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Nasehat Rasulullah SAW : “Jagalah 5 hal sebelum datang 5 hal, (1) Mudamu 

sebelum datang masa tuamu, (2) sehatmu sebelum datang masa sakitmu, (3) 

waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu, (4) kayamu sebelum datang 

masa miskinmu, dan (5) hidupmu sebelum datang waktu ma�mu.

Nasehat Rasulullah diatas merupakan pengingat bagi umatnya mengenai 

pen�ngnya menghargai waktu. Waktu yang telah Allah berikan kepada kita 

harus kita manfaatkan sebaik-baiknya supaya  �dak menyesal di kemudian 

hari. Begitu pula nikmat sehat yang begitu berharga.

Kesehatan merupakan nikmat dan karunia dari Allah SWT yang sering 

dilupakan oleh kita. Banyak orang yang menyepelekan tentang kesehatan 

tubuhnya. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan tubuh 

kita di antaranya dengan mengonsumsi makanan yang bergizi, berolahraga, 

menjaga kebersihan lingkungan dan lain-lain. Mengingat pen�ngnya masalah 

kesehatan maka diperinga� hari-hari yang berkaitan dengan kesehatan 

diantaranya Hari Gizi Nasional, Hari Gizi dan Makanan, Hari Kesehatan, dan 

lain-lain.

Pada edisi ke-42 ini, Alinea juga hadir dengan tema kesehatan “Go Earthy Stay 

Healthy” (Ayo Bersahaja dan Tetap Sehat!) yang bertujuan untuk selalu 

mengingatkan kita akan pen�ngnya kesehatan. Apa saja kiat-kiat yang bisa 

kita lakukan untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Yuk kita baca majalah 

Alinea edisi ke-42 ini!
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Adi Supriadi (Pak Adi) dan Nurhasanah

Selamat atas pernikahan:

Baarakalaahu lahumaa, wabaaraka ‘alaihimaa wajama’a bainahumaa fii khoirin wa ‘aafiyatin

Bapak Isma'il bin Bonawi                                      Ayahanda dari Bapak Hawin Ausa, S.Pd.I 

Bapak H. Mad Sanim bin H. Ilyas       Ayahanda dari Ibu Is Rosita, S.Pd.I

Bela Sungkawa:
Keluarga besar SIT Aliya turut berbela sungkawa atas wafatnya:

Allaahummaghfirlahum, warhamhum, wa’aafihim wa’fu ‘anhum

Kelahiran:
Ibrahim Muhammad Alkayyis
Alma Shabira Qurrota A'yun
Nayazka Yusuf Al Ghifari

Putra kedua dari Bapak Asep Se�aji, S.Pd

Putri ke�ga dari Bu Wiwi Wilyani Dewi, S.Pd

Putra pertama dari bapak Yusuf Maulana

Ramadhan.. will be coming soon. 

Prepare your mind, body and soul for 

the holy month and gain maximum benefit.

Ramadhan.. akan segera tiba. 

Mari persiapkan pikiran, tubuh dan jiwa 

untuk menyambut bulan suci ini dan 

raihlan manfaatnya semaksimal mungkin.

Marhaban Yaa



PERTANYAAN:

Ustadz, sampai saat ini, kami masih bingung tentang pola hidup sederhana. 

Apakah sama dengan hidup hemat? Mohon penjelasan Ustadz, 

bagaimana pola hidup sederhana yang diprak�kkan oleh 

Nabi Muhammad SAW. 

(Guru SDIT Aliya)

 Dengan  Hidup
Sederhana

Sehat

JAWABAN:

Sederhana adalah sikap yang mengedepankan kebijaksanaan dalam memenuhi kebutuhan hidup, �dak 

berlebihan, atau menghamba materi. Dengan ini, seseorang dapat memilah mana yang harus menjadi prioritas, baik 

perha�an, tenaga maupun harta.  

Meskipun Rasulullah mempunyai sumber kekayaan yang banyak, beliau tetap hidup secara sederhana saja. Ini 

adalah suatu keteladanan yang sangat berharga untuk dicontoh dan diiku�. Allah melarang menjerat leher karena terlalu 

hemat sebagaimana Dia melarang hambaNya untuk hidup boros dan berfoya-foya, karena kedua sikap ini bertentangan 

dengan hidup sederhana. Dalam buku Sentuhan Kalbu (Permadi Alibasyah, 2005: 202), seorang ahli hikmah berkata: 

“Sesungguhnya Allah menjadikan dunia untuk �ga kelompok manusia; kaum mukminin, kaum munafik, dan kaum kafir. 

Orang-orang yang beriman menyiapkan dunia ini ntuk 

perbekalan menuju akhirat. Kaum munafik menjadikannya 

sebagai perhiasan (yang melupakan akhirat). Sedangkan 

kaum kafir menjadikannya tempat bersenang-senang 

(sehingga lupa kema�an dan hari kemudian).”   

Ada beberapa �ps hidup sederhana. Pertama, �dak 

boleh berlebih-lebihan (QS. Al-A'raf:31). Kedua, �dak boleh 

mengonsumsi hal yang membahayakan dirinya apalagi yang 

haram. Ke�ga, hendaklah makan dan minum dengan 

seimbang. Dari Abu Karimah al-Miqdar bin Ma'dikarib RA, 

berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: 

“Tidaklah seorang anak Adam (manusia) dapat memenuhi 

suatu wadah dengan kejelekan kecuali perutnya. Bagi 

manusia sebenarnya cukup beberapa suapan saja untuk menegakkan tulang punggungnya. Jika �dak dapat mengalahkan 

hawa nafsunya, sebaiknya dia mengisi perut seper�ga untuk makannya, seper�ga untuk minumnya, dan seper�ga untuk 

nafasnya.” (HR. Imam Ahmad, Imam at-Tirmidzi, dan Imam Ibnu Majah) Pola hidup, pola makan, dan pola pikir yang diatur 

sesuai arahan agama, insya Allah akan terhindar dari hal-hal yang �dak diharapkan.

KONSULTASI

AGAMA
Mahfud Hidayat, S.Si

Guru Al-Quran SDIT Aliya, 
Penyuluh Agama Islam Non PNS Kemenag Kota Bogor



JAWABAN:

Pada dasarnya, obat ha� berkaitan dengan penyakit ha�. Indikasinya, ha� 

merasa resah, gundah gulina, sering �dak sabar, senang melihat orang lain susah, 

malas beribadah, dan lain-lain. Penyakit ha� ada dua jenis; syahwat dan syubhat. 

Dalam kitab Syarh al-Thahawiyyah (hal.250-254), Imam Ibn Abu al-Izz al-Hanafi 

menjelaskan, penyakit yang paling ganas adalah syubhat. Pemilik ha� yang berpenyakit syubhat �dak menyadari dirinya sakit, 

bahkan kema�an ha�nya �dak ia ketahui. Terkadang ia menyadari dirinya sakit, namun �dak mau mengoba�nya. Ciri ha� yang 

sakit, ia lebih memilih nutrisi dan obat yang membahayakan daripada yang bermanfaat. 

Dalam lagu Tombo A� disebutkan bahwa lima perbuatan yang menjadi obat ha� adalah: (1) membaca Al-Qur'an 

beserta maknanya, (2) gemar shalat malam , (3) bergaul dengan orang saleh, (4) rajin berpuasa sunnah, (5) berlama-lama zikir di 

waktu malam. 

Syair “Tombo A�” alias obat ha� yang berjumlah lima amalan ibadah di atas adalah bersumber dari syair berbahasa 

Jawa yang populer secara turun-temurun. Syair yang berisi nasihat ini semakin booming setelah masuk ke dunia rekaman yang 

dilantunkan Cak Nun (Emha Ainun Najib) dan dipopulerkan oleh Opick dengan versi bahasa Indonesianya. 

Ada pihak yang menyebutkan bahwa syair Tombo A� ini berasal dari Sunan Bonang, salah satu ulama shalih penyebar 

Islam di tanah Jawa, di mana beliau menggunakan syair itu sebagai media dakwah. Meski demikian, apakah bisa dikatakan 

bahwa otoma�s beliau perumus Tombo A�? Bisa jadi, namun kemungkinan hal itu kecil, karena Wali Songo adalah ulama yang 

dikenal menganut metode sanad dalam ajarannya hingga kemungkinan besar ajaran yang disampaikan merujuk kepada ulama 

sebelumnya. Jika seandainya bukan Sunan Bonang, lalu siapa ulama sebelum beliau yang merumuskannya?

Pertanyaan itu terjawab oleh kitab Shifat Ash Shafwah karya Ibnu Al Jauzi (597 H) ulama besar madzhab Hanbali, di 

mana saat beliau menulis biografi Yahya Bin Muadz Ar-Razi ulama yang wafat di Naishabur tahun 258 H, beliau menuliskan 

bahwa Yahya menyampaikan 5 obat ha� (lihat, Shifat Ash Shafwah, 4/92). Dalam kitab itu Yahya bin Muadz menyatakan bahwa 

“dawa' al qalb khomsah asya'” (obat ha� ada 5 perkara), yang dalam bahasa Jawa, ”tombo a� iku limo perkarane” (obat ha� ada 

5 perkara).

Dari lima perkara itu Yahya bin Muadz merinci, ”qira'ah Al Qur'an bi at tafakkur” (membaca Al Qur'an dengan 

perenungan), yang dalam bahasa Jawa, ”moco Quran angen-angen sakmaknane”. Yang kedua adalah “khala' al bathn” 

(kosongkan perut atau berpuasa), yang dalam bahasa jawa, ”weteng siro kudu luwe”. Obat ha� selanjutnya adalah, ”qiyam al 

lail” kalau dijawakan menjadi, ”sholat wengi lakonono”. Selanjutnya adalah, ”tadharru' 'inda as-sahr” (beribadah saat waktu 

sahur) kalau dalam versi Jawa, ”dzikir wengi ingkang suwe”. Sedangkan obat ha� yang terakhir yang disebut Yahya bin Mu'adz 

adalah, ”mujalasah as-shalihin” (bergaul dengan orang-orang shalih) yang dalam versi Jawanya, ”wong kang sholeh 

kumpulono.”

Jika demikian, syair tombo a� di atas �dak hanya sebagai lagu. Lebih dari itu, jika kita ingin ha� sehat dan tenang, maka 

amalkanlah! Wallahu a'lam. 

PERTANYAAN:

Ustadz, saya sering mendengar lagi Tombo A� (Obat Ha�) yang dilantunkan oleh 

salah seorang penyanyi terkenal di Indonesia. Apakah betul obat ha� ada lima perkara? 

Jika betul, mohon berkenan Ustadz menyampaikan rujukannya! Syukran. 

(Jamaah Masjid Bogor Utara)

OBAT HATI
OBAT HATI



M ens sana in corpore sano (Di dalam 

tubuh yang sehat terdapat Jiwa yang 

kuat) slogan yang sudah dikenal oleh 

banyak orang sejak dulu. Se�ap orang yang 

kesehatan  terjaga in syaa Allah akan melakukan 

kegiatan sehari-hari dengan baik, semangat, �dak 

cepat lelah dan �dak mudah sakit. Termasuk dalam 

agama kita yaitu Islam yang sungguh memperha�kan 

masalah kesehatan. Mengapa demikian karena 

kesehatan adalah salah satu penunjang utama dalam 

melaksanakan ibadah kepada Allah swt serta dalam 

bekerja.

Aliya sebagai ins�tusi pendidikan pun perlu 

menghadirkan  lingkungan sekitar sekolah terjaga 

dengan baik. Sekolah salah satu tempat yang paling 

umum digunakan sebagai sarana pembelajaran dan 

proses belajar mengajar harus didukung oleh 

lingkungan yang sehat dan baik.

Semua warga sekolah harus mempunyai tubuh 

yang sehat serta jiwa yang kuat. Bagaimana mencapai 

target itu maka sekolah melakukan berbagai usaha 

nyata. Kebersihan sekolah juga berdampak dan 

berpengaruh pada besarnya warga sekolah   juga 

sekolah itu sendiri. Lingkungan yang indah dan posi�f  

juga berdampak bagi otak manusia 

sehingga perlu menjaga kebersihan 

lingkungan sekolah.

Kualitas pendidikan untuk anak berkaitan erat 

dengan sumberdaya manusia yang berkualitas. 

Sumber daya yang berkualitas adalah yang memiliki 

jasmani dan rohani yang sehat.

Pemeliharaan kesehatan sekolah dilakukan 

untuk memelihara, meningkatkan dan menemukan 

secara dini gangguan kesehatan yang mungkin terjadi 

terhadap peserta didik. Program kesehatan dilakukan 

dengan berbagai kegiatan pemeliharaan kesehatan 

sekolah diantaranya adalah:

1. Pemeriksaan kesehatan dan gigi siswa

Kegiatan ini merupakan program ru�n 

Puskesmas bekerja sama dengan sekolah 

dalam memberikan pelayanan kesehatan 

anak sekolah di wilayah kerja Puskesmas 

Sindang. Kegiatan pemeriksaan kesehatan ini 

melipu� pemeriksaan berat badan (bb), 

�nggi badan (tb), pemeriksaan gigi, mulut, 

telinga, kulit, dan kuku.

SEHAT 

BERSAMA SEKOLAH

Oleh : Sri Andriani, S.Pd



D a r i  h a s i l  p e m e r i k s a a n  t e r s e b u t 

Alhamdulillah  peserta didik SDIT Aliya 

sehat, meski ada beberapa anak yang 

memang sedikit bermasalah dengan 

kesehatannya, seper� gigi yang rusak, 

telinga yang tersumbat serta berat badan 

kurang atau berat badan yang berlebih. 

Program ini dilaksanakan se�ap 2 kali dalam 

1 tahun pelajaran hal ini dilakukan agar 

kesehatan dan  gigi peserta didik terdeteksi 

sejak dini.

2. Imunisasi lanjutan  

Program imunisasi ini merupakan imunisasi 

lanjutan dari imunisasi yang diberikan saat 

bayi yang kemungkinan besar kekebalannya 

sudah berkurang sehingga perlu diperkuat 

dengan imunisasi lanjutan yaitu DT, Td, dan 

campak hal ini direkomendasikan oleh 

Kementerian Kesehatan RI dan IDAI. 

