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EDITORIAL
“Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, isteri-isteri kami dan
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keturunan kami sebagai penyejuk ha dan jadikanlah kami imam bagi
orang-orang yang bertaqwa.” (QS. Al Furqan: 74)
Pendidikan berawal dari keluarga. Peran keluarga sangatlah pen ng
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dalam pembentukan pribadi seorang muslim. Namun seiring perkembangan
dan tuntutan zaman pada saat ini, dengan kesibukan orangtua dan padatnya
jadwal anak di sekolah, rasa kebersamaan dalam keluargapun semakin
berkurang. Oleh karena itu, sahabat Alinea semua, pada saat School From
Home (SFH) dan Work From Home (WFH) sekarang ini mari kita pergunakan
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waktu sebaik-baiknya untuk keluarga, op malkan pendampingan pada putraputri kita. Kita ambil hikmah dari musibah yang melanda negeri kita ini.
Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang bersabar,
Aamiin. Lalu bagaimana caranya kita mengop malkan peran kita masingmasing dalam keluarga? Yuk kita baca Alinea pada edisi kali ini yang
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bertemakan “Keluarga Adalah Pondasi”!
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Keluarga besar SIT Aliya turut berbela sungkawa atas wafatnya:
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Almh. Ibu Apsah binti Syarif

(Ayahanda dari Ibu Si Sofah)

(ibunda dari Bapak Hendri Gunawan)

Setitik tinta jadi noda, setitik salah jadi dosa.
Ramadan sudah tiba, marilah kita isi dengan
banyak ibadah lillahi ta'ala.
Selamat menunaikan ibadah bulan suci Ramadhan 1441H

Keluargaku

Pondasiku!
Keluarga ... Hmmm, apa yang terlintas dipikiran kalian jika mendengar kata
“keluarga”? Pas banyak sekali ya, hal-hal atau bahkan rasa yang muncul ke ka kita
mendengar kata “keluarga”. Kalau kita lihat dari deﬁnisinya dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI), keluarga adalah ibu dan bapak beserta anak-anaknya dan bisa juga
diar kan dengan “seisi rumah”. Jadi, wajar saja jika ke ka kita mendengar kata “keluarga” yang pertama terlintas di pikiran
kita adalah ayah, bunda, kakak atau adik kita, atau disebut juga dengan keluarga ba h (keluarga in ). Karena, bersama dengan

merekalah, kita tumbuh, berkembang, dan menghabiskan

SD. Alhamdulillah, respon dari orangtua siswa sangat baik.

banyak waktu untuk belajar berbagai ilmu tentang

Banyak sekali orangtua siswa yang berpar sipasi mengisi

kehidupan.

kuisioner terbuka yang terdiri dari enam pertanyaan

Selanjutnya, apa yang kalian bayangkan ke ka mendengar

seputar keluarga dan kegiatan belajar di rumah. Pada

kata “pondasi”? Tentu yang terbayang adalah sebuah ang

pertanyaan yang pertama adalah “Bagaimana pandangan

yang kokoh, atau kerangka bangunan yang menjadi cikal

Ayah/Bunda tentang “Keluarga itu Pondasi”?

bakal bangunan tersebut kokoh berdiri. Nah, tema majalah

Dari semua respon yang diperoleh, yaitu total 102

Alinea edisi kali ini adalah “Keluarga itu Pondasi”. Ar nya,

respon, semua menyatakan kesepahamannya bahwa

keluarga memiliki peran yang begitu pen ng sebagai

keluarga adalah pondasi awal, khususnya bagi anak.

pondasi, tempat pertama bagi anak untuk memperoleh hak-

Karena dari keluarga anak pertama kali belajar berbicara,

haknya. Hak untuk disayangi, dilindungi, hak atas

berjalan, tata cara makan, berperilaku dalam keseharian,

pemenuhan kebutuhan, hak untuk mendapatkan pendidikan

dan dari keluargalah anak dididik pertama kali untuk

yang baik. Dengan begitu, se ap anggota keluarga pun

mengenal Tuhannya. Dari respon yang diterima, semua

memiliki peran yang pen ng bagi satu sama lain.

menjawab bahwa keluarga menjadi pondasi awal atau

Saat ini, kita sedang diuji dengan adanya wabah Covid-19.

tempat belajar awal bagi pembentukkan karakter anak.

Pandemic ini mempengaruhi berbagai ak vitas kita sehari-

Untuk itu, orang tua harus yang jadi role models bagi

hari, termasuk kegiatan belajar di sekolah. Mulai

anak, karena bisa saja anak salah mendengarkan atau

pertengahan Maret 2020 lalu, kita mulai melakukan gerakan

keliru memahami apa yang disampaikan orang tua, tapi

#dirumahaja, termasuk kegiatan belajar yang biasanya

anak dak akan salah mencontoh atau meneladani orang

dilakukan di sekolah bersama dengan ibu bapak guru dan

tuanya. Ayah, Bunda, yuk kita sama-sama berusaha untuk

teman-teman, saat ini untuk sementara waktu berpindah

menjadi role model yang baik untuk anak-anak kita, dan

tempat jadi di rumah bersama dengan orangtua. Pas banyak

menjadikan keluarga sebagai pondasi yang kokoh,

sekali cerita dan pengalaman-pengalaman seru selama

menanamkan nilai-nilai agama dan aspek kehidupan

berak vitas dan belajar #dirumahaja. Untuk itu, Tim Majalah

lainnya, karena dengan perkembangan zaman yang

Alinea melakukan riset untuk mengetahui bagaimana

borderless ini, tentu kita ingin anak selalu menjadikan

keseruan dan cerita menarik selama kegiatan belajar di

keluarganya sebagai tempat untuk “pulang”.

rumah dengan mengkorelasikannya pada tema “Keluarga itu

Pertanyaan berikutnya adalah tentang keluarga

Pondasi”. Yuk kita simak bersama!

sebagai madrasah/sekolah pertama bagi anak dan

Riset ini dilakukan dengan menyebarkan kuisioner online

bagaimana peran orangtua selama kegiatan belajar dari

kepada orangtua siswa SIT Aliya, baik di level KB, TK maupun

rumah. Pertanyaan ini menuai reaksi yang sangat luar

biasa dari responden. Semua mengakui bahwa keluarga adalah

video, ayah yang lebih ak f

sekolah pertama bagi anak. Dan justru, “sekolah” ini bukanlah

mendampingi. Disinilah kita

tempat untuk menghasilkan nilai secara kuan ta f, tapi lebih

sebagai orangtua pun

dari itu. Peran seorang ibu menjadi point utama dalam

belajar betapa pen ngnya

pendidikan anak di rumah. Ayah pun memiliki kewajiban untuk

pola kerjasama yang baik

senan asa membimbing dan mendukung segala kebutuhan

untuk mendukung kegiatan

yang diperlukan untuk menunjang proses pendidikan anak.

belajar anak.

Dalam hal ini, orang tua harus bisa bekerja sama, bersinergi

Terkait dengan pembagian tugas dalam mendidik

untuk menghadirkan suasana belajar yang menyenangkan dan

anak oleh orang tua di rumah dan guru di sekolah,

kondusif.

respon yang diperoleh pun beragam, namun secara

Ada cerita-cerita menarik yang disampaikan Ayah/Bunda

general menyatakan bahwa guru dan orang tua harus

ke ka ditanya tentang kegiatan belajar dari rumah yang

secara simultan mendidik anak. Karena orang tua

didampingi oleh orang tua. Ada yang mengatakan kalau ternyata

memiliki keterbatasan kompetensi, yang mana guru

anak-anak lebih senang ke ka belajar di sekolah. Ada pula anak

lebih menguasai bidang pendidikan dan ilmu tertentu

yang bilang kalau menghapal hadist atau rurat-surat pendek

secara kompeten. Contoh kerjasama yang bisa dilakukan

lebih mudah jika dilakukan di sekolah. Mungkin karena ke ka di

adalah, orang tua dan guru menjalin komunikasi yang

sekolah, anak-anak bisa belajar bersama dengan teman-teman

baik khususnya seputar perkembangan anak, sehingga

sehingga menghadirkan suasana yang lebih menyenangkan dan

orang tua mengetahui apa saja yang sudah atau belum

memberi s mulus lebih untuk semangat belajar dan menghapal.

dikuasi oleh anak, dengan begitu orang tua bisa turut

Cerita menarik lainnya adalah ke ka anak merasa kalau

mengasah kemampuan anak di rumah. Oleh karena itu,

mamah-nya ternyata lebih “galak” dari gurunya. Hehehe.. Di sisi

Ayo, kita bekerja sama dalam mengukir nilai-nilai dan

lain, ada pula responden yang menceritakan betapa anak

pemahaman yang baik untuk anak dan memfasilitasi

merasa sangat nyaman ke ka belajar di rumah karena bisa lebih

anak dalam mengembangkan potensi mereka! Karena

santai tapi tetap dipantau target-target belajarnya oleh

menurut seorang psikolog anak, Bunda Elly Risman,

orangtua. Adapun kendala yang dialami oleh beberapa orang tua

S.Psi, dua hal pokok dalam paren ng adalah bagaimana

selama mendampingi proses belajar dari rumah

mengajarkan kebiasaan yang baik dan meninggalkan

adalah

dak tersedianya/kurang

kenangan yang indah kepada anak. (mega)

mendukungnya perangkat
teknologi yang ada di rumah
atau faktor

Data Sebaran Responden

kecakapan

orangtua dalam
menggunakan ﬁtur
pembelajaran serta Ada
juga yang bercerita
bagaimana kekompakkan
ayah dan bunda dalam
mendampingi anak belajar.
Ke

ka belajar dan

mengerjakan tugas secara
manual, bunda yang lebih
ak f mendampingi, namun
ke ka pengumpulan tugas

KB/TK

Level 1

Level 2

online atau pembuatan

Level 4

Level 5

Level 6

tugas seper

membuat

Level 3

Oleh: Nita Kurniawa , S.Pd.I
Koordinator Bid.Studi Al-Quran SDIT Aliya

K

eluarga merupakan sebuah wadah

dimana orang orang berkumpul dan

membentuk suatu kesatuan, keluarga

sebagai tempat dimana orang orang bisa bercerita,
bercanda, dan melakukan aksi-aksi sosial lainnya.
Biasanya kita mengenal keluarga sebagai saudara
yang terikat secara lahiriyah dan ba niyah, seper ayah,
ibu dan anak. Mereka inilah yang disebut keluarga. Akan
tetapi, dalam suatu masyarakat, keluarga memiliki
peranan pen ng. Mereka berkumpul dan membentuk
suatu kelompok/komunitas yang akhirnya mereka anggap
sebagai keluarga, walaupun pada hakikatnya dak terikat
secara lahiriyah dan ba niyah seper

layaknya ikatan

antara ayah, ibu dan anak.
Keluarga juga merupakan suatu komunitas kecil
sebelum menjadi suatu komunitas yang lebih besar yaitu
m a sya ra ka t . M e r e ka d a p a t b e r ke m b a n g a t a u
menghasilkan keturunan secara terus menerus sehingga
membentuk keluarga besar.
Demi terpeliharanya kehidupan keluarga yang

Pertama, menanamkan akidah yang benar. Akidah sangat
pen ng ditanamkan kepada anak sejak usia dini. Inilah
tanggung jawab ayah, ibu, dan para guru agar anak-anak
tumbuh di atas ﬁtrah yang lurus. Akidah merupakan
kunci kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat.
Para nabi dan rasul pun telah menanamkan akidah yang
lurus kepada anak anaknya sejak kecil.
Firman Allah SWT :

ِ ووﺻﻰ ِ ﺎ ِإﺑ
ِ ِ ِ ـﺮاﻫﻴﻢ
ـﻌﻘﻮب َﻳﺎﺑَُﱠـﲏ ِ ﱠإن
ﻳ
و
ﺑﺒﻨﻴﻪ
ُ
ُ ْ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َْ َ ََ ﱠ
ِ اﷲ
ﲤﻮﺗﻦ ِﱠإﻻ
ﻟﻜﻢ
اﺻﻄﻔﻰ
ُ
َ
َ
اﻟﱢﺪﻳﻦ َ َﻓﻼ َُْ ُ ﱠ
َ ْ َ
َْ ُ
ﻣﺴﻠﻤﻮن
َ ْ ُ ِ ْ ُ َوَأْﻧُ ْـﺘﻢ
“Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak

harmonis, unit terkecil dari sebuah negara ini dapat

anaknya, demikian pula Yakub. (Ibrahim berkata): “Hai

menjalankan fungsinya dengan baik. Islam melalui

anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama

syariatnya menetapkan sekian banyak petunjuk dan

ini bagimu, maka janganlah kamu ma kecuali dalam

aturan. Kehidupan keluarga diibaratkan sebagai suatu

keadaan muslim.” (QS: Al-

bangunan. Demi terpeliharanya bangunan itu dari

Baqarah:132)

hantaman badai dan goncangan gempa, maka ia harus

Diantara manfaat yang akan

didirikan di atas satu pondasi yang kuat dengan bahan

dirasakan seorang anak ke ka

bangunan yang kokoh serta jalinan perekat yang baik.

memiliki akidah yang benar dan kuat

Maka pondasi yang kokoh bagi kehidupan sebuah keluarga

adalah lahirnya sikap tawadu'

adalah ajaran agama.

dan selalu meminta

Diantara ajaran agama yang menjadi pondasi
bagi sebuah keluarga adalah :

pertolongan hanya kepada
Allah SWT ke ka

mengalami kesulitan. Ia akan menyandarkan

Sebaliknya, orangtua pun harus mengingatkan dan

kesuksesan dan kebahagiaan hidup dengan selalu

mewan -wan anaknya agar dak melakukan perbuatan-

bersyukur kepada Allah SWT. Ia juga akan mampu

perbuatan yang tercela. Namun yang dak kalah pen ng

menerima dengan ikhlas segala kejadian yang

dari semua itu adalah keteladanan dari orang tua itu

menimpanya, baik yang menyenangkan maupun yang

sendiri maupun guru. Karena pada dasarnya anak

sebaliknya, karena dia meyakini bahwa semua adalah

cenderung suka meniru dan mencontoh. Jika dia

kehendak takdir Yang Maha Kuasa.

menemukan teladan yang baik, maka dia akan mengiku ,

Ke d u a , m e n ga j a r ka n d a n

begitupun sebaliknya.
Se ap orang tua tentu berharap anak-anaknya

membiasakan anak-anak untuk
ibadah. Sejak kecil

kelak akan menjadi anak-anak yang shalih/shalihah, yang

diajarkan shalat fardu berjamaah,

menjadi qurrota a'yun bagi kedua orangtuanya

shalat duha, membaca Al-Qur'an,

sebagaimana doa yang sering kita panjatkan kepada Allah

puasa, bersedekah dan lain-lain.

