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Katakanlah (Muhammad), “Se�ap orang berbuat sesuai dengan 

pembawaannya masing-masing.” Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa 

yang lebih benar jalannya. (QS. Al-Isra: 84)

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia pada saat ini menuntut kita 

untuk lebih bisa meningkatkan keterampilan dan menyesuaikan keadaan. 

Banyak kebiasaan baru yang harus diadaptasi, mulai dari pembiasaan protokol 

kesehatan sampai pada penggunaan media teknologi. Tidak bisa dipungkiri, 

media memegang peranan pen�ng pada saat pandemi ini. Keadaan yang 

mengharuskan kita untuk tetap berada di rumah tetapi roda perekonomian dan 

pendidikan harus tetap berjalan sehingga kegiatanpun dilaksanakan secara 

daring (online). Peran mediapun sangat pen�ng untuk tetap menjaga silaturahmi 

kita, tetapi banyak juga yang menyalahgunakannya. 

 Ibarat jendela rumah, berbagai macam udara, baik bersih maupun kotor, 

dapat keluar masuk darinya. Tidak hanya itu, berbagai jenis suara atau bunyi pun 

terdengar jelas di pendengaran kita. Bahkan pemandangan yang baik atau yang 

buruk sekalipun dapat terlihat melalui bilik jendela. Begitu pula media, berbagai 

macam konten disuguhkan untuk kita. Beragam aplikasi disiapkan untuk kita. 

Sesuai dengan Al-Quran Surat Al Isra ayat 84 di atas, kita dituntut untuk lebih 

bijak dan bersikap benar dalam menentukan pilihan karena Allah Maha 

Mengetahui siapa yang benar di antara hamba-Nya. 

Sahabat Alinea, bagaimana caranya kita menyikapi fenomena ini? 

Bagaimana supaya kita lebih bijak dalam menggunakan media? Dan Bagaimana 

sejarah media itu sendiri? Simaklah Alinea edisi 44 ini dengan tema Media 

Jendela Penuh Makna! Selamat membaca! 
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P erkembangan zaman saat ini semakin 

pesat, berbagai sarana dan prasarana pun 

mengalami peningkatan sesuai kebutuhan. 

Hal ini membuat banyak orang berlomba untuk 

menciptakan teknologi yang canggih sebagai bagian 

dari pemenuhan kebutuhan dan modernitas yang 

berpengaruh pada aspek kehidupan masyarakat. 

Salah satu pemenuhan kebutuhan tersebut adalah 

media.

Saat  membaca kata  “Media” ,  yang 

terpikirkan adalah sebuah sarana yang dapat 

mendukung ak�vitas sehari-hari. Terlebih pada 

masa pandemik Covid-19 ini dimana ak�vitas 

kegiatan baik pekerjaan, sekolah, perniagaan 

maupun yang lainnya sebagian besar dilaksanakan 

dengan menggunakan media.

             Nah sebenarnya apa yang dimaksud dengan 

media? Media dalam bahasa La�n “Medius” yang 

berar� tengah, sedangkan dalam bahasa Indonesia, 

kata “Medium” dapat diar�kan sebagai “Antara 

“atau “Sedang”, sehingga media dapat mengarah 

pada sesuatu yang mengantar atau meneruskan 

informasi “Pesan” antara sumber “Pemberi Pesan” 

dan “Penerima.” Jadi secara luas media dapat 

diar�kan sebagai suatu bentuk dan saluran yang 

dapat digunakan dalam suatu proses penyajian 

informasi dan komunikasi antara manusia, benda 

dan lintas peris�wa.

Dalam buku Pengatar Ilmu Komunikasi 

Media, beberapa ahli psikologi menyatakan bahwa 

saat manusia melakukan komunikasi, media yang 

digunakan secara dominan adalah pancaindera, 

seper� mata dan telinga. 

Pada awalnya Media dikenal sebagai alat 

peraga, kemudian berkembang dengan is�lah Audio 

Visual Aids atau alat bantu dengar, dalam dunia 

pendidikan dikenal dengan is�lah  Materi 

Pembelajaran “e-learning.”  Huruf “e” merupakan 

singkatan dari  “elektronik”,  ar�nya media 

pembelajaran berupa alat elektronik, (LAN, WAN, 

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

pembelajaran, interaksi atau bimbingan. 

Beragam jenis media kita kenal saat ini 

seper� “Media Visual” merupakan media yang dapat 

dilihat, dibaca dan diraba dengan alat penggunanya 

adalah indera penglihatan dan peraba, contohnya: 

media sosial, foto, poster, majalah, buku dan 

sebagainya. Adapula “Media Audio” sebagai media 

hanya untuk didengar saja, untuk ini alat yang 

digunakan adalah telinga, misalnya suara musik dan 

lagu, siaran radio, kaset dan lainnya. Selain itu 

adapula “Media Audio Visual” merupakan media 

yang dapat didengar dan dilihat menggunakan alat 

penglihatan   dan   pendengaran  secara bersamaan,

Endang Sri Rejeki, S.Pd, S.Psi



contohnya: media televisi, video, media 

sosial dan lainnya. Saat ini media semakin memiliki 

daya dukung yang lengkap dengan audio visual yang 

dikenal dengan is�lah “Mul�media”. 

Berkembangnya media saat ini mampu 

membuka indera dan ruang pemikiran manusia dari 

�dak tahu menjadi tahu, dari �dak kenal menjadi 

kenal, dari �dak paham menjadi paham dan dari 

keterbatasan pengetahuan menjadi semakin luas 

ilmu pengetahuan, seolah isi dunia berada pada 

genggaman tangan dan semakin lincah se�ap buku 

jari menjemput belahan dunia.

Peran media memiliki dampak posi�f dan 

nega�f, namun dengan kecerdasan akal, keindahan 

akhlak dan budi peker�, manusia mampu menerima 

yang baik untuk pencapaian keberhasilan bekerja 

dan belajar. Terlebih saat ini ak�vitas belajar masih 

berlangsung dari rumah, maka penggunaan sarana 

media memerlukan kontrol dan pendampingan yang 

terjalin dengan baik antara guru, peserta didik dan 

orang tua.  Keberadaan orang tua sebagai 

pendamping belajar anak menjadi ruang is�mewa, 

karena semakin mendekatkan jal inan ha�, 

keindahan mengelola emosi dan menyatukan 

kebersamaan ke�ka membuka media sebagai 

jendela cakrawala yang semakin luas.

“Kami akan memperlihatkan kepada mereka 

tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segala wilayah 

bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas 

bagi mereka bahwa Al Quran itu adalah benar. 

Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu 

menjadi saksi atas segala sesuatu?”  

[ Q. S. Fushshilat : 53 ]“

ۖ ِِ ِ ُٱعملوا ما شئتم ◌ إنۥه مبا تـعملون بصريَِّ َُ َ َْ ُ ْْ َُ ٌَ َْ َ
I'maluu maa syi'tum, innahuu bi maa ta`maluuna bashiir.

Lakukanlah apa yang kamu kehendaki! Sungguh, Dia Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. 

(Firman Allah SWT Surat Fushshilat: 40)

Media menjadikan kita berada dalam pilihan. Ayat ini mengabarkan betapa Allah Maha Mengetahui apa yang 

tersembunyi. Karenanya, pilihlah konten dan aplikasi yang bermanfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita, niscaya 

kita akan selamat. Jika �dak, lakukanlah semaumu, nan� kamu akan merasakan balasan apa yang telah kamu kerjakan. 

Wallahu a'lam.



T idak bisa dipungkiri dengan adanya pandemi covid 

19 ini  kebutuhan media teknologi  sangat 

dibutuhkan untuk semua kalangan masyarakat, baik 

pebisnis, mahasiswa, orang tua, guru, dan tentunya para 

s i s w a ,  b a h k a n  s a m p a i  � n g k a t  PA U D  k a r e n a 

pembelajarannya dari rumah melalui pembelajaran dari 

rumah (daring). Namun, dibalik kehebatan teknologi ada 

banyak dampak  yang di�mbulkannya, baik posi�f maupun 

nega�f.

 

Dampat posi�f yang bisa didapatkan dari teknologi oleh 

para penggunanya antara lain: 

! Meningkatkan intensitas komunikasi.

Perkembangan teknologi yang semakin marak 

dan terjadi sangat pesat ini rupanya berguna dan 

bermanfaat terutama bagi sektor komunikasi. Se�ap orang bisa melakukan komunikasi dengan orang lain 

sekalipun jaraknya saling berjauhan. Komunikasi bahkan �dak hanya bisa dilakukan melalui pengiriman 

pesan dan telepon saja tetapi sekarang Anda juga bisa berkomunikasi melalui video call. Bahkan banyak 

aplikasi video call yang bisa diunduh baik pada PC maupun pada gadget seper� zoom. Para pekerja kantoran 

yang WFH sangat terbantu dalam menyelesaikan pekerjaannya yang biasa dilakukan di kantor. Begitupun 

untuk pembelajaran, guru berkomunikasi melalui berbagai aplikasi dalam proses belajar dari rumah (BdR), 

sehingga pembelajaran para peserta didik tetap berjalan.

! Sebagai media pertukaran data.

Kini melakukan pertukaran data bisa dengan memanfaatkan teknologi yang semakin canggih. Proses 

tukar data dengan cara yang lebih cepat baik melalui watsapp, google drive, google sites dan aplikasi lainnya, 

sehingga hanya dalam beberapa de�k data bisa tersampaikan dengan cepat. Contohnya dalam penggunaan 

google drive, google sites yang dengan mudah diakses melalui komputer maupun handphone.

! Memudahkan perolehan informasi.

Informasi mengenai berbagai hal apapun tentu pen�ng bagi semua orang. Informasi bisa diperoleh 

melalui internet dan bisa diakses dengan sangat mudah kapan saja dan dimana saja.

! Sarana bertransaksi dalam dunia bisnis.

Di masa pandemik pusat perbelanjaan mengurangi jam operasionalnya. Selain itu banyak masyarakat 

yang peduli dengan kesehatan mengurangi pembelajaan secara langsung. Mereka beralih memakai 

pembelanjaan secara online. Selain mengurangi kontak dengan penjual, melalui belanja secara online sangat 

mudah dan ongkos kirim pun murah.

DAMPAK POSITIF NEGATIF
TEKNOLOGI

Oleh: Wiwin Wilyani Dewi, S.Pd



Adapun dampak nega�f yang dapat dibawa oleh perkembangan teknologi antara lain:

1. Membuat orang kecanduan.

Salah satu dampak buruk atau dampak nega�f dari berkembangnya teknologi adalah munculnya rasa 

kecanduan bagi seseorang. Misalnya kecanduan game online yang membuat seseorang menjadi lupa akan hal 

lain karena hanya berfokus pada game online tersebut. Kecanduan yang dialami untuk pelajar yaitu penggunaan 

gadget yang berlebihan. Anak usia dini sudah terbiasa dengan penggunaan handphone sejak dini. Dalam hal ini 

orang tua berperan serta dalam membatasi penggunaan gadget selama di rumah.

2. Menambah ide kejahatan.

Ide-ide yang sangat membangun, krea�f sangat mudah diakses. Namun teknologi mungkin bisa saja membuat 

seseorang memperoleh informasi yang buruk. Seseorang bisa saja mendapatkan ide yang bersifat buruk atau 

jahat dan merugikan orang lain karena terinspirasi dari apa yang dilihatnya melalui internet. Game online juga 

bisa saja menanamkan karakter yang buruk pada seorang anak sehingga anak berkembang menjadi pribadi 

dengan karakter yang �dak baik dan bahkan jahat. Ide untuk melakukan penipuan pada orang lain dan 

melakukan hal yang berbau pornografi juga bisa terjadi. Tampaknya hal buruk ini semakin meningkat seiring 

dangan berkembangnya zaman dan teknologi. Kejahatan cyber juga sedang marak terjadi karena adanya 

teknologi yang semakin canggih.

3. Peningkatan jumlah pengangguran.

Teknologi �dak hanya berdampak buruk pada individu saja tetapi juga bisa tejadi pada suatu badan atau 

lembaga atau perusahaan. Di zaman modern seper� sekarang ini tampaknya semakin banyak perusahaan yang 

menggunakan sistem komputasi. Tidak hanya sistem komputasi saja yang berkembang tetapi juga banyak 

industri manufaktur atau pabrik yang memanfaatan mesin teknologi canggih sebagai penggan� tenaga kerja. 

Tentu saja hal ini bisa menyebabkan semakin berkurangnya tenaga kerja di dalam suatu perusahaan. Sebab 

pekerjaan yang awalnya dilakukan oleh manusia kini bisa dilakukan oleh aplikasi pada komputer atau gadget dan 

mesin berteknologi �nggi. Akhirnya jumlah pengangguran di suatu daerah akan meningkat.

4. Kualitas SDM menurun.

Perubahan sistem kerja pada perusahaan yang awalnya menggunakan tenaga manusia dan beralih pada 

penggunaan komputer serta mesin canggih akan menimbulkan pengangguran. Banyaknya pengangguran ini 

akan mambuat masyarakat menjadi malas dan �dak berkompeten. Demikian pula dengan anak-anak generasi 

penerus bangsa yang melihat kenyataan bahwa peluang kerja sekarang semakin sedikit berkaitan dengan 

adanya kemajuan di bidang teknologi. Anak menjadi malas belajar dan bahkan �dak memiliki cita-cita. Di 

samping itu anak lebih banyak menggunakan waktunya untuk menikma� teknologi seper� misalnya dengan 

menggunakan internet secara terus-menerus. Akibatnya SDM �dak lagi memiliki kualitas yang baik.

5. Berdampak pada kesehatan mata

Pemakaian gadget berlebihan sangat membahayakan kesehatan. Selain kurangnya gerak motorik kasar, 

penggunaan gadeget juga berpengaruh pada kesehatan mata. Banyak kasus  yang �mbul di masyarakat, 

misalnya pecahnya pembuluh darah pada mata, bahkan dalam beberapa kasus menimbulkan kema�an yang 

serius.

Dari beberapa uraian di atas kita bisa melihat bahwa penggunaan teknologi memiliki banyak dampak posi�f 

dan dampak nega�f. Untuk mengatasi dampak nega�fnya, kita dapat mengusahakannya dengan cara antara 

lain:

! membatasi penggunaan gadget

! mengimbangi kegiatan di dalam rumah dengan kegiatan bermain/ olah raga di luar rumah

! mengkonsumsi makanan yang menggandung vitamin untuk mata.

