 2020. Se-
banyak 15 kali Kelas online diadakan dengan tujuan 

untuk mengatisipasi dan mengurangi dampak negatif 
tersebut dan memudahkan anak dalam belajar. 

Pematerinya dari eksternal dan internal Al-Jan-
nah. Ada materi yang berkenaan dengan teknik men-
gajar, seperti teknik menghafal Al-Qur’an (Ust. Ujang 
B, SPdI), teknik afirmasi positif (Pak Nafi’udin, MPd), 
pembelajaran aplikatif, kreatif dan menyenangkan di 
rumah (Bu Adelina, SP, Bu Dian A, SPd, dan Ust. Adrianto 
P), teknik berkisah (Kak Awam P), dan permainan terapi 
(Bu Helin DW, SPd).

Materi yang berkenaan dengan menggali dan 
mengasah minat & bakat anak disampaikan oleh Pak 
Ali Nurdin, SPd.  Sedangkan Pak Hanjaeli menyam-
paikan materi tentang mengasal skill anak dalam 
menulis buku.

Untuk memotivasi dan menginspirasi orangtua 
dalam mendidik anak di rumah, Sekolah IAS Al-Jannah 
menghadirkan Pak Mustafa Yamin, MEd (Fitrah Orag-
ntua Sebagai Pendidik Utama), Ayah Irwan R, Dr. Adian 
Husain dan Ust. Harry S (tentang perang orangtua dan 
hakikat Ramadhan), Bu Rini S, MSE (Manajemen Diri 
dan Keluarga), dan dr. Syarifah HP, SpA (Menjaga Imu-
nitas Keluarga). 

Walhasil, siapakah diri kita? Apakah kita adalah 
orangtua yang semula takut dan marah, lalu mulai men-
gendalikan emosi dan belajar, dan akhirnya bertumbuh 
di era Covid-19? Itulah zona-zona yang diilustrasikan 
oleh Bu Rini S yang juga telah memberikan tips-tipsnya 
agar dapat berdamai dengan perubahan. 

Menyiapkan Orantua menjadi 
yang terbaik dirumah?



Kurban bukan sekadar perayaan ritual. Kurban 
juga mengandung nilai pembelajaran, motivasi, 
kepedulian, bahkan ilmu pengetahuan. Itulah pe-

san edukasi yang disampaikan Sekolah IAS Al-Jannah 
dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di 
tengah pandemi covid-19.

Semangat ibadah dan berderma menjadi mo-
tivasi bagi siswa Al-Jannah dan orangtuanya, dengan 
menitipkan hewan kurbannya di kepanitiaan sekolah. 
Begitu pula ghirah guru dan karyawan Al-Jannah dalam 
menjalankan amanah kepanitiaan. Suasana pandemi 
covid-19 pun menambah syahdu kurban kali ini.

Penyembelihan dan pembagian hewan kurban 
dilakukan sesuai dengan aturan dan protokol keseha-
tan baik panitia pelaksana maupun hewan kurbann-
ya. Seluruh panitia menggunakan masker, sarung tan-
gan, sepatu, dll. Bahkan semua hewan kurban harus 
mendapatkan sertifikat kesehatan dari dinas pertanian. 

Sekolah IAS Al-Jannah tahun ini mendapat 
amanah hewan kurban 1 ekor kerbau, 3 ekor sapi, 3 
ekor domba dan 22 ekor kambing. Disalurkan kepada 
para 365 orang mustahiq yang ada di lingkungan seki-
tar dan guru-guru Al-Jannah.

BERKURBAN BERKURBAN 
DI TENGAHDI TENGAH
PANDEMIPANDEMI
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PEMOTONGAN HEWAN QURBAN PEMOTONGAN HEWAN QURBAN 
SEKOLAH IAS ALJANNAH 2020SEKOLAH IAS ALJANNAH 2020
https://www.youtube.com/https://www.youtube.com/
watch?v=aQGEZ7BgM0E&t=14swatch?v=aQGEZ7BgM0E&t=14s
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