SWT.

melaksanakan

Pe m b i a s a a n i b a d a h i t u h a r u s
dilakukan sejak dini, baik di rumah
maupun di sekolah, khususnya di
sekolah-sekolah Islam, agar saat
dewasa mereka sudah terbiasa dan
dak merasa berat melakukannya.
Untuk mengop malkan pembiasaan
tersebut, orang tua dapat bersinergi
d e n g a n p i h a k s e ko l a h u n t u k

ِ
ٍ ُ ْ وذرﻳﺎﺗﻨﺎ ُﻗﱠَـﺮة
َأﻋﲔ
َ ِ َأزواﺟﻨﺎ َ ُﱢﱠ
َ َﱠ
َ َ ْ ﻫﺐ َ َﻟﻨﺎ ِ ْﻣﻦ
ْ َ رﺑﻨﺎ
ِ واﺟﻌﻠﻨﺎ ِْ ﱢ
إﻣﺎﻣﺎ
ً َ ِ ﻟﻠﻤﺘﻘﲔ
َْ ُ َ ْ َ ْ َ
“Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan
kami dan keturunan kami sebagai penyenang ha (kami),
dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang
bertakwa” (QS. Al-Furqan: 74)

mengawal anak-anak sehingga

Demikian Islam memberi tuntunan, dengan

terciptalah keselarasan antara

menerapkan ke ga pola tersebut semoga memperkuat

pembiasaan yang ditanamkan di rumah dengan

pondasi keluarga, masyarakat dan bangsa. Insya Allahu

pengajaran di sekolah.

Ta'ala.

Ke ga, menanamkan akhlak. Akhlak pada
dasarnya mengajarkan bagaimana seseorang seharusnya
berhubungan dengan Allah SWT sebagai penciptanya,
sekaligus bagaimana seharusnya berhubungan dengan
sesama makhluk Allah yang lain (manusia, tumbuhtumbuhan, hewan dan lain sebagainya). Adapun in dari
ajaran akhlak adalah niat yang kuat untuk berbuat atau
dak berbuat sesuatu sesuai dengan ridha Allah SWT.
Secara garis besar akhlak dapat dikelompokkan

Sumber pustaka :

menjadi akhlak terpuji (mahmudah) dan akhlak tercela

1. Abdullah Ibnu Sa'd Al-Falih. Langkah Prak s Mendidik

(madzmumah). Adapun akhlak terpuji dalam Islam yang

Anak Sesuai Tahapan Usia. Penerjemah, Kamran As'at

harus dimiliki adalah berkata benar, jujur, sabar, pemurah

Irsyady, Lc. Irsyad Baitus Salam. 2007.

(dermawan), berani, lapang dada, mencintai orang yang
beriman, menghorma
maupun lebih

orang yang lebih tua usianya

nggi ilmunya, menyayangi orang yang

lebih muda, menyayangi hewan, tumbuh-tumbuhan dan
banyak lagi perilaku baik lainnya.

2.Dr. M. Quraisy Shihab. Membumikan Al-Quran. Mizan.
1993.
3. Mahjubah Magazine. Pendidikan Anak Sejak Dini
Hingga Masa Depan. Penerjemah, Yedi Kurniawan.
Firdaus. 1993.

peran

ibu

DALAM keluargA
Nurjanah, S.Pd.
Guru TKIT Aliya

I

bu sebagai “ ang rumah tangga” amatlah

pen ng bagi terselenggaranya rumah tangga

mereka dengan menanamkan dalam benak mereka berbagai
perilaku terpuji serta tujuan-tujuan mulia.
Berbicara mengenai pendidikan anak, paling besar

yang sakinah yaitu keluarga yang sehat dan

bahagia. Karena selain mengatur, sang ibu membuat
rumah tangga menjadi surga bagi anggota keluarganya,
sekaligus menjadi mitra sejajar yang saling menyayangi
bagi suaminya. Untuk mencapai ketentraman dan
kebahagiaan dalam keluarga dibutuhkan isteri yang
shalihah, yang dapat menjaga suami dan anak-anaknya,
serta dapat mengatur keadaan rumah agar rapih,

pengaruhnya adalah ibu. Di tangan ibu, keberhasilan
pendidikan anak-anaknya, walau tentunya keikutsertaan
bapak, dak dapat diabaikan begitu saja. Ibu memainkan
peran yang pen ng di dalam mendidik anak-anaknya,
terutama masa balita. Pendidikan dalam keluarga di sini
melipu , pendidikan iman, moral, ﬁsik/jasmani, intelektual,
psikologis, dan sosial.
Peranan ibu di dalam mendidik anaknya dibedakan

menyenangkan, dan dapat memikat ha seluruh anggota
keluarga.

menjadi

ga. Pertama, ibu sebagai pemenuh kebutuhan

anak. Kedua, ibu sebagai suri teladan bagi anak. Ke ga, ibu
sebagai pemberi mo vasi bagi kelangsungan kehidupan
anak. Peranan ibu sebagai pemenuh kebutuhan bagi anak
adalah sangat pen ng terutama ke ka seorang anak dalam
kebergantungan total terhadap ibunya, yakni berusia 0–5
tahun. Kemudian peran ibu masih tetap dibutuhkan yaitu
periode anak sekolah, bahkan menjelang dewasa. Ibu perlu
menyediakan waktu bukan saja untuk selalu bersama, tapi
juga berinteraksi, berkomunikasi secara terbuka, dan mbal
Menurut Baqir Sharif al-Qarashi (2003 : 64),

balik yang baik dengan anaknya.

bahwa para ibu merupakan sekolah-sekolah paling

Ibu hendaknya memberi kesempatan bagi anak

utama dalam pembentukan kepribadian anak, serta

untuk bersosialisasi dengan teman

sarana untuk memenuhi mereka dengan berbagai sifat

seusianya. Tetapi satu hal yang dak

mulia. Sedangkan menurut Prof. Zakiyah Daradjat (1995 :

boleh terlewatkan yaitu

50), sabda Nabi Muhammad SAW yang ar nya, “Surga di

kebutuhan

bawah telapak kaki ibu”, menggambarkan tanggung

spiritual anak.

jawab ibu terhadap masa depan anaknya. Dari segi

Pendidikan

kejiwaan dan kependidikan, sabda Nabi di atas ditujukan

yang sifatnya

kepada para orang tua khususnya para ibu. Ia harus

spiritual

bekerja keras mendidik anak dan mengawasi ngkah laku

adalah

melihat dan meniru yang kemudian diambil, dimiliki, dan
diterapkan dalam kehidupannya. Dalam perkembangan
anak, proses iden ﬁkasi sudah mulai bisa dilakukan ke ka si
anak berusia 3–5 tahun.
Kunci keberhasilan seorang anak di kehidupannya
sangat bergantung peran ibu dalam memo vasi dan
mendorong agar dapat mencapai cita-citanya. Sikap ibu yang
penuh dengan kasih sayang, memberi kesempatan pada anak
pendidikan yang menjadikan anak menger

untuk memperkaya pengalaman, menerima, menghargai,

kewajiban kepada Allah SWT, Rasul, sesama manusia dan

dan menjadi teladan yang posi f bagi anaknya, akan besar

lingkungannya, serta orang tua. Dalam pendidikan

pengaruhnya terhadap perkembangan pribadi anak. Jadi

spiritual, juga mencakup mendidik anak berakhlak mulia,

dapat dikatakan bagaimana gambaran anak akan dirinya

menger agama, bergaul dengan teman-temannya, dan

ditentukan oleh interaksi yang dilakukan ibu dengan anak.

menyayangi sesama saudaranya, menjadi tanggung

Karena Ibu adalah sosok hebat di dalam keluarga. Ia bisa

jawab orang tuanya. Sebab, memberikan pelajaran

menjadi apa saja di dalam sebuah keluarga. Ia dapat

agama sejak dini merupakan kewajiban orang tua ke

mengayomi, mendidik, dan mengajarkan berbagai hal

anaknya dan merupakan hak untuk anak atas orang

kepada anak-anaknya. Bahkan, ibu juga bisa menjadi

tuanya. Jika orang tuanya dak menjalankan kewajiban

seseorang yang menjembatani komunikasi keluarga,

ini, berar

misalnya komunikasi antara ayah dan anaknya.

menyia-nyiakan hak anak. Rasulullah SAW

bersabda: ''Se ap bayi lahir dalam keadaan ﬁtrah

Dalam hal ini, peran keluarga yang bisa dilakukan

(bertauhid). Ibu bapaknya lah yang menjadikan Yahudi,

oleh ibu antara lain sebagai manajer untuk mengatur urusan

Nasrani, atau Majusi.” (HR Bukhari dan Muslim)

rumah tangga, guru yang mendidik anak-anak, koki yang

S e o ra n g i b u h a r u s m e m b e r i k a n a t a u
memuaskan kebutuhan anak secara wajar dan
bertanggung jawab, dak berlebihan dan dak kurang.
Pemenuhan kebutuhan anak secara berlebihan atau
kurang akan menimbulkan pribadi yang kurang sehat di
masa yang akan datang. Dalam memenuhi kebutuhan
psikis anak, seorang ibu harus mampu menciptakan
situasi yang aman bagi putra-putrinya. Ibu diharapkan
dapat membantu anak apabila mereka menemui

menyediakan makanan keluarga, mo vator dalam keluarga,
dan perawat sekaligus dokter.
Masih banyak peran seorang ibu

keluarga. Ibu memang merupakan sosok yang hebat untuk
melengkapi peran keluarga dalam kehidupan sehari-hari.
Sebagai ungkapan terima kasih atas peranan yang sudah
dijalani ibu selama ini, sudahkah Anda mengungkapkan rasa
sayang Anda kepada ibu atau wanita yang telah menjadi ibu
bagi anak-anak Anda?

kesulitan-kesulitan. Perasaan aman anak yang diperoleh
dari rumah akan dibawa keluar rumah, ar nya anak akan
dak mudah cemas dalam menghadapi masalahmasalah yang mbul.
Sejak anak lahir dari rahim seorang ibu, maka
ibulah yang banyak mewarnai dan memengaruhi
perkembangan pribadi, perilaku, dan akhlak anak. Untuk
membentuk perilaku anak yang baik dak hanya melalui
bil lisan tetapi juga dengan bil haal yaitu mendidik anak
lewat ngkah laku. Sejak anak lahir, ia akan selalu melihat
dan mengama gerak gerik atau ngkah laku ibunya.
Dari ngkah laku ibunya itulah, anak akan senan asa

dalam sebuah

Sumber:
1. amia 155573@blogspot.com
2.www.google.com.sayangianak.
com/ibu-memainkan-banyakperan-dalam-keluargadiantaranya-12-peran-iniyang-ibu-mainkan/

Berusaha Menjadi

Ayah yang Baik

Saprudin, S.Pd.
(Guru Bahasa Inggris SDIT Aliya)

berketurunan, semuanya memiliki konsekuensi dihadapan Allah
SWT. Dalam tulisan sederhana ini kami mengajak pembaca yang
budiman sejenak menyegarkan kembali beberapa peran ayah yang
mudah-mudahan bisa menjadi informasi yang bermanfaat dalam
kehidupan keluarga.