! melakukan pendampingan orang dewasa dalam penggunaan gadget anak di rumah

Disadur dan diadaptasi dari:

h�ps://www.jojonomic.com/blog/perkembangan-teknologi/



Oleh : Agus Fadilah (Staf TU)

Handphone/telepon genggam
1. Berikan casing dan pelindung pada layar, hal ini 

dilakukan untuk melindungi badan dan layar dari 
benturan ke�ka jatuh dan dari goresan

2. Hindari memainkan HP saat sedang dilakukan 
pengisian daya yang akan mengakibatkan baterai 
mudah rusak

3. Back up dan restore. Agar HP bisa berjalan mulus 
dan tanpa ada hambatan apapun, yang harus kamu 
lakukan adalah back up secara berkala. Usahakan 
penyimpanan pada laptop ataupun flashdisk.

4. Pilih aplikasi pen�ng. Sekarang ini banyak sekali 
aplikasi menarik. Namun jika kamu mengunduh 
semua aplikasi tersebut maka akan berdampak 
buruk pada smartphone kamu. Lebih baik pilih yang 
memang sangat sering kamu gunakan dan sangat 
pen�ng saja. Selebihnya dihapus saja.

Laptop 
1. Jangan terlalu sering 

mengecas baterai laptop. 
Wajar jika laptop kamu 
terus-terusan dicas karena 
takut kehabisan baterai 
saat menge�k tugas kantor 

atau kampus. Agar laptopmu awet, sebaiknya 
biarkan baterai laptop kosong 0% se�ap 3 bulan 
sekali untuk menjaga akurasi status ba�ery bar.

2. Hindari memangku laptop saat digunakan. 
Menonton film di laptop sambil bersandar di kasur 
memang seru dan nyaman jika memangku laptop 
atau menyimpannya di atas bantal. Tapi ini akan 
membuat sirkulasi panas terganggu, sehingga 
memicu overheat. Maka dari itu sebaiknya simpan 
laptop saat digunakan di tempat datar (meja) atau 
di atas alat khusus yang dilengkapi kipas pendingin.

3. Jangan gunakan laptop saat hujan badai. Saat 
hujan badai disertai pe�r, sebaiknya kamu �dak 
menggunakan gawai dalam keadaan terhubung 
dengan sumber listrik. Ini sangat disarankan agar 
aliran listrik yang terpengaruh pe�r �dak naik turun 
selama proses pengisian daya.

4. Rajin membersihkan laptop. Sangat disarankan 

untuk membersihkan bagian dalam laptop paling 
�dak 2 kali dalam setahun. Tujuannya agar kinerja 
laptopmu tetap terjaga. 

Itulah beberapa �ps merawat gawai. Semoga 
bermanfaat...
Sumber diambil dari berbagai media 

Masa pandemi Covid-19 sangat berdampak pada 
seluruh aspek kehidupan. Pembatasan terhadap 
kegiatan tatap muka, menyebabkan kita mencari 
alterna�f untuk dapat berkomunikasi dengan orang 
tua, saudara, guru, teman, baik yang dekat maupun 
jauh, dan gawai/gadget merupakan pilihan yang paling 
dominan sebagai sarananya. 
Selain kita mempersiapkan pemilihan gawai yang akan 
digunakan, perlu juga kita mengetahui cara merawat 
gawai supaya kegiatan kita tetap berjalan lancar.
Apa saja sih yang harus kita lakukan untuk menjaga 
perangkat keras agar fungsinya dapat maksimal? 
Berikut beberapa �ps merawat gawai.

Perawatan handphone dan laptop secara umum
1. Bersihkan gawai secara berkala, menggunakan 

�su.
2. Lakukan pengisian daya (charging) saat berada 

pada level 10 atau 20%. Pengisian daya dari 0% 
akan memakan waktu yang lama, selain itu bila 
baterai dibiarkan habis total berisiko kehabisan 
daya lebih cepat karena aus. Pengisian daya juga 
jangan dilakukan semalaman. Pengisian daya �dak 
perlu sampai 100%, charger dapat dicabut setelah 
90%.

3. Hindari meletakkan gawai diatas/didekat benda 
yang bermagnet, seper�  TV, radio, kulkas dan 
sesuatu yang berbau magnet lainnya.

4. Hindari mendengarkan musik atau video dengan 
volume speaker full, cukup maksimal 90% saja, 
begitu juga dengan �ngkat kecerahan layar.

5. Simpan di tempat yang aman. Kecerobohan 
meletakkan gawai di mana-mana bisa berakibat 
fatal. Sebaiknya simpan di tempat yang memang 
aman, seper� rak buku, di atas meja belajar dan 
tempat lainnya yang menurut kamu sangat aman.

6. Menjaga agar tombol atau keyboard aman. 
Gunakan tombol dengan bijak dan jangan 
menekannya terus menerus bila �dak dibutuhkan.



Oleh : Marini Sutomo, S.Pd

A ssa lamuala ikum warahmatu l lah i 

wabarakaatuh

Yth. Bapak ibu orang tua peserta didik TKIT, 

berdasarkan edaran Walikota Bogor ... dan 

seterusnya, maka kegiatan belajar di rumah untuk 

peserta didik TKIT & SDIT 

Aliya ditetapkan mulai 

Senin 16 Maret s.d Sabtu 28 

Maret 2020.

C a m p u r  b a u r 

rasanya saat itu, ke�ka 

kami para guru KB & TK 

harus meneruskan pesan 

whatsapp dari ibu direktur 

Aliya. Jujur kami belum tau 

apa yg harus kami lakukan 

u n t u k  m e n g h a d a p i 

pembelajaran dari rumah, 

mungkin bisa dibilang kami 

shock bukan hanya karena 

berita wabah pandeminya 

s a j a .  N a m u n  j u g a 

memikirkan bagaimana  

jurus jitu menyusun dan  

merancang kurikulum insidental.

Pesan yang kami terima dan wajib kami 

forward langsung pada tgl 15 Maret 2020 pukul 

1 5 . 4 9  W I B ,  m e m b u a t  k a m i  h a r u s  j u g a 

membersamainya dengan serangkaian langkah 

p e m b u a t a n  k u r i k u l u m .  L e n g ka p  d e n ga n 

seperangkat cara mentransfernya pada orangtua 

dan sekaligus mendapatkan feedback berupa 

laporan dari mereka. 

Dahsyat ... mantap luar biasa, tak ingin 

dikatakan tergagap-gagap menghadapi situasi ini. 

Maka esoknya segenap guru-guru KB &TK pun 

dikumpulkan. Kami berembuk membahas dan 

memikirkan cara yang paling 

memungkinkan bagi guru, 

siswa dan orangtua untuk 

m e l a k u k a n  P J J  a t a u 

Pembelajaran Jarak Jauh. 

Itulah nama yang disematkan 

pada is�lah pembelajaran 

daring pada saat ini. Namun 

setelah awal tahun ajaran 

2020/2021 is�lah PJJ digan� 

menjadi BDR Belajar Dari 

Rumah sesuai dengan surat 

pengumuman yang dishare 

SIT Aliya  di awal pandemi.

Hanya satu hari saja, 

kami guru-guru TK diberikan 

k e s e m p a t a n  u n t u k 

merancang PJJ ini minimal 

untuk satu minggu ke depan. 

Karena hari esoknya PJJ harus segera dimulai. 

Akhirnya diputuskan Google Formulir sebagai media 

pembelajaran online yang paling memungkinkan 

saat itu. Kami para guru belajar Google Form saat itu 

juga, mulai dari cara penggunaannya, konsep 

pembelajaran sampai pembuatan materinya secara 

langsung. 



Dari pukul 08.00 WIB hingga hampir magrib 

kami berjibaku merancang PJJ. Alhamdulilllah ada 

ra s a  a n t u s i a s  ya n g  a m a t  s a n ga t  ka re n a 

mendapatkan ilmu baru dari Pak Anas (TU) dan Pak 

Asep Rudini (guru SD), ada semangatnya juga, dan 

tentu juga ada rasa khawa�r. Apakah orangtua 

dapat menerimanya atau �dak, karena mungkin 

Google Form juga merupakan barang baru bagi 

sebagian orang tua murid.

Alhamdulillah ternyata orangtua TK Aliya 

merespon posi�f PJJ secara online melalui 

penggunaan aplikasi Google Form. Saat itu kami 

guru-guru KB dan TKIT Aliya membagikan Google 

Form se�ap hari. Dalam satu hari ada kegiatan 

pembiasaan dan 2 atau 3 kegiatan bermain yang 

dapat mengembangkan 6 aspek pengembangan 

Anak Usia Dini. 

Pemilihan 2 atau 3 kegiatan bermain dalam 

satu hari di luar kegiatan pembiasaan ini, bukan 

� d a k  a d a  m a ks u d nya .  S � m u l a s i  6  a s p e k 

pengembangan anak usia dini yang biasanya 

dilaksanakan dalam 5 atau 6 kegiatan bermain di 

sekolah �dak akan memungkinkan untuk dilakukan 

di rumah. Maka kami pun hanya membuat 2 atau 3 

kegiatan saja selebihnya merupakan kegiatan  

pembiasaan seper� wudhu, sholat duha, dan 

membaca asmaul husna. 

Untuk pengiriman laporan kegiatan 

bermain berupa video dan Voice Note masih melalui 

jalur whatsapp group. Namun untuk pengisian 

laporan berupa check list dilakukan melalui Google 

Form .  Memang saat itu masih ada 2 jalur 

penyampaian laporan. Seiring dengan bergulirnya 

waktu serta penambahan pemberlakuan PJJ yang 

berubah menjadi BDR. Maka kami pun guru-guru KB 

& TKIT Aliya melakukan perubahan dan perbaikan di 

tahun ajaran 2020/2021.

Perubahan ini sekali lagi merupakan 

langkah kami untuk menyiasa� pembelajaran yang 

paling memungkinkan dilakukan bagi siswa, 

orangtua, dan guru selama BDR. Perubahan itu 

adalah dimulai dari skema pemberian materi 

s�mulasi 6 pengembangan Anak Usia Dini. Yaitu, 

para guru mulai belajar menggunakan  aplikasi 

Kinemaster. Dari sini guru-guru belajar membuat 

video yang berisi materi kegiatan bermain untuk 1 

pekan. Kemudian video yang berisi informasi 

kegiatan main ini dishare satu paket dalam Google 

Sites dimana linknya dibagikan melalui whatsapp 

group (WAG).

Dalam pemberian materi, para guru KB dan 

TK berusaha menuangkannya dalam bentuk video 

secara mandiri. Jika memungkinkan, diusahakan 

agar �dak mengunduh dari youtube. Hal ini 

dimaksudkan agar kehadiran guru terasa oleh 

peserta didik. Dalam perencanaan kurikulumnya, 

para guru hanya merancang 5 atau 6 kegiatan 

bermain selama 1 pekan. Melingkupi nilai agama 

dan moral, kogni�f, bahasa, fisik motorik, sosial 

emosional, dan seni. Hal ini tentu dirasa lebih ringan 

bagi orangtua, jika biasanya orang tua melaporkan 

12    kegiatan    bermain    atau    lebih    dalam   satu



minggu. Maka sekarang orangtua hanya perlu 

melaporkan 5 atau 6 kegiatan bermain dalam satu 

minggu. 

 

Begitu juga dengan kegiatan bermain di 

rumah, peserta didik KB dan TKIT Aliya dibebaskan 

dalam memilih kegiatan bermain. Mana yang lebih 

dulu mereka ingin lakukan, apakah kegiatan 

bermain pada aspek nilai agama dan moral, aspek 

bahasa atau aspek seni? Semuanya tergantung 

peserta didik.

Untuk media yang digunakan saat kegiatan 

bermain, kami para guru mengusahakannya dengan 

menggunakan media yang tersedia dirumah seper� 

peralatan dapur, atau dengan benda-benda yang 

ada di ruangan dalam rumah. Untuk penggunaan 

media yang dirasa �dak ada di rumah. Maka kami 

membuatnya terlebih dahulu dalam paket 7 

minggu. Maka se�ap 7 minggu sekali orang tua 

datang ke sekolah untuk mengambil paket itu 

melalui drivethru yang berlokasi di depan koperasi. 

Di awal tahun ajaran kami melengkapi paket tsb, 

dengan alat tulis seper�, pensil, penghalus, lem, 

krayon, buku gambar dan beberapa WB, komplit 

dengan buku penunjang pembelajaran yaitu buku 

doa dan hadist TKIT Aliya.

Selain itu kamipun menyiapkan media 

kegiatan bermain untuk aspek seni atau motorik 

halus. Misalnya dalam pembuatan hasil karya 

boneka kambing, maka kami menyediakan 

peralatan membuat boneka kambing seper� : s�k 

eskrim, cup puding plas�k, kapas, dan lengkap 

dengan  doubletapenya.

Untuk kegiatan tatap muka KB dan TKIT 

Aliya di laksanakan melalui zoom  1x dan video call 

1x dalam   sebulan. KB dan TKIT Aliya �dak 

melaksanakan pembelajaran tatap muka melalui 

Luring, dikarenakan di beberapa wilayah masih 

dinyatakan sebagai zona merah. Tidak ada 

pembelajaran yang ideal dalam masa pandemi ini 

tentunya. Namun tentu saja langkah yang diambil 

adalah langkah yang paling memungkinkan bagi 

siswa, orangtua dan guru untuk melaksanakan BDR. 

Hingga kini kami para guru dan seluruh staff 

masih terus belajar dan  berusaha melakukan 

perbaikan. Semoga niat kami karena Allah ta'ala ini 

mendapatkan kemudahan dan keberkahan dari 

Allah SWT. Tak lupa kamipun mengucapkan 

terimakasih kepada seluruh orangtua peserta didik 

KB dan TKIT Aliya yang telah membersamai, 

membimbing putra putrinya melakukan kegiatan 

bermain Belajar Dari Rumah. Semoga kita semua 

senan�asa dalam keadaan sehat wal afiat. Aamiin 

yaa Robbal 'aalamiin.