Imunisasi lanjutan ru�n dilakukan pada 

siswa kelas 1 yaitu imunisasi campak yang 

biasanya di lakukan bulan Agustus, 

imunisasi Td (imunisasi lanjutan di kelas 1)  

dan Dt (imunisasi lanjutan di kelas 2) pada 

bulan November.

3. Pemberian obat cacing

Kegiatan minum obat secara serentak 

disekolah sebagai bentuk pengawasan dan 

pengendalian penyakit cacingan pada usia 

sekolah. Terkadang siswa diberi obat untuk 

diminum di rumah, namun prakteknya obat 

itu �dak diminum. Pemberian obat cacing 

setahun sekali ini program pemerintah yang 

bekerjasama dengan puskesmas Sindang 

Barang  biasanya dilakukan  pada bulan 

Oktober.

4. Lomba kebersihan kelas

Sekolah mengadakan lomba kebersihan 

kelas se�ap tahunnya untuk mengedukasi 

peserta didik tentang pen�ngnya menjaga 

kebersihan dan kesehatan khususnya di 

dalam kelas. Bila lingkungan sekolah 

maupun lingkungan kelas bersih dan ditata 

dengan baik maka mo�vasi belajar yang 

�mbulpun akan baik.

Selain program kerjasama ru�n yang 

dilakukan antara pihak sekolah dengan Puskesmas 

juga banyak kegiatan yang sudah dilakukan oleh 

sekolah diantaranya adalah melakukan kegiatan 

mencuci tangan serta pemeriksaan mata yang 

bekerjasama dengan rumah sakit swasta di Bogor, 

menggosok gigi secara baik dan benar dalam 

kegiatan pramuka, pemberantasan sarang nyamuk 

serentak di lingkungan sekolah. Tidak hanya peserta 

didik, staf pengajar serta tenaga kependidikan pun 

difasilitasi sekolah dalam mengiku� penyuluhan 

tentang kesehatan terutama dalam pertolongan 

pertama.

Komite Aliya selaku patner sekolah pun 

mendukung pen�ngnya kesehatan sekolah. Banyak 

program yang dilakukan oleh komite diantaranya 

seminar kesehatan, dan lain-lain.

Dalam waktu dekat sekolah akan melakukan 

kerjasama dengan Puskesmas terkait dengan 

penyuluhan penjual di sekitar sekolah dalam hal 

penggunaan dan bahaya plas�k dalam makanan dan 

masih banyak pekerjaan rumah tentunya dalam hal 

kesehatan sekolah ini. Semua warga sekolah perlu 

mendukung sepenuhnya bahwa kesehatan sekolah 

pas� berdampak pada semua warga sekolah. 



ada dasarnya se�ap orang pas� ingin P memiliki tubuh yang sehat, namun seiring 

dengan berkembangnya zaman dan 

kesibukan, terkadang kita mejadi lupa menjalani pola 

hidup sehat guna menjaga kesehatan. Hasilnya, kita 

menjadi terjangkit berbagai macam penyakit dan 

�dak jarang penyakit tersebut adalah penyakit 

serius. Untuk menghindari hal tersebut, hal yang 

paling mudah kita lakukan adalah dengan menjalani 

pola hidup sehat.

Penger�an Pola Hidup Sehat.

Pola hidup sehat adalah upaya seseorang untuk 

menjaga tubuhnya agar tetap sehat. Pola hidup sehat 

dapat dilakukan dengan cara mengonsumsi makanan 

bergizi, olahraga secara ru�n, dan is�rahat yang 

cukup. Kebanyakan dari kita menganggap bahwa 

pola hidup sehat adalah pola hidup yang sulit untuk 

dijalani. Namun sebenarnya, ada banyak cara yang 

mudah dilakukan untuk menjaga diri kita tetap sehat.

Berikut �ps pola hidup sehat yang mudah dilakukan 

1. Mengkonsumsi makanan bergizi

Makanan adalah salah satu faktor utama dalam 

hidup sehat. Makanan penuh gizi akan sangat 

membantu untuk menjadikan tubuh lebih sehat. 

Hindari makanan berlemak dan makanan yang 

mengandung pengawet karena hal tersebut dapat 

berbahaya bagi tubuh. Kita dapat menggan� 

makanan dengan mengonsumsi makanan yang 

penuh gizi seper� rendah gula, kaya serat, dan 

banyak vitamin. Perbanyaklah sayur dan buah, 

baiknya kamu mengonsumsi lima sampai enam porsi 

se�ap harinya. 

2. Perbanyak olahraga

Ru�n berolahraga bukan hanya bagian pola hidup 

sehat dari orang yang memiliki usia muda. Olahraga 

adalah kegiatan yang pen�ng dilakukan. Berapapun 

usiamu, usahakan untuk tetap ak�f secara fisik. 

Banyak orang berpikir bahwa olahraga adalah 

kegiatan yang melelahkan, maka �dak heran apabila 

saat ini semakin banyak orang yang malas untuk 

berolahraga. Padahal olahraga memiliki banyak 

sekali manfaat untuk kesehatan hidup kita. Olahraga 

juga dapat membantu kita untuk menjalani pola 

hidup sehat. 

3. Is�rahat yang cukup

Is�rahat yang cukup adalah bagian yang pen�ng 

dalam menjalani pola hidup sehat. Kebutuhan 

is�rahat dan �dur se�ap individu berbeda-beda 

sesuai tahap perkembangan ak�vitas yang dijalani. 

Oleh karena itu, sesibuk apapun kita, usahakan untuk 

selalu beris�rahat dan �dur dengan cukup. Tidur 

dalam posisi yang baik juga dapat merangsang 

krea�vitas dan meningkatkan ingatan. Maka aturlah 

jam �dur kamu agar bisa mendapatkan �dur yang 

efek�f dan hidup sehat.

4. Perbanyak minum air pu�h dan gosok gigi secara 

teratur

Maka, jagalah kebersihan mulut dengan baik. 

Perbanyak minum air pu�h untuk memancing 

produksi air liur yang banyak. Selain itu, gosoklah gigi 

secara teratur terutama setelah makan dan sebelum 

�dur, dan rajinlah berkumur.

SEMUA 
INGIN SEHAT Oleh :

Dianawati, S.Pd.I



5.  Berpikir posi�f

Para peneli� telah menemukan manfaat dari berpikir 

posi�f untuk kesehatan. Salah satu manfaat berpikir 

posi�f adalah membantu membangun sistem 

kekebalan tubuh, tetapi juga dapat menunjukkan 

pengaruh kondisi seseorang secara keseluruhan 

sehingga mampu memperpanjang usia dan juga 

menjadi lebih produk�f.

Pola Hidup Sehat Menurut Islam

Islam sebagai agama yang sempurna dan lengkap. 

Telah menetapkan prinsip-prinsip dalam penjagaan 

keseimbangan tubuh manusia. Di antara cara Islam 

menjaga kesehatan yaitu dengan menjaga 

kebersihan dan melaksanakan syariat wudu dan 

mandi secara ru�n bagi se�ap muslim. Nabi 

Muhammad SAW semasa hidupnya meninggalkan 

banyak ajaran bermanfaat, yang mana berlaku 

hingga sekarang bagi para umatnya. Salah satunya 

sederet  kebiasaan hidup sehat yang dulu semasa 

hidupnya dilakukan oleh beliau, berikut cara hidup 

sehat beliau :

1. Bangun dan salat di seper�ga malam

“Wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk 

melakukan shalat di malam hari.” Perintah ini 

diberikan oleh Allah untuk kita bisa melaksanakan 

shalat di malam hari, qiyamulail atau shalat tahajud. 

Shalat seper� ini tentunya membuat kita akan lebih 

sehat karena bangun lebih pagi, dan udara atau 

kondisi di waktu ini adalah waktu-waktu terbaik.

2. Sering berpuasa

Rasulullah  sering berpuasa pada hari Senin dan 

Kamis. Selain ibadah puasa juga ternyata memiliki 

manfaat yang luar biasa bagi kesehatan.

3. Makan dan minum pelan-pelan, �dak berlebih-

lebihan, dan sambil duduk

4. Aturan minum air

Rasulullah menerapkan kebiasaan untuk  �dak 

meminum dalam sekali nafas “Jangan minum air 

dalam satu nafas, tetapi meminumnya dalam dua 

atau �ga nafas.” Itu adalah cara minum ala Nabi 

Muhammad SAW. Hal ini ternyata dibuk�kkan oleh 

ilmu pengetahuan sendiri bahwa ke�ka seseorang 

meminum terlalu banyak air dalam waktu singkat 

dapat mengalami sakit kepala, ke�dakseimbangan 

dalam �ngkat elektrolit darah dan bahkan �mbulnya 

rasa pusing.

5. Rajin olahraga

Tiga jenis  olah raga yang dianjurkan Nabi 

Muhammad SAW  dapat dianggap sebagai sumber 

dari semua jenis olah raga yang ada pada zaman 

sekarang. Ke�ganya, mengandung aspek kesehatan, 

keterampilan, kecermatan, spor�vitas, dan 

kompe�si. Sebagaimana Sabda Nabi SAW “Ajarkan 

putera-puteramu berenang dan memanah.” (HR. 

Ath-Thahawi) . .“Lemparkanlah (panah) dan 

tunggangilah (kuda).” (Riwayat Muslim).

6. Menjaga Kebersihan

Ar�nya menjaga kesucian dan kebersihan dari semua 

aspek mulai dari sekujur badan, makanan, pakaian, 

tempat �nggal maupun lingkungan. 

7. Menjaga pola makan

Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa perut 

bukanlah wadah yang siap diisi apa saja sesuai 

keinginan kita. Sekalipun diisi, �dak berlebihan 

sehingga melebihi batas kemampuannya. Juga harus 

memperha�kan untuk  memakan makanan yang 

baik dan halal baik secara dzat maupun cara 

mendapatkannya.

8. Bersilaturahim, �dak marah-marah dan ikhlas 

(menjaga diri dari penyakit ha�

Sumber :  

-h�p://www.dakwatuna.com/2015/07/11/71623/p

en�ngnya-menjaga-kesehatan-dalam-prespek�f-

islam/#ixzz6CCaIRKGB

- Pradita Ananda, Jurnalis, 6 kebiasaanGaya  Hidup 

Sehat Rasulullah SAW yang wajib kamu iku�

- Muslim.Or.Id



A nak usia dini adalah anak 

yang berada pada rentang 

usia 0-8 tahun. Usia ini 

m e r u p a k a n  u s i a  y a n g  s a n g a t 

menentukan dalam pembentukan karakter dan 

kepribadian anak. Masa usia dini adalah masa di 

mana anak-anak berada dalam tahap pertumbuhan 

dan perkembangan yang cukup pesat. Pada masa ini 

anak-anak membutuhkan perha�an khusus dalam 

menunjang pertumbuhan dan perkembangannya 

baik fisik maupun mental. 

Makanan yang bergizi seimbang serta 

s�mulasi yang intensif sangat dibutuhkan untuk 

pertumbuhan dan perkembangan tersebut. 

Peranan orang tua dan guru sebagai sosok 

pendamping saat anak melakukan ak�fitas dalam 

kehidupannya sehari-hari sangat dominan dan 

sangat menentukan kualitas hidup anak di 

kemudian hari. Sehingga sangatlah pen�ng bagi 

mereka untuk mengetahui dan memahami 

permasalahan dan gangguan kesehatan pada anak 

usia dini yang cukup luas dan kompleks. Deteksi dini 

gangguan kesehatan anak usia dini dapat mencegah 

permasalahan yang diakibatkan menjadi lebih berat 

lagi.

Beberapa ciri-ciri anak yang sehat, 

menurut Departemen Kesehatan RI (1993), 

diantaranya yaitu : 

a. Tumbuh dengan baik, dapat dilihat 

dari naiknya berat badan dan �nggi 

b a d a n  s e c a r a  t e r a t u r  d a n 

proposional.

b. Tingkat perkembangannya sesuai dengan 

umurnya. 

c. Gesit, ak�f dan gembira.

d. Mata bersih dan bersinar.

e. Nafsu makan baik.

f. Bibir dan lidah tampak segar.

g. Pernafasan �dak berbau.

h. Kulit dan rambut tampak bersih dan �dak 

kering atau kusam.

i. Mudah menyesua ikan  d i r i  dengan 

lingkungan. 

Dalam hal asupan peran orang tua sangat 

pen�ng bagi anak. Karena orang tua harus bisa 

memilih asupan yang baik bagi kesehatan anak. 

Asupan yang baik adalah makanan dan minuman 

yang mengandung gizi yang baik untuk kesehatan 

seper� vitamin, mineral serta zat lainnya. Jika orang 

tua ingin anak memiliki tubuh yang sehat, tentunya 

orang tua juga harus bisa menjaga asupan untuk 

anak. Karena asupan yang diberikan juga 

mempengaruhi perkembangan mereka di usia 

dewasa kelak.

Anak Usia Dini

Must be Healthy

Oleh : Nindya Ningrum, S.Pd



Zaman sekarang banyak makanan yang 

mengandung zat pengawet dan pewarna yang 

berbahaya bagi tubuh dan tentunya harus dijauhi 

oleh anak-anak. Sebagai orang tua kita harus pandai 

memilih makanan sehat dan �dak sehat yang akan 

dikonsumsi anak. 

Di lingkungan sekolah peran guru juga �dak 

k a l a h  p e n � n g n y a  d a l a m  m e n s � m u l u s 

pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. 