S

osok ayah merupakan sosok yang sangat
pen ng di dalam sebuah keluarga. Peran ayah
dalam keluarga tentu akan memberikan
pengaruh dalam pembentukan sebuah keluarga. Karena
sosok ayah ini biasanya adalah sosok yang dijadikan teladan
oleh istri dan anak-anaknya. Peran orangtua dalam keluarga
memang sama-sama pen ng. Orang tua di dalam sebuah
keluarga baik ayah maupun ibu memiliki perannya masingmasing dalam hal pengasuhan anak maupun hal rumah
tangga. Islam telah memberikan panduan yang sangat
komprehensif dalam mengelola sebuah keluarga. Allah
senan asa mengingatkan kepada kita semua untuk menata
keluarga dengan visi dunia dan akhirat. Allah SWT berﬁrman:
“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan
keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah
manusia dan batu.” (QS. At-Tahrim: 6)
Berbicara tentang keluarga dak hanya
menyangkut kehidupan dunia yang iden k dengan
kematerian. Justru dunialah yang seharusnya dijadikan
media untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Berkeluarga
bukan sekedar sebuah episode perjalanan hidup di dunia.
Se ap jalan yang diambil se ap muslim, termasuk dalam hal
ini membentuk keluarga, hidup berpasangan dan

1. Ayah sebagai pemimpin
Sosok ayah dalam sebuah keluarga adalah sebagai
pemimpin. Pemimpin dari istrinya dan anak-anaknya. Memiliki
anugerah menjadi pemimpin tentu dak mudah. Karena se ap
pemimpin itu akan diminta pertanggungjawabannya. Rasulullah
SAW bersabda yang ar nya: “Suami adalah pemimpin
keluarganya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas
kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin dirumah suaminya, dan
akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.”
(HR. Al-Bukhari dari Ibnu Umar RA)
Peran ayah sebagai pemimpin adalah mengarahkan orangorang yang berada dalam kepemimpinannya agar senan asa
berada dalam ketaatan kepada Allah SWT. Maka diperlukan sosok
ayah yang berilmu dilandasi keimanan yang mantap.
Mengarahkan ibu agar menjadi istri yang sholihah dan
mempersiapkan anak-anak agar dapat berkarya untuk dirinya
sendiri dan bermanfaat untuk sesamanya. Bukan sekadar generasi
yang mengisi hari-hari tanpa ilmu atau larut dalam ak vitas sia-sia.
Allah SWT berﬁrman yang ar nya: “Dan hendaklah takut kepada
Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang
mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawa r terhadap
(kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka
bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar.”
(QS An Nisa: 9).
2. Ayah sebagai pencari na ah
Dalam Islam mencari na ah bagi seorang ayah hukumnya
wajib. Kesungguhan dalam mencari na ah bagi seorang ayah
akan mendatangkan pahala dan keridhaan Allah SWT. Sebaliknya
jika seorang ayah dengan sengaja melalaikan diri dari mencari
na ah, maka ia berdosa di sisi Allah. Dalam Islam, bekerja
merupakan ibadah. Bekerja keras mencari na ah yang halal
untuk kebutuhan keluarga merupakan ibadah yang bernilai
sangat nggi. Rasulullah saw bersabda: “Tidak ada yang lebih
baik dari usaha seorang laki-laki kecuali dari hasil tangannya
(bekerja) sendiri. Dan apa saja yang dina ahkan oleh seorang
laki-laki kepada diri, istri, anak dan pembantunya adalah
sedekah.” (HR. Ibnu Majah).
3. Ayah sebagai pendidik
Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits: “Didiklah
anak-anakmu dengan ga perkara: mencintai Nabimu; mencintai
ahlul baitnya; dan membaca Al Qur'an, karena orang-orang yang

m

emelihara Al-Qur'an itu berada
dalam lingkungan singgasana Allah
pada hari ke ka dak ada
perlindungan selain dari pada perlindungan-Nya; mereka
beserta para Nabi-Nya dan orang-orang suci.” (HR.
Thabrani)
Menjalankan peran dan tanggungjawabnya
sebagai pendidik, seorang ayah adalah guru bagi anakanaknya, baik di dalam maupun di luar rumah.
Implementasi pendidikan yang bisa diberikan memiliki
cakupan yang luas. Tidak hanya masalah kogni f, afek f,
spiritual, dan akademik tetapi juga sosial serta nilai-nilai
agama.
Rasulullah telah memberikan tuntunan yang jelas
dalam membimbing dan membina anak-anak. Di antara
metode Rasulullah membina anak-anak ialah
pengarahan langsung. Imam Bukhari dan Imam Muslim
meriwayatkan hadits dari Abu Salamah, ia berkata, “Aku
pernah di bawah asuhan Rasul, dan waktu itu tanganku
menjamah ke sana-sini di dalam baskom besar, maka
Rasul berkata kepadaku,”Wahau anakku, bacalah
bismillah kemudian makanlah dengan tangan kananmu,
dan makan makanlah yang dekat denganmu”. Begitulah
contoh Rasulullah memberikan pelajaran tentang adab
makan.
Seorang ayah dalam memberikan pembelajaran
kepada istri dan anaknya bisa kapan saja dalam
kehidupan sehari-hari, bahkan sebaiknya harus ada
waktu khusus untuk mengajar anggota keluarga,
terutama mengajari anak-anaknya perkara agama. Oleh
karena itu, sebaiknya seorang ayah haruslah memiliki
wawasan keislaman dasar yang baik. Dengan demikian
dalam keluarga tersebut hidup nuansa keislaman dan
saling nasehat menase dalam kebaikan.
4. Ayah sebagai mitra ibu
Hidup berkeluarga seja nya sebuah kehidupan
yang mempunyai cita-cita dan harapan, bukan sekadar
kebersamaan. Cita-citanya adalah untuk membentuk
keluarga yang memiliki keturunan yang saleh,
berbahagia dunia dan akherat. Ayah dan ibu seyogyanya
memahami dengan benar hak dan kewajibannya.
Memenuhi hak dan kewajiban dengan baik satu sama
lain akan mendatangkan ketenangan dalam rumah
tangga. Hubungan suami dan isteri dilukiskan Allah SWT
dalam ﬁrman-Nya berikut: “Mereka itu (para isteri)
adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian
bagi mereka.” (QS. Al-Baqarah: 187).
Dalam sebuah keluarga, ayah dan ibu adalah
teamwork. Fungsi Ayah bukanlah sekedar mendukung
ibu dalam urusan rumah tangga dan pengasuhan anak.
Ar nya, Ayah memiliki hak dan tanggung jawab yang
sama dengan ibu. Sebagai 'mitra', Ayah dak boleh hanya
berharap dan bergantung pada Ibu, tetapi ayah juga
harus terlibat ak f. Sinergi ayah dan ibu harus terwujud
dalam keluarga. Ibaratkan belajar di sebuah sekolah

maka guru bisa berbagi tugas dalam mengajar sesuai dengan
kapasitas diri, waktu dan tenaga.
5. Ayah sebagai 'sahabat' anak
Menjadi ayah yang harus bekerja seharian terkadang bisa
menimbulkan jarak bagi keluarga. Terlebih, jika ayah bekerja di
luar kota atau di negeri lain. Waktu bersama keluarga pun
menjadi sangat langka. Mungkin hanya satu minggu sekali, satu
bulan sekali, bahkan mungkin setahun sekali. Dengan kondisi
apapun, ayah harus memiliki cara membangun kedekatan
dengan anak-anaknya. Beberapa cara membangun kedekatan
dengan anak:
a. Kenali dunia anak
b. Luangkan waktu bersama anak
c. Ikut berperan dalam pendidikan anak
Pembaca yang budiman, tentu masih banyak peran ayah
dalam keluarga yang dak bisa semua disajikan dalam tulisan
singkat ini. Ala kulli hal, orangtua, ayah dan ibu haruslah terus
belajar, menambah wawasan dan terbuka dengan hal-hal baru
sesuai dengan perkembangan zaman. Ayah dan ibu akan sangat
memerlukan ilmu dalam melewa se ap fase pertumbuhan anak
dari kandungan, kelahiran, anak-anak, remaja sampai dewasa.
Ayah dan ibu juga senan asa terus memperbaiki diri menjadi
manusia yang bertakwa di sisi Allah. Tak lupa, yang utama adalah
is qamah mendekatkan diri kepada Allah SWT dan berdoa
memohon kepadaNya agar senan asa memberikan kekuatan
kepada ayah dan ibu dalam menjalankan amanahnya sebagai
orang tua dan juga menempatkan putra-putrinya berada dalam
hidayah dan tauﬁk-Nya.
Wallahu'alam bishowab.
Da ar bacaan:
1. h ps://bimbinganislam.com
2. h ps://dalamislam.com
3. h ps://kemendikbud.go.id
4. h ps://Islampos.com
5. h ps://Darunnajah.com
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Mahfud Hidayat, S.Si

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

Apakah Covid-19 Termasuk Rukhsah Tidak Shalat Jumat?
Berdasarkan fatwa MUI Pusat bahwa dalam rangka menghindari penyebaran
virus corona (Covid-19) kita diminta untuk menggan shalat Jumat dengan shalat
zuhur di rumah masing-masing. Sampai sekarang saya masih bimbang. Bahkan
saya masih mencari masjid yang mengadakan salat Jumat agar saya dapat
melaksanakannya sebagai suatu kewajiban. Apakah covid-19 termasuk rukhsah?
Anggota DMI Bogor Barat

P

ak Ustadz yang saya horma . Memang betul berdasarkan fatwa MUI No.14 Tahun 2020, dan peraturan pemerintah

terkait PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) bahwa masyarakat dilarang mengadakan kegiatan yang menjadi

tempat berkumpulnya massa. Salah satunya salat Jumat. Tujuannya untuk menghindari masifnya penyebaran wabah

covid-19 di daerah tersebut, terutama yang dikategorikan sebagai wilayah pandemic corona atau zona merah. Sehingga
korban yang terpapar atau terinfeksi covid-19 dak bertambah.
Upaya ini harus didukung untuk kebaikan bersama. Karenanya, salat Jumat yang merupakan kewajiban individu bagi muslim
laki-laki yang balig dan domisili di daerah tersebut, dapat digan dengan salat zuhur di rumah masing-masing. Salah satu
dalilnya adalah la dharara wa la dhirara ( dak boleh melakukan hal yang berbahaya bagi dirinya maupun membahayakan
orang lain). Bagi ulama yang memfatwakan demikian, maka dalam kondisi tersebut, rukhshah (keringanan) untuk menggan
shalat Jumat dengan shalat Zuhur di rumah. Bahkan rukhshah, yang awalnya menjadi pilihan, jika sudah dalam kondisi darurat,
menjadi wajib untuk diambil, yaitu untuk hifzhun nafs (melindungi jiwa). Standar darurat adalah jika dak diambil, maka akan
jatuh pada kema an.
Di sisi lain, bagi wilayah yang dak dikategorikan sebagai pandemik wabah, atau masih zona hijau, atau aman dari penyebaran
virus di atas, maka dak ada rukhshah untuk meninggalkan shalat Jumat. Karenanya, perlu keterangan yang sangat akurat dari
pihak medis maupun pemerintah terkait pemetaan wilayah pandemik ini. Jangan sampai hanya berupa dugaan atau asumsi
(mauhumah). Untuk kondisi yang terakhir ini, dak ada alasan yang dapat menggugurkan salat Jumat. Al-Yaqin la yuzalu bi alSyakk (keyakinan atau suatu yang sudah pas

dak dapat dihilangkan dengan keraguan). Wallahu a'lam.

Pendidikan Keluarga Samawa
Ustadz, mohon penjelasan
mengenai penger an keluarga samawa,
bagaimana hubungannya dengan pendidikan anak?
Guru akhwat SDIT Aliya

S

amawa merupakan kependekan dari sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Is lah ini berasal dari bahasa Arab dan tercantum secara eksplisit di dalam Al-

Quran Surah Ar-Rum ayat 21. “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya

ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar
kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya (litaskunuu ilaihaa), dan Dia
menjadikan di antaramu rasa kasih (mawaddah) dan sayang (rahmah).” Ar nya,
hikmah diciptakan pasangan hidup adalah agar sakinah, cenderung kepadanya dan
merasa tenteram dengannya. Untuk tujuan ini, Allah menanamkan rasa kasih dan
sayang (mawaddah wa rahmah) diantara keduanya.
Rasa kasih sayang ini merupakan

pan Allah untuk terus dipupuk dan disiram oleh

suami istri hingga berbuah ketenangan, ketentraman, dan kenyamanan dalam rumah tangga. Ke ka perasaan tersebut
memudar disebabkan suatu hal, maka harus segera mencari cara untuk mengembalikannya.
Tumbuh kembang anggota keluarga pun kerap dipengaruhi oleh tatanan rumah tangga yang dibangun oleh pasangan suami
istri (pasutri). Karenanya, keluarga merupakan pondasi utama bagi anak-anak yang dibesarkan di dalamnya. Keteladan dari
orangtua mutlak dibutuhkan oleh mereka. Sesederhana apapun kebiasaan di rumah akan membawa pengaruh bagi
perkembangan mental dan spiritual anak-anak ke depannya. Karena itu, pondasi yang kuat dalam membina anak harus
diawali dengan samawa diantara kedua orangtua. Wallahu a'lam.

Samakah Lafaz Tasyahud Nabi SAW Dengan Lafaz Tasyahud Kita?
Bagaimanakah lafaz tasyahud Nabi Muhammad SAW ke ka salat? Apakah menggunakan
redaksi yang sama dengan kita. Terutama pada lafaz Assalamu 'alaika ayyuhan Nabiyyu
(salam sejahtera untukmu, wahai Nabi) dan wa Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah
(dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah), atau dengan lafaz Assalamu
'alayya (salam sejahtera untukku) dan wa asyhadu anni Rasulallah (dan aku bersaksi bahwa
aku adalah utusan Allah). Mohon penjelasannya Ustadz.
Guru Ikhwan SDIT Aliya

R

edaksi tasyahud Nabi sama dengan kita. Meskipun beliau adalah Nabi yang

dimaksud dalam lafaz tasyahud tersebut, namun kata gan nya tetap dak

berubah. Sebab salat merupakan ibadah mahdhah yang aturannya sudah

jelas dan baku, terutama tasyahud yang termasuk salah satu rukun salat. Nabi SAW
membimbing para sahabat untuk mengiku tatacara salat beliau. “Shalatlah
kalian sebagaimana kalian melihatku shalat.”
Imam al-Nawawi dalam kitabnya al-Adzkar mengu p sebuah Hadis riwayat
Imam al-Baihaqi dengan sanad yang baik. Dalam Hadis ini terdapat redaksi
bahwa Al-Qasim berkata: “Aisyah (istri Nabi) telah mengajarkan lafaz tasyahud
kepadaku. Kemudian Aisyah mengatakan bahwa inilah lafaz tasyahud
Rasulullah SAW. Di dalam lafaz tasyahud tersebut berbunyi: Assalamu
'alaika (bukan 'alayya) dan wa asyhadu anna Muhammadar (bukan annii)
Rasulullah. Rujukan lainnya dalam masalah ini lihat kita Hasyiyah al-Bajuri
(Juz 1 hal.162) dan kitab-kitab lainnya. Wallahu a'lam.

Generasi Pembelajar, Bisa...

#BelajarDiRumah
Oleh: Asep Rudini Se awan, S.Pi. S.Pd.
Staf Tim Kurikulum SDIT Aliya

H

ari Jumat (13/03) selepas Penilaian Tengah

Misalnya kegiatan membantu orangtua memasak

Semester (PTS) Genap, ternyata terakhir

dikaitkan dengan nama makanan dan bahan makanan

pertemuan dengan siswa. Tepatnya Sabtu

serta dihubungkan dengan penggunaan air ke ka

(14/03), sesuai surat edaran Kemendikbud dan Walikota

memasak.