(MS_Cseeng, 03 Agustus 2020)



Mahfud Hidayat, S.Si

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

Jika memiliki pertanyaan seputar agama bisa dikirimkan 

ke meja redaksi atau melalui Whatsapp ke nomor 

0813-1067-4482
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KONSULTASI
AGAMA

PANITIA MENGAMBIL JATAH DAGING KURBAN

Bagaimana hukumnya jika dalam kepani�aan penyembelihan hewan kurban, 

daging dari penyembelian itu belum dibagikan ke masyarakat namun pani�a 

sudah mengambil sebagian untuk dikonsumsi/dimasak bersama (dibuat sate 

atau sop) sebagai makan siang para pani�a. Bagaimana hukumnya ustdaz 

boleh atau �dak?     Guru TKIT Aliya

Ibu guru yang kami horma�. Permasalahan ini seper�nya sudah membudaya di beberapa tempat. 

Mengenai hukumnya, menurut Syeikh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi dalam kitabnya Tausyih 'ala Ibn 

Qasim, hal. 272 dan Syeikh Muhammad Ibrahim al-Baijuri dalam kitabnya Hasyiyah al-Baijuri, juz 2 hal. 311 

bahwa jika �m pani�a (termasuk jagal di dalamnya) mengambil bagian daging itu sebagai upah dari pekurban, 

maka hukumnya haram. Sebab dengan begitu, hewan kurban tersebut sudah �dak utuh lagi sebagai satu 

kesatuan. Karenanya upah yang diberikan oleh pekurban seharusnya terpisah dari hewan kurban.

Namun demikian, jika pekurban memberikan sebagian daging atau bagian lainnya (seper� kepala 

atau kulit) kepada �m pani�a sebagai sedekah, bukan sebagai upah, maka hal ini dibolehkan. Sehingga harus 

jelas terlebih dahulu ikrar dari pekurban apakah daging tersebut sebagai upah atau sedekah. Jika sebagai 

upah, maka �dak boleh, dan jika sebagai sedekah atau hadiah, maka hukumnya boleh. Karena itu, alangkah 

baiknya pani�a dalam hal ini meminta izin terlebih dahulu kepada pekurban agar berkenan menyedekahkan 

atau menghadiahkan beberapa bagian daging tersebut untuk dimasak oleh mereka. Insya Allah pekurban 

akan mengizinkannya. Wallahu a'lam.

CARA PEMBAGIAN DAGING AKIKAH

Apakah daging dari hewan akikah dibagikan mentahnya atau sudah dimasak 

terlebih dahulu. Mohon pencerahannya Pak terutama tentang tatacara 

pembagian daging akikah. Syukran.

                 Guru SDIT Aliya

Ibu yang kami horma�, mengenai tata cara pembagian daging akikah, Imam Ibnu Sirin sebagaimana 

diku�p oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni bahwa boleh dibagikan dalam keadaan 

mentah atau matang. Begitu pula menurut Syeikh Bin Baz dalam kitabnya Majmu' Fatawa Ibn Baz, 4/262, 

bahwa daging tersebut boleh dibagian dengan dua cara. Pertama, membaginya dalam keadaan mentah 

kepada para kerabat, teman atau orang miskin. Kedua, boleh juga dalam keadaan matang, kemudian 

mengundang mereka untuk menyantapnya. 

Namun sebaiknya (afdhal) daging tersebut dimasak terlebih dahulu kemudian dibagikan dalam 

keadaan sudah siap saji. Mayoritas ulama juga sebagaimana dalam kitab al-Mufashshal fi Ahkamil Aqiqah, 

menganjurkan agar akikah dibagikan dalam keadaan sudah matang sebagai sedekah untuk fakir miskin. Hal 

senada juga disampaikan oleh Imam al-Baghawi dalam kitabnya Al-Tahdzib. Mengenai hikmahnya, Imam 
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Ibn Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Tuhfah al-Maudud menjelaskan bahwa dengan hal ini agar orang lain, 

penerima daging akikah, �dak perlu repot lagi mengeluarkan biaya untuk memasaknya, namun dapat langsung menyantapnya 

dalam keadaan matang. Hal ini menambah kebaikan dan nilai syukur nikmat bagi yang akikah. Wallahu a'lam.

PEMBAGIAN WARIS

Maaf mengganggu Ustadz, ini ada perbedaan pendapat di keluarga. Kami mau 

memas�kan yang sesuai syariah Islam seper� apa. Sebagai gambaran: Bapak 

meninggal dan meninggalkan ahli waris yaitu Istri, anak perempuan 2 orang, dan 

anak laki-laki 1 orang. 

Catatannya: 

Anak laki-laki meninggal lebih dulu sebelum pewaris (bapak) meninggal dan ia 

meninggalkan 1 istri 1 anak laki laki dan 1 anak perempuan. Saudara kandung 

bapak masih ada 2 laki-laki dan kedua orang tua sudah �dak ada. 

       (Hamba Allah)

Terimakasih Ibu sudah menyampaikan hal yang prinsipil ini. Semuanya sudah diatur dalam Al-Quran 

Surah An-Nisa (4) ayat 11, 12, dan 176. Dari gambaran di atas, maka dapat diketahui bahwa: Istri mendapat 1/8. 

2 orang anak perempuan mendapat bagian 2/3. Sedangkan cucu (1 perempuan dan 1 laki-laki) dari anak laki-laki 

mendapat bagian sisa . Asal masalah adalah 24, sehingga istri mendapat 3 bagian (1/8x24), 2 (ashabah bil ghair)

orang anak perempuan mendapat 16 bagian (2/3x24), dan 2 orang cucu mendapat 5 bagian (sisanya). 

Harus diperha�kan bahwa 5 bagian untuk cucu ini adalah, cucu laki-laki mendapat 2 bagian dan cucu 

perempuan 1 bagian. Adapun saudara kandungnya bapak termahjub (�dak mendapat hak waris sebab 

terhalang) oleh adanya cucu laki-laki. Sedangkan istri anak laki-laki memang bukan termasuk ahli waris dalam 

kasus ini. Wallahu a'lam.

MENCARI LIKE DAN SUBSCRIBE DALAM KEIKHLASAN IBADAH

Ustadz, punten pisan, zaman sekarang banyak para dai youtuber menyampaikan 

ilmunya secara virtual namun di ujungnya terdapat ajakan untuk like dan subscribe. 

Apakah ini termasuk ikhlas dalam beribadah? Matur suwun ustadz penjelasannya.

                 (Abdullah, Bogor)

Fenomena mendulang like dan subscribe sudah menjadi trendi di kalangan youtuber. Termasuk para dai 

dan pendakwah agama yang menggunakan media ini untuk syiar agama. Ada tujuan yang baik dibalik upaya ini. 

No�fikasi konten-konten lainnya dari channel yang sama akan terkirim kepada mereka yang bersedia menekan 

tanda like, subscribe dan lonceng. Tentunya ini akan sangat bermanfaat sehingga ada kesinambungan materi dari 

yang satu ke yang lain. Manfaat lainnya untuk youtuber, pemilik channel atau pembuat konten adalah 

tersambungnya konten-konten yang baru darinya untuk para pelanggan, tanpa harus memberitahukan 

sebelumnya, karena otoma�s terhubung. 

Selain manfaat di atas, bagi pemilik channel di Youtube, jumlah subscribers adalah indikator 

keberhasilannya sebagai Youtuber. Semakin banyak subscribers, berar� semakin banyak pula orang yang 

menonton konten video miliknya di situs Youtube. Semakin banyak pemirsa, maka semakin banyak pula 

pemasangan iklan di channel tersebut, sehingga akan semakin banyak penjualan yang akan diraih dengan iklan 

atau adsense. Demikianlah kurang lebih prosesi like dan subscribe di Youtube. 

Adapun kaitannya dengan ikhlas, harus di�njau kepada niat dan mo�vasinya. Apa yang melatarbelakangi 

pembuatan video tersebut. Jika diniatkan semata-mata mencari ridha Allah SWT, maka ada atau �dak ada 

penonton yang like and subscribe, ia tetap berdakwah. Banyak dan sedikitnya like and subscribe �dak 

mempengaruhi semangat dakwahnya via media. Namun jika apa yang dilakukannya demi mengejar jumlah like 

and subscribe, apalagi semata-mata untuk kepen�ngan duniawi, �dak ada unsur untuk kepen�ngan akhirat sama 

sekali, maka meskipun kontennya dakwah atau bernafaskan Islam, hal ini dapat dikategorikan ibadah karena riya, 

bukan ikhlas karena Allah Ta'ala. Na'udzu billah. Wallahu a'lam.            



Sambutan 
Atas Nama Wali Kelas VI Angkatan XII

Ibu Ida Parida, M.Pd. 

(Waka Bid. Kurikulum dan Wali Kelas VI C, SDIT Aliya)

 Anak-anakku yang Ibu cintai, selama enam tahun 

kalian menuntut ilmu di SDIT Aliya pas�nya banyak suka 

dan kenangan yang terukir di sekolah ini. Harapan Ibu 

semoga apa yang telah kalian pelajari dan didapatkan 

selama di Aliya dapat bermanfaat bagi kehidupan kalian 

dan orang-orang terdekat kalian. Tetaplah semangat 

menuntut ilmu sampai kapanpun serta dimanapun kalian 

berada. Jadikan Al Quran dan Sunnah menjadi pegangan 

hidup kalian, pengingat dikala kalian lupa dan perindu di 

kala kalian jauh. Kalian adalah pintu surga untuk guru dan 

orang tua kalian. Teruslah menjadi kebanggaan mereka. 

Sertakan selalu guru dan orang tua kalian dalam doa 

panjang kalian.

 Anak-anakku, 

perjuangan kal ian 

masih sangat panjang 

s e h i n g g a  j a n g a n 

pernah putus asa. 

Apapun r intangan 

dan halangan yang 

kalian akan dapa� 

nan�, jadikan itu sebagai tantangan bukan ancaman, 

termasuk juga apa yang kalian hadapi saat ini di masa 

wabah corona. Insya allah semua ada hikmahnya. 

Kembangkan terus bakat dan kemampuan kalian karena 

tantangan di depan akan semakin komplek. Iringi se�ap 

langkah kalian dengan doa dan selalu mendekatkan diri 

kepada Allah. Hadis Riwayat Imam At Tirmidzi, Rasulullah 

SAW bersabda: “Bertakwalah kepada Allah dimana pun 

engkau berada dan iringilah perbuatan buruk dengan 

perbuatan baik, niscaya ia akan menghapuskannya serta 

bergaullah bersama manusia dengan akhlak yang baik.”

 Demikian  sambutan dari Ibu, mohon maaf jika ada 

salah-salah kata. 

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh

Alhamdulillah Rabbil 'alamin, puji syukur kita 

selalu panjatkan ke hadirat Allah SWT atas 

limpahan nikmat yang dikaruniakanNya. 

Shalawat serta salam semoga terus tercurah kepada Nabi 

Muhammad SAW, beserta keluarga dan kaum muslimin 

dan muslimat hingga akhir zaman. 

 Anak-anakku angkatan XII yang Ibu banggakan, 

angkatan kalian berada dalam fase kehidupan yang sangat 

menantang. Berawal dari keputusan mendadak yang 

meniadakan USBN dan beralih menjadi USP di semester 

dua  dengan dasar merdeka belajar sehingga sekolah yang 

mengelola ujian sekolah �dak lagi pemerinah pusat. 

Perubahan ini mengakibatkan perubahan yang sangat 

mendasar pada program kelas VI. Efeknya adalah 

dihen�kannya program Pendalamam Materi kelas VI yang 

sudah berlangsung selama 11 tahun dan soal ujian sekolah 

yang �dak lagi meni�kberatkan pada 3 pelajaran (IPA, 

Bahasa Indonesia dan Matema�ka) namun semua 

pelajaran. Ke�ka proses persiapan USP sedang 

berlangsung, kondisi Indonesia mengalami pandemi 

sehingga persiapan yang sedang disiapkan dihen�kan, dan 

angkatan XII berakhir tanpa ujian dan tanpa perpisahan.  

 Memasuki semester dua di kelas VI kalian lewa� 

dengan pembelajaran online. Sungguh pengalaman baru 

buat kalian dan kami para guru. Perpisahan yang awalnya 

dibatalkan mendadak diadakan demi menghorma� 

angkatan kalian walau dilaksanakan dengan cara yang 

sangat sederhana. Tidak ada foto buku tahunan yang 

sudah direncanakan, �dak ada pemotretan angkatan, 

semuanya dilakukan dengan keterbatasan pertemuan. 

Berat sungguh melewa�nya karena kalian adalah siswa-

siswa berprestasi. Keberhasilan prestasi kalian terukir 

dengan lulus ser�fikasi hadis tanpa satu siswa pun yang 

remedial dan hal ini baru terjadi sepanjang pelaksanaan 

ser�fikasi hadis.



Selamat Tinggal Sekolah Tercinta
(Curahan Hati Ibunda Zahra, Kelas 6A)

tangga.  Air  mataku 

s e m a k i n  d e r a s . 

P e r a s a a n k u 

berkecamuk. Cepatnya 

k a u  a n a k k u 

meninggalkan sekolah 

ini.

 L i m a  t a h u n 

sudah saya meni�pkan Zahra di sekolah ini sejak kelas II SD. 

Sedikit sekali waktuku mengantar apa lagi menjemput. 

Menyesal rasanya belum maksimal membuatmu 

tersenyum ke�ka melihat ibunya datang. Kini sudah �ba 

saatnya kami pergi untuk menggapai cita-cita mu, Anakku.

 Menuju gerbang sekolah, kami membalikkan 

badan, menyapu bersih seluruh sudut bangunan. 

Memutar ulang kenangan saat pertama kami datang. Lalu, 

saya pun berbisik, "Zahra, jangan pernah lupakan jasa 

guru-gurumu di sekolah ini. Suatu hari kau kunjungi orang-

orang yang pernah berjasa kepadamu!” Setelah itu ha� 

dan kaki kami pun mantap melangkah ke luar gerbang ...

Rasanya tak cukup untuk diungkapkan dengan 

kata-kata rasa terima kasih ini. Kami meminta maaf atas 

semua kata atau �ndakan yang mungkin tak sengaja kami 

lakukan. Kami hanya pergi untuk melanjutkan pendidikan, 

tapi Aliya tak pernah pergi dari ha� ini. Mohon pamit.