Orang  tua  dan  guru  beker jasama da lam 

mewujudkan anak usia dini yang sehat, cerdas dan 

ceria yang saat ini juga sedang digalakkan oleh 

pemerintah. Di Sekolah KB dan TKIT Aliya 

contohnya, banyak program-program yang sudah 

menjadi kegiatan ru�n se�ap tahunnya untuk 

menunjang dan mens�mulus tumbuh kembang 

serta kesehatan anak usia dini. Beberapa kegiatan 

tersebut  d iantaranya  dengan melakukan 

pemeriksaan kebersihan kuku, telinga, rambut, gigi 

dan pakaian, pengukuran berat  badan, �nggi 

badan dan lingkar kepala yang ru�n dilakukan 

se�ap bulan, bekerjasama dengan pihak puskesmas 

setempat dengan pemberian vitamin A dan obat 

kecacingan serta program 'makan bersama' yang 

mengenalkan menu makanan sehat, buah dan 

sayuran kepada anak-anak. KB dan TKIT Aliya juga 

melaksanakan program pemeriksaan kesehatan 

dan gigi dengan mendatangkan Dokter dari 

Puskesmas.  Hasil pengukuran dan pemeriksaan 

kesehatan dan gigi juga dilaporkan kepada orang 

tua, agar orang tua dapat menindak lanju� jika ada  

y a n g  a n a k  m e m b u t u h k a n  � n d a k a n  d a n 

penanganan khusus. 

     Se�ap anak berhak mendapatkan 

kesehatan untuk proses pertumbuhan dan 

perkembangannya. Karena dengan kesehatan anak 

bisa melakukan apa yang dia mau, berak�vitas 

dengan lancar dan baik, berfikir secara rasional dan 

dapat berkonsentrasi saat belajar. Untuk itu 

kesehatan sangatlah pen�ng bagi anak usia dini 

karena akan mempengaruhi perkembangan fisik, 

intelektual, dan emosional yang op�mal. Akan 

tetapi bukan hanya anak saja, orang dewasa juga 

memerlukan kesehatan yang baik untuk bisa 

mendidik dan memberikan contoh yang baik 

mengenai pen�ngnya kesehatan dan menjaga 

kebersihan bagi diri sendiri dari sejak usia dini.

Da�ar Pustaka

Ÿ Widarmi D Wijana, dkk. 2015. Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini. Tanggerang Selatan: Universitas 

Terbuka.

Ÿ DEPKES. 2002. Panduan Umum Keluarga Mandiri sadar Gizi (Kadarzi). Jakarta: Departemen Kesehatan 

RI.



Dengan berharap ridha Allah swt, Yayasan Himma 'Aliya berkomitmen 

melanjutkan pengembangan operasional sekolah melalui penyelenggaraan 

pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama, sebagai upaya menjaga 

kesinambungan pendidikan �ngkat dasar yang telah beroperasi sejak 2003.   Insya  Allah 

sarana prasarana untuk ini akan segera dibangun di atas tanah wakaf seluas  4500 m2 yang terletak di jalan Gardu Raya, 

tepat di sebrang jalan berhadapan TKIT Aliya. Harapan yang telah lama dicanangkan ini, atas izin Allah swt, semoga 

dapat segera terwujud melalui dukungan semua pihak yang mempunyai perha�an besar pada pendidikan Islam di Aliya 

khususnya.

SMPIT Aliya didirikan untuk mewujudkan sekolah Islam pembelajar yang unggul, mandiri berlandaskan sumber-sumber 

Islam yang sahih, yang menghasilkan generasi kompeten, berdaya saing �nggi, beriman dan bertaqwa pada jenjang 

sekolah menengah pertama dengan tetap berpijak pada payung hukum Negara Kesatuan Republik Indoensia. Sebagai 

bagian dari kesatuan dari Sekolah Islam Terpadu Aliya, SMPIT Aliya melaksanakan kurikulum terpadu dan komprehensif 

berdasarkan pada filosofi 'ilmullah, Dialah Allah yang telah menciptakan alam dengan sempurna yang satu sama lain 

saling berkaitan, tunduk dengan sunatullah, Allah sebagai sumber ilmu pengetahun (Al-Aliim). 

Dr. Dian Wulandari, S.Psi, M.Pd

SMPIT Aliya melaksanakan kurikulum yang ditetapkan 

pemerintah, diintegrasikan dengan muatan agama Islam, 

kemampuan membaca Alquran, kajian hadits, 

pembekalan keterampilan, pembinaan akhlaq islami, serta 

sikap posi�f  dalam mempersiapkan peserta didik 

beradaptasi pada era industri 4.0 dan society 5.0.  Proses 

pembelajaran berbasis IT dirancang mendukung literasi 

teknologi siswa agar lebih adap�f dan produk�f menjalani 

kehidupan sehari-hari, baik sebagai pelajar maupun 

bagian dari masyarakat

SMPIT ALIYA
Ekslusif



Pendidikan dilaksanakan dengan memperha�kan paradigma holis�k-integra�f, antara jasmani-ruhani, 

mengasah berbagai kecerdasan, menguasai dan mengamalkan ruh agama Islam, mengupas teori�s untuk 

melandasi �ndakan prak�s yang logis, mengapresiasi kondisi khusus individual sambil mela�h kecakapan 

sosial, mengintegrasikan pendidikan keagamaan, filsafat, e�ka, este�ka, muamalah, dan kesatuan 

pengetahuan-sikap-perilaku. Pendidikan didasarkan pada ruh Islam sebagaimana dituangkan Allah swt dalam 

Alquran dan dicontohkan Rasulullah saw dalam al-hadits.  Kegiatan membaca Alquran dan hafalan surat-surat 

pilihan dilaksanakan secara intensif guna membekali peserta didik menjadi pemimpin masa depan yang cinta 

Alquran. Pengayaan materi agama berupa kajian kitab kuning, hadits dan ilmu hadits yang bersumber pada 

kitab Riyadush Shalihin.

Kegiatan menuntut ilmu dan menguasai kompetensi �dak lepas dari upaya menghadirkan Allah dalam 

semua kegiatan.  Proses pembinaan mental khususnya di tahun awal masuk sekolah, diperkuat pembiasaan 

dalam membangun akhlaqul karimah sepanjang tahun, ditujukan memperkokoh pembentukan karakter 

disiplin, bertanggungjawab dan solu�f dalam berbagai permasalahan dengan target menghasilkan output 

imamul mu�aqien. Untuk mencapai hal tersebut, pendidikan 

berprinsip pada prinsip membawa sesuatu ke arah op�malitas 

potensi secara bertahap sesuai kondisi fitriyah peserta didik. 

Kegiatan pembelajaran diperkuat dengan pembiasaan yang 

mengedepankan qudwah hasanah, diarahkan untuk 

memperkuat mul�literasi, menyasar peningkatan signifikan 

pada keterampilan berkomunikasi beberapa bahasa, 

berteknologi, praktek kewirausahaan dan wawasan lingkungan. 

Kegiatan integra�f diarahkan pada kecakapan hidup, literasi 

dalam segala bidang, kewirausahaan, kepemimpinan, mampu 

berinovasi, dan turut serta dalam pemeliharaan lingkungan. 

Pengayaan kemahiran khusus dlaksanakan dengan program pengabdian sesuai kemampuan peserta didik dan 

kebutuhan masyarakat terdekat sebagai terapan perintah Alquran untuk senan�asa berupaya maksimal 

menjadi manusia yang bermanfaat (anfa'uhum linnas). 

Upaya memberikan layanan pendidikan yang unggul insyaa Allah didukung oleh profesionalisme dalam 

manajemen sumber daya manusia, sarana prasarana, hingga sumber daya lingkungan masyarakat sehingga 

sekolah menjadi ins�tusi yang memberdayakan mul� kapital untuk kepen�ngan umat dalam membentuk 

generasi islami yang kuat dan bermartabat.  Manajemen SMPIT Aliya dikelola atas pengawasan dan arahan 

Direktur SIT Aliya, ibu Dr. Dian Wulandari, S.Psi, M.Pd, didukung pengembangan layanan pendidikan yang 

produk-produknya direkomendasikan Divisi Riset dan Pengembangan yang dipimpin ibu Ir. Ani Anggraeni, M.Pd 

beserta �m.  Pengalaman SIT Aliya dalam melaksanakan operasional SDIT Aliya dan TKIT Aliya selama 17 tahun, 

diharapkan memperkaya khazanah pembelajaran di seluruh lini pengelolaan sekolah yang berdampak 

signifikan dalam membuat perencanaan strategis SMPIT Aliya.

Harapannya, perencanaan SMPIT Aliya didukung segenap lapisan masyarakat sehingga cita-cita 

membentuk generasi qur'ani yang bertaqwa dan mampu bekontribusi posi�f di dalam masyarakat akan 

terwujud. Semoga Allah swt meridhai se�ap langkah meraih cita-cita ini. Aamiin yaa Robbal'aalamiin. 

Nomor Rekening Par�sipasi Pengembangan SMPIT Aliya

BRI Syariah 1046172341 a/n SMPIT ALIYA BOGOR 

BMT Aliya 20.06.00060 a/n SMPIT ALIYA

Contact Person : 0815 1961 9812 (Ibu Hani)



Bismillah … Perubahan harus kita mulai … Merdeka!!!

Oleh : Luluk Dianarini, S.TP
(Kepala SDIT Aliya)

           elum lama ini  kita mendengar adanya 4 poin kebijakan “Merdeka Belajar”

          dari Mendikbud Nadiem Makarim, yang melipu� USBN, UN, RPP, dan PPDB 

        (Zonasi). Seper� apa merdeka belajar yang dimaksud, khususnya terkait USBN?

Dalam pidatonya, Nadiem Makarim mengatakan, “Tahun 2020, USBN akan digan� dengan 

ujian (asesmen) kelulusan yang diselenggarakan oleh sekolah masing-masing.  Ujian untuk menilai kompetensi 

siswa dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis dan atau bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif, seper� 

portofolio dan penugasan (tugas kelompok, karya tulis, dll), sehingga guru dan sekolah lebih merdeka dalam 

menilai hasil belajar siswa”.

Jika kita lihat UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,  pada Bab XVI, Pasal 58 

disebutkan bahwa “Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses 

kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan”, maka apa yang disampaikan 

Pak Menteri seja�nya justru menguatkan kembali semangat dari UU Sisdiknas, dimana evaluasi atau penilaian 

hasil belajar (termasuk ujian kelulusan) siswa seharusnya dilakukan oleh guru di sekolah tersebut dan sekolah 

mendapat keleluasaan untuk menentukan kelulusan siswanya.  

Yang terjadi selama ini, ujian kelulusan berupa USBN justru menjadi domain kementerian dan 

kota/kabupaten dengan menyamakan soal untuk semua sekolah.  Komposisi soal diatur dalam POS USBN yaitu 

20-25% soal dari pusat, dan selebihnya dari kota/kabupaten, dengan bentuk soal dominan pilihan ganda.  

Untuk jenjang lebih �nggi seper� SMP dan SMA kemudian menjadi rancu antara USBN dan UN karena 

bentuknya yang �dak jauh berbeda bahkan seolah-olah USBN adalah miniatur untuk UN.

Sementara itu, jika kita kembalikan kepada pembelajaran kurikulum 2013 (K-13), dimana bentuk 

pembelajarannya adalah tema�k dengan penilaian auten�k dan komprehensif melipu� pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap secara menyeluruh, maka melalui bentuk soal pilihan ganda tentu akan cukup sulit 

untuk mengaplikasikan penilaian yang diharapkan.  Dengan alasan-alasan di atas, maka kebijakan Mendikbud 

untuk menggan� USBN dengan ujian yang diselenggarakan satuan pendidikan (sekolah) perlu kita sambut 

dengan gembira. Meskipun kita semua agak menyayangkan mengapa kebijakan ini muncul di tengah tahun 

pelajaran berjalan, sehingga sekolah perlu dengan cepat beradaptasi dan mengubah strategi menyiapkan 

format ujian secara mandiri.  

Ini tentu menjadi tantangan untuk sekolah dan guru, termasuk SDIT Aliya. Kesiapan SDM menjadi kunci 

keberhasilaan pelaksanaan kebijakan, dan guru-guru SDIT Aliya in syaa Allah akan terus belajar serta 

mengevaluasi se�ap proses yang dijalankan.  Melalui pembelajaran yang berorientasi kepada peserta didik, 

pengembangan program-program sekolah yang komprehensif, dan kerjasama yang baik dari orangtua siswa, in 

syaa Allah SDIT Aliya akan terus berkomitmen untuk selalu menjaga mutu lulusan bahkan menjadi lebih baik.  



Baru kemarin rasanya aku 

berpamitan dengan kedua 

orangtuaku, sampai akhirnya 

mereka harus kembali ke Kota Bogor 

dan aku di sini ... di pesantren, berjuang 

... menimba ilmu agama. Perjuangan 

yang begitu panjang sampai akhirnya aku berada di sini. 

Tak terasa sudah melewa� satu semester hari ini genap 8 

bulan aku di sini. Ponorogo-Bogor ... jarak ribuan 

kilometer tak 

menyurutkan 

s e m a n gat ku 

dalam mencari 

i l m u  w a l a u 

terkadang rasa 

r i n d u 

m e l a n d a , 

rindu kepada 

k e l u a r g a , 

guru-guru, teman-teman dan juga semua kenangan indah 

di kota kelahiranku tapi aku selalu berusaha menguatkan 

diri selalu terngiang kata-kata bunda, “Nak kehidupan di 

dunia hanya sementara, carilah ilmu untuk bekalmu di 

akhirat!” Yah kata-kata itu yang menjadi penguat diriku. 

Kegiatan yang begitu padat tak menyurutkan mo�vasiku 

untuk belajar, di sini ada guru-guru yang selalu 

membimbing, teman-teman yang selalu ada, saling 

menyemanga�, saling membantu dan lain-lain. 

Di sini �dak hanya pelajaran umum dan agama 

yang kudapat tapi banyak pelajaran kehidupan untuk 

bekalku nan� ke�ka terjun ke masyarakat. Mulai dari 

mela�h kemandirian ke�ka aku harus mencuci baju 

sendiri, mengatur semua kebutuhanku, mengatur jadwal 

kegiatanku, memahami teman dengan berbagai macam 

karakter, harus sabar ke�ka mengantri di ruang makan, di 

kamar mandi, di pengambilan uang dan lain-lain. Yah di 

sinilah aku belajar keikhlasan, kesabaran, kesederhanaan, 

persaudaraan dan masih banyak nilai-nilai kehidupan yang 

aku dapatkan di sini.

Di sini �dak hanya dididik dalam keimanan, 

keilmuan dan amalnya tapi juga dididik untuk menjadi kuat 

ha�, akal dan pikirannya serta sehat jasmani dan rohani. 