Bogor, Direktur SIT Aliya memutuskan kebijakan untuk
#BelajarDiRumah dan bekerja di rumah, sekaligus

Pada termin ini pun dilakukan

meminta Tim Kurikulum SDIT Aliya untuk merumuskan

pembagian Laporan

kegiatan (penugasan) #BelajarDiRumah.

Perkembangan Siswa (LPS) pada
Sabtu (03/04) dan Konsultasi

Penyusunan kegiatan dilakukan pada hari Senin (16/03).

Online dimulai Senin (06/04).

Kepala sekolah langsung memimpin brieﬁng dewan guru

Orangtua antusias melakukan

dengan membantu dan menyampaikan arah teknis

konsultasi online bersilaturahmi

selama untuk #BelajarDiRumah dan bekerja di rumah. Hal

dengan para wali kelas dan

utama yang disampaikan adalah pembelajaran harus

beberapa guru bidang studi.

bermakna dan menyenangkan.
Sesuai surat edaran terbaru Ternyata #BelajarDiRumah
diperpanjang sampai akhir Mei 2020 mendatang. Konsep
#BelajarDiRumah termin ke ga disusun dengan konsep
berbasis produk. Tema besar dalam termin ini adalah
Semarak, Pintar dan Segar. Tema ini adalah akronim dari
Semangat Menyambut Ramadan Kariim dengan menjadi
Pelajar yang Intelek, Terampil, Sehat, dan Bugar. Khusus
kelas VI akan diberlakukan sebuah proyek berbasis
produk.
Bismillah semoga Allah SWT senan asa melindungi dan
Konsep #BelajarDiRumah termin pertama yaitu tanggal

mengkaruniakan semangat jiwa untuk terus belajar dan

15 s.d. 27 Maret 2020 menggunakan konsep Panduan

belajar. Ikhlaslah dan raih pahala

Assessment as Learning. Dalam panduan tersebut

penuh keberkahan di rumah. Kita

membantu siswa mengecek progress kegiatan

adalah generasi pembelajar, siap

#BelajarDiRumah melalui Student Diary (atau SPC).

belajar di manapun, kapan pun,

Kegiatan belajar ditentukan waktunya dari pukul 07.30

dengan siapapun.

s.d. 14.20 dan se ap harinya ada penugasan per-mata
pelajaran.
Adapun #BelajarDiRumah termin kedua berlaku pada
tanggal 29 Maret s.d. 9 April 2020. Tim kurikulum
menggaungkan pembelajaran berbasis ak vitas. Satu
ak vitas tetapi mampu meramu beberapa pembelajaran.

Pesantren
Part 3

Oleh: Sri Mulyanih, S.Pd.I
Guru Bahasa Arab Kelas 1 & 2
disediakan makanan yang bergizi, minum madu secara
ru n dan minum wedang jahe.
Alhamdulillah masa ujianpun berakhir, mudahmudahan kami bisa naik ke kelas dua dengan hasil yang
bagus tapi, ustadzku berkata, “Raportmu adalah akhlak
dan budi peker mu, abjadmu harus diimbangi dengan

S

epuluh bulan sudah aku berada di sini, tak

terasa waktu ujian akhir tahunpun segera
ba. “Ujian kenaikan kelas??” Seakan dak

percaya ... .Rasanya baru kemarin aku menginjakkan kaki
di pesantren ini, pesantren yang telah membuat aku
menjadi dewasa, pesantren yang telah memberi aku ilmu
dunia dan akhirat, tempat yang tenang dan damai ....
”Surga satu menara”.
Ujian dimulai dan dilaksanakan kurang lebih satu
bulan. Di saat kami sedang mempersiapkan ujian, cobaan
datang melanda negeri ini, wabah covid-19 atau dikenal

kualitas ibadahmu!" Akan selalu ku ingat nasihat itu. Harihari liburanpun sudah di depan mata, senang rasanya ingin
segera bertemu dengan keluargaku. Dua hari sebelum
liburan kami berdoa bersama untuk keselamatan negeri ini.
Bapak Kyaipun berpesan di tengah wabah covid-19 ini
“Kembalilah ... tapi bukan hanya sekedar #dirumahsaja
tanpa ada munajat, namun kembali kepada Sang khaliq
dan meminta rahmatNya. Barangkali dosa-dosa kita yang
menjadikan wabah ini nyaman singgah di Bumi ini,
merajalela karena ulah manusia itu
sendiri....Hasbunallah.

dengan corona ini menyebar ke beberapa wilayah dan
yang membuat aku khawa r kota kelahiranku Bogor
diberitakan merupakan salah satu kota awal penyebaran
virus corona ini, tentunya selain Jakarta dan Depok. Rasa
khawa r kian mengguncang diri ini bagaimana kabar
keluarga di sana? Rasa khawa rpun hilang ke ka
kudengar suara bunda di telepon bahwa kabar keluarga di
Bogor baik-baik saja. Alhamdulillah aku bisa tenang dalam

Kamipun bersiap-siap untuk pulang tapi, kepulangan kali ini

ujian dan tak lupa berdoa untuk keselamatan negeri ini.

berbeda dengan kepulangan sebelumnya. Karena kami

Untuk pencegahan penyebaran virus corona pesantren

pulang pada saat musibah seper

pun memberlakukan peraturan untuk menjaga

menunggu perizinan wilayah masing-masing dan harus

penyebaran virus corona ini di antaranya
pembiasaan cuci tangan di se ap keadaaan baik
itu menggunakan sabun,

hand sani zer,

penutupan area pesantren untuk orang luar

mengiku

ini jadi kami harus

SOP dan protokol kesehatan yang harus

dilaksanakan guna menghindari dan mencegah
penyebaran virus. Alhamdulillah akupun bisa berkumpul
lagi bersama keluarga. “Have a nice vaca on"!

termasuk orangtua dilarang berkunjung
selama masa lockdown,

penggunaan

masker dan lain-lain. Tidak hanya itu para
santri pun dijaga kesehatannya dengan

“I decide my own Future and
being the best of me!”

IPON NURMALA, A.Md

Proﬁl

“Pen ngnya Keteladanan”

S

emoga sahabat Alinea selalu sehat dan bahagia ya. Proﬁl kali ini adalah salah seorang staf tenaga

kependidikan yang can k juga shalihah. Beliau biasa dipanggil Bu Ipon. Ayo kita mulai baca proﬁlnya!

Ipon Nurmala, A.Md merupakan tenaga kependidikan di Aliya sebagai staf Tata Usaha (TU) sejak tahun 2008 silam.

Wanita kelahiran Bogor, 17 Februari 1984 ini merupakan lulusan Ins tut Pertanian Bogor (IPB) Fakultas Kehutanan Jurusan
Manajemen Hutan pada tahun 2005.
Sebelum bekerja di Aliya, Bu Ipon (begitu beliau biasa dipanggil) pernah bekerja di Sekolah Islam Terpadu (SIT) Al
Madinah, Karadenan, Kabupaten Bogor, sebagai staf administrasi yayasan selama 1 tahun. Menurut Bu Ipon, bekerja di SIT
Aliya sangat menyenangkan. Hampir 12 tahun berada di lingkungan yang Islami dan sahabat yang selalu mensupport dalam
ak vitas memberikan kesan tersendiri sehingga selalu meningkatkan semangat dalam bekerja. Kebersamaan dengan staf
TU terutama saat rehat is rahat dan makan siang bersama merupakan hal yang sangat dirindukan oleh Bu Ipon di saat WFH
(Work from Home) covid-19 seper sekarang ini.
Istri dari Bapak Abdul Rahman Hidayat, M.Pd ini nggal di Kampung Babakan, Rt 02/Rw 09 Kelurahan Bubulak,
Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, bertetangga dekat dengan alamat SIT Aliya. Jika berjalan kaki dari rumah ke tempat
kerja kira-kira menghabiskan waktu kurang lebih 5-10 menit, ungkap Bu Ipon. Ke ka ditanya oleh “Alinea” tentang
pandangan Bu Ipon terkait “keluarga itu adalah Pondasi” maka wanita yang menyukai jeruk hangat dan aneka jus ini
menjawab bahwa orangtua merupakan pendidikan pertama dan utama dalam keluarga bagi anak-anaknya. Untuk
membentuk keluarga yang kokoh maka wajib bagi orangtua memberikan dan menjadi contoh kebaikan bagi anak-anak.
Akhlak dan akidah yang bagus ditanamkan sejak kecil pada anak-anak akan mengokohkan mereka saat dewasa dan
berada di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, perlu kesabaran dan keikhlasan dalam mendidik mereka yang telah
dikaruniakan kepada kita sebagai amanah dari Allah SWT, pungkas Bu Ipon. Saat ini Bu Ipon telah dikaruniai oleh Allah SWT
dua orang putri yang can k-can k yaitu Hudzaifah Syifa Nur Rahman dan Mumtazah Nur Rahman. Untuk mewujudkan
keluarga yang sakinah dan warahmah serta anak-anak yang tumbuh dalam nuansa Islami maka harus saling melengkapi
antara suami dan istri dalam mendidik anak-anak terutama dalam memberikan pemahaman mana yang baik dan mana
yang dak baik. In nya keteladanan yang ditampakkan pada anak-anak harus berupa hal-hal yang posi f seper mengajak
sholat 5 waktu, sedekah, dan sikap toleransi terhadap sesama, ungkap wanita yang hobi membuat kue ini.
Pesan ibu yang menyukai gado-gado ini kepada anak-anak Aliya adalah agar mereka
tetap semangat belajar dimana pun berada dan tetaplah is qomah dalam beribadah.
Dengannya, mereka akan tumbuh
menjadi generasi Qurani sesuai visi dari
SIT Aliya. Untuk Yayasan Himma 'Aliya
semoga semakin jaya' dan segera
terealisasi SMPIT Aliya di kota Bogor.
Untuk teman-teman seperjuangan
yang berada di SIT Aliya, tetaplah jaga
kekompakan, kekeluargaan, dan
jangan lupa untuk saling
mengingatkan tentang kebaikan.
Jayalah SIT Aliya.

Proﬁl

IIP SARIPAH, S.Pd.I
“Sabar menjalani proses”

H

alo sahabat Alinea, proﬁl kita kali ini adalah seorang guru can k juga shalihah. Siapakah dia? Langsung saja ya, ini

dia proﬁlnya.

Iip Saripah, S.Pd.I merupakan guru SDIT Aliya yang sudah sangat dikenal oleh keluarga besar Sekolah Islam Terpadu (SIT)
Aliya. Bu Iip, begitu beliau disapa merupakan guru senior karena sudah bergabung di Aliya sejak tahun 2005. Bu Iip
merupakan lulusan IAIN Sunan Gunung Dja Bandung Fakultas Tarbiyah dengan jurusan Pendidikan Bahasa Arab.
Sebelum bekerja di Aliya, guru yang memiliki hobi membaca ini memiliki beberapa pengalaman bekerja di antaranya
pernah bekerja sebagai asisten dosen komputer di Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Dja sekitar 1,5 tahun. Selain itu
juga beliau pernah mengajar di SDIT Al Ikhwan, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, selama 1 tahun. Beliau pernah juga
mengajar bahasa Arab di lembaga kursus bahasa Arab yaitu Al Shafa Ins tut di Bandung selama 2 tahun. Saat ini, istri dari
Fadli Darmadi, SE ini mengajar di SDIT Aliya sebagai guru Al Quran metode UMMI.
Wanita kelahiran Bekasi, 29 Desember 1980 ini telah dikaruniai oleh Allah SWT 2 orang anak yaitu Haﬁzha Izzatul Ulya dan
Muhammad Salman Al Razy. Walaupun hampir 15 tahun Bu Iip mengajar di SDIT Aliya namun baginya keluarga adalah hal
terpen ng dalam hidupnya, sehingga sesibuk apapun beliau dalam bekerja selalu mampu memberikan hal posi f dalam
keluarga diantaranya mampu mengontrol kegiatan ibadah anak-anak terutama salat 5 waktu. Guru yang sangat hobi
dengan olahan tempe ini, ke ka sudah berada di rumah maka semaksimal mungkin untuk mengabdikan diri sebagai istri
sekaligus ibu guna mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Untuk mewujudkan keluarga Islami, Bu Iip
dan suami senan asa memberikan teladan kebaikan bagi seluruh anggota keluarga, saling mengingatkan ke ka melakukan
sesuatu yang dak seharusnya.
Menurut guru yang sangat suka dengan jus buah ini, butuh stok sabar yang banyak dalam menjalani proses membangun
keluarga yang diharapkan karena bisa jadi hal ini merupakan pembelajaran sepanjang hayat. Bu Iip saat ini nggal bersama
keluarga di Perumahan IPB Alam Sinar Sari, Jalan Anggrek 3 Blok F No 6 Dramaga, Kabupaten Bogor.
Kesan selama mengajar di Aliya menurut Bu Iip sangat menyenangkan. Salah satunya adalah Allah pertemukan jodoh ke ka
sudah mengajar di Aliya (semoga berkah selalu untuk Aliya). Bu Iip berpesan kepada anak-anak di SDIT Aliya untuk tetap
semangat belajar dimana pun berada walaupun saat ini Indonesia dan hampir di seluruh negara di dunia sedang dilanda
wabah virus Covid-19 sehingga pembelajaran harus dilakukan di rumah masing-masing. Untuk
Yayasan Himma 'Aliya, semoga ke depan semakin jaya, tambah berkah dan selalu
dimudahkan mewujudkan visi dan misi sekolah.
Bu Iip Sangat senang bisa berada dan
mengajar Al Quran di lingkungan keluarga
besar SIT Aliya. Beliau berharap,
sinergitas antara sekolah dengan
orangtua siswa senan asa dapat
terwujud guna hasil terbaik dalam
mewujudkan generasi Qur'ani yang
diharapkan. Jayalah selalu Aliya!