Hari ini, Sabtu 30 Mei 2020 adalah hari yang ditunggu-

tunggu anakku, Zahra. Dia begitu happy akan ke sekolah, 

meski untuk mengambil seluruh isi lokernya. Dia 

berdandan layaknya anak remaja. Harapan di ha�nya 

adalah bertemu guru tercintanya, Ibu Is Rosita dan teman-

temannya. 

          Se�ba di sekolah nampak 2 petugas security. Kami isi 

buku tamu dan langsung pergi ke kelas. Kondisi saya saat 

itu ada sedikit masalah saat berjalan karena terkilir. 

 Selangkah demi selangkah kunaiki anak tangga 

sekolah. Tibalah kami di kelas. Zahra langsung menaruh 

buku-buku tema�k di meja dan mengambil isi lokernya.

 Saya biarkan dia menyapu pandangan ke seluruh 

pojok kelas. Entah apa yang ada di pikirannya. Sementara 

saya sudah bercucuran air mata. Saya sempat foto ke�ka 

dia berjalan ke sana dan ke sini menghampiri poster poster 

hasil karyanya dan teman teman. 

 Kami pun bersiap melangkah ke luar kelas. Namun, 

�ba-�ba dia masuk kembali, langsung menuju meja guru. 

Saya biarkan dia dengan perasaanya.

 Kerinduannya pada guru berkecamuk dalam 

dadanya. Dia sentuh beberapa barang Bu Is di meja. Ingin 

rasanya aku memeluknya, namun kuurungkan niat.

 Setelah dia berhasil menata ha�nya kembali, kami 

pun melangkah ke luar kelas lalu menuruni beberapa anak 

Selamat Tinggal Sekolah Tercinta



Pengambilan barang 
siswa kelas VI



Kebijakan dari Dinas Pendidikan Kota Bogor dan Surat Edaran dari Pemerintah 

Kota Bogor tanggal 16 Maret 2020 menyatakan bahwa seluruh siswa KB & TKIT 

Aliya melaksakan kegiatan belajar dari rumah (BDR), kegiatan bermain 

dilaksanakan dengan online, dan guru memberikan kegiatan bermain melalui aplikasi 

bitly. Orang tua sangat berperan ak�f dalam membimbing putra-putrinya dari rumah. 

Kegiatan BDR masih berlangsung hingga saat ini, semoga berjalan lancar dan membawa 

banyak hikmah bagi guru maupun orang tua murid. 

BDR (Belajar Dari Rumah)

Kegiatan BDR masih berlangsung. Menjelang Bulan Suci Ramadhan, kegiatan 

siswa-siswi KB & TKIT Aliya membuat poster menyambut bulan Ramadhan. 

Meskipun di masa pandemik, antusias siswa untuk membuat poster sangat 

baik. Mereka membuat poster yang sangat bagus dan indah. Rangkaian kata-kata dari 

se�ap siswa yang dikirim melalui foto membentuk sebuah kalimat yang mengajak 

untuk malaksanakan ibadah shaum di bulan Ramadhan. Barakallah siswa-siswi 

semua. Semoga amalan di bulan Ramadhan diterima Allah SWT, aamiin.

Poster menyambut Bulan Ramadhan 1441 H

Alhamdulillah pada tanggal 15 Mei 2020 KB & TKIT Aliya melaksankan kegiatan 

santunan anak ya�m. Pada tahun ini kegiatan santunan �dak dilaksanakan di 

sekolah namun diberikan ke rumah penerima masing-masing, Hal ini untuk 

mengurangi kerumunan di masa pandemi. Alhamdulillah sebanyak 150 ya�m 

mendapatkan santuan berupa uang dan peralatan sekolah. Dana santunan diperoleh 

dari infak siswa se�ap hari jumat. Alhamdulillah kegiatan santunan ini ru�n dilaksankan se�ap satu tahun sekali, semoga 

dari kegiatan ini bisa mela�h anak-anak untuk mau berbagi sesama muslim.

Santunan Yatim Piatu KB & TKIT Aliya

Dinas Pendidikan Kota Bogor melaksanakan kegiatan pela�han BIMTEK BDR 

pada tanggal 14-19 Juni 2020. Alhamdulillah TKIT Aliya terpilih untuk 

mengiku� pela�han tersebut. Ibu Yuliawa� Wajma'ah S.Pd salah satu guru 

TKIT Aliya yang  berkesempatan untuk mengiku� pela�han tersebut selama 6 hari 

secara online. Hasil dari pela�han tersebut untuk di sampaikan kembali ke seluruh 

sekolah/ TK se-Bogor. Kegiatan ini bertujuan: 

Pelatihan BIMTEK BDR



- Melindungi seluruh warga sekolah dari Covid 19

- Panduan bagi guru untuk memberi pengalaman pembelajaran yang bermakna 

dan menyenangkan bagi peserta didik, tanpa membebani tuntuan menuntaskan 

seluruh capaian kurikulum

- Pendidik dapat menjalin makanisme komunikasi dengan orangtua murid dan 

siswa

- Pendidik mampu membuat RPP yang sesuai minat dan kondisi

-     Memas�kan proses pembelajaran berjalan lancar

Alhamdulillah pada hari Kamis dan Jumat, 18 dan 19 Juni 2020, KB dan TKIT 

Aliya telah melaksanakan Pembagian Rapor  Semester Genap dan hasil karya 

ke rumah masing-masing siswa (pengiriman mengiku� protokol kesehatan).  

Semoga di jenjang selanjutnya anak-anak tambah shalih dan semakin semangat  

belajarnya.

Pelatihan Rapor Semester Genap

Alhamdulillah Raker Guru KB & TKIT Aliya Semester 1 Tahun Pelajaran 

2020/2021 dilaksanakan mulai tanggal 23-25 juni 2020 yang dipimpin oleh 

Kepala Sekolah (dengan mengiku� protokol kesehatan). Selain membahas 

kegiatan-kegiatan sekolah selama 1 semester juga membahas kesiapan guru dalam 

melaksanakan BDR di awal tahun pelajaran 2020/2021. 

Raker Guru KB & TKIT Aliya T.P. 2020/2021

Pada tanggal 6-9 Juli 2020 Seluruh guru KB & TKIT Aliya mengiku� pela�han 

“Bimbingan Teknik Daring BDR “ yang di lakasanakan oleh Dinas Pendidikan 

Kota Bogor secara online. Kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan para 

guru dalam menghadapi kegiatan BDR.

Guru KB & TKIT Aliya 
Mengikuti Pelatihan BIMTEK Daring BDR

Alhamdulillah pada tanggal 12 juli  2020 KB & TKIT Aliya melaksanakan persembahan 

Akhir Tahun Peserta Didik TK B T.P 2019/2020. Kegiatan ini dilakukan secara virtual 

oleh kepala sekolah dan seluruh dewan guru. Semoga lulusan dari TKIT Aliya di jenjang 

selanjutnya diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menimba ilmunya, aamiin.

Persembahan Akhir Tahun 
Siswa TKB T.P. 2019/2020
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Alhamdulillah pada tanggal 13-14 Juli 2020 seluruh orang tua murid KB dan 

TKIT Aliya melakukan Drive Thru (dengan protocol kesehatan) untuk 

pengambilan bahan MPLS  & Pembelajaran siswa selama 7 minggu ke depan. 

Kegiatan ini bertujuan agar dalam pelaksanaan MPLS dan BDR berjalan sesuai harapan

Drive Thru Pengambilan Bahan 
MPLS & PembelajaranOleh Orangtua 

Kegiatan MPLS KB & TKIT Aliya dilaksanakan  5 hari sebelum BDR dimulai, yaitu 

tanggal 14-17 dan 20 Juli 2020. Kegiatan MPLS ini bertujuan agar peserta didik 

mengenal guru dan ruangan yang ada di sekolah serta lingkungan dalam 

maupun luar kelas. Kegiatan MPLS dilaksanakan dengan mengirim video kepada orang 

tua selama kegiatan MPLS berlangsung. Semoga dengan kegiatan MPLS ini peserta 

didik semangat dan antusias dalam melakukan kegiatan BDR nan�.

Kegiatan MPLS KB & TKIT Aliya

Alhamdulillah pada tanggal 20 Juli 2020 Kepala sekolah dan seluruh dewan guru 

melaksanakan zoom mee�ng dengan orang tua murid. Dalam kegiatan ini dibahas 

peraturan-peraturan  dan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan selama setahun 

ke depan. 

Kegiatan Zoom Meeting 
Dewan Guru bersama Orangtua

Pada tanggal 21 Juli 2020 kegaiatn BDR T.P 2020/2021 telah dimulai, seluruh peserta didik KB & TKIT Aliya belajar 

dari rumah yang dibimbing oleh ayah dan bunda guru, kegiatan bermain mencakup 6 aspek (NAM, Fisik Motorik, 

Kogni�f, Bahasa, Sosem & Seni). Semoga peserta didik tetap semangat dan antusias dalam kegiaan BDR ini. Kami 

mengucapkan terimakasih kepada Ayah dan Bunda Guru yang telah membimbing putra/i nya selama BDR berlangsung.

Kegiatan BDR T.P 2020/2021



Andi Maulana

A pa kabar sabahat Alinea semua? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Profil Alinea kali ini adalah seorang tokoh di 

lingkungan SIT Aliya yang bertugas sehari-hari sebagai security atau petugas keamanan. Langsung saja yuk kita kenali 

lebih dalam tokoh berikut ini …. Yaaaa, beliau adalah Bapak Andi Maulana. Beliau merupakan salah satu petugas 

keamanan dari 7 petugas yang bekerja di SIT Aliya. Pak Andi, beliau biasanya dipanggil di lingkungan  SIT Aliya, merupakan 

suami dari seorang wanita salehah bernama Ibu Rukiah. Hasil pernikahan Pak Andi dan Ibu Rukiah telah dikarunia 2 orang 

yaitu Fitriah Nur Maulana dan Muhammad Riffat Maulana. Pak Andi saat ini �nggal di Kampung Babakan RT. 003 RW. 011 

Kelurahan Bubulak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. 

Pak Andi mulai bekerja di Aliya pada bulan Juli 2006. Sebelum di Aliya, Pak Andi pernah bekerja di salah satu 

perusahaan swasta di kawasan Jakarta Timur sebagai karyawan bagian umum. Setelah di Aliya dan menjadi salah seorang 

petugas security, Pak Andi senan�asa menjaga kebugaran badan dengan melakukan olahraga yang menjadi hobinya. Hal itu 

dilakukan demi kesigapan dalam menjaga keamanan di lingkungan SIT Aliya. Menjaga keamanan dalam kondisi badan sehat 

dan bugar sangat diharuskan guna terciptanya lingkungan yang kondusif. Begitu kata petugas keamanan yang sangat 

menyukai makanan Sunda ini. 

Pak Andi dan seluruh petugas security Aliya bekerja dalam sehari selama 12 jam. Namun meraka �dak melupakan 

perannya sebagai seorang ayah bagi anak-anaknya. Pak Andi termasuk ayah yang konsen dalam pendidikan anak, sehingga di 

masa pandemi corona seper� saat ini masih tetap memperha�kan belajar anaknya dengan menggunakan teknologi berupa 

gadget. Menurut Pak Andi, fungsi dari sebuah gadget tergantung dari yang menggunakannya, jika dipakai hal yang posi�f 

seper� membantu anak dalam belajar maka akan menghasilkan hal yang baik. 

Pak Andi memandang pembelajaran jarak jauh seper� sekarang ini menuntut orang tua harus lebih memahami 

penggunaan gadget agar dapat membantu anak-anak dalam belajar. Memang belajar jarak jauh ini antara murid dan guru 

dirasa kurang efek�f jika dibandingkan dengan tatap muka langsung di sekolah, kata Bapak yang menyukai minuman kopi dan 

susu ini. Sebagai orangtua yang lahir di tahun 80an, Pak Andi berpandangan agar orangtua  tetap harus mengiku� 

perkembangan zaman dalam mendidik anak-anak di masa sekarang. Salah satu yang digunakan dalam melakukan tatap muka 

jarak jauh adalah aplikasi zoom. Aplikasi ini menurut Pak Andi masih mudah untuk digunakan dan dapat menampung lebih 

dari 100 orang sekali tatap muka sehingga dirasa sangat mudah dalam meyampaikan materi oleh guru dan masih bisa 

diterima pemahamannya oleh murid-murid. Informasi di media saat ini 

sangat massif, oleh karena itu orangtua mempunyai peran pen�ng dalam 

mengawasi penggunaan sarana teknologi yang digunakan oleh anak-

anak zaman sekarang. Sebab banyak sarana teknologi yang digunakan 

justru bisa berdampak nega�f terhadap perkembangan anak.  

Pak Andi bersyukur selama bekerja di SIT Aliya mendapatkan 

banyak ilmu dari para karyawan dan guru terutama dalam memahami 

teknologi di masa covid-19 ini. Pesan Pak Andi untuk anak-anak di 

lingkungan SIT Aliya adalah belajarlah dengan giat, jadilah anak-anak 

yang salih dan salihah, taatlah selalu kepada Allah dan Rasul-Nya serta 

berbak�lah selalu kepada ayah dan bunda agar kelak menjadi generasi 

Qur'ani yang terbaik bagi nusa dan bangsa. Pak Andi juga berdoa khusus 

untuk Yayasan Himma 'Aliya agar senan�asa is�qamah dalam 

memberikan kebijakan-kebijakan yang baik bagi karyawan dan guru 

sehingga Yayasan Himma 'Aliya senan�asa dilimpahkan keberkahan oleh 

Allah SWT. Aamiin. Jayalah selalu Aliya. 

(Abdul Rahman Hidayat)

2839 Shares



Nunung Nurhayati, S.P., S.Pd.

ahabat Alinea yang dimuliakan Allah SWT, ketemu lagi nih dengan profil keren edisi kali ini. Seorang wanita 

S solihah yang berprofesi sebagai guru di SDIT Aliya. Langsung saja kita kenali lebih dekat lagi yuuuuk! Bu 

Nunung, begitulah biasa beliau dipanggil di lingkungan SIT Aliya. Wali kelas VB SDIT Aliya yang mempunyai 

nama lengkap Nunung Nurhaya�, S.P, S.Pd ini adalah lulusan tahun 2002 Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 

Jawa Tengah, Jurusan hama dan penyakit tumbuhan. Bu Nunung juga pernah kuliah di Universitas Terbuka Jurusan 

PGSD pada tahun 2019. Saat ini Bu Nunung �nggal di Desa Neglasari, RT. 02 RW. 02, Dramaga, Kabupaten Bogor. 