Hari yang sangat kunan� ke�ka kami mengiku� kegiatan 

lari pagi di hari Jumat bersama seluruh santri di pagi hari, 

menghirup udara segar menyusuri jalanan pedesaan yang 

sangat indah dengan 

s u a s a n a 

p e r s a w a h a n n y a , 

d e n g a n  d i s e l i n g i 

nyanyian indah dan 

t e p u k  b e r s a m a 

teman-teman. Selain 

kegiatan ru�n lari pagi 

para santri juga bisa 

memil ih  club-c lub 

olah raga dan berbagai 

club cabang seni yang dimina�.  

Cobaan dan rintangan pas� ada dalam sebuah 

perjuangan. Mudah-mudahan aku bisa melewa� semua 

i t u .  A y a h  B u n d a 

terima kasih telah 

m e m b a w a k u  k e 

pesantren ini. Doa 

kalian selalu kunan�. 

Teruntuk guru-guruku 

d i  S D I T  A l i y a 

kuucapkan ter ima 

k a s i h  a t a s 

b i m b i n g a n n y a 

sehingga aku bisa 

berada di sini. 

I Love you all...

Pesantren

Oleh: Sri Mulyanih, S.Pd.I
Guru Bahasa Arab Kelas 1 & 2

Par t  2



Profil
Si� Mariyam

Peran guru dalam dunia pendidikan sangat vital. “Pahlawan tanpa tanda jasa” merupakan julukan yang 

ditujukan pada guru. Profil Majalah Alinea kali ini adalah seorang guru yang sangat berpengalaman dalam 

dunia pendidikan. Si� Mariyam, Yaaa….inilah salah satu sosok guru yang mengajar serta mendidik di SDIT 

Aliya sejak tahun 2006. Bu Mariyam, biasa orang di SIT Aliya memanggilnya  merupakan kelahiran Bogor, 30 Mei 1973. 

 Gelar sarjana pendidikan yang dimiliki oleh Bu Mariyam menambah semangat untuk terus mengabdikan dirinya 

dalam dunia pendidikan. Sebelum mengajar di SDIT Aliya, Bu Mariyam juga pernah mengajar di beberapa lembaga 

pendidikan, diantaranya : MD (Madrasah Diniyah) Bahrul Ulum tahun 1992-2003, MI (Madrasah Ib�daiyah) I'anatus 

shibyan tahun 1994-1997, TK Ath-Thohiriyyah tahun 2000-2003, dan SD Insan Kamil tahun 2003-2005. Pengalaman 

mengajar serta mendidik yang sudah sangat lama ini membuat Bu Mariyam menjadi guru yang menginspirasi banyak guru-

guru lainnya di SDIT Aliya terutama dalam hal pendekatan belajar terhadap peserta didik. 

 Guru yang berkacamata ini �nggal di Kampung Sirnagalih Rt 02 Rw 03, Kelurahan Rangga Mekar, Kecamatan Bogor 

Selatan, Kota Bogor. Mengajar dan mendidik di SDIT Aliya memberikan kesan tersendiri bagi istri dari Bapak Muh. Apif 

Rukmana karena sangat menyenangkan serta bangga berada di lingkungan SIT Aliya. Selain bisa mengajar dan mendidik 

peserta didik, juga banyak belajar banyak hal di SDIT Aliya, ujarnya. 

 Banyak pengalaman menyenangkan selama berada di lingkungan SIT Aliya. Kekeluargaan merupakan hal yang 

sangat dirasakan oleh Bu Mariyam selama berada di SDIT Aliya, bisa bekerjasama dalam kepani�aan serta kegiatan sehari-

hari lainnya. Walaupun lokasi rumah dengan SDIT Aliya sangat jauh, namun se�ap hari ia lalui dengan penuh semangat 

karena dihadapkan pada anak-anak yang sangat ceria dan semangat dalam belajar. 

 Bihun goreng dan teh tawar merupakan makanan dan minuman favorit Bu 

Mariyam yang merupakan ibu dari Ananda Afdhal Lathief Aziizan (Izzan). Sebagai 

seorang ibu juga guru, Bu mariyam sangat memperha�kan kesehatan dirinya juga 

keluarganya serta peserta didiknya. Oleh karena itu, pola makan yang teratur dengan 

memperha�kan kandungan gizi yang terdapat di dalam makanan atau minuman 

sangat pen�ng dilakukan. Is�rahat yang cukup, olahraga yang rajin serta menjaga 

kebersihan lingkungan sekitar harus selalu dilakukan, imbuhnya. 

 Saat ini, pola kebersihan dan kesehatan secara umum masih belum bisa 

diterapkan pada masyarakat Indonesia karena kurangnya kesadaran 

masyarakat tentang pen�ngnya nilai kesehatan dan kebersihan diri dan 

lingkungan. Menurut Bu Mariyam, hal tersebut dikarenakan �ngkat 

ekonomi dan pendidikan yang masih rendah serta kurangnya sosialisasi 

dan teladan dari pihak-pihak yang bertanggung jawab akan hal tersebut. 

 Oleh karena itu, Bu Mariyam berpesan kepada semua anak-anak 

di SDIT Aliya agar selalu menjaga kesehatan dan kebersihan agar hidup 

menjadi sejahtera dan bahagia. Bu Mariyam juga berpesan kepada anak-

anak agar senan�asa menjaga akhlakul karimah kapanpun, dimanapun 

sehingga Allah ridho terhadap semua ibadah yang kita lakukan. 

(Abdul)

 “Selalu Semangat Mengajar”



Profil
Ika Priatna

Masuk lebih pagi bagi petugas kebersihan SIT Aliya adalah hal biasa. Ru�nitas pagi sebagai petugas 

kebersihan harus dimulai maksimal pukul 05.30 WIB. Seper� Bapak Ika Priatna misalnya, beliau 

adalah satu dari sembilan petugas kebersihan yang bekerja di SIT Aliya. Pak Ika, begitu beliau 

akrab dipanggil oleh seluruh warga di SIT Aliya merupakan karyawan yang rajin dalam bekerja. Pak Ika berangkat pukul 

05.00 WIB dari rumah yang lokasinya berada di kampung Babakan Rt 03 Rw 11, Kelurahan Bubulak, Kecamatan Bogor 

Barat. Lokasi rumah Pak Ika memang berdekatan dengan SIT Aliya. 

 Menurut pria kelahiran Jakarta, 07 Juli 1972 ini, kebersihan merupakan hal pen�ng dalam sebuah kehidupan. 

Pekerjaan yang dilakukan berupa menyapu, mengepel, membersihkan kaca, dan semisalnya dilakukan dengan senang ha� 

dan ikhlas, begitu menurut beliau. Pak Ika pun berkeyakinan bahwa yang dilakukannya adalah salah satu bentuk ibadah 

kepada Allah SWT, dan sebagai buk� atas keimanan yang selama ini tertanam dalam ha� sebab kebersihan sebagian dari 

iman, ujar Pak Ika. 

 Pak Ika mulai bekerja di SIT Aliya dari tahun 2011. Pria yang merupakan suami dari Ibu Rena Agus�na ini telah 

dikarunia dua orang anak yang bernama Hilman dan Dini Mulyawa�. Sebelum bekerja di SIT Aliya, Pak Ika pernah bekerja di 

sebuah toko meubel bernama Sinar Sari selama 17 tahun. Selama bekerja di SIT Aliya, Pak Ika merasakan kekeluargaan yang 

sangat luar biasa bagusnya, baik dari karyawan, guru, orang peserta didik, maupun peserta didiknya. Semua sangat 

is�mewa di mata Pak Ika sehingga menjadikan nuasa bekerja penuh semangat. 

 Kese�aan mengabdi pada SIT Aliya dari pria yang menyukai ubi rebus ini terlihat saat beliau harus pulang paling 

akhir dari karyawan yang lain bahkan ke�ka rela duduk dekat pos di sekitar rumahnya yang bertetangga dengan SIT Aliya 

guna ikut memantau kondisi keamanan SIT pada malam hari. Halaman rumah Pak Ika banyak ditumbuhi tanaman 

khususnya bunga  karena salah satu hobi beliau juga adalah menanam bunga. 

 Saat ditanya tentang pengalaman menyenangkan selama di Aliya, menurut 

beliau adalah acara bersama seluruh karyawan, guru dan yayasan jalan-jalan. Selain 

itu, ada hal menyenangkan lainnya bagi Pak Ika, yaitu “Saat bertemu bagian 

keuangan di TU SIT Aliya karena ada yang ditanda tangan, hihihi….” katanya. 

 Bagi Pak Ika, kebersihan sangat erat hubungannya dengan kesehatan. Sangat 

banyak penyakit yang �mbul akibat lingkungan yang kurang bersih. Di lingkungan 

rumah Pak Ika, sangat sering mengadakan kerja bak� sebagai upaya menangkal 

berbagai sumber penyakit dari air menggenang, sampah yang menumpuk. Kerja 

bak� dilakukan minimal dua minggu sekali paling lama satu bulan sekali. 

 Kesehatan merupakan keadaaan sejahtera seseorang, baik anggota tubuhnya, 

sosialnya maupun ekonominya, menurut Pak Ika. Oleh sebab itu, menurut pria yang 

sangat menyukai teh manis hangat ini pola hidup sehat dan bersih bisa dimulai dari 

diri sendiri dengan olahraga teratur, makan serta minum yang bergizi juga menjaga 

lingkungan agar tetap bersih. 

 Pak Ika berpesan kepada seluruh anak-anak SIT Aliya untuk selalu buang 

sampah pada tempatnya, rajin olah raga dan belajar dengan tekun agar tumbuh 

menjadi manusia yang sukses serta bahagia dunia dan akhirat. (Abdul)

“Hidup Bersih Cermin Keimanan”
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ada suatu hari, Katherine dan Claudia sedang jajan di sekolah. Mereka selalu P jajan sembarangan, dan meminum minuman yang �dak sehat. Pada suatu 

hari, salah satu teman mereka yang bernama Vina pun datang kepada dua 

sahabat Kathrine dan Claudia. “Hai, kalian selalu jajan dan membeli minuman seper� 

itu?” tanya Vina. “Iya, karena kami sangat menyukainya,” jawab Claudia. Keesokan 

harinya, Katherine dan Claudia �dak masuk sekolah. Ternyata mereka sedang sakit. 

Sepulang sekolah, Vina menjenguk kedua sahabatnya itu. Setelah mendengar cerita dari 

Katherine dan Claudia, Vina tahu ternyata mereka sakit karena sering jajan 

sembarangan. “Makanya, kalau jajan itu jangan sembarangan, ya teman-teman!” Vina 

menaseha� Katherine dan Claudia. “Iya, kami �dak jajan sembarangan lagi,” jawab 

Katherine dan Claudia. Besoknya mereka sudah sehat dan �dak jajan sembarangan lagi.

Karya : Adhisty (IV B)

“Putrii!” teriak Mama. “Ada apa, Maa?” kata Putri. “Kenapa kamarmu kotor sekali? 

Banyak sampah berserakan!” kata Mama. “Aduuh, iya  Maa, nan� akan Putri 

bersihkan,” sahut Putri malas-malasan.  “Sekarang!” perintah Mama. “Iya, Maa,” kata 

Putri tapi tetap �dak membereskan kamarnya.  “Aduuh, malas aah membersihkan 

kamarnya nan� saja. Oh iya, aku kan masih punya buku yang belum selesai aku baca!” 

kata Putri dan langsung membaca bukunya tanpa membersihkan kamar terlebih dulu. 

Tiba-�ba, “Uhuk.. uhuuk..” Putri terbatuk. “Aduuh, tenggorokanku sakit. Aduh, ko 

banyak nyamuk ya?” Putri terbatuk dan tangannya sibuk mengusir nyamuk-nyamuk 

yang terbang di kamarnya. Plak! Satu nyamuk berhasil tertangkap. “Lho, ini kan nyamuk 

demam berdarah! Mamaaaa!” Putri kaget melihat ada nyamuk demam berdarah. 

“Kenapa Putri?” kata mama yang langsung datang setelah mendengar teriakan Putri. 

“Ini, Mah, ada nyamuk demam berdarah!” ujar Putri panik. “Astaghfirullah, Putri! Ini 

karena kamar kamu kotor dan berantakan, jadi sarang nyamuk,” kata Mama. 

Keesokan harinya, Putri merasa pusing dan tubuhnya demam �nggi. Mama langsung 

membawanya ke rumah sakit. Dan ternyata kata dokter, Putri terkena demam berdarah 

dan harus dirawat di rumah sakit selama 2 minggu. “Nah, sudah mama bilang, kan, 

karena kamar Putri kotor dan berantakan, akhirnya Putri jadi sakit,” kata mama. Putri 

mengakui kesalahannya dan mulai saat itu ia rajin merapihkan dan membersihkan 

kamarnya. 

Karya : Tisha (VI C)

02020202020202
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ada suatu hari, ada seorang anak perempuan yang usianya 8 P tahun. Ia bernama Mita. Mita suka sekali jajan. Saat hari Minggu 

jam 12 siang, adalah waktu untuk Mita makan siang. Di meja 

makan ada nasi, mie goreng dan sayur. Sebelum Mita mengambil mie 

goreng Ibunya berkata, “Mita makannya pakai sayur, ya..” Mita pun menolak 

dan berkata, “Enggak ah..”

Pada sore harinya. “Mita kenapa Ibu jarang melihat kamu berolah raga?” 

Tanya Ibu. “Malas ah, bu” kata Mita. “Kenapa kamu malas olah raga?” Tanya 

Ibunya lagi. “Enakan main hp daripada olah raga, bu” jawab Mita. Keesokan 

harinya di sekolah pada saat jam is�rahat Mita jajan mie goreng. Mita jarang 

makan makanan yang sehat. Setelah membeli mie goreng, Mita 

memakannya sampai habis. Hari berikutnya, Mita sakit. Mita bertanya 

kepada ibunya, “Bu, kenapa, aku bisa sakit, ya?” Ibunya menjawab, 

“Mungkin karena kamu jarang makan makanan yang sehat.”

Setelah Mita sembuh, akhirnya ia menjadi sering makan makanan yang 

sehat dan bergizi. Mita �dak mau makan makanan yang �dak sehat karena 

bisa menyebabkan sakit.  