Papa dan Mama Teladan Kami

Karya : Anisa Zaﬁra Anum (1B)

Hai, namaku Anisa. Aku punya seorang kaka laki-laki.
Aku dan kakakku sering bermain bersama. Tapi, terkadang kami pun suka bertengkar. Biasanya,
Papa atau Mama akan merelai kami berdua. Papa atau Mama akan menaseha supaya kami dak
bertengkar lagi. Kata Mama, aku dan kakak harus saling menyayangi. Kata Papa, aku dan kakak harus
saling menjaga.
Terima kasih, Papa dan Mama sudah memberi contoh yang baik kepada aku dan kakak.

Hantu Langit

Oleh : Rara Kelas VIB

Seper hari-hari biasanya, Fahri anak yang ceria, cerewet, dan memiliki teman. Ia masih
berusia 4 tahun dan sekolah di PAUD.
Pagi-pagi, sekitar pukul 05.30 WIB, Fahri sudah bangun dan langsung mandi. Setelah
mandi, bunda memakaikan Fahri baju untuk bermain.
Fahri : “Bunda, bajunya salah. Hari ini baju sekolah.”
Bunda

: “Hari ini libur, Nak, karena ada virus Corona.”

Fahri : “Apa itu virus corona? Di sekolah dak ada bunda.”
(Fahri bersikeras ingin memakai baju sekolah dan berangkat ke sekolah)
Bunda : “Virus corona itu penyakit yang ada di luar, jadi kita dak boleh keluar rumah.”
Fahri : “Virus corona itu teman baru Fahri ya Bun...” (Fahri berjalan menuju pintu dan akan
membukakan pintu)
Bunda : “Bukan Fahri...” (Bunda menarik tangan Fahri dan berpikir sejenak bagaimana agar
Fahri dak keluar rumah)
Lalu…
Bunda : “Virus corona itu Hantu Langit!”
Fahri : “????” (Terdiam)
Note : Mohon maaf bukan menaku anak, tapi karena spontan dan bingung bagaimana menjelaskannya.

Pola Hidup Sehat di Keluarga

Oleh Hanif IV-C

Pada suatu hari ayah dan ibuku bercerita tentang bagaimana cara menjaga pola hidup sehat. Ayah dan ibu selalu
mengajarkan untuk hidup sehat dari mulai mencuci tangan dengan sabun dan mencuci kaki serta menggosok gigi.
Sebelum dur, Ayah dan Ibu juga mengajari untuk mencuci tangan dengan sabun atau hand sani zer sebelum dan
sesudah makan.
Indonesia sedang diuji dengan adanya virus corona atau covid-19 yang sangat
membahayakan. Untuk itu, kita harus berperilaku hidup sehat. Alhamdulillah, hidup bersih dan
sehat sudah diajarkan sejak kecil di keluarga kami, sehingga untuk menghadapi situasi saat ini
daklah sulit bagi keluarga kami.
Berperilaku hidup sehat dengan cara menjaga kebersihan, berolah raga secara ru n,
mengonsumsi makanan bergizi dan is rahat yang cukup serta mematuhi anjuran pemerintah
untuk tetap di rumah, in syaa Allah dengan begitu kita akan terhindar dari virus corona. Aamiin

Karya : Sayyid Dzakwan (4C)

Keluarga Itu Pondasi

“Dzakwan ... Dzakwan ... ! Ayo bangun ini sudah jam 05:00! Ayo wudhu dan sholat!" Kata mamah. Aku bangun
dengan mata masih berat. Mamah juga menyuruh Azka untuk untuk bangun. Aku pergi ke kamar mandi untuk wudhu.
Selesai wudhu aku melihat Azka masih asyik dur di sofa. Aku membangunkan Azka dan menyuruhnya wudhu. “Azka…
Bangun! Ayo sholat Subuh berjamaah. Sana ke kamar mandi!” kataku. Azka menjawab, “Iya ka Sayyid, tunggu sebentar
dong..” Kata Azka masih di sofa. Lalu Azka pergi ke kamar mandi dengan sempoyongan. Azka wudhu lalu sholat Subuh
bersamaku.
Setelah sholat Subuh, aku bersantai di sofa sambil menonton Youtube di HP. Tanpa sadar, aku sudah menghabiskan
waktu selama dua jam untuk menonton Youtube. Aku mengambil handuk dan berjemur di lantai 2 lalu mandi dengan
bersih. Setelah mandi aku memakai baju lalu sarapan. Kali ini, menu sarapannya telur ceplok kesukaanku. Aku sedang asyik
makan, tapi ba- ba mamah menambahkan sayur bayam ke piringku. “Mamah, aku kan dak suka bayam,” kataku.
Mamah kemudian menjawab, “Dzakwan, bayam itu bagus untuk kesehatanmu." kata mamah.
Selesai sarapan aku belajar dan mengerjakan tugas di rumah. Selesai mengerjakan tugas aku sholat Dzuhur dan
makan siang. Kali ini menunya sosis. Tapi, aku dak mengeluh lagi saat mamah menambahkan sayur bayam ke piringku.
Selesai makan siang aku bermain sepedah di luar, saat itu pukul 16.00 sore. Saat aku asyik bersepeda, aku melihat
kakek-kakek tua renta dengan pakaian yang sobek. Aku mendeka nya lalu bertanya, “Kakek, mau pergi kemana?” tanyaku.
Kakek menjawab, “Kakek ingin pergi ke warung untuk membeli ro , Nak."
kata Kakek. “Kek, terimalah uang ini, siapa tau ini bisa menambah uang kakek
untuk membeli ro .” Aku memberikan uangku kepada Kake renta itu.
“Alhamdulillah ... Makasih ya, Nak, mudah-mudahan kamu mendapat
berkah, ya." Kata Kakek mendoakanku. “Iya, Kek. Aamiin..” jawabku.
Aku bersyukur keluargaku mengajarkan nilai-nilai yang baik
kepadaku, seper

shalat tepat waktu, bangun pagi, dan mandiri

mengerjakan tugas. Keluargaku seper pondasi untuk mengerjakan hal-hal
yang baik.

Davin Saverio Alery Kelas IV-A

Keluarga kecilku

Aku anak sulung dari dua bersaudara, ayah dan ibuku bekerja. Ak vitasku sehari-hari dimulai dari aku bangun dur
pukul 04.00 WIB. Ibuku selalu membangunkanku untuk segera mandi dan bersiap-siap shalat subuh di masjid. Hal yang
paling aku sukai adalah di pagi hari karena aku biasa mengobrol dengan ayahku sepanjang perjalanan menuju masjid. Aku
selalu bisa bercerita tentang apa saja dengan ibu dan ayahku. Tapi karena ibuku lebih sering bersamaku jadi aku lebih sering
mengobrol bersama ibuku. Ibuku cerewat tapi ha nya baik sekali, selalu mendampingi aku belajar, membuatkan aku
makanan kesukaan dan kadang menemaniku bermain basket, pokoknya ibuku bisa segalanya.
Biasanya di hari Sabtu dan Minggu aku lebih sering bersama ayah, dari mulai olahraga bareng, main sepeda, sampai
main game bareng. Ayahku sangat tegas, tapi kadang suka melucu. Ayahku mengajarkanku banyak hal seper bagaimana
harus disiplin, tepat waktu dan tanggung jawab. Dari ayahku pula aku belajar mandiri meskipun kadang aku
sering juga meminta bantuan ibu bila mengerjakan tugas rumah yang ditugaskan ayah kepadaku.
Aku mempunya adik kecil yang masih sekolah di TK B. Adikku cengeng dan manja. Kadang
sering kali aku dibuat kesal olehnya. Ibuku bilang dulu aku juga begitu. Karena itu, aku harus
menyayangi adikku yang masih kecil. Dari adikku itulah aku justru belajar bersabar dan mengalah.
Ayah dan ibuku selalu mengajarkanku pen ngnya sebuah kejujuran, karena kata mereka
hanya kejujuranlah yang akan menyelamatkanku kelak di dunia dan di akhirat. Itulah cerita
tentang keluargaku, semoga kita semua sehat selalu dan terhindar dari wabah covid-19 yang
mengakibatkan aku dak bisa bersekolah dan harus di rumah saja.

Keluarga Itu Pondasi

Oleh: Alifah IV-C

H

alo, saya Alifah. Saya nggal di Komplek Perumahan IPB, tepatnya di Jalan

Anggrek. Keluarga saya terdiri dari kakak, adik, Ibu, Ayah, dan

kembaranku. Aku senang bisa nggal bersama keluargaku.

Se ap hari ada cerita di keluargaku. Keluargaku selalu membantu

satu sama lain. Walaupun aku dan saudara-saudaraku suka berantem tapi
kami tetap saling memaa an satu sama lain dan kalau aku punya tugas,
keluargaku akan membantuku.
Kami berenam suka jalan-jalan. Kalau kami merasa bosan, kami akan
membantu ibu mencuci, menyapu, memasak, dan pekerjaan rumah lainnya.
Hobi kami pun berbeda-beda, ada yang suka membaca dan lain-lain.
Karakter di keluargaku pun beragam, ada yang pemarah, pendiam dan lain-lain.
Itulah cerita tentang keluargaku. Aku sayang keluargaku. Semoga bermanfaat.

Idul Fitri

Oleh: Amira III-B

"Horrreee...besok lebaran." kata Zara. Ayah usul, "Bagaimana kalau kita tukeran kado besok?" Lalu semuanya menjawab,
"Setujuuuu ...! Keesokan harinya, semua berkumpul.
Ada nenek, tante dan pakde. "Foto yuuuk!" kata ummi.
Ceklek...ceklek....Saat nya bagi-bagi THR. Zara dan Misha sangat bergembira.
Pakde juga ikut memberi THR. Zara berteriak kegirangan ke ka dapat Rp100.000,00 dari Pakde. Ternyata Misha cuma dapat
Rp10.000,00
Misha kecewa lalu menangis. "Huhuhu…Cuma sepuluh ribu, " isak Misha.
"Hush… Gak boleh bilang begitu...." Zara mengingatkan dan kerepotan membujuk
Misha.
Tiba- ba..."Suprise…! " Pakde mengangetkan. Ternyata Pakdhe bawa sebuah kue
tart.
Misha yang tadinya menangis mendadak kegirangan. Nyam... nyam... nyam...
Misha lahap makan kue tartnya.

Hari Pendidikan Nasional

Karya: Ahmad Suhaedi, S.Pd.I, M.Pd
Selamat Hari Pendidikan Nasional
Yang hari-harinya masih mengajar

Selamat Hari Pendidikan Nasional
Yang belajarnya sampai tak ter nggal
Selamat Hari Pendidikan Nasional
Yang pernah bersama-sama dan masih saling kenal
Apa kabarmu disana...
Semoga kalian baik-baik saja
Tidak menger , hal biasa
Jangan takut dan diam saja
Tidak menger itu, berusahalah...
dan kalau faham menjadi sempurna

Tempat belajar itu boleh berbeda
Tetapi perasaan kita haruslah tetap sama
Selamat Hari Pendidikan Nasional
Jaga gairah...
Penakar semangat...
Dalam debaran yang senan asa sama.

Ini hasil

Karyaku

Mana karyamu?

QUEEN - 2B

Rifa 5B

RERE - 3D

RIZKY RIZKI P - 6C

YAZID-3A

CARISSA - 3B

AKHTAR RAYYAN - 2C

AFFAN ALIDRISI - B2

STUDI BANDING

KE RA ISTIQLAL JAKARTA

A

13 Februari 2020

lhamdulillah pada tanggal 13 Februari 2020
seluruh guru KB dan TKIT Aliya melaksanakan
studi banding ke RA (Raudhatul Athfal) Is qlal
Jakarta. Banyak sekali ilmu yang di dapat dari studi banding
ini. Adapun tujuannya adalah untuk memberikan
gambaran tentang pembelajaran model setra di Taman
Kanak-Kanak khususnya di KB & TKIT Aliya. Semoga guruguru bisa memprak kkan langsung kegiatan dan
pembelajaran model sentra di kelas masing-masing.

PEMERIKSAAN

GIGI & KESEHATAN
14 Februari 2020
Pada tanggal 12 Februari 2020 KB & TKIT Aliya melaksanakan kegiatan
pemeriksaan gigi dan kesehatan. Kegiatan yang ru n dilaksanakan oleh pihak
sekolah pada semester ke-2 ini adalah hasil kerjasama dengan Dinas
Kesehatan setempat yaitu Puskesmas Sindang Barang, Kecamatan Bogor
Barat. Seluruh siswa baik KB, TK A dan TK B diperiksa oleh m medis yang
sudah diundang oleh pihak sekolah. Pada tahun ini siswa KB & TK A
mendapatkan pemeriksaan kesehatan THT sedangkan siswa TK B
mendapatkan pemeriksaan kesehatan gigi. Se ap yang diperiksa langsung
dicatat hasilnya di kartu yang sudah disediakan dan apabila ada keluhan dari
anak dan perlu ndakan medis maka orang tua bisa menunjukan catatan yang
telah ditulis oleh pihak Puskesmas kepada Tim medis yang bersangkutan.

20 Februari 2020
KB & TKIT Aliya pada tanggal 20 Februari 2020 telah melaksankan kegiatan
outbond dan panen ikan yang bertempat di Star Farm, Ciherang. Alhamdulillah
kegiatannya sangat seru. Sebelum mulai kegiatan, semua siswa mendapatkan
welcome drink susu murni. Setelah itu anak-anak foto bersama per kelas lalu
keliling melihat aneka satwa, praktek memberi makanan ke binatang, memeras
susu dan menangkap ikan. Anak-anak sangat senang dan antusias dalam
mengiku

kegiatan ini. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah menambah

pengetahuan dan wawasan serta mela h anak dalam hal kemandirian,
keberanian, tanggungjawab dan kesabaran.