Bu Nunung bergabung dengan SDIT Aliya tahun 2006 sehingga sampai hari ini beliau telah mengabdi kepada 

SDIT Aliya selama 14 tahun, waktu yang cukup lama ya. Oh ya, sebelum bergabung dengan SDIT Aliya, Bu Nunung juga 

pernah mengajar di SMP Swasta selama 5 tahun dan mengajar di lembaga bimbingan belajar (Bimbel) selama 5 tahun 

juga. Saat ini selain sebagai wali kelas, Bu Nunung juga mengampu pelajaran bidang studi IPA kelas V. Ada hal keren dan 

perlu kita apresiasi lagi nih dari Bu Nunung yaitu selain mengajar, saat ini beliau juga ak�f dalam dunia perdagangan. 

Dua hal yang pernah dilakukan oleh uswatun hasanah kita semua yaitu Rasulullah SAW. 

Dalam masa pandemik saat ini, Bu Nunung memanfaatkan 

beberapa media pembelajaran jarak jauh diantaranya aplikasi zoom. Namun 

menurut guru yang hobi makan buah ini, banyak media yang dapat 

digunakan sebagai pilihan yang disesuaikan kebutuhan guru dan siswa yang 

sejalan dengan materi agar efek�f serta mudah diakses dan mudah 

digunakan. Untuk orangtua di rumah, penggunaan gadget atau sarana 

teknologi lainnya oleh anak harus dalam pengawasan agar selalu 

menghasilkan hal yang posi�f.

Menurut Bu Nunung, peran media saat ini sangat besar dalam 

kehidupan masyarakat. Informasi digital mudah diakses dan menjangkau 

seluruh dunia. Hal itu dapat membuka wawasan cakrawala dunia terutama 

bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Semoga dimasa pandemi seper� 

saat ini, anak-anak tetap semangat belajar dan selalu menjaga kesehatan, 

kata guru yang punya hobi membaca, berdagang dan berkebun ini. 

Bu Nunung sangat bersyukur berada di lingkungan SIT Aliya karena 

banyak belajar, menambah ilmu pendidikan serta mendapat pengalaman 

berharga karena dapat berinteraksi satu sama lain dengan latar belakang 

yang varia�f. Semoga Yayasan Himma 'Aliya semakin jaya dan bertambah 

keberkahannya serta diberikan kemudahan dalam proses pendirian SMP, 

aamiin. Terima kasih kepada Yayasan Himma 'Aliya, semoga kami senan�asa 

menjadi manusia yang bersyukur atas apa yang telah dianugerahkan. (Abdul 

Rahman Hidayat)
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ONLINE
LAPORAN PERKEMBANGAN SISWA

Alhamdulillah kegiatan PTS Semester Genap TP 2019/2020 telah selesai 

dilaksanakan sebelum masa lock down.  Dua minggu setelah 

pelaksanaan PTS yaitu pada tanggal 31 Maret 2020 dilaksanakan 

pembagian LPS secara online yaitu melalui email dan dilanjutkan dengan 

konsultasi online yang dijadwalkan pada tanggal 3 April 2020. “Semoga terjalin 

komunikasi yang baik”. (Sri M)

PRETEST & TES KENAIKAN 

UMMI SECARA ONLINE

Walaupun pembelajaran dilaksanakan secara jarak jauh tapi �dak 

menyurutkan semangat siswa untuk terus belajar. Salah satunya pada 

pelajaran Ummi. SDIT Aliya memfasilitasi  para siswa yang sudah 

menyelesaikan jilid umminya melalui pretest dan test kenaikan jilid ummi secara online 

pada tanggal 13-12 April 2020. “Barakallahu lakum” (Sri M)

PESANTREN RAMADHAN ALIYA

Ramadhan �ba dengan disambut kegembiraan dan kekhidmatan. Begitu juga SDIT Aliya yang �dak 

ingin ke�nggalan menggapai berbagai kemuliaan Ramadhan meskipun pada saat pandemi. Salah 

satunya yaitu dengan tetap menyelenggarakan  Pesantren Ramadhan Aliya (Sanrama).

Sanrama tahun ini bertema Sanrama Shadru selain merupakan kependekan dari shaum di rumah 

(Shadru), juga diar�kan sebagai upaya mengelola ha� (Shadru) sebagai komponen 

pen�ng bagi tercapainya kebaikan dan ketakwaan. 

Sanrama Shadru digelar selama 15 hari dengan kegiatan berupa pencatatan 

pembiasaan amaliah Ramadhan, menonton video-video edukasi dan kuis 

Sanrama. Semoga Ramadhan tahun ini diterima oleh Allah SWT  dan kita semua 

mendapat predikat Mu�aqin. Aamiin Yaa Rabbal aalamiin. 

(Fakhri Mubarok)

SANRAMA



Allahu Akbar ... Allahu Akbar ... Allahu Akbar ... Allahu Akbar wa lillalahil Hamd

Berada pada masa pandemi tak membuat umat Islam berhen� menyemarakkan 

hari kemenangannya. Suara takbir berkumandang dimana-mana. Guru-guru 

SDIT Aliya pun ikut memeriahkan malam takbiran dengan mengumandangkan 

takbir secara online di medsos. Semoga kita dipertemukan kembali dengan bulan 

Ramadhan tahun depan, Aamiin. (Sri M)

Berbarengan dengan kegiatan Sanrama �m Humas SDIT Aliya melaksanakan 

program Kuliah Ramadhan Aliya (KURMA ). Kegiatan ini disiarkan secara live 

melalui instagram mulai 1 Ramadhan 1441 H – 27 Ramadhan 1441 H dan 

disiarkan pada pukul 17.15-17.45 WIB dengan narasumber guru-guru SDIT Aliya 

dengan tema seputarR amadhan dan ilmu-ilmu keislaman lainnya. (Sri M)

KURMA

KULIAH RAMADHAN ALIYA

TAKBIRAN
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Akhir semester dua pun telah �ba. Para peserta didik mempersiapkan diri 

untuk melaksanakan Penilaian Akhir  Tahun (PAT) yang akan dilaksanakan 

pada tanggal 3-9 Juni 2020. PAT pada pembelajaran jarak jauh ini berbasis 

penilaian proyek/penilaian kinerja (prak�k dan produk).

Penilaian Akhir Tahun
TA. 2019/2020

Travel and tell no one, live a true story and tell no one, 

people ruin beau�ful things. 

(Khalil Gibran)

Sesekali nikma�lah petualangan seru tanpa harus mengunggahnya di media sosial, karena 
�dak semua orang suka melihatmu bahagia. Di dunia nyata saja ada orang-orang yang nggak 
suka kalau kita hidup bahagia, apalagi di dunia maya? Dengan nggak melulu up date semua 
ak�vitas kamu, kamu sebenarnya sedang meminimalisir dampak perilaku nega�f dari para 

haters.

Baca deh!



“Bangkit dan Tetap Ukir Karya di Masa Pandemi Covid-19” 

Itulah tema class mee�ng kali ini. Walaupun berada pada masa pandemi pihak 

sekolah tetap bersemangat menggelar pelaksanaan class mee�ng secara online. 

Anak-anak pun sangat bersemangat mengiku� kegiatan ini terlihat dari banyaknya 

penda�ar pada se�ap perlombaan di se�ap levelnya. Adapun jenis perlombaannya 

adalah: lomba tebak perbedaan gambar (kelas I), lomba senam irama (kelas II), lomba 

azan dan �lawah (kelas III), kontes photo challenge  (kelas IV), dan lomba tar�l Al Quran 

(kelas V). 

Jumat, 12 Juni  2020 telah dilaksanakan pembagian e-rapor kelas VI 

melalui email dan dan pada esok harinya yaitu tanggal 13 Juni 2020 

dilaksanakan rapat pleno kelulusan siswa kelas VI dan pengumuman 

dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2020.

ONLINE

CLASS MEETING

Pembagian e-Rapor

KELAS VI

Selama masa pandemi ini majalah Alinea tetap hadir dan disajikan secara online. 

Mulai dari edisi 42, 43 dan seterusnya. Mudah-mudahan informasi tetap 

tersampaikan dengan baik dan selalu ada di ha� para sahabat Alinea.

ONLINE
Majalah Alinea

Membaca adalah ibadah. Niat yang tulus ikhlas akan 
membimbing kita untuk memilah beragam 

makna yang mengarahkan kita pada 
kebaikan yang berlipat ganda.

 
(Mahfud Hidayat dalam buku Mo�vabaca)



Tak terasa 6 tahun berlalu kini saatnya siswa kelas VI Angkatan 12 harus 

meninggalkan SDIT Aliya dan melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. 

Masa pandemi �dak menyurutkan semangat �m sekolah untuk tetap 

menggelar acara pelepasan untuk siswa kelas VI. Berkolaborasi  dan bersinergi untuk 

memberikan mutu layanan terbaik, pada H-1 diadakan acara gladi resik  dan 

Alhamdulillah dengan persiapan matang pada hari Sabtu, 20 Juni 2020 dilaksanakan 

acara pelepasan siswa kelas VI.  Rasa haru, sedih dan bahagia sangat terasa pada hari 

itu. Acara dibuka dengan treaser angkatan 12 Brilliant dan pembacaan ayat suci Al 

Quran oleh Nayra yang merupakan siswi yang lulus pada juz 29 Barakallah. 

 Acara dilanjutkan dengan sambutan-sambutan, diantaranya sambutan dari 

Ketua Yayasan Himma Aliya, Bapak Ir. Agus Siswatama Singgih, sambutan oleh Kepala 

Sekolah SDIT Aliya, Ibu Luluk Dianarini, S.TP dan Ketua Komite SDIT Aliya, Ibu drh. Dini 

Widyasari.

 Alhamdulillah acara berjalan lancar. Sesuai dengan tema pelepasan “You Are 

Brilliant!” Semoga kalian menjadi generasi  penerus bangsa yang cerdas dan selalu 

bersyukur dimana pun kalian berada dan salam sayang dari guru kalian semua”.  

         (Sri M)

Pelepasan Siswa Kelas VI

Angkatan 12 (Brilliant)

Tahun Ajaran baru akan segera �ba. Dalam rangka mempersiapkan 

Kegiatan Belajar Mengajar di tahun ajaran baru ini dan mengevaluasi 

kegiatan tahun pelajaran tahun sebelumnya maka sekolah  

mempersiapkan kegiatan Rapat Kerja (Raker). Raker dilaksanakan selama �ga 

hari yaitu tanggal 23-25 Juni 2020. Kegiatan dilaksanakan selama dua hari secara 

online dan sehari secara offline dengan tetap mengiku� protokol kesehatan.

SDIT ALIYA
Rapat Kerja

Tahun Pelajaran baru telah �ba. Dalam suasana 

pandemi saat ini pendidikan harus tetap 

dilaksanakan walaupun melalui jarak jauh.  

Peserta didik baru tetap bersemangat untuk mengiku� pembelajaran di �ngkat SD, begitupun siswa baru SDIT Aliya. Pada 

awal masuk sekolah dalam rangka pengenalan  lingkungan sekolah maka para siswa mengiku� kegiatan Matla (Masa Taaruf 

Aliya).  Kegiatan Matla kali ini dilakukan secara online melalui zoom mee�ng, whatsapp, voicenote dan video. Kegiatan yang 

diketuai oleh Bapak Fakhri Mubarok  ini dilaksanakan selama empat hari yaitu pada tanggal 14-16 Juli 2020.

Masa Taaruf Aliya
MATLA



Setelah dilaksanakan acara Matla maka pada hari Sabtu, 18 Juli 2020 diadakan 

pertemuan orang tua dalam rangka sosialisasi Kegiatan Belajar Mengajar Belajar dari 

Rumah (KBM BDR). Kegiatan dilaksanakan via zoom mee�ng dengan waktu yang 

terjadwal (bergan�an se�ap levelnya).

Dalam rangka meningkatkan mutu manajemen sekolah pada masa 

pembelajaran jarak jauh ini maka Yayasan Himma Aliya bekerjasama dengan 

PT. Kunci Transformasi Digital mengadakan Pela�han Aplikasi Manajemen 

Kunci SDIT Aliya. Pela�han diadakan secara offline oleh beberapa guru SDIT Aliya dan TU 

dengan tetap memperha�kan protokol kesehatan. (Sri M)

 Hari pertama adalah pengenalan guru dan teman sekelas, hari kedua 

pengenalan lingkungan sekolah, hari ke�ga dilaksanakan kegiatan Taakhi 

(mempersaudarakan). Kegiatan dilaksanakan via zoom mee�ng dan diiku� oleh 

siswa SDIT Aliya dari kelas I-VI. Hari terakhir adalah pengenalan kegiatan ekstra 

kurikuler dan manajemen kelas.

 Alhamdulillah acara Matla berjalan dengan lancar. Selamat kepada 

pani�a dan ananda  yang telah mengiku� kegiatan Matla! (Sri M)

Pertemuan Orangtua

Pelatihan Manajemen Kunci

Pada tahun ini DKM Mesjid A�aqwa menerima dan menyalurkan hewan qurban. 

Kegiatan yang diketuai  oleh Bapak Nandang Mursyid, SHI ini dimulai dari 

tanggal 15 Juli 2020. Alhamdulillah sampai hari penyembelihan yaitu Hari Sabtu, 

1 Agustus 2020 DKM Mesjid At Taqwa menerima 9 ekor domba dan 2 ekor sapi dan 

diserahkan dalam bentuk cacahan kepada karyawan SIT Aliya dan warga sekitar Aliya. 

Semoga menjadi keberkahan untuk semua, Aamiin.

Penyembelihan Hewan Qurban



17 Agustus tahun 45 ....

Itulah hari kemerdekan kita ....

Alhamdulillah Negara Indonesia kini memasuki hari kemerdekaan yang ke-75. Masa 

pandemi �dak menyurutkan semangat dewan guru dan siswa dalam memeriahkan hari 

kemerdekaan ini. Dengan tema “Mewujudkan Generasi Islami yang Mencintai NKRI” 

kegiatan yang diketuai oleh Bapak Gunawan ini menggelar berbagai perlombaan yaitu 

lomba mewarnai untuk kelas I dan II , lomba cerpen untuk kelas III , lomba cergam 

untuk kelas IV dan lomba membuat video untuk kelas V dan VI. Alhamdulillah antusias 

siswa cukup �nggi dalam mengiku� kegiatan ini. (Pengumuman pemenang terlampir).

Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 

Tanggal 20 Agustus 2020 bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1442 H. 

Semua umat Islam memeriahkan hari Tahun Baru Islam. Begitupun SDIT Aliya, 

pani�a memeriahkan tahun baru ini dengan pembuatan twibbonize siswa dan 

guru di medsos serta  tausiah dari Ustad Zainal Arifin. “Dengan Tahun baru ini marilah 

kita berhijrah ke arah yang lebih baik”! (Sri M)

1 Muharram 1442 H

“Kalibrasi Posi�f untuk Tebar Energi Kolaborasi Penuh Makna”

Pada hari Jumat, 28 Agustus 2020 SDIT Aliya mengadakan workshop KTSP 

SDIT Aliya TP 2020/2021. Tujuan kegiatan ini adalah merevisi KTSP 

(Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) tahun sebelumnya yaitu KTSP TP 

2019/2020. Kegiatan diiku� oleh �m pengembang kurikulum. “Semoga 

mendapatkan hasil terbaik, aamiin”.  (Sri M)

Workshop KTSP SDIT Aliya TA 2020/2021

Social media is changing the way we communicate and the way we 
are perceived, both posi�vely and nega�vely. Every �me you post a 
photo or update your status, you are contribu�ng to your own digital 
footprint and personal brand. 

(Amy Jo Mar�n) 

Sadar atau �dak, media sosial banyak mengubah cara kamu berkomunikasi dan mempengaruhi persepsi orang 

terhadapmu, baik secara posi�f maupun nega�f. Entah foto ataupun status, dua-duanya bakal dinilai secara berbeda-

beda oleh orang lain. Apalagi kamu tahu bahwa ne�zen adalah makhluk yang siap menghakimi berdasarkan asumsi 

dirinya sendiri dari apa yang kita bagikan di media sosial.

Baca deh!

Th

SDIT ALIYA Pani�a 17 Agustus

Memperinga�

DIRGAHAYU

REPUBLIK INDONESIA 

SDIT ALIYA

“Mewujudkan Generasi Islami 

Yang Mencintai NKRI”

Th



Kegiatan 

Pramuka
Masa pandemi �dak menyurutkan Pramuka Aliya untuk terus berak�vitas. Di antara kegiatan yang 

dilaksanakan Pramuka Gudep 04.319-04.140 Pangkalan SDIT Aliya adalah:

1.  Pesta Siaga online Kwarran Bogor Barat 2020

Kegiatan kali ini diadakan secara online pada tanggal 20-21 April 2020. Pangkalan 

SDIT Aliya menda�arkan sebanyak 24 siswa pramuka siaga Aliya. Kegiatan pesta 

siaga ini diantaranya “Simas Bro” (Siaga memakai masker Bogor Barat) dan Hasta 

Karya Origami.

2.  Karang Pamitran Pembina Kota Bogor

Karang Pamitran Pembina Kota Bogor ini dilaksanakan secara online pada hari 

Jumat, 7 Mei 2020. Pangkalan SDIT Aliya mengirimkan 5 kakak pembina yaitu Kak 

Kholis, Kak Maryam, Kak Tu�, Kak Sofyan, dan Kak Diana. Kegiatan ini 

menghasilkan beberapa keputusan, diantaranya:

      a.  Pada masa WFH ini pembina tetap memberikan tugas mandiri kepada peserta 

didik 

b. Pembina memberikan edukasi kepada peserta didik mengenai bahaya dan 

pencegahan covid-19

      c.  Masih banyak keputusan lainnya dalam pertemuan ini.

3.  Gelang Ajar Pembina Pramuka Kota Bogor

Jumat, 15 Mei 2020 lima kakak pembina Aliya, Kak Maryam, Kak Sofyan, Kak Vitri, 

Kak Syaiful mengiku� Gelang Ajar secara online. Materi yang disampaikan pada 

kegiatan ini adalah penyusunan Narakarya 1 dan 2, Surat Hak Bina (SHB), SK 

Gudep dan Pramuka Garuda.

4.  La�han Pramuka Online Siaga dan Penggalang

Pada hari Senin, 4 Mei 2020 Kwarcab Kota Bogor menggelar La�han Pramuka 

Siaga secara online. Pramuka pangkalan SDIT Aliya ikut berpar�sipasi dalam 

kegiatan ini dengan mengirim 7 anggota Pramuka Siaga Aliya yaitu Carissa, Miza, 

Haikal, Haura, Dharma, Anindya dan Batrisiya. Pada hari Selasa, 12 Mei 2020 

Gudep 04.319-04.140 pangkalan SDIT Aliya melaksanakan pula La�han Pramuka 

Online Siaga dan Penggalang  untuk seluruh peserta didik kelas I-V.

5.  Pesta Siaga dan Dianpinrung

Minggu, 17 Mei 2020 Kwarcab Kota Bogor melaksanakan Pesta Siaga Online dan 

Dianpinrung secara online yaitu melalui zoom, Facebook dan whatsapp.  

Pangkalan SDIT Aliya mengirimkan 11 orang pramuka. Di antara kegiatan siswa 

yang dilakukan pada pelaksanaan ini adalah lomba sambung ayat, tebak gambar 

pahlawan, menyanyikan lagu daerah dan lain-lain. Sedangkan pada kegiatan 

Dianpinrung diantaranya mendengarkan materi tentang kepemimpinan, cara 

cuci tangan yang baik dan lain-lain.



6.  Kegiatan Gelang Ajar Tahun 2020

Setelah sukses di gelang ajar sebelumnya maka pada hari Sabtu, 25 Juli 2020 Kwar�r 

Cabang Gerakan Pramuka Kota Bogor Bidang Pembinaan Anggota Dewasa 

mengadakan gelang ajar tahun 2020. Kegiatan dilaksanakan melalui aplikasi zoom 

di rumah masing-masing. Persyaratan dalam mengiku� kegiatan ini adalah 1) 

pembina pramuka ak�f, 2) sehat Jasmani dan rohani, 3) mengisi formulir 

penda�aran. Pada kegiatan ini Kak Kholis mewakili gudep 04.319-04.140 pangkalan 

SDIT Aliya.

7.  Pramuka Siaga Garuda

Tak terasa sudah ada pemilihan siaga garuda kembali dan pada kegiatan seleksi 

calon pramuka siaga garuda ini gudep 04.319-04.140 pangkalan SDIT Aliya 

menda�arkan 19 siswa pramuka siaga dan yang terpilih mengiku� seleksi adalah 

9 siswa yaitu Hafifarrasya Wardhana, Muhammad Nabil Mirza, M. Naufal 

Permana P.D, Ce�anezka Rahayu P, Farand N. A, Mikail Y. F, Alya Imani S, Yusra H. 

S, dan Ahmad Ahdan J. Semoga menjadi pramuka tangguh yang rendah ha�, 

salam Pramuka! 

8.  Peningkatan Kapasitas Pela�h Pembina Pramuka

Dalam meningkatkan kemahiran kakak pembina pramuka maka pada tanggal 24 

September 2020 Pusdiklat cabang Bogor mengadakan kegiatan Pitaran pela�h dan 

dari Gudep 04.319-04.140 pangkalan SDIT Aliya mengirimkan Kak Kholis untuk 

mengiku� kegiatan ini. “Semoga ilmu yang didapat bermanfaat”. (Sri m)

Baca yuk...

Matsalul ladzii yadzkuru Rabbahu wal ladzii laa yadzkuru, matsalul hayyi wal mayyit.

Perumpamaan orang yang mengingat Tuhannya dan yang melalaikan-Nya ibarat orang yang masih hidup dan orang 

yang sudah meninggal dunia. (Sabda Rasulullah SAW Riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari RA)

Berhadapan dengan media harus didasari iman dan takwa. Orang yang selalu mengingat Allah, dimanapun dan kapanpun, 

menunjukkan bahwa ha�nya masih hidup. Ke�ka seseorang lalai dari-Nya, menggunakan media teknologi dengan 

semena-mena, maka ha�nya berar� telah ma�. Wallahu wa Rasuluhu a'lam.

 

Unzhur maa qaala wa laa tanzhur man qaala.

Lihatlah apa yang dikatakan dan janganlah lihat siapa yang mengatakan. (Pepatah Arab)

Saat membaca di media, kita disuapi ilmu pengetahuan oleh banyak orang. Bahkan banyak diantara mereka yang kita �dak 

mengenalnya. Maka, fokus saja pada kontennya. Jika bermanfaat dan menambah kita dekat kepada Allah, maka ambillah, 

meskipun bersumber dari orang biasa.



ada hari Minggu aku pergi  ke kampus IPB. Di sana aku bermain sepatu P roda atau olahraga ditemani ibu, bapak, dan kakak. Kampus IPB 

tempatnya sangat sejuk karena banyak pohon. Di sana juga sangat sepi 

karena hanya ada sedikit pengunjung.

Aku bermain sepatu roda mengelilingi kampus IPB. Alhamdulillah aku 

sudah lancar bermain sepatu roda. Di sana juga ada lapangan luas tempat aku 

sering lomba lari dengan ibu atau kakak dan sambil belajar tentang benda ma� 

dan benda hidup. 

Nah sekarang kan “musim corona.” Kalian pernah �dak keluar �dak pakai 

masker? Saat sedang ada virus kalau aku jalan-jalan atau olahraga akan mencari 

tempat sepi dan menghidari tempat keramaian. Kalau kalian bagaimana? 

Walaupun kita dikelilingi covid kita masih bisa bermain bebas asalkan memakai 

masker dan jaga jarak atau bisa juga bermain di rumah membuat kegiatan sendiri.

Semoga pandemi cepat berlalu biar kita bisa sekolah dan bertemu pak 

guru dan ibu guru, aamiin. Semoga Indonesia segera merdeka dari covid 19. 

Selamat ulang tahun ke-75 Indonesiaku.

COVID-19
Oleh: Kayyisah Shafiyah Nadirah (III B)

ari ini adalah Hari Kemerdekaan. Dimana aku merayakan perlombaan, tapi saat ada Covid ini tak sama sekali H menyenangkan, karena harus memakai masker, hand sani�zer dan macam-macam lagi. Ada yang lomba tapi 

tetap menjaga protocol Kesehatan. Ada juga yang �dak lomba. 

Sebenarnya aku ingin Covid ini dihapus. Aku juga ingin Kembali pergi ke sekolah, saat aku menulis cerpen ini biasanya 

aku di sekolah, saat ada Covid aku menulis di rumah.

Biasanya saat �dak ada Covid aku bermain �dak pakai masker, tapi saat ada Covid harus pakai masker. Walaupun harus 

menggunakan masker tapi tetap �dak boleh bermain. 

Sedih, saat ada covid �dak boleh melakukan apapun, hanya bisa melakukan 

kegiatan di rumah. Semoga covid ini pergi dari muka bumi ini. 

Aku sebagai seorang muslim akan terus mendukung Indonesia dan terus 

mendoakan agar covid ini pergiii jauh, aamiin.

Karya : 
Hauraa (3D)



H ari ini hari Minggu, biasanya hari Minggu ayah, aku, 

kakak dan ade pergi menjemput bunda pulang kerja. 

Hari ini bunda bilang mau beli mainan yang dulu bunda 

mainkan ke�ka bunda kecil. Aku dan kakak sih gak suka mainan 

bunda karena bunda kan perempuan. Aku dan kakak kan anak 

laki-laki masa main mainan perempuan. Tapi kata bunda mainan 

ini bisa dimainin juga sama anak laki-laki.

Aku makin penasaran, mainan apa sih yang mau bunda beli itu? Dan akhirnya kita sampai di toko. Bunda liat-liat semua 

mainan yang ada di dalam toko. Nah ini nih ... kata bunda. Aku, kakak dan ade langsung lari ke tempat bunda berdiri. 

Aku lihat ada papan dari plas�k, ada 14 lubang kecil,  2 lubang besar dan ada kerang-kerang kecil. Jadi gak sabar pengen 

cepet liat bunda main.

Sampai rumah, aku dan keluargaku langsung mandi karena kan sekarang lagi ada covid. Jadi se�ap habis pergi keluar 

rumah, harus bersih-bersih supaya virus dari luar ma� dan jangan lupa pake masker juga. Setelah mandi dan sholat, 

bunda ngajarin aku dan kakak main mainan yang tadi bunda beli. Ternyata nama mainan itu adalah congklak.

Bunda bilang congklak ini permainan tradisional yang harus dilestarikan. Katanya supaya permainan ini tetap ada 

ke�ka aku dan kakak tua. Hehehe ... cara main congklak cuma bisa main berdua aja dan �ap lubang yang kecil-kecil di 

kedua sisi diisi dengan 7 kerang. Nah lubang yang besarnya yang ada di ujung papan itu buat tempat menyimpan 

kerang punya kita yang nan�nya jumlah terbanyak dia yang menang. Kalau kata bunda lubang besar itu namanya 

lumbung.

Awalnya aku dan kakak gak mau main congklak, tapi lihat keseruan bunda main dengan sepupuku, akhirnya aku ikut 

main juga. Ternyata permainan congklak ini seru juga. Main congklak juga mela�h kita untuk sabar loh, karena harus 

bergiliran mainnya. Terus main congklak juga mela�h kejujuran, gak boleh ada yang curang ambil kerang yang bukan 

milik kita. 

Bunda juga bilang kalau kita suka main mainan tradisional itu tandanya kita cinta negara kita, negara Indonesia 

tentunya. Karena melestarikan budaya Indonesia itu adalah tanggungjawab seluruh warga Indonesia. Permainan 

tradisional juga gak kalah serunya dengan permainan game di hp. Kata bunda main congklak gak bikin mata rusak. 

Kalau main hp kelamaan bisa bikin mata rusak. Hehehe ... 

Oleh: Rafa dan 
Aufa (Kelas III)

 Hari ini, Senin tanggal 17 Agustus 2020, semua 

orang hanya diam di rumah tak seper� yang dulu. 

Indonesia merayakannya dengan penuh kegembiraan 

dan sukacita, tapi tahun ini berbeda karena ada Covid-

19. 