Karya : Echa (IV B)

ada hari Minggu, Lita dan Tila pergi ke pameran buku. Saat sampai P di pameran buku, mereka membaca buku dengan sangat santai. 

Setelah mereka selesai membaca, mereka merasa lapar dan 

akhirnya mereka mencari jajanan.  Mereka pun membeli kebab dan 

langsung memakannya. Setelah kebabnya habis, mereka membuang 

bungkus kebab ke tempat sampah. Namun, saat melihat sekeliling mereka, 

ternyata banyak sekali sampah yang berserakan. Akhirnya Lita dan Tila 

memungut sampah yang berserakan itu dan membuangnya ke tempat 

sampah. 

Ke�ka Lita pulang ke rumah, Lita melihat ibunya sedang membuang plas�k 

berisi sampah di depan rumah tetangga, Lita pun langsung menghampiri 

ibunya dan berkata, “Bu, apa yang sedang Ibu lakukan? Bukankah ini rumah 

tetangga? Kita, kan, harus buang sampah pada tempatnya.” Kemudian 

Ibunya menjawab, “Oh, iya, maaf Lita, Ibu lupa. Terima kasih ya, sudah 

mengingatkan Ibu.”

Hikmah : Jagalah lingkungan kita dengan membuang sampah pada 

tempatnya

Karya : Hasna (VI C)
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uatu hari yang cerah, terlihat Alisha sedang duduk di dekat pohon. Melihat ada 

S kupu-kupu yang terbang, Alisha mengejar kupu-kupu tersebut. Tanpa ia sadari, 

ternyata ada nyamuk menggigit tangannya. Saat ia mellihat nyamuk 

ditanggannya, Alisha segera menepuk nyamuk itu. Ke�ka ia melihat nyamuk itu, Alisha 

kaget karena tubuh nyamuk itu belang-belang warnanya. Lalu Alisha segera pulang ke 

rumah. Saat sampai di rumah, ia langsung berlari ke kamarnya karena takut, sehingga ia 

lupa memberi tahu ibunya. 

Malam �ba, Alisha terlihat pucat. Saat ibunya melihat Alisha yang pucat, ibunya sangat 

cemas kemudian langsung mengecek suhu tubuh Alisha dengan thermometer. Ternyata 

Alisha demam �nggi. Ibu Alisha langsung menghubungi ambulans. Sesampainya di 

rumah sakit, Alisha langsung dibawa ke UGD. Kata dokter, Alisha terkena penyakit DBD, 

jadi harus dirawat di rumah sakit. Ibu Alisha sangat khawa�r, ia langsung membayar 

biaya administrasinya. Seminggu kemudian, Alisha sudah dibolehkan pulang oleh 

dokter. Sesampai di rumah, Alisha sangat senang karena bisa kembali pulang ke rumah. 

Alisha berjanji kepada ibunya untuk lebih waspada saat bermain. 

Hikmah : Kita harus waspada saat bermain di luar rumah!

Karya : Khansa, Rasya, dan Raisa (IV D)

ada suatu hari ada dua orang anak yang bernama Vania dan Tisha. Mereka P sekolah di SDIT An-Nissa kelas III D. Mereka sudah bersahabat dari kelas I 

sampai kelas III. Saat jam is�rahat, mereka jajan ke kan�n, Vania membeli jus 

jeruk, sedangkan Tisha membeli mie goreng, cilok, dan es teh manis. Mereka makan di 

kelas, dan saat Tisha sedang menghabiskan makanannya, �ba-�ba Tisha merasa sakit 

perut. Vania pun panik dan langsung melapor ke gurunya yaitu Pak Denis. Pak Denis 

bertanya, “Kenapa bisa sakit perut?” Vania langsung menjawab, “Tadi dia makan mie 

goreng, cilok dan es teh, Pak,” jawab Vania. Pak Denis pun langsung menaseha� Tisha, 

“Tisha, lain kali kamu jangan jajan terlalu banyak dan jajanlah makanan yang sehat ya!” 

kata Pak Denis. “Iya, Pak,” kata Tisha. Pak Denis pun langsung membawa Tisha ke UKS, 

Pak Denis menambahkan, “Tisha, jajanlah yang sehat seper� Vania, oke?” Pak Denis pun 

langsung kembali ke kelas. Tisha dan Vania mendengarkan nasehat Pak Denis untuk jajan 

secukupnya dan membeli jajanan yang sehat. 

Hikmah : Jangan jajan terlalu banyak dan jangan jajan sembarangan nan� kau bisa sakit 

perut

Karya : Arcelia dan Gaga (IV D)
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ada suatu hari, Bubu sedang bersepeda. Namun, dia melewa� sebuah warung P dan dia pun berhen�. Dia berkata, “Untung se�ap aku bersepeda ibu selalu 

membawakannku uang.” Ia pun membeli permen-permen yang ada di 

warung. Kemudian, Bubu kembali bersepeda ke rumah Kiki dan memakan permennya 

disana. Kiki bertanya kepada Bubu, “Bubu, apa kamu sudah makan dengan sayur 

sebelum makan permen ini?” tanya Kiki. “Tidak, aku �dak mau makan sayur sedikit 

pun!” kata Bubu tegas. “Mengapa? Kan sayur itu makanan yang sehat untuk tubuhmu,” 

tanya Kiki. “Karena jika aku makan sayur, misalnya sayur brokoli, nan� kulitku berubah 

menjadi hijau!” kata Bubu. 

Tiba-�ba Bubu mengantuk saat sedang berbicara dengan Kiki. Dan saat ter�dur, Bubu 

bermimpi sedang berjalan-jalan, tapi �ba-�ba ada monster permen datang dan 

mengejar Bubu. Kiki pun datang dengan sayur-sayurannya dan menyerang monster 

permen itu. Bubu berusaha untuk berlindung, tapi monster permen itu sudah 

memegang pinggangnya, Bubu berteriak kencang dalam mimpinya. Kiki kaget melihat 

Bubu berteriak dalam �durnya, dan langsung membangunkan Bubu. “Bubu! Bangun! 

Waktunya bangun Bu. Ini sudah siang dan sudah jam makan siang,” kata Kiki sambil 

membangunkan Bubu. Setelah bangun, Bubu langsung makan siang di rumah Kiki, dan 

Bubu memakan sayur yang disiapkan Kiki. “Eem.. Enak sekali sop ayamnya, kerupuknya 

juga enak!” kata Bubu. “Waah, hahaha. Bubu yang kamu makan itu wortel dan sop jamur 

loh, bukan sop ayam!” Kiki tertawa melihat Bubu yang makan dengan lahap. “Wah, iya! 

Enak sekali, dan �dak ada yang terjadi padaku, kulitku �dak berubah warna jadi orens, 

haha,” Bubu dan Kiki tertawa bersama. “Terima kasih, Kiki,” kata Bubu. Setelah itu, Bubu 

pun memakan sayur-sayuran se�ap hari. 

Karya : Syafiiqa (III C)

ada suatu hari, Karina dan Kayla ingin jajan, namun mereka bingung ingin P membeli apa. 

Kayla : “Karina kita jajan apa, ya?”

Karina : “Engga tahu deh…”

Kayla : “Bagaimana kalau beli ayam, kan ayam mengandung protein hewani?”

Karina : “Benar juga! Ayo kita beli ayam!”

Kayla : “Okee!”

Akhirnya, Karina dan Kayla pun membeli ayam goreng, karena mereka tahu kalau jajan 

�dak boleh sembarangan, karena makanan yang sehat bisa membuat tubuh kita juga 

sehat.

Karya : Adra (III C)
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uatu hari, ada anak yang bernama Vanil, Sira, dan Falli. Mereka ber�ga adalah 

S sahabat seja�. Suatu hari, mereka sedang mengerjakan soal, lalu bel is�rahat 

berbungi. Kriing.. Kriiing.. Vanil, Sira dan Falli pun ke kan�n untuk makan siang. 

Saat di kan�n Sira berkata, “Kita mau makan apa, nih?” Lalu Falli dan Vanil pun pun 

menjawab, “Bakso saja, mumpung gak antri,” Sira menjawab lagi, “Engga mau, ah! 

Bosan! Aku mau minum soda saja, aku beli 3 botol!” Mendengar Sira ingin membeli soda 

Falli berkata, “Sira, minum soda itu gak baik untuk kesehatan,” Vanil pun menambahkan, 

“Iya, betul, nan� kamu bisa sakit.” Tapi Sira tetap membelil soda sebanyak �ga botol dan 

langsung meminumnya. 

Ke�ka pulang sekolah, �ba-�ba Sira berkata, “Aduh, kepalaku pusing, perutku sakit..” 

Sira mengaduh. “Ya sudah, ayo, kita ke dokter saja!” Vanil dan Falli mengajak Sira 

langsung ke dokter. Ke�ka di rumah sakit, dokter berkata, “Karena Sira kebanyakan 

minum soda, dia harus dirawat di rumah sakit selama sebulan. Makanya kalian harus 

menjaga kesehatan, ya, jangan kebanyakan minum soda!” Kata dokter. Sira, Falli, dan 

Vanil pun menuru� nasehat dokter.

Karya : Arin (IV D)

Jika ingin ke Pulau Madura

Harus lewat sebuah selat

Rajinlah berolah raga

Agar kita jadi sehat

Buka puasa makan brokoli

Pagi-paginya minum obat

Banyakkan makan yang bergizi

Agar tubuh jadi kuat

Mainan hilang sangat sedih

Ke sekolah naik taksi

Banyaklah minum air pu�h

Agar �dak dehidrasi

Angkat beban sangat ringan

Bangun �dur langsung bangkit

Jangan jajan sembarangan

Agar �dak mudah sakit

Sunyi     

Sendiri

Terbaring ku di sini

Tiada yang menemani

Ayah… Ibu…

Maa�an aku

Yang menafikan nasehatmu

Berbuat semauku

Tak hiraukan ragaku

Ya ilahi rabbi

Ampuni diri ini

Yang zalim seakan bernyali

Tiada menjaga ha�

dari godaan nafsu duniawi

Kini..

Aku berjanji

Akan slalu menjaga diri

Agar sehat jiwa ini

Dengan makan sesuai syar'i

P
antu

n

P
uis

i

Karya :

Asmah Yulisa

Vitri

Karya :

Raisa (4
D)



SEKOLAH

RAMAH ANAK

TKIT ALIYA

AKREDITASI

Akreditasi  ke-3 TKIT Aliya 

sudah terlaksana pada hari 

Rabu, 14 Nopember 2019. 

Visitasi  yang dilakukan oleh  BAN PAUD dan PNF Provinsi  Jawa Barat berjalan lancar. Rangkaian kegiatan visitasi assesor 

dilakukan saat KBM berlangsung. Selain system upload, Semua kegiatan baik wawancara kepala sekolah, wawancara guru 

maupun praktek KBM  di kelas yang dilakukan di TKIT Aliya direkam oleh �m assessor. Hal ini untuk mempermudah penilaian. 

Alhamdulillah, hari itu juga �m assesor menyatakan bahwa visitasi yang dilakukan di TKIT Aliya tanpa catatan, kegembiraan 

sementara  buat kepala sekolah dan guru tentunya. Tiga minggu setelah visitasi nilai akreditas TKIT Aliya mendapatkan “A”.  

Alhamdulillah TKIT Aliya konsisten mendapatkan nilai “A” dari tahun pertama dan kedua dan sekarang tahun ke�ga. Barakallah 

semoga TKIT Aliya semakin jaya! Aamiin. (Supi)

Pada hari Senin, 9 Desember 2019 Alhamdulillah KB/TKIT Aliya 

mendapatkan penghargaan dari DPMPPA (Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak) Kota Bogor 

sebagai Sekolah Ramah Anak (SRA). Alhamdulillah, semoga penghargaan 

ini menjadi mo�vasi untuk terus memajukan sekolah yang kita cintai ini. 

Aamiin. (Supi)

Sabtu,  14 Desember 2019 

merupakan salah satu hari yang menyenangkan bagi seluruh guru, 

karena seluruh guru di Kota Bogor mengiku� agenda jalan sehat atau 

disebut “Guru hawan” dalam rangka memperinga� HUT  PGRI ke-74. TKIT Aliya 

mengirim beberapa guru untuk ikut serta dalam acara tersebut. Rute guru hawan 

tahun ini ��k kumpul di Lapangan Manunggal Kota Bogor. Acara tersebut dihadiri 

oleh intansi pemerintah, Dinas Pendidikan Kota Bogor dan Walikota Bogor. (Supi)



RIHLAH

SNOW WORLD 
 Tanggal,  20 Desember 2019 IGTK  Kota Bogor 

khususnya gugus 1-5 mengiku�  rihlah ke Snow world. 

Guru-guru TKIT Aliya yang berjumlah 15 orang ikut serta 

dalam rihlah tersebut. Peserta yang  iku� kurang lebih 300 

peserta dari beberapa guru dan kepala  sekolah TK di Kota 

Bogor. Acara ini merupakan  agenda tahunan yang 

dilaksanakan oleh IGTK Kota Bogor yang bertujuan untuk 

mempererat tali silahturahim dan menambah wawasan 

serta memberikan pengalaman  kepada para pendidik TK. 

Acara ini selain diiku� oleh guru dan kepala sekolah juga 

diku� para pengawas TK  Kota bogor. (Supi)

SEMINAR

PUBLIC SPEAKING

Bulan Desember merupakan puncak 

ak�fitas bagi para guru TKIT Aliya di 

semester pertama. tepatnya pada 

hari selasa, 24 Desember 2019. Semua murid 

diliburkan guru-guru mengiku� seminar Public 

Speaking  dengan antusias dan happy, acara ini di 

iku� seluruh guru di Bogor, khususnya guru dari 

Bogor Barat. Tujuan dari acara tersebut  untuk menambah wawasan dan pengetahuan.  Mengu�p dari nara sumber, 

beliau menyampaikan bahwa berbicara itu adalah kebutuhan. Se�ap orang harus berbicara. Tujuan berbicara yaitu 

membagi ilmu dan pengalaman, menumbuhkan saling menger�, menjalin kerjasama, dan menciptakan kebahagiaan. 