OUTBOND &

PANEN IKAN

ORTEK

PRASIAGA
25, 26, 27 Februari 2020
Pada tanggal 25, 26 dan 27 Februari 2020 guru dan kepala
sekolah PAUD se-kota Bogor melaksanakan Ortek Prasiaga
yang bertempat di Gedung SKI Katulampa Bogor. Kegiatan
tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor.
Tujuannya untuk memberikan gambaran/orientasi teknis
kepada peserta pela han dan diharapkan di Tahun
Pelajaran 2020/2021 sudah memasukan kegiatan
Prasiaga ke dalam KBM di kelas.

EKSKURSI

KIDZANIA
3 Maret 2020
KB dan TKIT Aliya melaksanakan kegiatan ekskursi ke Kidzania, Jakarta.
Kegiatan ekskursi ini adalah kegiatan ru nitas yang dilaksanakan se ap satu
tahun sekali. Adapun tempat wisatanya berbeda-beda. Kegiatan ini diiku
olah seluruh dewan guru dan orang tua murid serta siswa KB dan TKIT Aliya.
Rombongan menggunakan 6 armada bis. Tujuan dari kegiatan ini untuk
menambah wawasan dan pengetahuan kepada peserta didik terutama di
bidang profesi. Alhamdulillah kegiatan berjalan dengan lancar dan anak- anak
sangat senang dan antusias sekali mengiku kegiatan ini.

WORKSHOP
MENGGAMBAR & MEWARNAI
4 Maret 2020
Tanggal 4 Maret 2020 beberapa guru telah mengiku workshop
tentang pengembangan krea ﬁtas melalui pela han teknik
menggambar dan mewarnai bersama Tim Greebel yang
bertempat di Kantor Dinas Pendidikan kota Bogor. Tujuannya
untuk menambah ilmu dan wawasan bagi guru terutama pada
kegiatan menggambar. Dengan pela han tersebut guru akan
mentransfer kembali kompetensi tersebut kepada peserta didik.

PELATIHAN
7 Maret 2020
Pada tanggal 7 Maret 2020, guru TKIT Aliya mengiku kegiatan yang

SENAM

diadakan oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor dengan materi pela han
senam. Selain itu juga ada penyuluhan mengenai narkoba yang
bekerjasama dengan BNN. Kegiatan yang bertempat di aula Dinas
Pendidikan Kota Bogor ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan
pengetahuan kepada para pendidik khususnya agar menjaga tubuh
tetap kuat dan sehat. Oleh karena itu BNN juga memberikan gerakan
senam an
Semoga

narkoba. Wah, bagaimana ya gerakannya? Pas

seru.

memberikan banyak manfaat dan wawasan kepada kita

semua.

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

KB DAN TKIT ALIYA
14 Maret 2020
PPDB KB & TKIT Aliya Tahun Pelajaran 2020/2021 gelombang ke-1 dilaksanakan pada hari Sabtu, 14 Maret 2020.
Alhamdulillah jumlah peserta pada gelombang ke-1 ini ada 42 peserta yang diobservasi. Beberapa guru menginterview
calon orang tua/wali murid dan beberapa guru yang lain mengobservasi calon peserta didik KB & TKIT Aliya. Kegiatan di mulai
pukul 08.00 - 11.30 WIB. Alhamdulillah kegiatan berjalan dengan lancar. Beberapa petugas pani a PPDB yang dibantu oleh
Staf Tata Usaha SIT Aliya bekerja dengan baik dan memberikan pelayanan dengan op mal. Semoga pada PPDB KB & TKIT
Aliya gelombang ke-2 juga berjalan dengan lancar. Aamiin.

Nasihat Diri:
- Berkerumun di saat wabah corona menyebabkan kita terkena virus yang
menggejala. Berkerumun dengan menghamburkan kata dusta, gosip, dan dosa
menyebabkan puasa kita sia-sia.
- SFH dan WFH adalah upaya untuk menghentikan virus corona. Kedermawanan, penghayatan Al-Quran, dan
menebar kebaikan adalah upaya nyata untuk menghentikan hawa nafsu dan kesombongan di bulan puasa.

PEMERIKSAAN

GIGI & KESEHATAN

P

emeriksaan gigi dan kesehatan merupakan program ru n

sekolah yang dilaksanakan pada se ap semester. Untuk

semester genap tahun pelajaran ini dilaksanakan pada hari

Rabu, 26 Februari 2020 untuk kelas III dan IV, dilanjutkan pada hari Kamis, 27
Februari 2020 untuk kelas V dan VI dan terakhir pada hari Jumat, 28 Februari
2020 untuk kelas I dan II.
Pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter dari Puskesmas Sindang
Barang, melipu pengukuran nggi dan berat badan, gigi dan telinga. Hasil
pemeriksaan ini akan dilaporkan kepada orang tua lewat raport siswa.
Semoga dengan pemeriksaan ru n ini kesehatan para siswa selalu terjaga.
(Sri M)

SUPERVISI & PEMBINAAN
GURU UMMI SDIT ALIYA

H

ari Jumat dan Sabtu, 28-29 Maret 2020, guru-guru Al-Quran Metode UMMI SDIT Aliya tampak semangat dalam

mengiku rangkaian kegiatan supervisi dan pembinaan dari Ummi Founda on (UF) Surabaya. Kali ini Tim Penjamin

Mutu UF menunjuk Ustadz Abdulloh Baihaqi, S.Hum, M.Fil, untuk mensupervisi dan membina Fami (sebutan untuk

para guru UMMI SDIT Aliya) yang berjumlah 22 orang selama dua hari.
Pada hari pertama, Ust Baihaqi yang ditemani oleh Ustzh Nita Kurniawa selaku Koordinator UMMI dan Ust Asep
Se aji, mengobservasi sekaligus mensupervisi para Fami di kelompok masing-masing yang tersebar di beberapa tempat yaitu
ruang kelas, koridor kelas, mushala, perpustakaan, dan masjid Aliya. Dengan cermat, beliau mengama cara mengajar dan
bagaimana cara para guru mengkondisikan kelompoknya. Sesekali
beliau memberikan contoh secara langsung kepada guru Fami dalam
upaya mengoreksi dan meluruskan beberapa kekurangan dalam proses
pembelajaran kelompok. Bagi para peserta didik, KBM UMMI di hari
Jumat, pukul 07.30 s.d. 14.20 pun menjadi spesial dengan kehadiran
Ust Baihaqi.
Di hari berikutnya, Sabtu, 29 Maret 2020, beberapa catatan
pun beliau sampaikan sebagai bahan evaluasi. Kegiatan pembinaan ini
di awali mulai pukul 07.30 s.d. 15.30 WIB. Hal-hal yang sudah dianggap
standar dan menjadi nilai plus bagi Fami di SDIT Aliya adalah: adanya trainer, standar ﬁsik kelas, adanya koordinator khusus,
penempatan lokasi/area KBM, dan penerapan 7 tahapan mengajar. Adapun beberapa hal yang masih dianggap kurang
maksimal adalah: me management, bacaan siswa kurang tajam dan lantang, dan hal ini guru harus wasgas (teli , waspada,
dan tegas). Terakhir adalah kurang mempertahankan metode KBSM (Klasikal Baca Simak Murni).

Untuk memperbaiki semua ini, Ust Baihaqi dengan piawai memberikan trik-trik pembelajaran UMMI, baik tar l maupun
tahﬁdz, yang efek f dan proporsional. Beliau pun mengusulkan adanya kelas bengkel yang tugasnya khusus menangani siswa
“is mewa”. Bahkan di akhir sesi, mulai pukul 13.00 s.d. 15.00, secara khusus beliau membahas klasiﬁkasi pembelajaran tahﬁz
sesuai dengan kemampuan siswa. Ada yang belum lancar membaca Al Quran dan harus dibimbing oleh Fami dalam hal
pelafalannya. Kelompok ini harus melihat guru. Ada yang sudah lancar membaca sehingga dak perlu lagi bimbingan, namun
langsung didorong untuk menyetorkan hafalan. Kelompok ini langsung melihat buku tahﬁz, tanpa diberi contoh terlebih
dahulu. Sedangkan untuk kelas pasca khataman, hafalan yang disetorkan dak dibatasi, melainkan sebanyak-banyaknya.
Demikian klasiﬁkasi kelompok siswa untuk menambah hafalan (ziyadah). Adapun murojaah (mengulang hafalan) harus
menggunakan pola terstruktur dengan urutan suratnya. Bahkan di beberapa sekolah, untuk program penguatan, terutama
saat pra munaqosyah tahﬁdz, hafalan disimak oleh penguji secara utuh dengan didampingi orangtua siswa.
Alhamdulillah tampak hadir dalam memantau pembinaan ini adalah Ibu Luluk Dianarini, S.TP. selaku kepala Sekolah
dan Ibu Ida Parida, M.Pd selaku wakil kepsek bidang kurikulum serta Pak Asep Rudini Se awan, S.Pi, S.Pd, selaku staf kurikulum.
Semoga dengan supervisi, evaluasi, dan pembinaan ini, UMMI SDIT Aliya semakin mapan dan dapat mempertahankan sebagai
salah satu sekolah rujukan dalam pembelajaran Al Quran Metode UMMI di Bogor. (Mahfud)

K

unjungan Edukasi merupakan salah satu kegiatan integra f yang dinan kan

oleh anak-anak. Kegiatan yang ru n dilaksanakan se ap semester genap ini

KUNJUNGAN

EDUKASI

sudah ditentukan tanggal pelaksanaan dan tujuannya di se ap level yaitu:

Kelas I : 17 Maret 2020 tujuan Sea world
Kelas II : 17 Maret 2020 tujuan Gelanggang Samudera Ancol
Kelas III : 17 Maret 2020 tujuan Taman Mini Indonesia Indah
Kelas IV : 17 Maret 2020 tujuan Sky World dan Monumen Pancasila Sak
Kelas V : 3 Maret 2020 tujuan Museum Satria Mandala dan Museum Bank Indonesia
Kelas VI : 8-9 Juni 2020 tujuan Ujung Rimba Camp
Tetapi untuk kunjed kali ini yang terlaksana hanya kelas V. Dengan adanya wabah covid-19 yang menimpa negara kita maka
sesuai surat edaran dari Dinas Pendidikan tentang ndakan preven f penyebaran virus corona dan himbauan agar sekolah
dak mengadakan kegiatan ou ng maka seluruh pelaksanaan kunjed ditunda (Kecuali kelas V sudah terlaksana di awal
Maret). Semoga kita semua dilindungi oleh Allah SWT dari virus corona ini, Aamiin. (Sri M)

KUNJUNGAN EDUKASI

KELAS V

A

lhamdulillah pada tanggal 3 Maret 2020 siswa Kelas V

dapat melaksanakan kunjungan edukasi sebelum

ditetapkan penutupan tempat-tempat wisata karena

adanya wabah virus corona. Tempat yang dikunjungi adalah Museum
Satria Mandala dan Museum Bank Indonesia (BI).
Di sana para siswa melihat jejak sejarah perjuangan bangsa
Indonesia sebelum dan sesudah proklamasi, mengetahui jenis mata uang
dari masa ke masa dan mengetahui sejarah alat transaksi di Indonesia. Semoga dengan adanya kunjungan edukasi ini
menambah wawasan siswa tentang sejarah bangsa Indonesia sehingga meningkatkan kecintaan terhadap Negara Kesatuan
Republik Indonesia. (Sri M)

STUDI BANDING

SDIT NURUL FAJAR

S

ebagai salah satu Sekolah Dasar Rujukan kategori swasta, SDIT Aliya

menjadi contoh untuk sekolah-sekolah dasar di sekitarnya. Dalam

pelaksanaannya beberapa sekolah swasta telah bersilaturahmi ke SDIT

Aliya untuk mengadakan studi banding. Diantaranya pada tanggal 6 Maret 2020,
SDIT Nurul Fajar yang berlokasi di Ciherang, Dramaga mengadakan studi banding ke SDIT Aliya. Acara dimulai pada pukul
07.00-11.00, dimulai dari pelaksanaan sapa pagi, shalat Dhuha setelah itu diskusi bersama Kepala Sekolah SDIT Aliya
mengenai manajemen kelas, pembelajaran tema k dan Ummi. Setelah itu mereka berkeliling untuk melihat langsung proses
KBM tema k dan Ummi di kelas I dan II. Alhamdulillah acara berjalan lancar, mudah-mudahan tetap terjalin silaturahmi dan
sekolah-sekolah Islam semakin maju dan berkembang. Betapa indahnya berbagi. (Sri M)

PERTEMUAN ORANGTUA KELAS VI
DALAM MENYIKAPI KEBIJAKAN PENGGANTI USBN
Alhamdulillah, SDIT Aliya telah melaksanakan pertemuan orangtua kelas VI pada Jumat, 6 Maret 2020. Acara
tersebut dihadiri oleh 60% orangtua dari kelas VI-A s.d VI-D. Paparan diawali dengan mengurai perjalanan menyikapi
kebijakan penggan USBN hingga hari ini. Menyikapi hal tersebut, m sekolah berembug dengan guru, komite dan
koordinator kelas, pengawas SD serta Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S}. Bahkan alhamdulillah sekolah kita
mendapat kehormatan dalam menghadiri undangan dari Dirjen Asesment Kemendikbud RI. Kemendikbud mengundang

guru SDIT Aliya dalam rapat terbatas kebijakan penggan USBN dibersamai oleh wakil guru dari Kota Bekasi dan
Tangerang. Alhasil semua langkah semakin memantapkan diri untuk merancang kegiatan pembelajaran, penilaian kinerja dan
portofolio, dan tes tertulis melalui Rapat Kerja Guru Kelas VI dan Penyusunan Kisi-Kisi Materi dan Prak k Kelas IV.
Pertanyaan yang banyak berkembang adalah tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP, khususnya SMP
Negeri. Teknis umum sudah dikeluarkan melalui Permendikbud No. 44 Tahun 2019 Tentang PPDB, namun tetap Dinas
Pendidikan Kota Bogor merencanakan akan memberikan teknis PPDB ngkat kota.
Kerjasama yang baik, saling menguatkan semoga menjadi bekal awal untuk kesuksesan ananda di dunia dan akhirat.
Aamiin. (Asep Rudini)

Rapat Anggota Tahunan

KOPERASI KARYAWAN KE-13

S

e ap tahun ada saja kejutan di RAT Koperasi Karyawan Aliya. RAT Kali ini sangat berkesan sekali untuk para anggota

koperasi karena RAT dilaksanakan dalam suasana yang berbeda yaitu di Rumah Makan Guma , Bubulak. Tentunya

semangat para anggota pun bertambah dalam RAT kali ini. Hadir pada acara ini Ketua Yayasan Himma 'Aliya Bapak Ir.