Tak ada lagi perayaan yang biasanya di lingkungan 

rumah dan sekolahku mengadakan perlombaan 

Agustusan dan upacara bendera serta menyanyikan 

lagu Indonesia Raya. Ya Allah… Ku kangen sekolah, guru 

dan teman-temanku.

Ingin sekalli kuraih cita-citaku disaat orang sudah 

sukses. Ku mulai iri dan grogi, tapi itu kujadikan 

penyemangat. Ku ingat bendera Indonesia yang ar�nya 

merah itu berani dan pu�h itu suci. Kini setelah 

kumengingat ar� warna bendera Indonesia ku mulai 

tahu bahwa kita sebagai pelajar harus tetap semangat 

dan berani, juga berjuang menghadapi cobaan ini. 

Hari mulai malah, adzan maghrib pun mulai 

berkumandang. Ku langkahkan kaki untuk mengambil 

wudhu dan sholat. Setelah sholat, aku berdzikir dan 

berdoa untuk orang tua dan guruku. 

Di pagi hari Selasa, Senin pun berlalu, dan aku 

masih mengalami hal yang sama. Duduk di meja, 

belajar, sambal memegang HP dan bertatap muka 

lewat layar HP. Air mata mulai membasahi pipiku. Ya 

Allah, semoga virus ini cepat berlalu. Aamiin Ya Rabbal 

'alamiin.

Sebagai pelajar aku ingin mengisi kemerdekaan 

dengan belajar sungguh-sungguh, agar bisa menjadi 

seper� pahlawan-pahlawan. Aamiin, aamiin, aamiin ya 

rabbal 'alamiin..

Oleh : Wawa (3B)



 Hai, namaku adalah Naisha! Aku sekarang ada di rumah karena ada pandemik. Keluargaku �dak 

berani keluar rumah karena banyak yang meninggal lho! 

Nah di rumah ini aku nikma�n banget sih. Dapet waktu lebih banyak main hape. Ya 1 hari 1 jam, kecuali 

hari libur 2 jam. Seru banget! Tapi udah mulai belajar kok banyak. Apalagi kalau di sekolah lebih banyak lho 

pembelajarannya, lebih seru. Se�ap minggu 1 kali zoom. Kita gak bisa ngobrol privately gitu lho, hanya chat 

privately.

Hari ini seper� hari biasanya. Tiba-�ba ibuku bilang, “Naisha, Frisha menelpon kamu,” kata ibuku. 

Frisha, Clara, Dira dan aku adalah sahabat. “Baik bu,” jawabku. Aku bertanya-tanya dalam ha�, ada 

masalahkah? Lalu aku mengangkat teleponnya. Tiba-�ba dia langsung berteriak “NAISHA AKU RINDU KAMU!” 

Jika dia berteriak sekali lagi mungkin saja telingaku rusak. Aku jawab santuy aja “Aku juga, tapi in syaa Allah 

nan� kita ketemu lagi kok! ”kataku. Walaupun jujur saja aku gak tau pas�nya kapan ketemunya.

 Kali ini aku menjauh dari telepon takut ia berteriak lagi “Kamu kok jawabnya santuy amat sih? Aku 

rindu banget aku pengen ketemu sekarang juga!” tuturnya. Untung saja dia gak teriak lagi. Aku bingung mau 

bilang apa akhirnya aku menutup teleponnya. 

Saat malam ibuku bilang “Naisha, semua temanmu mengirimkan banyak chat! Dari Frisha: 45 chat, 

dari Clara: 34 chat, dari Dira: 23 chat,” kata 

ibuku. Aku langsung shock dong! Aku diamkan 

saja. 

Besoknya, Ibu memanggil. “Naisha, 

Kamu harus suruh temanmu berhen�!! hape 

Ibu tadi kena virus kaya corona!! Ibu gak tahan 

lagi!” Kata ibuku. Aku gak ada waktu menunda 

lagi kalau ibuku marah. Besok aku akan segera 

menelpon mereka.

Keesokan harinya. Aku segera mandi 

dan menelpon mereka aku mengambil nafas 

dalam. “Hallo semuanya! Aku mau bilang 

b a h w a . . .”  Te m a n - t e m a n k u  l a n g s u n g 

menyelinap di tengah pembicaraanku, “Naisha 

aku rindu bla bla bla” kata mereka. “DIAM, aku 

mau bilang pliss kalian jangan ngirim text kebanyakan dan jangan lebay. Walau berjauhan kita tetap dekat di 

ha�, jadi pliss ok.” kataku. Lalu aku berjanji bahwa se�ap minggu akan zoom bersama. Semua berakhir dengan 

baik walaupun text cha�ng tetap saja banyak. Bedanya berkurang 5 text se�ap hari, dan semakin hari semakin 

berkurang. 



Pada tanggal 17 Agustus 2020, Anna mengiku� lomba balap karung, makan kerupuk dan memasukan paku ke 
dalam botol, tapi sayangnya Anna �dak berhasil memenangkan  satu pun dari lomba tersebut. Kini waktunya 
untuk lomba terakhir bagi Anna, yaitu babak final melawan Jessie dalam lomba lari.

Anna: “Aku menang, aku menang!!!”Ayahnya: “Ayah bangga banget sama kamu Nak!”
Ibunya: “Tuh kan dibilang juga apa, pokoknya jangan menyerah ....”

Ayahnya: “Iya bener itu.”
Anna: “Iya, lain kali Anna bakal berusaha sekuat tenaga dan gak menyerah.”

Anna: “Aduh gimana nih kalo aku gak bisa ....”

Ibunya: “Bisa kok kamu pas� bisa!”

Anna: “Tapi Jessie cepet banget larinya ....”

Ibunya: “Ibu yakin kamu pas� bisa, pokoknya kamu yakin aja sama diri kamu sendiri dan kamu pas� bisa!”

Ayahnya: ”Iya betul itu apa yang ibu kamu katakan, jadi cobalah!”

Anna: “Iya Ayah, iya Ibu, Anna bakal coba!”

Ayahnya: “Cepet sana �nggal satu menit nan� kamu ke�nggalan!”

Ibunya: “Iya sebelum lomba larinya mulai!”

Anna di posisi kedua sedangkan Jessie di posisi pertama. Ayah dan Ibu Anna mencemaskan Anna karena ia 

terlihat sudah melambat. Ayah dan ibu Anna menyemanga� Anna dengan cara berteriak pada Anna.

“Ayo Anna kamu pas� bisa! Jangan menyerah ayo, ayo, ayo!”

Tinggal dua meter lagi �ba-�ba Anna menyalip Jessie. Semua orang kaget saat Anna menyalip Jessie dan Anna 

pun menang.

Jessie:” Anna?”

Anna: “Eh Jessie, kenapa ya?”

Jessie: “Aku mau kasih kamu sesuatu.”

Anna: “Kasih apa?”

Jessie: “Medali dan piala.”

Anna: “Beneran?!”

Jessie: “Iya kan kamu menang ....”

Alhamdulillah.

Jessie pun memakaikan medalinya di leher Anna dan memberi piala 

kemenangannya.

Anna: “Friends??”

Jessie: “Friends!!!!”
Anna dan Jessie pun menjadi sahabat yang sangat akrab...

HIKMAH: “Janganlah menyerah dan teruslah melangkah maju ke depan sambil berdoa kepada Allah untuk kemenangan.



enerasi muda merupakan generasi 

G penerus bangsa. Sebagai generasi 

muda, kita lah nan� yang memegang 

peranan pen�ng untuk menjaga negara kita. 

Karena kita yang akan menggan�kan tugas 

orangtua kita dalam membela negara.

Di sekolah, saya diajarkan untuk 

mencintai negara. Itu Saya dapatkan dalam 

pelajaran PPKn. Menurut pak guru, itu sesuai 

dengan pengamalan sila ke -3 Pancasila, yaitu 

Persatuan Indonesia.

Sebagai seorang muslim, kita harus 

mencintai negara kita, menjaga negara kita, dan 

membela negara kita. Caranya, dengan belajar 

sungguh-sungguh agar nan� bisa menjadi orang 

yang pandai dan berguna bagi nusa dan bangsa. 

Itulah cara Saya mencintai negara ini.

Oleh: Ariq Ilmany Satrya (Kelas III B)

ivia dan adik pergi ke taman, rencananya untuk merayakan 17 Agustus, tapi saat di L taman Livia dan adik �dak melihat siappapun. “Kenapa, ya?” tanyaku dalam ha� 

sambal melihat Adik. Dan adik pun tampak kebingungan, lalu kami pun bergegas 

pulang ke rumah.

Saat berada di rumah, Livia bertanya kepada ibunya. “Bu, kenapa di taman sepi? Bukankah 

hari ini hari kemerdekaan? Dan biasanya banyak orang yang mengiku� lomba?” Ibu pun 

menjawab, “Hari in memang hari Kemerdekaan, tetapi karena adanya wabah virus corona, 

jadi �dak ada perayaan di luar, Nak.” 

Tapi kita harus tetap semangat menyambut Hari Kemerdekaan dan kita tetap bisa 

merayakannya di rumah saja. SEMANGAT!!

Karya : Khanza Ghefalia Herriadi Kelas 3B



i suatu pagi yang cerah, Anggun, adikku berteriak �ba-�ba, mengganggu konsentrasiku D bermain bola. “Abang, ayo kita berangkat, Umi dan Abi sudah sampai rumah!” Umi dan Abi 

baru pulang dari pasar. Ini adalah kegiatan Umi dan Abi jika hari Sabtu atau Minggu �ba. Umi 

dan Abi jarang sekali bisa libur bersamaan, karena pekerjaan mereka berbeda. Makanya, kami sangat 

menan�kan libur bersama, termasuk hari ini.

Minggu ini kami berencana pergi ke Curug Ciherang, yang berada di wilayah Bogor. Wisata alam 

inilah yang selalu membuatku selalu bersyukur bisa �nggal bersama dengan keluargaku di negara yang 

indah ini, Indonesia. Kami melewa� hutan dan perkampungan. Di pinggir jalan sudah banyak bendera 

merah pu�h. Umi menjelaskan kalau besok adalah ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-75. 

Disepanjang jalan, Umi bercerita tentang perjuangan para pahlawan merebut kemerdekaan. Sambil 

mendengarkan Umi, mataku memandang bukit-bukit di sepanjang perjalanan kami, “Yaa, negaraku 

memang indah dan kaya, wajar saja jika banyak negara lain yang ingin memilikinya”. 

Setelah perjalanan kami yang berliku-liku, akhirnya kami sampai di Ciherang. Kami segera 

sholat Dzuhur di masjid yang ada di sana. Abi menjadi imam. Lagi-lagi aku bersyukur, aku bisa beribadah 

dengan tenang tanpa dentuman senjata dan meriam. Setelah sholat, kami menunggu mobil odong-

odong yang akan membawaku ke curug Ciherang. Odong odong yang membawaku berhen� dan 

perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki. Di perjalanan kami bertemu dengan rombongan yang akan 

mengadakan upacara besok di perkemahan Ciherang. Kami berjalan bersama sambil menyanyikan lagu-

lagu yang membuat kami semangat untuk melewa� terjalnya jalan. “Hallo Hallo Bandung, Ibukota 

Periangan...” Seru dan semangat. 

Suara Curug sudah terdengar jelas. Aku, Anggun, Abi dan Umi berdiri terdiam menatap 

�ngginya curug. Suara Gemuruh air menyatu dengan semangatku yang ingin menjadi bagian dari 

perjuangan Indonesia. Kini aku sudah �dak lagi berada di masa penjajahan. Aku berada di masa 

pembangunan. Negaraku membutuhkan generasi yang bukan hanya kuat tapi juga cerdas dan beriman. 

Aku ingin berjihad seper� Imam Bonjol dan Pangeran Diponegoro. Aku ingin menjadi Bung Tomo, yang 

meneriakkan takbir yang menyatukan rakyat Indonesia. Saat kakak-kakak berusaha meletakkan bambu 

bendera Merah Pu�h di tepi tebing itu, aku bergumam, aku akan belajar, menimba ilmu untuk bekalku 

berjuang nan�. Aku akan meneruskan perjuangan pahlawanku. Kelak aku akan membuat negaraku 

berjaya, karena aku mencintai negaraku, Indonesia.

Oleh: Hadziqa Rasyiq Atqa S, kelas 3B



ahabat Alinea ...  berkat kemajuan 

S teknologi, kini berbelanja barang atau jasa 

�dak perlu lagi pergi ke toko yang akan 

dituju secara langsung. Cukup diam di rumah 

kemudian cari apa yang diinginkan melalui gawai, 

lalu pesan dan barang akan sampai di rumah. 

Adanya online shop mempermudah manusia 

dalam melakukan kegiatan transaksi jual-beli. Kita 

harus cerdas dan bi jak dalam menyikapi 

perkembangan media online shop yang cukup 

menggiurkan agar �dak terjerumus dalam gaya 

hidup konsum�f.

Ka l i  i n i ,  p e r ke n a n ka n  s aya  u nt u k 

menyampaikan beberapa langkah bijak dalam 

mengelo la  keuangan,  khususnya  terka i t 

pengelolaan pengeluaran. Dalam Islam diajarkan 

tentang Financial Literacy (kecerdasan keuangan) 

seper� yang tercantum pada surat Al-Furqan ayat 

67:
َ َ َُّ ْ َ ُ َ ُ َِوالذین إذا أنفقـــوا لم ُیْسرفــــوا ولم یقتُروا َْ َ َ َْ ْ ِِ
ََ ًَ َِوكان بین ذلك قواماْ َ َ َ َ َ

“Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha 
P e n g a s i h )  o r a n g - o r a n g  y a n g  a p a b i l a 
menginfakkan (harta), mereka �dak berlebihan, 
dan �dak (pula) kikir, di antara keduanya secara 
wajar.”

Ayat di atas mengingatkan kita umat Islam 

agar �dak boros.  Seorang hamba yang baik adalah 

mereka yang menginfakkan hartanya di jalan Allah 

secara wajar. 

Seringkali kita boros tanpa sadar karena 

pengaruh dari hypno selling yang menghipno�s 

kita. Kita perlu jurus jitu untuk mematahkan 

mantra hypno selling. Salah satu bentuk hypno 

selling adalah diskon. Banyak orang yang sangat 

suka dengan diskon ya ... termasuk saya hahaha.  

