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Bela Sungkawa:
Keluarga besar SIT Aliya turut berbela sungkawa atas wafatnya:
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Adrianto Harry Wibowo, SE dan Savira Arfianda, ST

Pernikahan:

Alm. Bapak H. Atmaja Bin H. Ista
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Muhammad Hazwan Al Farizi 
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(Anak ke�ga dari Bapak Moh. Abdul Kholis, M.Pd)
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(Adrianto Harry Wibowo, SE adalah Putra dari  H.Ir. Eko Eddy Purwanto, M.M dan Ibu Hj. Wahyu Damar Sunarsan�, SE)

(Sabtu, 14 November 2020)

(Ayahanda dari Ibu Ipon Nurmala/Mertua Bapak Abdul Rahman Hidayat. Meninggal pada hari Selasa, 8 Desember 2020)

Alm. Bapak Amat Zuhairun bin Hadi Surat
(Ayahanda dari Bapak Yanuar. Meninggal pada hari Rabu, 23 Desember 2020)

Melalui ngerti, ngrasa, lan ngelakoni (menyadari, mengisyafi, 
dan melakukan), budi pekerti yang dibentuk untuk merdeka dan 
mandiri akan hadir adab.

Melalui ngerti, ngrasa, lan ngelakoni (menyadari, mengisyafi, 
dan melakukan), budi pekerti yang dibentuk untuk merdeka dan 
mandiri akan hadir adab.

Ki Hajar Dewantara



“Se�ap Orang Menjadi Guru, Se�ap Rumah Menjadi Sekolah”

- (Ki Hajar Dewantara) –

Nasehat yang disampaikan Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara 

sangat terasa pada saat ini. Karena sistem pendidikan termasuk salah satu sektor 

yang terkena dampak pandemi covid-19. Kegiatan Belajar Mengajar yang 

mengharuskan guru, orang tua dan peserta didik dapat beradaptasi dengan 

perubahan metode pembelajaran yaitu menjadi pembelajaran jarak jauh atau 

is�lahnya kini mengalami perubahan kembali menjadi BdR (Belajar dari Rumah) .

Pembelajaran jarak jauh atau BdR sangat membutuhkan kerjasama 

antara guru, orang tua dan murid. Allah sebaik-baiknya Perencana, selalu ada 

hikmah di balik rencana-Nya. Orang tua kembali berperan dalam fungsinya 

sebagai madrosatul ula. Hubungan kedekatan orang tua dan anak semakin dekat 

dengan adanya PJJ/BdR ini, guru semakin terampil menguasai teknologi untuk 

menunjang pembelajaran secara online. Saat ini definisi sekolah bukan hanya 

anak belajar di dalam bangunan berupa gedung yang di dalamnya terdapat 

penunjang KBM, guru �dak terpaku pada definisi profesi sebagai pengajar tetapi 

saat ini “Se�ap Orang Menjadi Guru, Se�ap Rumah Menjadi Sekolah”. 

Sahabat Alinea mari kita pergunakan momen berharga ini untuk 

menjalin kedekatan  kepada putra-putri kita seraya kita berdoa mudah-

mudahan Allah segera mengangkat musibah ini sehingga kita bisa melaksanakan 

proses kegiatan belajar  secara normal yaitu guru dan siswa dapat berinteraksi 

langsung di sekolah. 
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SIT Aliya
Selamat  Milad ke-

Sambutan Ketua Pengurus Yayasan Himma 'Aliya 

Komitmen kami untuk terus mengembangkan sumber daya 

manusia ini dilakukan melalui pela�han yang berkelanjutan, seper� 

beasiswa pendidikan ke strata yang lebih �nggi (S2), beribadah umrah 

ke tanah suci sampai dengan kesempatan untuk mengambil peran 

dan kiprah di dalam dan di luar organisasi.  

Dalam perjalanan ini, kamipun �dak lepas dari tantangan dan 

kendala dimana kami terus berjuang untuk mengatasinya satu demi 

satu secara bersama oleh seluruh komponen organisasi dengan solid. 

Alhamdulillah hal ini telah memberikan kami banyak pembelajaran 

dan pengalaman hingga menjadikan kami lebih tangguh untuk 

mengahadapi situasi di masa depan.  

Menghadapi Revolusi Teknologi dan Era Pendidikan Digital 

serta Program Merdeka Belajar, SIT Aliya mempersiapkan diri menjadi 

Sekolah Digital yang menggunakan teknologi dan data untuk 

meningkatkan kualitas belajar-mengajar yang melibatkan guru, 

peserta didik  dan juga orang tua/wali peserta didik. Kami yakin bahwa 

dengan pemanfaatan data, kita mampu mendapatkan analisa untuk 

perencanaan  yang lebih baik bagi penerapan dan pengembangan 

sistem pendidikan di SIT Aliya.     