Agus Siswatama Singgih, Direktur SIT Aliya Ibu Dr. Dian Wulandari, S.Psi, M.Pd, Ketua Dekopinda Bapak Jajat Sudrajat, Kabid
Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bogor Ibu Hj. Enong Maesaroh dan Bapak Dodi Darmawan sebagai nara sumber.

Setelah acara sambutan-sambutan, acara dilanjutkan dengan pemilihan ketua sidang dan laporan pertanggung jawaban
pengawas dan pengurus koperasi karyawan Aliya. Sesuai dengan tema RAT kali ini “Dengan berkolaborasi menjadi mudah”
Ketua koperasi Ibu Wahyu Damar Sunarsan , SE berharap koperasi karyawan ini semakin berkembang dan maju tentunya
dengan dukungan dan kerjasama semua anggota koperasi sehingga koperasi bisa memberikan manfaat dan ngkat
kesejahteraan para anggotapun semakin baik. Sukses untuk para pengurus dan anggota kopkar Aliya, Maju dan jaya terus
Kopkar SIT Aliya!, Ayo kita belanja di koperasi kita! (Sri M)

“Dengan berkolaborasi menjadi mudah”

PENYULUHAN

VIRUS CORONA

K

amis, 12 Maret 2020 SDIT Aliya bekerjasama dengan Rumah Sakit Karya

Bak Per wi melakukan sosialisasi dan pencegahan terkait virus corona.

Diantara penjelasannya tentang apa virus corona, berasal dari mana,

bagaimana cara penyebarannya dan lain-lain. Kegiatan diiku oleh seluruh siswa
kelas I s.d VI, dimana pelaksanaannya dibagi menjadi dua sesi jam 10.40 - 12.00 WIB
untuk siswa kelas I - III dan jam 13.10 - 14.10 untuk Kelas IV - VI.. Anak-anak sangat
antusias mengiku kegiatan tersebut dan banyak pertanyaan yang mereka ajukan
kepada m medis dari RS.KBP. Acara di akhiri dengan cuci tangan per ngkatan kelas
menggunakan hand sani zer. Semoga kita semua dilindungi dari wabah virus corona
ini, Aamiin. (Sri M)

KEGIATAN

PRAMUKA

S

abtu, 8 Februari 2020, Gudep 04.319-04-140

pangkalan SDIT Aliya mengutus kak Kholis untuk

mengiku

Rakor Pembina Pramuka. Kegiatan

dilaksanakan di Kecamatan Bogor Barat. Pada acara itu
hadir pula Kak Tu Alawiyah sebagai pemateri pada
acara tersebut.

P

ada minggu berikutnya yaitu pada tanggal 14-15

Februari 2020 Kak Sofyan sebagai perwakilan kakak

pembina dari SDIT Aliya mengiku

kegiatan Karang Pamitran Bogor Barat.
Kegiatan dilaksanakan di Villa Suganda.

M

inggu 9 Februari 2020

sebanyak 14 siswa pramuka

penggalang mengiku

perlombaan Tekhnik Kepramukaan di SMP

Kosgoro. Dengan didampingi Kak Tu dan
Kak Maryam Alhamdulillah anak-anak
berhasil meraih Juara III pada kategori
lomba Smart Scout Putri. Selamat untuk
para siswa dan Kakak pembina.

I n a u g u ra s i P ra m u k a B o g o r B a ra t

P

ada awal Tahun Pelajaran 2019-2020 Gudep 04.319-

04.140 pangkalan SDIT Aliya menda arkan beberapa

anggota pramuka siaga untuk mengiku

pramuka siaga garuda. Setelah mengiku

seleksi

serangkaian tes,

Alhamdulillah ga orang siswa terpilih (Jumlah sesuai kuota
yang ditetapkan oleh Kwar r Cabang) yaitu Arifa Mizania
Fauzan (V C), Nakhwah Carisa Apsari (V C) dan Rasiya Khaeriya
Putri Madyana (V D) dan pada tanggal 23 Februari 2020 mereka
mengiku kegiatan Inaugurasi Pramuka Garuda Bogor. Selamat
untuk ananda, semoga ada kesempatan lagi untuk pramuka
siaga lainnya, semangat!

PRAMUKA

Mengajarkan kebersamaan, kedisiplinan,
kemandirian, jiwa korsa dan semangat
pantang menyerah

Sabtu, 29 Februari 2020 Ibu Irma Nur Muharani dan Ibu Yuni
Annisa mewakili SDIT Aliya megiku pela han Bahasa Inggris
(Pearson Regional Workshop) Di Universitas Pakuan.

17-18 Maret 2020 Pelaksanaan disinfektasi
seluruh area sekolah oleh m kebersihan, dibantu
guru-guru dan didukung oleh Komite Sekolah.
Senin, 16 Maret 2020 Acara Isthigosah karyawan SIT Aliya
untuk memohon pertolongan kepada Allah agar kita semua
terlindungi dari wabah virus corona

ِ َﺑﻚ ِ َﻣﻦ اﻟَﺒ
،ـﺮص
ُ ُ اﻟﻠﻬﻢ ﱢإﱐ
ﱠُ ﱠ
َ ِ َأﻋﻮذ
ِ ُ
ِ َ ْ وﺳﻴﺊ
ِ َ ،واﳉﻨﻮن
ِ  َ َ ﱢ،واﳉﺬام
اﻷﺳﻘﺎم
ُ
ُ
Ar nya:
“Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit
lepra, gila, kusta, dan penyakit-penyakit buruk.”

Celoteh anak :

By : Mintarsih, S.Pd (Guru TKIT Aliya)

Kejadian di sebuah warung seblak di kampung. Ada anak kecil usia 2 tahun hendak membeli...
Jani
Penjual
Jani
Penjual
Jani

: "Méssyérr ... méssyéérr ...".(Beli ... beli ...)
: "Mésér naon Geulis?" (Beli apa Can k?)
: "Méssyér ... syéok ...". (Beli ... cilok ...)
: "Ooh ... cilok ... baraha Néng?"
(Ooh ... cilok ... berapa Néng?)
: "Iji... paté étap ... paté aos en k ... paté tai wéh ... ".
(Satu ... pake kecap ... pake saos sedikit trus pake cai/air)

Keesokan harinya dengan anak yang berbeda, usia masih sekitar 2 tahun.
Icha
Penjual
Icha.
Penjual
Icha

: "Mé éyy ... tebak ... (Belii ... seblak ...)".
: "Seblaak...baraha Néng?"
(Seblak ... berapa Néng?)
: "Syiibuu ...". (seribu)
: "Seribu ...".
: "Iya ... paté tetap ... paté tai ... ".
(Iya...paké kécap...paké cai/air)

CIBLAK

Cilok - Seblak

Hikmah : Orangtua harus mengajarkan kosakata kepada anaknya dengan benar, meski pelafalannya belum fasih. Sebaiknya
anak usia 2 tahun dak diperkenankan untuk belanja sendiri, khawa r ada kesalahan dalam berakad.

Ayo Bernyanyi!
Syair lagu virus Corona
(Lirik Lagu Menanam Jagung)
Ayo kawan kita semua..

Karya: Supi Halimah, S.Pd
(Guru TKIT Aliya)

Mencegah dari virus corona..
Janganlah panik

Belajarnya di rumah dulu..

Tetap waspada

Mainnya juga di rumah dulu..

Kita berdoa kepada Allah..

Bersama Ayah..bersama Bunda.
Kita semua ada di rumah..

Ayo..ayo..cuci tanganmu
Agar tanganmu bersih dan sehat

Ayo..ayo..cegah Corona..

Ayo..ayo..pakai maskermu..

Karena Corona sangat bahaya

ke ka keluar dari rumahmu

Ayo..ayo..cegah Corona..
Bersama-sama tentulah bisa..

Puisi
P u i s i

Pandemi

Karya : M. Haikal Harsyaputra VI-A

Aku yang mau menjelajah
Tak bisa karenanya
Aku yang ingin menuntut ilmu
Tertunda karenanya

Mereka yang mau anjangsana
Terhalang untuk sementara
Siapapun yang bertahan hidup di luar sana
Terpaksa pulang dan di rumah saja
Aku sadar ini cobaan dari Allah
Aku paham makhluk ini buatan Allah
Hanya saja manusia harus sabar dan ikhtiar
Bahwa suatu saat wabah ini akan segera mereda

STAY

SAFE

Per wi Menangis
Nadzifah Kelas VI-B

Pagi yang mendung
Hujan turun rintik-rintik
Aku sedih diterpa sepi
Tuhanku...
Saat ini negeriku menangis
Ampuni segala kesalahan kami
Terima kasih atas teguranMu

Hening, sepi, sedih
Duka yang melanda
Gugur nya putra putri bangsa
Oleh makhlukMu yang bernama Corona
Ampuni kami, Tuhanku...
Lindungi Pertiwi
Aku menangis...
Aku menangis pilu...

SAVE LIVES

KARANTINA
Erni Sukmawa , S.Ag

Peuting jeumpling calik nyalira
Ngaragap raga teu kawasa
Alam dunya nuju nalangsa
Ku ayana wabah korona
Abdi anggang jeung batur sadaya
Kedah di bumi dikarantina
Sangkan sehat salawasna
Mugi Allah maparin rohmatNa

Manusa pongah ku pangaboga
Sangkan poho ka Nu Kawasa
Datangna cocoba jadi pepeling
Urang hirup kudu eling

Kiprah

Kiprah Aliya di tengah masyarakat

Semangat Berkiprah
Bapak Zaenal Arifin
Oleh: Irma Nur Muharani, S.Sos

K

iprah kali ini bersama Bapak Zaenal Ariﬁn, salah satu staf pengajar di SDIT Aliya. Pintar, kalem, santun dan

humoris itulah kesan penulis terhadap beliau. Kiprah ini ditulis berdasarkan hasil wawancara yang

dilakukan via whats app.

“Janganlah menunda pekerjaanmu hingga hari esok, yang mana kamu dapat mengerjakannya hari ini.” Kata-kata
mu ara yang berasal dari Arab itulah yang menjadi mo vasi Bapak Zaenal Ariﬁn dalam menjalani ak ﬁtas sehari-hari.
Beliau berpedoman bahwa kita hendaknya segera melaksanakan tugas selagi kita bisa, karena saat

dak bisa

melaksanakannya akan sangat tersiksa.
Sekitar pertengahan tahun 2005 Bapak Zaenal

bidang sosial, budaya, dan keagamaan. Selain sebagai

mulai bergabung dengan SIT Aliya. Setahun sebelumnya

tenaga pendidik, Bapak Zaenal pun diamanahi menjadi

ternyata beliau sudah mengajar di Madrasah Tsanawiyah

anggota DKM (Dewan Kemakmuran Masjid) baik di SIT

dan diamanahi menjadi koordinator dakwah sekolah di

Aliya maupun di lingkungan tempat

salah satu Kecamatan di Kabupaten Bogor sehingga

lingkungan tempat

seringkali pulang larut malam hampir se ap hari dalam

majelis taklim baik untuk bapak-bapak maupun ibu-ibu.

sepekan. Setelah mengajar di SDIT Aliya, ak ﬁtas itu pun

Kajian tersebut berlangsung se ap Sabtu Subuh, Ahad

tetap berlangsung hingga tahun 2012.

Subuh, Ahad Maghrib dan Ahad Isya.

nggalnya. Di

nggalnya Bapak Zaenal mengisi

Ada cerita yang sangat berkesan kata beliau yaitu
saat masuk ke lingkungan tempat nggalnya. Di sana beliau
melihat

dak ada masjid, hanya ada mushala kecil

berukuran 4x7 m berdindingkan anyaman bambu. Saat itu,
setelah 10 bulan berlalu, warga sekitar memberikan
amanah untuk menjadi pani a pembangunan masjid.
Alhamdulillah, di awal bulan Desember, pada tahun yang
sama Allah SWT mengirimkan donatur melalui salah satu
lembaga sosial di Jakarta. Subhanallah, pada tahun 2015
sebuah masjid dengan ruang utama berukuran 15x15 m
dapat dibangun dan diresmikan. Ruang utama masjid
Tahun 2013 Bapak Zaenal beserta keluarganya

tersebut berdinding batu merah berbalut granit pada

hijrah dan berdomisili di Ciampea. Menurut penuturan

bagian depannya dan dilengkapi dengan fasilitas

beliau di sinilah awal bersentuhan langsung dengan

penunjang lainnya sehingga dapat digunakan oleh warga

berbagai permasalahan kemasyarakatan. Baik dalam

setempat.

Ke ka ditanya oleh penulis, “Mengapa Bapak mau
menjalankan amanah-amanah yang diberikan itu?” Jawaban beliau
sunggulah berkesan. “Sebaik-baik manusia itu adalah yang terbaik
budi peker nya dan lebih bermanfaat bagi manusia. Selagi masih bisa
memberikan manfaat dan sanggup untuk melakukannya itulah di
antara tujuan hidup. Agar Allah SWT dan Rasulullah SAW menyenangi
kita. Semoga secercah manfaat yang dirasakan oleh orang lain
berbuah amal yang berbalas surga. Karena kita dak mengetahui dari
sekian amal apa yang menyebabkan masuk ke dalam surga.”