Mengapa bisa menciptakan kebahagiaan? Karena pro�en berbicara FOXP2 ada di dalam otak. Begitu menurut nara 

sumber, Bapak R. Tedy Maulana, S.Kom.C.SP.c. Semoga bermanfaat ya teman-teman! (Supi)

PSIKOTES

SISWA TK B

Psikotes merupakan kegiatan ru�n se�ap tahun, kegiatan ini khusus 

untuk peserta didik TK B. Tahun ini di laksankan tanggal 20 dan 21 Januari 

2020. Sudah beberapa tahun TKIT Aliya bekerjasama dengan konsultan 

pendidikan Bina Mandiri Insani  yang membimbing peserta didik dalam 

kegiatan psikotes. Konsultasi dengan orang  tua dari hasil psikotes 

dilaksanakan hari  Kamis, 30 Januari 2020. (Supi)



COOKING

C L A S STanggal  27-30 Januari kegiatan cooking KB dan TKIT 

Aliya, kegiatan ini dilaksanakan dua kali dalam 

setahun, pada semester satu biasanya belum 

memperkenalkan api. Anak  hanya mengoles dan menghias makanan seper� mengoles 

donat, salad buah, bola-bola coklat. Untuk semester dua cooking KB/TKIT Aliya sudah 

diperkenalkan api. Semoga kegaitan ini menambah wawasan dan ilmu untuk siswa/i. (Supi)

MAKAN

BERSAMA

Jumat ceria..ada apa dengan hari ini yaa. KB/TKIT Aliya 

melaksankan makan bersama. Untuk bulan ini 

dikoordinir oleh orang tua siswa TK A2, menu yang akan 

disajikan nasi kuning, ayam suwir, tempe bacem, krupuk dan 

nutrijelly. Wah menu yang komplit. Semoga anak-anak semangat 

dan mau mencoba menu yang disajikan. (Supi)

PEMERIKSAAN

GIGI DAN KESEHATAN

Pemeriksaan gigi dan kesehatan dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 

2020 bekerjasama dengan puskesmas TERDEKAT. Seluruh siswa KB/TKIT 

Aliya akan mendapatkan kartu kesehatan apabila ada cacatan dari hasil 

pemeriksaan bisa dirujuk ke rumah sakit terdekat, seper�  sakit gigi yang sering diderita 

anak-anak usia TK. Semangat yaa anak-anak semoga pada sehat semua!

Dan Outbond
PANEN IKANTanggal 27 Pebruari 2020 dilaksanakan panen ikan 

dan outbond. Kegiatan panen ikan diiku� oleh 

seluruh siswa KB/TKIT Aliya namun, untuk 

kegiatan outbond diiku� siswa TK A dan TK B saja. Kegiatan ini 

dilaksanakan di luar sekolah yaitu di Kampung Horta. Anak-anak 

sangat antusias dan semangat dengan kegiatan ini meskipun pakaian kotor dan basah karena kegiatan ini sangat dinan�kan 

oleh anak-anak. Semua guru mendampingi kegiatan dari awal sampai akhir, meskipun ada pembimbing. Pengawasan terhadap 

anak-anak tetap dilakukan mulai  dari mandi, gan� baju,  dan makan snack. Selamat bersenang-senang anak-anak! (Supi)



ASFB

Aliya Scout Fun Bike

Sabtu, 16 November 2019 Gudep 04.319-04.140 

pangkalan SDIT Aliya kembali mengadakan kegiatan 

Aliya Scout Fun Bike (ASFB). Tahun ini merupakan ASFB yang ke-3. Kegiatan ASFB tahun ini diketuai oleh 

Bapak Abdul Rahman H, S.Pd.I, M.Pd dan mengambil tema Health and Safety. Kegiatan diawali dengan pembukaan dan 

dibuka oleh Kwarran Bogor Barat, Bapak Ikat Karmawan. Setelah itu kegiatan yang diiku� oleh kurang lebih 117 peserta 

siswa kelas 5 pramuka penggalang dan 17 kakak Pembina ini  langsung menuju Cifor dengan mengendarai sepeda. Setelah 

sampai di hutan Dramaga Cifor para siswa langsung menjelajah ke dalam hutan untuk mengiku� kegiatan wide game. 

Dalam kegiatan ini siswa menelusuri hutan dengan melewa� pos-pos yang sudah disiapkan oleh pani�a: pos 1 (Sandi 

kotak), pos 2 (sandi semaphore), pos 3 (PBB), Pos 4 (PUPK (Pengetahuan umum dan kepramukaan)) dan pos 5 (Kim 

mencium (kegiatannya anak-anak ditutup matanya lalu mencium bumbu dapur dan menebak nama bumbu dapur 

tersebut)). Alhamdulillah kegiatan berjalan dengan lancar. Seru, senang dan ingin mengulang lagi kegiatan ini, itulah 

jawaban anak-anak ke�ka ditanya mengenai kegiatan ASFB ini. Ucapan terima kasih pani�a untuk manajemen sekolah dan 

komite SDIT Aliya yang sudah mensupport acara ini. Selamat dan sukses untuk para peserta dan seluruh kakak Pembina. 

Jaya Pramuka SDIT Aliya. (Abdul)

LATIHAN

PENGGUNAAN APAR

Api berkobar besar di lapangan Abu Bakar SDIT Aliya, dengan sigap petugas pemadam kebakaran 

mema�kan api tersebut. Itulah salah satu sesi pela�han penggunaan alat pemadam api ringan di SIT Aliya. 

Pela�han yang diiku� oleh karyawan SIT Aliya ini dilaksanakan pada tanggal 18 November 2019 dengan 

instruktur dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bogor. Pela�han dilaksanakan di dua tempat. Sesi pertama pemberian 

materi dilaksanakan di mushola, sedangkan sesi kedua berupa prak�k 

dilaksanakan di lapangan depan Gedung Abu Bakar. Beberapa karyawan 

mencoba mema�kan api yang dinyalakan oleh instruktur sesuai dengan tata 

cara yang sudah disampaikan yaitu dengan APAR dan karung goni yang sudah 

dibasahi oleh air.

 Banyak ilmu yang didapat dari pela�han ini, semoga kita semua terjaga 

dari bencana kebakaran. Kecil jadi kawan-besar jadi lawan. (Sri M)

Alat Pemadam Api Ringan



Senin, 25 November 2019 merupakan Hari Guru Nasional. 

Peringatan di SDIT Aliya begitu meriah, sambutan 

kehangatan di pagi hari yang dilakukan oleh para orangtua 

murid  depan gerbang masuk sekolah memberikan kesan yang 

sangat menyejukkan, membahagiakan sekaligus mengharukan. 

Peran komite SDIT Aliya menjadi garda terdepan kegiatan ini, 

sangat luar biasa. Para guru mendapatkan kejutan berupa 

bingkisan, senyuman dan kemeriahan lainnya. Semua kelas dari 

kelas I-VI difoto bersama wali kelas masing-masing, semuanya 

semakin menambah rasa keakraban. 

Selamat Hari Guru Nasional. Jasamu �ada tara. (Abdul)

HARI GURU

N A S I O N A L

Alhamdulillah pelaksanaan Penilaian Akhir Semester Ganjil telah selesai. Tiba saatnya anak-anak melaksanakan 

kegiatan yang sangat dinan�kan oleh mereka yaitu kegiatan class mee�ng. Kegiatan class mee�ng kali ini hanya 

menyelenggarakan dua permainan futsal untuk kelompok ikhwan dan bola tangan untuk kelompok akhwat. Yang 

berbeda pada kegiatan class mee�ng tahun ini adalah ada penilaian supporter terbaik. Sehingga membuat siswa yang �dak 

tergabung dalam �m semangat untuk memberi semangat teman-temannya. Ada yang menyiapkan poster, yel-yel, lagu dan 

lain-lain. Selamat untuk para pemenang, semoga menjadi penyemangat untuk teman-teman yang lain, Semangat! (Sri M)

CLASS
MEETING



RAPAT KERJA SIT ALIYA

UJUNG RIMBA CAMP, CISARUA

Alhamdulillah pembelajaran semester satu 

sudah selesai. Untuk mempersiapkan 

pembelajaran semester dua seper� biasa 

SIT Aliya melaksanakan rapat kerja di semua divisi.  Untuk 

divisi SD kegiatan pra raker dimulai dari hari Senin s.d Rabu 

tanggal 16 s.d 18 Desember, yang bertempat di mushola 

SDIT Aliya. Kegiatan yang dilakukan yaitu evaluasi program 

dari masing- masing bidang antara lain kurikulum, 

pengembangan diri, Pramuka, ummi, kesiswaan, humas  

dan sarana.

 Kali ini pelaksanaan evaluasi �dak dibagi dalam satu 

kelompok level yang sama, namun  digabung dari 

beberapa level menjadi kelompok yang berbeda-beda. 

Setelah itu Yayasan Himma Aliya mengadakan Kegiatan 

puncak raker di Ujung Rimba Camp Cisarua selama 2 hari 

yaitu pada hari Sabtu-Ahad, tanggal 21-22 Desember 2019, 

dengan mengusung tema "Tingkatkan Sinergitas Kinerja 

Berkualitas.” Kegiatan raker dihadiri pula oleh Pembina 

dan Pengurus Yayasan Himma Aliya Bapak Tommy Singgih, 

Bapak Eko, ibu San�, Ibu Yani, Ibu Susi, Ibu Hani dan 

Direktur SIT Aliya Ibu Dian Wulandari. 

 Kegiatan yang dilakukan  diantaranya rapat 

koordinasi di masing-masing unit: SD, TK, TU, staf 

keamanan dan staf kebersihan. Untuk SD sendiri kegiatan 

yang dilakukan berkaitan dengan program kurikulum, 

dimana se�ap level ditugaskan untuk membuat sebaran 

KD tema�k di semester dua. Pak Eko, selaku Pembina 

Yasasan, menyampaikan materi tentang tantangan guru 

terkait merdeka belajar di masa depan. Sedangkan Pak 

tomy dan Bu Yani menyampaikan materi tentang blueprint 

pembangunan SMPIT Aliya. Yayasan sangat berharap 

semua unit dapat  berkolaborasi  untuk mewujudkan 

pembangunan SMPIT. Pembangunan ini ditargetkan 

berakhir di tahun 2021 bersamaan dengan pelaksanakan 

PPDB SMPIT. 

 Di sela-sela kegiatan Kepsek SD memberikan 

apresiasi terhadap guru dengan 23 kategori  dari 

berbagai bidang. Tentunya kegiatan ini dilakukan untuk 

memberi apresiasi dan memo�vasi agar guru lebih 

krea�f, inova�f dan selalu semangat untuk memberikan 

yang terbaik. Kegiatan raker ditutup dengan widegame, 

sekaligus pengumuman pemenang lomba widegame 

dan yel-yel. Se�ap kelompok mengiku� kegiatan 

widegame. Guru-guru sangat antusias mengiku� 

kegiatan ini. Tujuan kegiatan ini adalah untuk 

meningkatkan kerjasama, juga sebagai salah satu sarana 

refreshing dari kegiatan padat di semester satu. Namun 

tentunya hal tersebut bukanlah menjadi beban 

melainkan suatu amanah yang harus selalu dijaga dengan 

penuh tanggung jawab.

 Adapun lomba yang dilakukan adalah lomba 

berlari menggunakan satu sarung yang diisi oleh �ga 

orang. Lomba menulis dengan menggunakan beberapa 

tali secara bersama-sama dengan anggota kelompoknya, 

menempelkan botol air kemasan sehingga bisa berdiri 

tanpa menyentuh garis pembatas secara berkelompok, 

dan yang terakhir adalah mengisi botol kemasan dengan 

air, dimana peserta harus menggunakan sponge untuk 

mengambilnya dan dilakukan secara estafet. Kegiatan ini 

sangat posi�f karena se�ap kelompok bisa berkolaborasi 

dengan baik. 

 Semoga dengan berakhirnya kegiatan raker ini, 

dapat memompa semangat baru di semua divisi, 

semangat bersinergi satu dengan lain sehingga dapat 

meningkatkan kinerja dengan hasil yang berkualitas  

(Yugie W)

Sabtu-Ahad, 21-22 Desember 2019



Senin, 18 November 2019 sebanyak 24 pramuka siaga dan 3 

anggota pramuka siaga garuda mengiku� kegiatan Gelar 

Senja di Balai Kota Bogor. Dalam kegiatan ini para peserta 

melakukan beberapa penampilan antara lain adalah menata meja 

makan. Sebuah pengalaman yang berharga bisa mengiku� kegiatan 

ini. (Sri M)

Gelar Senja Pramuka

SDIT ALIYA

Pada hari Minggu-Senin, tanggal 15-16 Desember 2019, Gudep 04.319-

04-140 Pangkalan SDIT Aliya mengirimkan siswa-siswi pramuka untuk 

mengiku� kegiatan Dian Pinrung (Gladian Pemimpin Barung) dan Dian 

Pinru (Gladian Pemimpin Regu) di Villa Suganda. Pada hari itu 

dilaksanakan 3 kegiatan yaitu Dian Pinrung, Dian Pinru dan Sarasehan. 

Untuk kegiatan Dian Pinrung dilaksaakan selama satu hari yaitu pada hari Minggu, tanggal 15 Desember 2019 yang diiku� oleh 

4 orang anggota pramuka siaga. Kegiatan Dian Pinru dilaksanakan selama dua hari yaitu pada tanggal 15-16 Desember 2019 

dan diiku� oleh 5 orang pramuka Penggalang, sedangkan untuk Sarasehan diikui� oleh satu kakak pembina yaitu Kak Asmah 

Yulisa Vitri. Kegiatan Sarasehan ini dipimpin oleh pengurus Kwarran dan diiku� oleh kakak pembina dan para orang tua. Dalam 

kegiatan ini diantaranya membahas tentang dinamika kepramukaan, menyelesaikan masalah-masalah kepramukaan yang 

ada di sekolah dan penegasan tentang pengimplementasian karakter-karakter yang ada dalam materi pramuka ke dalam 

kegiatan belajar mengajar di kelas.

dan Sarasehan 
Dian Pinrung, Dian Pinru

Dalam meningkatkan kompetensi para pembina pramuka, SDIT Aliya kembali 

mengirimkan dua orang kakak pembina dari Gudep 04.319-04-140 

Pangkalan SDIT Aliya yaitu Kak Irma Nur Muharani dan Kak Heriansyah. 