Mengenai SMPIT Aliya dimana pada awal tahun ini kami 

merencanakan untuk mulai pembangunannya, tetapi karena dampak 

dari Pandemic Covid 19, dengan berat ha� kami harus menjadwalkan 

ulang. Namun demikian kami tetap berusaha sekuat tenaga untuk 

dapat segera mewujudkannya. Hal utama yang kami masih 

memerlukan bantuan adalah mengenai pembiayaan. Karenanya 

dalam kesempatan ini, kami membuka par�sipasi bapak-ibu dan 

masyarakat umum untuk bersama-sama beramal jariyah melalui 

Rekening BRI Syariah 1046172341 a/n SMPIT Aliya Bogor atau BMT 

Para pembaca Majalah Alinea yang 

berbahagia, khusus pada edisi kali ini, kita 

sedang memperinga� Milad SIT Aliya ke-19. 

Karenanya kami bersyukur kepada Allah 

Subhanahu wa Ta'ala bahwa kami telah dapat 

melayani para pemangku kepen�ngan SIT 

Aliya dengan baik selama ini. Perjalanan 

panjang yang penuh dengan ikh�ar,  is�qamah 

dan tawadhu ini dilakukan bersama oleh oleh 

se�ap insan SIT Aliya yang terdiri dari yayasan, 

manajemen, guru hingga seluruh karyawan 

untuk menciptakan kualitas pendidikan di SIT 

Aliya menjadi sekolah unggulan bagi anak-

anak generasi Qur'an yang cerdas dan 

berakhlakul karimah. 

Kami membangun sistem pendidikan 

di  SIT Al iya melalui  budaya Learning 

organiza�on dimana kami se�ap saat, selalu 

belajar untuk menjadi yang lebih baik melalui 

komunikasi yang terbuka dan transparan, 

mengedepankan profesional isme dan 

kompetensi serta menjadikan sumber daya 

manusia sebagai aset utama organisasi.  Bagi 

kami, Sumber Daya Manusia (SDM) adalah 

penggerak dan garda depan di se�ap peran 

dan fungsi, dimana kontribusi se�ap orang 

diperhitungkan (counted) dalam menciptakan 

suasana belajar yang kondusif dan produk�f. 

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil 'alamin. Wash-sholatu 

wassalaamu 'alaa Rosulillahi Sayyidinaa wamaulana Muhammad ibni Abdillah. Amma ba'du.

Drs. Agus Siswatama Singgih 
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Aliya 20.06.00060 a/n SMPIT Aliya atau dapat 

menghubungi Ibu Hani di 081519619812. Kami sangat 

berterima kasih atas par�sipasi bapak ibu sekalian dan semoga 

Allah melipatgandakan rezeki yang telah diinfakkan serta 

membalasanya dengan keberkahan.

 Akhir kata, kami berterima kasih atas kepercayaan dan 

Kerjasama yang telah diberikan. Selamat Milad SIT Aliya Ke-19. 

Mabruuk dan sukses selalu untuk kita semua. 

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

“Jika seorang manusia meninggal, 
maka terputuslah (pahala) amalnya 
kecuali  sedekah yang tiga perkara:
terus mengalir (pahalanya karena 
diwakafkan), ilmu yang terus diambil 
manfaatnya (diamalkan sepeninggalnya), 
dan anak shaleh yang selalu mendoakannya”

(HR. Muslim)

BRI Syariah 1046172341 a/n SMPIT ALIYA BOGOR 

BMT Aliya 20.06.00060 a/n SMPIT ALIYA

Contact Person : 0815 1961 9812 (Ibu Hani)

Nomor Rekening Par�sipasi Pengembangan SMPIT Aliya

Yuk siapkan donasi terbaik 

SMPIT ALIYA



T epat Tanggal 3 November 2020, genap 19 tahun SIT Aliya berkiprah dalam dunia pendidikan. Berkomitmen 

mewujudkan visi “Menjadi Sekolah Islam Unggulan Mandiri Berlandaskan Al Quran dan Hadits yang 

Menghasilkan Generasi Cerdas, Kompeten dan Bertaqwa”, SIT Aliya sebagai salah satu sekolah Islam di 

negara ini terus berupaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan, baik sarana prasarana, maupun kualitas 

pendidik dan tenaga kependidikannya, dan kurikulum yang secara berkala dievaluasi dan dielaborasi. Sesuai dengan 

falsafah SIT Aliya yang pada awal berdirinya telah mencanangkan SIT Aliya sebagai Learning Organization,  yaitu 

sekolah yang seluruh warganya diharapkan senantiasa belajar. Salah satu upayanya adalah dengan cara melaksanakan 

training untuk guru dan karyawan secara berkala baik di dalam atau di luar 

sekolah. 