Ada 10 jurus yang insya Allah dapat 

mematahkan mantra dari hypno selling, yaitu jurus  

“Kerangkeng Uang”. Selalu ajukan sepuluh 

pertanyaan ini dalam benak kita saat akan membeli 

sesuatu :

1. Apakah sudah ada planning (rencana)?

Saat kita berbelanja alat tulis, ternyata di toko 

ada meja belajar diskon 60%. 

Langsung tanya pada diri sendiri : apakah ada 

rencana membeli meja belajar?

Jika jawabannya �dak, maka �dak usah dibeli.

2. Apakah ada cashnya (uang tunai)?

Jika kasus pada contoh di atas jawabannya “Ada 

rencana”, maka ajukan pertanyaan selanjutnya : 

Apakah ada uang tunai untuk membelinya?

Jika jawabannya �dak, maka �dak usah dibeli, 

langsung  patahkan mantra sihirnya diskon.

3. Apakah ada need (keperluan) or want 

(keinginan)?

Jika jawaban pada pertanyaan kedua “Ada uang 

tunai untuk membelinya”, maka ajukan 

pertanyaan lagi: Apakah barang yang akan dibeli 

termasuk keperluan atau hanya keinginan?

Jika jawabannya “keinginan”, maka �dak usah 

dibeli.

Contoh perbedaan antara keinginan dengan 

kebutuhan : Se�ap manusia butuh makan (ini 

adalah kebutuhan). Makannya mau di restoran aja 

(nah ini adalah keinginan).

Upaya Menyikapi Perkembangan Media  Online Shop  



4.   Apakah menjadi bahaya jika �dak jadi 

membeli?

Jika �dak membeli suatu barang/jasa akan 

menjadi bahaya/kena sanksi/menghambat 

kerja kita atau �dak?

Jika jawabannya �dak, maka �dak usah dibeli, 

langsung  patahkan mantra diskon.

Jika membahayakan diri  kita j ika �dak 

membelinya, maka beli saja.

5.      Apakah ada produk atau jasa penggan� yang 

lebih ekonomis?

Misalkan akan membeli motor untuk bekerja. 

Pertanyaan no 1 – 4 jawabannya iya semua, 

maka pada pertanyaan no. 5 cari barang/jasa 

penggan� yang lebih ekonomis sesuai 

kebutuhan dan kemampuan.

6.        Apakah ada cara lain yang lebih ekonomis?

Misalkan butuh laptop, apakah ada cara lain 

yang lebih ekonomis dari membeli? Laptop bisa 

sewa atau pinjam dulu. 

7.         Apakah bisa ditunda?

Jika pertanyaan no 1-6 jawabannya iya, maka 

lanjutkan dengan pertanyaan ketujuh: Apakah 

masih bisa ditunda? Jika masih bisa ditunda, 

tundalah dulu. Menunda pembelian mungkin 

akan lebih bermanfaat bagi kita. Karena siapa 

tahu dananya lebih dibutuhkan untuk 

keperluan yang lain yang lebih pen�ng.  Jika 

dana sudah jauh lebih aman, barulah beli 

barang/jasa yang dibutuhkan tersebut.

8.      Apa bisa menghasilkan more money setelah 

pengeluaran ini?

Jika barang/jasa yang akan dibeli sudah 

melewa� 7 pertanyaan dan dapat menghasilkan 

more money (bersifat produk�f), maka bisa 

dibeli.

Misalkan ingin membeli HP baru. Jika HP yang 

akan dibeli bisa menghasilkan more money 

karena bisa digunakan untuk jualan, menunjang 

pekerjaan, menunjang penyelesaian tugas 

anak, maka layak untuk dibeli.

9.       Apakah memberikan manfaat permanen 

atau sesaat?

Jika barang/jasa yang akan dibeli memberikan 

manfaat hanya sesaat saja �dak usah dibeli. 

10.      Bawa uang cash (uang tunai) secukupnya 

saja.

Dengan membawa uang tunai  sejumlah barang 

yang akan dibeli saja, akan meredam keinginan 

untuk membeli barang/jasa yang �dak ada 

dalam rencana. Lebih ekstrimnya lagi, �dak 

perlu membawa ATM.

Semoga 10 jurus “Kerangkeng Uang” ini dapat 

bermanfaat bagi Sahabat Alinea. Jurus ini bisa 

diterapkan oleh anak-anak juga, belajar cerdas 

finansial sejak dini. Mohon maaf atas segala 

kekurangan dalam penyampaian materi. 

Sumber: TOMR (Training Online Magnet Rezeki) 

yang disampaikan oleh Ustadz Nasrullah. 



Kiprah
Menembus Batas 

Buka Harapan Baru
“Ke�ka saya ngajar kemudian melihat peserta yang sebelumnya �dak 

bisa menjadi bisa (membaca Al Quran) dan melihat ekspresi kebahagiaan 

mereka  bisa membaca Quran. Itu sangat berharga, �dak bisa diukur 

dengan uang.” (Ustadz Asep Se�aji)

 Kecintaan Ustadz Asep terhadap Al Quran sudah �dak 

diragukan lagi. Beliau ak�f dalam kepengurusan UMDA 

(Ummi Daerah) Bogor. Bersama Ustadz Abdurrahman dari 

SDIT Khaifa beliau Alhamdulillah kini menjadi trainer Al 

Quran �ngkat Nasional (Masya Allah, Tabarakallah). Tidak 

berhen� sampai di situ, Ustadz Asep juga bergabung dengan 

Yayasan Cinta Quran. Ustadz Asep mengenalkan bahwa 

yayasan ini mempunyai beberapa program yaitu: IBBQ, Cinta 

Qur'an Centre, Kajian Perkantoran, Majelis Cinta Qur'an, dan 

Cinta Quran TV.

 Ustadz Asep sampai saat ini terlibat dalam program 

IBBQ tersebut. IBBQ adalah singkatan dari Indonesia Bisa 

Baca Quran. Ustadz Asep menerangkan bahwa dari data BPS 

Tahun 2018 terungkap sebuah fakta bahwa 53,57% kaum 

muslimin di Indonesia �dak bisa membaca Al Quran. 

Berangkat dari kepriha�nan tersebut Cinta Quran 

Founda�on menggagas sebuah mimpi besar, sebuah 

gerakan massif untuk membantu muslim Indonesia agar bisa 

m e m b a c a  A l  Q u r a n .  G e r a k a n n y a  d i n a m a k a n 

#IndonesiaCintaQuran.

Sebagai tambahan menurut penuturan Ustadz Asep gerakan 

ini berupa pela�han �dak berbayar (gra�s) dengan target 

yaitu peserta yang sama sekali �dak bisa membaca Al Quran. 

Metode pengajarannya pun dirancang khusus untuk 

memudahkan peserta belajar membaca Al Quran. Lalu 

Kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Pak 

Asep, panggilan akrab Ustadz Asep Se�aji 

sangat membekas di benak penulis. Kalimat 

yang diucapkan dengan penuh kebahagiaan itu mempunyai 

makna yang mendalam.

Alhamdulillah di akhir bulan September 2020 

penulis berhasil melakukan wawancara dengan beliau. 

Ustadz Asep adalah guru yang mengajarkan Al Quran dengan 

menggunakan metode ummi di SDIT Aliya. Kalau bicara 

sedikit tentang awal mula dipakainya metode ummi di 

sekolah kita tentu �dak akan lepas dari peran serta berbagai 

pihak dalam mengembangkannya, termasuk Ustadz Asep 

dan Ustadzah Dan� yang dikirim pertama kali untuk 

mengiku� pela�han tersebut di Sekolah Ummul Quro, Bogor. 

Ustadz Asep dan Ustadzah Dan� mengiku� pela�han ummi 

selama 1 tahun. Sebagai tambahan informasi,  sebelum 

memakai metode ummi dahulu SDIT Aliya pernah memakai 

metode Iqro untuk belajar Al Quran.

 Alhamdulillah pembelajaran Al Quran dengan 

metode ummi tetap dipakai sampai sekarang dan 

menghasilkan peserta didik yang in syaa Allah baik dan fasih 

dalam membaca Al Quran. Menurut penuturan Ustadz Asep 

Alhamdulillah pada tahun 2019  SDIT Aliya sudah 

menyelenggarakan Munaqosyah Ummi angkatan ke-8 dan 

sudah melakukan Khataman dan Im�han yang ke-4. Pada 

tahun ini tepatnya pada tanggal 4-5 September 2020 

dilanjutkan tanggal 9-10 Oktober 2020 Alhamdulillah SDIT 

Aliya juga menyelenggarakan pra munaqosyah  gelombang 

pertama dan kedua  secara online.



peserta-peserta itu siapa saja dan dari mana saja 

asal mereka? Rupanya menurut penuturan beliau 

pesertanya adalah bisa siapa saja, masyarakat kota maupun 

pedalaman sekalipun. Dari mana saja? Dari seluruh pelosok 

tanah air. 

 Ustadz Asep beserta teman-temannya dari Cinta 

Quran Alhamdulillah sudah mengadakan perjalanan ke 

berbagai tempat di tanah air. Gerakan Indonesia Cinta Quran 

ini sudah menembus sampai ujung �mur Indonesia yaitu 

sampai ke daerah Tual, Maluku Tenggara dan Raja Ampat, 

Papua. Selain itu yang sangat berkesan bagi Ustadz Asep dan 

teman-temannya adalah ke�ka mereka pergi ke pedalaman 

Pinrang, Sulawesi Selatan, menuju sebuah kampung 

terpencil yang bernama Kampung Mualaf. Ada sekitar 200 KK 

(Kepala Keluarga) di sana. Untuk sampai ke kampung 

tersebut harus menempuh perjalanan 11 jam dari Bandara 

Sultan Hasanuddin, 2 kali gan� mobil melewa� daerah 

pegunungan yang mempunyai tebing dan jurang yang dalam 

(Masya Allah). 

Ke�ka ditanya apa yang melatarbelakangi Ustadz Asep ikut 

program IBBQ (Indonesia Bisa Baca Quran) beliau 

mengungapkan bahwa ada 8 Hak Al 

Quran yang perlu kita jalankan yaitu:

1. Kalamullah itu diimani

2. dipelajari

3. dibaca

4. dipahami

5. diamalkan

6. diajarkan kepada orang lain

7. dihafalkan

8. didakwahkan

        Di masa pandemi seper� saat ini apakah semua 

kegiatan tersebut berhen�? Jawabannya �dak. Seper� 

pribahasa “Tidak ada rotan akar pun jadi.” Ustadz Asep 

menggunakan berbagai media online  untuk terus 

menggaungkan Al Quran. Gadget seper� handphone dan 

laptop pun digunakan. Untuk mencari referensi beliau 

menggunakan facebook dan instagram. Untuk keperluan 

talaqi beliau menggunakan aplikasi zoom, google meet, 

skype, �melink, videocall atau YouTube. 

 Keterbatasan untuk bertemu secara fisik di masa 

pandemi rupanya membawa hikmah tersendiri. Penguasaan 

teknologi akan memudahkan komunikasi antar sesama. 

Terbuk� ke�ka Ustadz Asep memberikan materi tentang 

pembelajaran Al Quran, peserta yang ikut tak hanya dari 

dalam negeri tapi sudah merambah ke mancanegara, 

Alhamdulillah. Diiku� siapa saja? Dari segala lapisan 

masyarakat, dan yang cukup menarik adalah Ustadz Asep 

sering mentalaqi ar�s ibukota lho. Sebut saja Baim Wong, Ari 

Untung dan Fenita Arie, Dimas Seto dan istri, dll. 

 Keberhasilan dalam berdakwah �dak membuat 

Ustadz Asep lupa bahwa itu semua adalah bantuan dari Allah 

Swt dan dukungan dari keluarga, terutama istri tercinta. 

Ke�ka Ustadz Asep harus berdakwah sampai ke pedalaman, 

tentunya keluarga pas� di�nggalkan. Dengan iringan restu 

ibunda dan keikhlasan istri Ustadz Asep mantap untuk pergi 

berdakwah. 

 Kisah perjuangan Pak Asep, sapaan akrab Ustadz 

Asep tentunya semoga bisa menjadi inspirasi bagi kita 

semua terutama bagi siswa dan siswi SDIT Aliya sebagai 

generasi penerus. Pesan beliau untuk Ananda semua ialah 

... “Jagalah Al Quran” (rani)

Kiprah
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kepada para pemenang lomba 17 Agustus-an

Selamat
D. Cergam Level 4

   Juara 1: Jihan Azzahra 4B 

   Juara 2: Jihan Anindya Putri 4A 

   Juara 3: Rehardyan Pranaya Depianta 4C

E. Video Level 5

Juara 1: Kanaya Nadifah Prawira 5D

Juara 2: Radhika Raffasya Irianto 5D

Juara 3: Kirana Putri Satria 5B

F. Video Level 6

   Juara 1: Nakhwah Carissa 6B

   Juara 2: Al Zaidan Kaffa Putra Sujana 6D
   Juara 3: Keira Tsabita 6C

Assalamualaikum wr wb.

Alhamdul i l lahi  robbi l  'aalamiin.  Washolaatu 

wassalaamu 'alaa Rosulillah..

Aya h / B u n d a /A n a n d a  ya n g  d i ra h m a �  A l l a h , 

alhamdulillah kegiatan lomba dalam memperinga� 

Kemerdekaan Indonesia yang ke-75 sudah selesai. Kami 

selaku Pani�a mengucapkan banyak terima kasih atas 

par�sipasi dan dukungan semua, kami juga mohon maaf 

dengan segala keterbatasannya.

Setelah dilakukan penilaian terhadap karya lomba 

ananda oleh para juri, maka didapatkan hasil sebagai 

berikut :

A. Mewarnai Level 1

   Juara 1:    Aqila putri satria 1A

   Juara 2:    Rifqiansyah Pranawa Depianta IB

   Juara 3:.   Alkhalifi zeeyad arfan 1C

B. Mewarnai Level 2

   Juara 1: Muthia Syafira Rahma 2D

   Juara 2: Natasya Kayla Lathiifah 2B

   Juara 3: Kaira Namanda Rahman 2B

C. Cerpen Level 3

   Juara 1: Kalila Zuri Fawziya Bellamy 3B

   Juara 2: Hadziqa  Rasyiq Atqa Se�awan 3B

   Juara 3: Khanza Ghefalia Herryadi 3B
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