Kegiatan KMD kali ini dilaksanakan selama 6 hari yaitu pada tanggal 2-7 Desember 

2019 di SMPIT Zaid bin Tsabit dan Villa Sewargiloka, Ciomas. Penyelenggara KMD ini 

merupakan Komunitas Sekolah Islam Terpadu (SAKO SIT). Insya Allah ilmu yang 

didapat bermanfaat untuk kemajuan pramuka Aliya, Aamiin. (Sri M)

KURSUS PEMBINA PRAMUKA

MAHIR TINGKAT DASAR (KMD) 



Pramuka SDIT Aliya kembali mengadakan kegiatan PERSARI. Kegiatan PERSARI Tahun ini diadakan di SDIT Aliya. 

Peserta pada kegiatan ini adalah pramuka siaga dan dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2019. Kegiatan yang 

diketuai oleh Ibu Nurita Alawiyah, S.Pd. ini mengusung tema “Siaga Bertakwa” (Bermanfaat, Tangkas dan 

Berwawasan). Kegiatan Persari dimulai pada pukul 07.00-15.00 WIB. Kegiatan diawali dengan shalat Duha bersama dan 

upacara pembukaan. Setelah itu diadakan lomba bazaar, menghias pot tanaman obat dan melakukan beberapa permainan 

diantaranya estafet hula hup, membuat pesawat kertas, menghias nasi dengan menu seimbang dan lain-lain. Setelah shalat 

Dzuhur berjamaah kegiatan dilanjutkan dengan makan siang bersama kemudian pengumuman lomba dan penutupan. 

Semoga menjadi generasi yang bertakwa (Bermanfaat, Tangkas dan Berwawasan). (Sri M)

Perkemahan Satu Hari

PERSARI

KEGIATAN

RENANG

Salah satu kegiatan integra�f yang sangat disukai anak-anak adalah 

renang. Terlihat dari persiapan kegiatan dan saat mereka di kolam 

renang. Pada tahun ini kegiatan renang dilaksanakan di kolam renang 

Kebun Raya Residence untuk akhwat dan kolam renang Taman Sari Persada untuk ikhwan. Kegiatan renang ini dibagi menjadi 

dua sesi. Sesi 1 merupakan pemberian materi. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari yaitu tanggal 3-5 Februari 2020. Pada sesi 

ini siswa diberikan materi renang dasar yang disesuaikan dengan levelnya diantaranya untuk level 1 cara membuat gelembung 

di dalam air dan cara membuang nafas pada saat kepala berada di dalam air sedangkan untuk level atas dantaranya materi 

koordinasi gaya bebas.  Untuk kegiatan renang sesi dua adalah sesi penilaian. (Sri M)

INTERNAL LEARNING

SIT ALIYA

Senin, 25 November 2019  

Pengajian: Narasumber Ustadz Yudin Taqyudin, M.Sos (Gus Taqi) 

Tema : Karakter Guru dalam Perspek�f AlQuran. 

Senin,  20 Januari 1920

Halaqoh Tahsin AlQuran Guru SDIT Aliya

Senin, 17 Februari 2020 
KH. Muchammad Wachid R, Lc. MA

Tema:  Adab



Sejak dicanangkannya Gerakan Literasi Sekolah oleh pemerintah, SDIT Aliya sebagai salah satu lembaga pendidikan �ngkat 

sekolah dasar mulai membuat jadwal gerakan literasi ini. Program ini dilaksanakan se�ap hari Senin di pekan kedua. 

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengembangkan minat membaca dan menulis siswa dan siswi SDIT Aliya. Kegiatan 

literasi yang dilaksanakan �dak hanya kegiatan membaca tetapi diselingi dengan kunjungan ke perpustakaan, perlombaan 

mading kelas, menonton film pendidikan dan lain-lain. 

Pada hari Senin, 10 Februari 2020, sekolah bekerjasama dengan media cetak Radar Bogor mengadakan kegiatan Literasi Akbar. 

Kegiatan ini merupakan Outdoor Clasroom Day (Hari Belajar di Luar Kelas) dengan pembagian sebagai berikut :

Kelas I mengunjungi dan membaca buku perpustakaan kelas lain setelah membaca buku para siswa menulis judul buku dan 

tokoh serta sifat tokoh yang ada pada buku tersebut. Kelas II-VI Membaca surat kabar. Untuk siswa kelas II Setelah membaca 

siswa menentukan tanda baca ��k, seru, tanya dan penggunaan huruf capital yang ada di surat kabar, untuk kelas III menggali 

informasi dari teks bacaan dengan membaca wacana dan menceritakan kembali dalam bentuk tertulis, untuk kelas IV Mencari 

kata sulit di koran/majalah sebanyak 10 buah, lalu mencari ar�nya dalam kamus B. Indonesia dan menuliskannya dalam sebuah 

kartu (1 kartu 1 kata dan ar�), untuk kelas V mencari ar�kel tentang pahlawan kemerdekaan atau pahlawan zaman modern dan  

ar�kel tentang perjuangan dan untuk kelas VI mencari ar�kel tentang kegiatan yang dapat menguatkan atau memecahkan 

persatuan dan kesatuan bangsa. “Ayo kita membaca, karena buku adalah jendela dunia!” (Sri M)

SDIT ALIYA
LITERASI AKBAR

Setelah dicanangkannya program Merdeka Belajar oleh Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan,  yang diantaranya yaitu berkaitan dengan kebijakan USBN atau 

Ujian Sekolah yang diperkuat dengan keluarnya Permendikbud No.43 tahun 

2019 tentang penyelenggaraan ujian yang diselenggarakan oleh masing-masing satuan 

pendidikan, SDIT Aliya menyambut gembira kebijakan ini.  Berbekal arahan dari Dinas 

Pendidikan Kota Bogor SDIT Aliya mulai menyiapkan diri dengan mencari berbagai 

sumber, bermusyawarah, berdiskusi serta memberikan penguatan kepada siswa kelas 

VI tentang perubahan kebijakan ini. Tidak hanya itu pada hari Kamis, 13 Februari 2020 �m kurikulum SDIT Aliya Ibu Ida parida, 

S.Pd dan Bapak Asep Rudini Se�awan serta para guru kelas VI dengan dipimpin oleh 

Kepala Sekolah Ibu Luluk Dianarini, S.TP juga Direktur SIT Aliya, Ibu Dr. Dian 

Wulandari, S.Psi, M.Pd melaksanakan Rapat Koordinasi dan Workshop Kisi-Kisi Ujian 

Satuan Pendidikan. Pada kegiatan ini para guru mulai merumuskan dan 

menentukan kisi-kisi ujian juga menyiapkan sistem penilaian yang lebih varia�f. 

Langkah berikutnya akan diadakan kegiatan sosialisasi kepada para orang tua kelas 

VI. Mudah-mudahan dengan kebijakan Merdeka Belajar ini bisa lebih memberikan 

keleluasaan satuan pendidikan untuk lebih berinovasi. (Sri M)

RAPAT KOORDINASI &

WORKSHOP KISI-KISI UJIAN SEKOLAH



Dalam memasuki Tahun Pelajaran 2020-2021 SIT Aliya membentuk Pani�a Penerimaan Peserta Didik Baru. PPDB tahun 

ini diketuai oleh Ibu Amah Yulisa Vitri, S.Pd dan persiapan untuk PPDB ini sudah dilaksanakan dari bulan Desember 

yaitu mulai dari pembuatan brosur, pemasangan spanduk juga pemberitaan di medsos. Tahun ini merupakan tahun 

kedua SDIT Aliya memberlakukan penda�aran peserta didik baru secara online. Alhamdulillah semakin ter�b dan memudahkan 

para orang tua. Penda�aran online dilaksanakan dua tahap yaitu untuk internal pada tanggal 13-14 Januari dan untuk eksternal 

tanggal 20-21 Januari 2020. Alhamdulillah tahun ini 150 calon peserta didik sudah terda�ar di SDIT Aliya. Setelah selesai 

penda�aran pada tanggal 8-9 Februari para calon peserta didik mengiku� observasi kesiapan belajar dan wawancara untuk para 

orang tua.

Pengumuman PPDB ini dilakukan secara online juga yaitu pada tanggal 24 Februari 2020 di website sekolah (sitaliya.sch.id). 

Mudah-mudahan hasil yang didapat sesuai dengan harapan para calon orang tua dan peserta didik, Aamiin. (Sri M)

Penerimaan Peserta Didik Baru
TAHUN PELAJARAN 2020/2021

Alhamdulillah, segala anugerah dari Allah SWT patut kita syukuri sebagai 

bentuk pengakuan atas nikmat dan implementasi ibadah kepadaNya. 

Shalawat serta salam semoga tercurah kepada teladan kita semua 

habibana wa nabiyyana Muhammad SAW. 

SIT Aliya Peduli bencana alam telah dilakukan dengan mengumpulkan donasi dari 

orangtua peserta didik, guru, karyawan dan peserta didik mulai tanggal 6 - 10 Januari 

2020. 

Donasi berupa uang yang dibelanjakan barang dan ada juga yang mengumpulkan 

dalam bentuk barang. 

Alhamdulillah, donasi yang telah diberikan oleh karyawan, guru, peserta didik dan 

orang tua peserta didik melalui SIT Aliya untuk korban bencana banjir dan longsor di 

Kabupaten Bogor telah disalurkan pada hari Kamis, 16 Januari 2020. 

Donasi kami berikan ke pos terakhir (Pos Militer) di Desa Pasir Madang, Kecamatan 

Sukajaya untuk �ga desa yaitu Desa Cibeurani, Cisarua dan Cileuksa. 

Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh donatur atas apa yang telah diberikan 

untuk mereka yang terdampak bencana banjir dan longsor.  In syaa Allah donasi yang 

telah diberikan akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. (Abdul)

SIT ALIYA

PEDULI BENCANA



Sebagai salah satu  Sekolah Islam SDIT Aliya memiliki syarat-syarat 

kelulusan untuk siswa siswinya, diantaranya adalah lancar dan fasih 

dalam membaca AlQuran, hafal AlQuran juz 30 dan hafal 20 hadits 

pilihan. Untuk menguji hafalan siswa maka untuk kelas VI dilaksanakan 

ser�fikasi Tahfizh dan Hadits. Ser�fikasi hadits dibagi mejadi dua tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada tanggal 14 

Desember 2019 dan tahap kedua dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2020. Sedangkan untuk ser�fikasi Tahfizh 

dilaksanakan satu tahap yaitu di semester satu pada tanggal 9 November-7 Desember 2019. (Sri M)

SERTIFIKASI

HADITS DAN TAHFIZH

Dalam rangka memperinga� hari Gizi Nasional, SDIT Aliya turut serta 

dalam mengedukasi peserta didik tentang makanan bergizi. Kegiatan 

yang diaksanakan pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2019 ini diadakan 

serentak di seluruh level dengan membawa bekal buah-buahan dan makanan 

yang bergizi. Menu dan kegiatan di se�ap levelnya berbeda. Level satu  

membawa bekal buah atau minuman sehat, level dua membawa sate buah atau 

sate telur puyuh, level �ga membawa buah-buahan, level empat membawa 

sereal atau bubur kacang dan jasuke, level lima membawa salad, sop buah atau 

puding buah sedangkan level enam membawa buah dan infused water. Selain 

membawa bekal siswa juga mendengarkan penjelasan dari guru tentang 

kandungan gizi yang ada pada buah dan makanan yang mereka bawa. Dalam 

kegiatan ini hadir pula pembicara Yaitu dr. Rudi Satrya, SP.A yang merupakan 

orang tua dari ananda Ariq kelas 2B dan Alya kelas 4D dengan materi gizi 

seimbang. Alhamdulilah pengetahuan siswa tentang makanan bergizi 

bertambah. (Sri M)

Ke-60
GIZI NASIONAL
Hari





Akhtar (2C)

Yazid (3A)

Jihan-Zafira-
Aurora (3A)

Rahma (5B)

Rifa (5B)

Tucha & Syasya (3A)

Jihan (3C)

Yuk 

JAGA 
Kesehatan!



ungkin Anda pernah mendengar is�lah M Thibbun Nabawi (Prophe�c medicine) 

sebelumnya. Apa itu Thibbun Nabawi? 

Thibbun Nabawi menurut Wikipedia merujuk pada 

�ndakan dan perkataan Nabi Muhammad Saw 

mengenai penyakit, pengobatan, dan kebersihan. 

Singkatnya Thibbun Nabawi itu pengobatan dari 

Rasulullah Saw. Metode pengobatan yang diajarkan 

Rasulullah diantaranya bekam (hijamah), khitan, 

wudhu, dan gurah.

                Pengobatan ala nabi ini khususnya bekam 

(hijamah) ini sudah mulai dikenal di sekolah kita, SDIT 

Aliya. For your informa�on, sudah banyak prak�si 

bekam lho di sekolah kita. Sebut saja diantaranya Pak 

Baban Sobana, Pak Asep Se�aji, Pak Nandang bahkan 

Ibu Nunung. Bagaimana bisa? Ternyata Alhamdulillah 

ada  seorang  guru  SDIT  A l iya  yang  berhas i l 

mengembangkan pengetahuannya tentang metode 

bekam (hijamah) yaitu Pak Baban Sobana, S.Ag. Ya, 

kiprah kali ini akan membahas seputar perjuangan Pak 

Baban dalam mengembangkan Thibbun Nabawi, 

khususnya pengobatan dengan metode bekam.