Subhanallah…
Dalam menjalankan amanah tentulah ada hambatannya karena menurut beliau kita hidup di tengah masyarakat yang
heterogen baik sosial, budaya, pendidikan, dan pemahaman keagamaan. Namun, problem yang muncul in syaa Allah dapat
dimusyawarahkan dan dicari solusinya (mufakatnya). Bapak Zaenal yakin bahwa Allah SWT menghadirkan masalah karena
hambanya mampu untuk mengembannya. Jika yakin kepada Allah maka se ap hambatan atau problem yang muncul akan
ada solusinya dan pas banyak hikmah yang akan diberikan setelahnya. Dengan terus berusaha dan berdoa kita akan dapat
ketenangan.
Tak lupa Bapak Zaenal pun menuturkan bahwa dalam mengemban
dan menjalankan sebuah amanah tentulah tak mudah, banyak tangan-tangan
berjasa yang berperan pen ng dalam pekerjaan dan kehidupan kita seharihari. Keberhasilan yang diraih dak datang sendiri dan bukan hanya karena
kekuatan dan kehebatan kita saja, ada Allah SWT, Sang Pencipta dan Rabb alam
semesta, orang tua, istri, teman dan jamaah yang membantu kita.
Wallahua'lam.

Tali Kasih Komite SDIT Aliy a
Ayah Bunda yang dirahma Allah SWT
Sebanyak 92 Bingkisan Ramadhan sudah selesai kami salurkan kepada penerima. Terima kasih kami ucapkan untuk
par sipasinya. Untuk program THR, waktu pengumpulan berlangsung sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan 20 Mei 2020.

Mari Berbagi Eratkan Ukhuwah

e COVID-19

Pandemic

frequently, keep good hygiene with sprey disinfect in
everywhere. Moreover, we have to enhance our immune
system with eat nutri ous food, and we should get enough
rest.
The Second thing is pray to Allah SWT. We should
rest assured that Allah SWT

has created

this virus.

Subhanallah how Allah SWT has created its something that's
By: Yuni Annisa, S.Pd.
(English Teacher of SDIT Aliya)

not visible to our eyes. Subhanallah and how He controls this
whole world. Say (oh Muhammad), “Never will we be struck
except by what Allah has decreed for us; He is our protector.

T

he world was cle

asunder while we

were knowing about the corona virus.

And upon Allah let the believers rely.” (Surah At-Taubah verse
51)

The earth seems to resist with deadly

virus. Corona virus disease (COVID-19) is an infec ous
disease caused by a newly discovered corona virus.
Corona virus has very bad impact. So many countries
were in lockdown. A few months ago a lot of us couldn't
have imagined we wouldn't be able to a end the prayer
in our mosque, we wouldn't be able to travel or we
wouldn't be able to visit rela ves, the children wouldn't
be able to go to school.
What has this situa on taught you? Everybody's
going crazy, panic buying, buy hand sani zer and mask.
So, actually what should we do to avoid our self and our
family from corona virus?
But anyway, so these are a couple of ways you
could protect yourself. First of all, we should protect our
self and our family, like wash our hands abundantly and

Nothing, no corona virus or I don't know what it is, is
going to befall you unless Allah SWT. So rest assured to Allah
SWT will only let things happen of whatever He wants to
happen. So, stop over worrying and do not arrogant, keep
hygiene and may Allah SWT protect us and may Allah SWT
give us tawakal. Stay posi ve, stay happy and healthy.

Virus corona menuntut kita membersihkan badan,
pakaian, tempat, dan alam sekitarny a.
Sedangkan puasa menuntut kita membersihkan diri
dan jiwa dari hawa nafsu yang menyebabkan
kita celaka.

S

Oleh: Si Sofah, S.Pd
aat itu adalah musim gugur yang hangat. Matahari tersenyum kepada bumi. Gerakan daun dan dahan pohon
menemani sejuknya angin dalam tarian yang gemulai. Mustafa memandang sekelilingnya, kemudian Mustafa
melihat ke tanah, dia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Ada ratusan semut di sana. Mereka bergerak teratur

seper tentara. Mustafa mulai mengiku semut-semut yang berjalan dengan satu tujuan. Beberapa semut membawa
potongan besar makanan. Akhirnya, semut-semut itu sampai di sebuah gundukan pasir dengan membawa makanannya
ke dalam lubang. Mustafa mulai berﬁkir, “Ternyata mereka menyimpan makanan di dalam ruang penyimpanan bawah
tanah”. Mustafa terkejut melihat cara kerja semut yang teratur. Semua semut tahu akan tugasnya masing-masing.
Begitupun dengan makhluk lainnya, semua melaksanakan kewajibannya dengan sempurna, “Namun bagaimana
dengan manusia? Apakah manusia menjalankan kewajibannya dengan baik, 'Tanya Mustafa pada dirinya sendiri'”.
Kemudian dia mengutarakan apa yang baru saja dipikirkannya kepada ayahnya. Ayahnya berkata, “Kita membutuhkan
guru lebih dari makhluk hidup lainnya, tapi jangan lupa, kita memang punya guru.” Lalu Mustafa menanggapi, “Kita
menyebut guru itu 'Nabi'”. Menarik sekali, kata Mustafa, sambil menatap wajah ayahnya dengan cermat. Ayahnya
melanjutkan, “Anggaplah dunia ini sebagai sebuah sekolah dan semua orang adalah muridnya. Nabi Muhammad SAW
adalah guru di sekolah itu. Beliau membantu kita mengenal Allah.” Ibu pun bergabung dalam percakapan itu. “Anggaplah
dunia ini sebagai sebuah istana dan semua orang adalah tamunya. Nabi Muhammad SAW mengajari kita bagaimana
ber ngkah laku di istana itu. Jika kita mempelajari aturan hidup di istana itu dengan baik dan menjalankannya, maka
Allah, Sultan dari istana ini, akan mengundang kita ke istana lainnya, yaitu Istana Surga,” lanjut Ibu.
Mustafa merasa sangat senang dan bertanya pada ayahnya, “Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan supaya
bisa sampai ke Istana Surga?”
Ayahnya pun menanggapinya, “Pertanyaan yang sangat bagus, Mustafa,” kata ayahnya. “Nabi muhammad SAW
juga memberi jawaban atas pertanyaan ini. Supaya bisa sampai ke surga, kita harus berbuat baik. Kita harus tahu
kewajiban kita dan melaksanakannya seper yang semut dan lebah lakukan. Kita harus menyembah Allah. Kita harus
bersyukur kepada Allah atas semua rahmat yang telah ia berikan kepada kita, kita harus menaa perintah dan lerangan
Sultan Istana itu,” papar ayah Mustafa.
Ayah Mustafa terdiam sejenak, kemudian melanjutkan, “Ada banyak hal yang diajarkan Nabi Muhammad SAW
kepada kita, Mustafa. Beliau juga melakukan perbuatan baik untuk memberikan contoh yang baik. Kapanpun beliau
melihat anak kecil, ia tersenyum kemudian mengusap rambutnya dan memberinya hadiah. Nabi Muhammad SAW dak
pernah menyaki siapa pun. Beliau membantu orang dan mengajari mereka hal-hal yang baik. Beliau selalu jujur dan
b e rd o a ke p a d a A l l a h .

D e n ga n

begitu,

beliau

memberi

k i ta

co nto h

ya n g b a i k d e n ga n

ndakannya.”

RESENSI 2

Percakapan pun berakhir karena matahari mulai terbenam.
Matahari meninggalkan mereka untuk menerangi tempat lain.
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Panduan: Bacalah majalah Alinea edisi 43 terlebih dahulu sebelum mengerjakan TTS

1

Jika sudah selesai, segera kirimkan ke Bu Mega (TU) atau m redaksi Alinea ya!
Tersedia hadiah menarik menan lho!

Crossword

MENDATAR

MENURUN

1. Sakinah, mawaddah warahmah disingkat menjadi . . . .

2. Nadzifah Kelas VI-B menuangkan rasa sedihnya dalam

4. Se ap orangtua mendoakan anak-anaknya agar tumbuh
menjadi anak yang . . . .
8. Siswa yang Juara 1 KSN IPA (Kompe si Sains Nasional) Tingkat
Kecamatan
9. Guru yang menciptakan syair lagu “Virus Corona” dengan lirik
lagu menanam jagung.

sebuah puisi yang berjudul “Per wi . . . “
3. Salah satu upaya mencegah tertular virus dengan menjaga
5. Sapaan akrab salah satu proﬁl malajah alinea edisi 34
6. Judul buku pada resensi edisi kali ini "Aku Tahu Siapa . . . ."
7. Salah satu peran Ayah dalam ar kel “Berusaha Menjadi
Ayah yang Baik” adalah Ayah sebagai ...

10. Puisi yang dibuat oleh Bu Erni menggunakan bahasa . . . .

11. Guru yang menulis ar kel “Peran Ibu dalam keluarga”

13. Bu Ida Parida membuat resep bakpau berbahan dasar . . . .

12. Surga berada di bawah telapak kaki . . .

14. Virus yang melanda dunia

Resep

Bakpao Ubi Ungu
Oleh Ida Parida, S.Pd (Wali Kelas VI C)
Di saat School From Home atau sekolah di rumah, seorang ibu harus
punya kreasi menu makanan yang bisa menemani anak-anak belajar di
rumah. Untuk mencari makanan sehat, mengenyangkan dan disukai anak-anak, kita
harus banyak kreasi dengan menu-menu baru yang dak hanya saja mereka suka namun juga
menyehatkan. Salah satunya adalah ubi ungu.
Ubi ungu mengandung banyak vitamin dan kandungan mineral. Ubi ungu juga antosianin dan an oksidan. Ada banyak
manfaat ubi ungu diantaranya meningkatkan daya tahan tubuh, menangkal penuaan dini, mencegah dan mengatasi
kanker, melancarkan pencernaan, menangkal pembekuan darah, menyembuhkan asam urat, dan mengatasi beragam
penyakit mema kan sepe hipertensi, stroke, diabetes dan problem kolesterol (Harian Rakyat.com).
Ubi ungu dapat diolah menjadi berbagai macam makanan ringan dan kue-kue. Antara lain adalah bakpao ubi ungu. Sangat
mudah dalam pembuatan bakpao ubi ungu. Bahan-bahan yang digunakan juga mudah dijumpai. Adapun resepnya adalah:
Bahan –bahan :
- Terigu 15 gram
- Ubi ungu 100 gr dikukus dan dihaluskan
- Ragi instan 1 sendok teh
- Susu bubuk 15 gram
- Gula pasir 5 sendok teh atau sesuai selera
- Air 150 ml
- Mentega 5 sendok makan di cairkan
- Garam ½ sendok teh
Bahan isian:
- Meises
- Atau sesuai selera, bisa digan dengan keju atau un (kelapa dan gula merah)
Cara membuat :
- Larutkan ragi istan dengan setengah gelas air hangat dan satu sendok gula kemudian tutup gelas dan diamkan
sampai ragi bekerja mengembang dan berbuih
- Haluskan ubi ungu dengan cara diblender, campur dengan air
- Campur terigu, ragi instan yang sudah mengembang, gula pasir dan susu bubuk
- Tuang ubi ungu yang sudah dihaluskan ke dalam terigu lalu aduk sampai kalis
- Masukan mentega cair dan aduk lagi sampai tercampur sempurna
- Letakkan di baskom dan tutup dengan kain bersih, diamkan selama 1 jam
- Ambil adonan dengan besar yang disesuaikan dengan bakpao, pipihkan dan isi bakpao sesuai selera
- Panaskan kukusan dan setelah itu masukkan bakpao yang dialasi dengan daun agar dak menempel di dandang
- Kukus selama 30 menit kemudian angkat.
- Jangan lupa menutup kukusan dengan tutup yang sudah dilapisi serbet agar air dak menentes ke ubi
Selamat mencoba!

Prestasi
Lomba Fashion Show TK

Lomba Fashion Show di TK Tunas Rimba, Kota Bogor, tanggal 27 Februari 2020.

Juara 1 lomba Fashion Show ( Ananda Aqila TK B1), Juara 2 lomba Fashion Show (Ananda
Alika TK A1), Juara 3 lomba Fashion Show (Ananda Mima TK B2) dan Juara 4 lomba Fashion
Show ( Ananda Granada TK A2)
Lomba Drumband
29 Februari 2020 mengiku lomba Drumband di Tirtania, Kota Bogor. Alhamdulillah Gema
Aliya Marching Kids tahun ini meraih peringkat juara umum 3 melipu : Juara 3 Mayoret,
Juara 2 Colour Guard, Juara 4 Analisis Melodi, Juara 4 Field Commander, Juara 5 Analisis
Perkusi, dan Juara 5 Busana.
Kejuaraan Karate Bupa Cup
Karate Bupa

Cup Kabupaten Bogor, Sabtu, 14 Maret 2020, yaitu: Zaﬁra Sayeeda

Naazneen juara 1 kelas kumite putri, 25kg, Tiara Salsabila Putri Cahyadie juara 2 kumite
putri +25kg dan Ar Ruhul Jadid Aghniya juara 3 kumite pra pemula putra +35kg
Lomba FLS2N, KSN dan IMSO 2020 Tingkat Kecamatan
- M. Khairan Akbari Juara 1 KSN IPA (Kompe si Sains Nasional) Tingkat Kecamatan
- Arsya Ramadhan Zaky Juara 2 IMSO (Interna onal Mathema cs and Science Olympiade)

Alhamdulillaah... Selamat kepada peserta dan para dewan guru serta pembimbing!

Keluarga Besar SIT Aliya, mengucapkan:

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 H
Mohon Maaf Lahir & Bathin