               Awal mula Pak Baban mengenal metode 

bekam yaitu ke�ka dahulu ia sering menderita sakit 

kepala yang  parah sejak SMP. Sudah 5 kali rontgen, 3 

kali scan dan 1 kali E.G dan terakhir ke dokter syaraf 

tetap �dak ada keterangan tentang penyebab 

penyakitnya. Lalu akhirnya bertemu dengan Pak Hadi 

(ayahnya Luthfi, alumni SDIT Aliya) yang memberikan 

pengobatan bekam kepala dan khasiatnya mulai terasa 

oleh Pak Baban. Lalu Pak Baban mulai tertarik dengan 

bekam/pengobatan hijamah yang juga  pernah beliau 

baca di dalam hadis Rasulullah Saw namun belum tahu 

cara memprak�kkannya. Setelah baca di brosur 

tentang kuliah dan pela�han bekam di Citeureup, Pak 

Baban mengajak Pak Asep Se�aji untuk ikut  serta.

                Dibekali ilmu pengetahuan tentang teori-teori 

bekam, standar operasional dan prak�knya Pak Baban 

terus mendalami ilmu pengobatan bekam/hijamah 

sampai akhirnya ikut ke dalam organisasi PBI 

(Perkumpulan Bekam Indonesia).  Menurut penuturan 

Pak Baban jika sudah lulus ujian PBI maka diizinkan 

untuk buka prak�k bekam. Alhamdulillah  Pak Baban 

berhasil membuka HATTRA BEKAM, Griya Sehat Herba, 

Syi Lin Centre yang beralamat di Jl. Raya Warung 

Borong, RT 02/RW 02, Ciampea, Bogor.

               Praktek pengobatan ini juga beliau ajarkan 

p a d a  i s t r i  d a n  a n a k- a n a k nya .  Ka re n a  p a d a 

kenyataannya pasien yang datang berobat �dak hanya 

ikhwan tetapi juga ada akhwatnya, jadi setelah ikut 

pela�han istri Pak Baban juga ikut membantu. Sehari-

harinya Pak Baban dibantu oleh seorang asisten. Pasien 

yang berobat ada yang datang dari daerah Bogor, 

Jasinga, Pongkor ada juga dari daerah Sukabumi.

             

              

KIPRAH
Ust. Baban Sobana, S.Ag



             Dalam mendirikan HATTRA BEKAM ini meskipun 

pada awalnya sedikit menemui kesulitan karena 

pengobatan ini belum banyak dikenal di masyarakat 

(cenderung eksklusif), belum dapat dukungan penuh 

dari pemerintah setempat namun, apabila dijalani 

dengan perasaan senang, ikhlas dan tekun in syaa Allah 

akan berkembang. Tak lupa Pak Baban pun menuturkan 

usaha pengobatan bekam ini terus berkembang karena 

banyak pihak yang membantu. Bantuan besar tentu 

datang dari istri dan anak, lalu sahabat-sahabatnya, Pak 

Ridwan (Pemilik Rumah Herbal di daerah Ciomas, 

Bogor) yang senan�asa membantu sekaligus sebagai 

mitra usaha Pak Baban dalam penyediaan obat-obat 

herbal pendukung pengobatan bekam.

     Mengapa Pak Baban sampai sekarang terus 

menekuni pengobatan bekam/hijamah ini? Ada 

beberapa alasan yang melatarbelakanginya: Pertama, 

beliau percaya bahwa pengobatan hijamah ini berasal 

dari Rasulullah Saw, yang sudah tentu sangat 

berkhasiat. Kedua, beliau percaya pengobatan bekam/ 

hijamah adalah pengobatan akhir zaman. Ke�ga, Pak 

Baban merasa sangat senang ke�ka bisa membantu 

masyarakat sekitar rumahnya terutama masyarakat 

menengah ke bawah. Dalam mengoba� Pak Baban 

�dak menentukan tarif untuk pengobatan, seikhlasnya 

saja.

                Sebagai prak�si bekam sudah tentu beliau 

ingin pengobatan ini terus berkembang. Menurut 

pendapat beliau caranya adalah dengan terus 

membangun kemitraan atau kerjasama dengan 

pemerintah setempat, khususnya dengan Departemen 

Kesehatan agar pengobatan hijamah ini diakui dan 

dapat bersinergi dengan pengobatan medis. Ke�ka 

sempat mengiku� seminar dan pela�han bekam di 

Malaysia ternyata di Negeri Jiran pengobatan 

hijamah/bekam sudah masuk ke poliklinik. Otoma�s 

sudah lebih diakui khasiatnya. Sudah saatnya di negeri 

kita sendiri pengobatan bekam dapat bersinergi 

dengan pengobatan medis. In syaa Allah. □ Rani



oral (Akhlak) manusia adalah bentuk sikap yang ditunjukan oleh seseorang untuk dapat M meningkatkan kualitas hidup menjadi pribadi yang lebih baik, sepatutnya dapat memberikan 

contoh bagi khalayak banyak terutama anak – anak yang akan menjadi harapan dan terwujudnya 

keinginan di masa yang akan datang. Moral atau akhlak yang tertanam dengan baik saat anak tumbuh kembang 

adalah warisan terbaik untuk mereka. Kita dapat mewariskan apa saja dari harta kita berupa rumah, tanah, mobil, 

saham, deposito, perusahaan dan lain-lain. Namun pas�kan dalam se�ap hal yang kita wariskan terdapat nilai atau 

moral yang menyertainya. Tanpa nilai atau moral yang kita wariskan kepada anak cucu, maka harta yang kita 

berikan justru akan menjadi fitnah bagi mereka di kemudian hari. Menurut Wiliam Klipatrick, salah seorang ahli 

moral, salah satu penyebab ke�dakmapuan seseorang untuk berperilaku baik, walaupun secara kogni�f 

mengetahuinya adalah karena ia �dak terla�h untuk melakukan kebajikan atau perbuatan bermoral. Sedangkan 

menurut Aristoteles, bermoral adalah ibarat otot, dimana otot-otot moral akan menjadi lembek apabila �dak 

pernah dila�h. Sebaliknya otot-otot tersebut akan kuat dan kokoh jika sering dipakai. Seper� binaragawan yang 

terus menerus berla�h untuk membentuk ototnya, otot-otot moral juga akan terbantu dengan prak�k-prak�k dan 

la�han yang pada akhirnya akan menjadi kebiasaan (habit). Menurutnya sebuah masyarakat yang budayanya �dak 

memperha�kan pendidikan good habit, akan menjadi masyarakat yang terbiasa dengan kebiasaan buruk. Dengan 

demikian pendidikan moral adalah mendidik seseorang untuk menjadi terbiasa berperilaku baik (bermoral), dan 

orang tersebut �dak akan nyaman jika melakukan sebaliknya.  

Adapun beberapa  aspek pendidikan moral itu sendiri mencakup moral knowing, moral feeling, dan moral 

ac�on. Moral knowing adalah aspek pertama pendidikan moral memiliki 6 unsur yaitu kesadaran moral (moral 

awareness), pengetahuan tentang nilai-nilai moral (knowing moral values ), penentuan sudut pandang 

(perspec�ve taking), logika moral (moral reasoning), keberanian mengambil dan menentukan sikap (decision 

making), dan pengenalan diri (self knowledge).

Moral feeling atau disebut juga moral loving merupakan penguatan aspek emosi seseorang untuk menjadi 

manusia yang berkarakter. Penguatan ini berkaitan dengan bentuk – bentuk sikap yang harus dirasakan oleh 

seseorang, yaitu kesadaran akan ja� diri , percaya diri (self asteem), kepekaan terhadap derita orang lain 

(emphaty), cinta kebenaran (loving good), pengendalian diiri (self control), dan kerendahan ha� (humality).

Moral ac�on aspek mewujudkan pengetahuan tentang moral dan keinginan untuk mewujudkannya 

menjadi �ndakan nyata. Tindakan moral ini merupakan hasil dari dua aspek pendidikan moral lainnya.  

 Kita mungkin sudah mengetahui tentang seluk beluk komputer dan menyadari pen�ngnya komputer 

dalam kehidupan sehari-hari. Namun pas�kan kita pun sudah terampil menggunakannya. Akankah kita menjadi 

orang yang mengetahui seluk beluk moral tetapi justru kita menjadi orang pertama yang �dak bermoral?



No WAKTU DESKRIPSI KEGIATAN

1 27 Januari 2020 Peringatan Hari Gizi Nasional 

2 01 Februari 2020 Perkemahan Satu Hari (Kelas IV)

3 4,5,6 Februari 2020 Pekan Renang I (Sesi Latihan) Kelas I-VI

4 20 Februari 2020 Persiapan Buku Tahunan Kelas VI

5 22 Februari 2020 Sertifikasi Hadis Tahap II Kelas VI

6 25-27 Februari 2020 Pemeriksaan Kesehatan

7 9-13 Maret 2020 Prakiraan Jeda Penilaian Tengah Semester 2

8 21 Maret 2020 Pra Munaqosyah Tahap II

9 27 Maret 2020 Peringatan Isra Mi'raj 

10 28 Maret 2020 Konsultasi Hasil LPS Sem 2

11 30 April - 3 Mar 2020 Prakiraan Penilaian Akhir Tahun Kelas 6

12 17 Maret 2020 Kelas I ( Sea World)

13 17 Maret 2020 Kelas II Taman Buah Mekarsari

14 19 Maret 2020 Kelas III (TMII)

15 19 Maret 2020 Kelas V Satria Mandala dan Museum BI

16 02 April 2020 Kelas IV Museum Pancasila Sakti, Sky World

17 18 April 2020 Munaqosyah Tahap II

18 6-8 April 2020 Pekan Renang (Sesi Penilaian)Kelas I - V

19 11-12 April 2020 Perkemahan Sabtu-Ahad (Kelas V)

20 21 April 2020 Pelantikan Pramuka

21 22 April 2020 Pawai Ramadan 1441 H

22 23 April 2020 Peringatan Hari Buku

23 27-30 April 2020 Pesantren Ramadan SDIT Aliya

24 04 Mei 2020 Hari Pendidikan Nasional

25 08 Mei 2020 Buka Puasa Bersama

26 11-16 Mei 2020 Prakiraan US/USBN SD

27 3-9 Juni 2020 Prakiraan Penilaian Akhir Tahun

28 8-9 Juni 2020 Kunjed level 6

29 10-11 Juni 2020 Class Meeting Semester 2

30 22 Juni 2020 Perpisahan Kelas VI Angkatan 12

31 16 Juni 2020 Rapat Kenaikan Kelas

32 19 Juni 2020 Titimangsa dan Pembagian Rapor Semester 2

33 22-24 Juni 2020 Rapat Evaluasi dan Program Sem.1 TP 2021

34 13 Juli 2020 Persiapan guru

35 14-17 Juli 2020 Masa Ta'aruf SDIT Aliya I (Kelas 1 dan pindahan)

Januari
- 23-24 psikotes TKB
- 13&14 penda�aran ke   SD intern TKIT Aliya
- 27- 31  cooking KB/TK
- 31 makan bersama KB/TKIT
Februari
- 08 - 09 Pebruari Observasi dan wawancara  ke SD
- 19 pemeriksaan gigi & kesehatan
- 20 panen ikan & outbond
-  17 Peb - 08 Maret  penda�aran PPDB TK
Maret
- 3 ekskursi besar
- 21 wawancara PPDB TKIT gel 1
- 28 wawancara PPDB TKIT gel 2
April
- 18 Perpisahan TKB
- 21 berenang
- 23 libur awal puasa
- 27- 23 sanrama
Mei
- 1 libur
- 6 santunan ya�m-piatu 
- 7 libur
- 11- 14 evaluasi semester 2 gelombang 1
- 16-30 libur lebaran
Juni
- 2 masuk kembali
- 5 dongeng
- 8-12 evaluasi semester 2 gelombang 2
- 18 bagi raport

AGENDA SDIT ALIYA

AGENDA TKIT ALIYA

2019/
2020

Se
m

e
se

te
r 

G
e

n
ap Tahun Pelajaran

Welcome the month of Ramadhan 

with the heart filled with peace, 

harmony and joy. May the divine blessings 

of Allah protect and guide you.

Sambutlah bulan Ramadhan dengan hati yang 

penuh dengan kedamaian, harmoni 

dan sukacita. Semoga rahmat ilahi dari Allah 

senantiasa melindungi dan membimbingmu.

Marhaban Yaa



Prestasi

Lomba Kaifa Festival  2019  

(Sabtu tanggal 24 November 2019

Juara 1 story telling, Juara 1 mini maket 

group 02, Juara 3 pildacil 

Juara III dalam pertandingan futsal 

DARUSSALAM Cup di Pon Pes Darussalam 

Ciomas

Selamat untuk para pemenang dan pendamping lomba...
Mudah-mudahan menjadi mo�vasi untuk selalu berprestasi

Bapak Asep Rudini Se�awan, S.Pi, S.Pd 

Juara 2 Kompe�si Pembuatan Media Pembelajaran 

Digital se-kota Bogor (Produk: Aplikasi Unbo-X, 

aplikasi berbasis microso� excel). 17 Desember 

2019 di Graha pool Ciwaringin. 

Ananda Jilan dan Aira beserta team kon�ngen Kota Bogor atas prestasinya 

meraih juara 2 dalam perlombaan Fantas�c Junior Red Cross PMI Provinsi Jawa 

Barat yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2019 di Trans Studio 

Bandung. 

Lomba PMR Mawilaga Asih Muda 

SMKN1 Bogor Pada hari Sabtu tanggal 

24 November 2019

Juara 1 Lomba Kampanye Hidup Sehat, 

Juara 2 PMR Teladan, Juara 3 PMR 

Teladan, Juara 2 Pertolongan Pertama, 

Juara 2 Lomba Cerdas K, Juara 3 Lomba 

Cerdas K, Juara 3 Lomba Souvenir Daur 

Ulang 

Juara 2 Cerdas Cermat, Juara 4 Cerdas Cermat  dan Juara 

2 Kategori Fun Experiment dalam Kompe�si Pesta Rakyat 

Fisika Universitas Indonesia ke-10 (PRF UI X) Tingkat 

Nasional. Sabtu, 15 Oktober 2020

Juara III Pada Perlombaan Tekhnik 
Kepramukaan Mata Lomba Smart Scout  
Minggu, 9 Februari 2020 di SMP Kosgoro

Lomba Tahfidz, di Mall Yogya, 

Darmaga Bogor. Aura Loveliyah 

Mardiyanto (TKA1) dan Ustman 

khalish Mirza (TKA1) Juara Harapan 2. 
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