Sekolah yang berada dalam naungan Yayasan Himma 'Aliya pada saat 

ini memiliki dua unit yaitu SDIT dan TKIT. Di bawah kepemimpinan Direktur 

yaitu Ibu Dr. Dian Wulandari, S.Psi, M.Pd.  dan Kepala Sekolah SDIT Aliya Ibu 

Luluk Dianarini, SP dan Kepala Sekolah TK Ibu Ir. Ani Anggraini, M.Pd  SIT 

Aliya terus berkembang dan selalu berprestasi, di antara beberapa prestasi 

yang telah diraih oleh TKIT Aliya adalah Juara 1 lomba sekolah hijau tingkat 

Kota Bogor, Juara 1 lomba Gugus TK tingkat provinsi Jawa Barat, Akreditasi 

sekolah dengan nilai A selama 3 kali penilaian yaitu pada tahun 2005, 2010 

dan 2019 dari prestasi guru di antaranya peringkat 4 tingkat nasional lomba 

bercerita sandiwara boneka dan juara 1 lomba bercerita tingkat Kota Bogor 

diraih oleh Ibu Yuliawati Wajmaah dan Juara 1 tingkat Provinsi Jawa Barat Kepala TK berprestasi diraih oleh Ibu Ir. Ani 

Anggraini, M.Pd. dari prestasi siswa di antaranya Juara 1 lomba tari kreasi tingkat Kota Bogor, Juara 1 lomba mewarnai 

tingkat kota Bogor untuk kategori A, Juara umum ke-3 lomba drumband tingkat Jabodetabek dan masih banyak 

prestasi lainnya yang telah diraih oleh TKIT Aliya. 

Oleh : Sri Mulyanih, S.Pd.I
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Sedangkan prestasi yang telah diraih oleh unit SD diantaranya 

adalah  terpilih menjadi Sekolah Dasar Swasta Rujukan  Nasional tahun 

2018, Gudep Tergiat tingkat Kota Bogor, meraih nilai akreditasi A pada 

tahun 2015, menjadi sekolah Islam pertama di Kota Bogor yang 

melaksanakan munaqosyah pembelajaran Ummi secara online, dari 

prestasi guru diantaranya Juara 1 Guru SD berprestasi tingkat Kota 

Bogor tahun 2017 dan Juara 2 pembuatan media pembelajaran digital 

tingkat Kota Bogor Tahun 2019 diraih oleh Bapak Asep Rudini S, meraih 

medali perak olimpiade sains Indonesia (OPSI) tahun 2020 oleh Bapak 

Sumitro.  Prestasi terkini yang diraih peserta didik diantaranya  Juara 1 Matematika Tingkat Nasional pada Olimpiade 

Pahlawan Sains Indonesia (OPSI), Juara 1 Tingkat Jabodetabek-Sukabumi pada Olimpiade Matematika (ODEMA V), 

Juara 2 Cerdas Cermat Tingkat Nasional pada PRF UI Tahun 2020.  

Atas izin Allah Swt, SIT Aliya terus berupaya meraih prestasi baik di jenjang TK maupun SD.  Semua capaian ini 

tidak lepas dari kontribusi Yayasan Himma 'Aliya, guru dan karyawan, orangtua peserta didik dan masyarakat. 

Alhamdulillah kepercayaan masyarakat terhadap SIT Aliya semakin meningkat terbukti dengan bertambahnya 

jumlah siswa pada setiap tahunnya. Tahun pertama SD menerima 72 siswa (3 kelas) dan TK/PG kurang lebih 65 siswa (3 

kelas) dan pada saat ini jumlah siswa SD berjumlah 708 siswa dengan 25 rombongan belajar dan TK berjumlah 126 

siswa dengan 5 rombongan belajar sedangkan jumlah karyawan SIT Aliya pada saat ini Guru SD berjumlah 70, Guru TK 

15 staf karyawan berjumlah 29 orang. Untuk jumlah lulusan untuk unit TK telah meluluskan 17 angkatan dan SD 12 

angkatan dan beberapa alumni Aliya banyak telah lulus dan melanjutkan pendidikan S1 nya di unversitas unggulan 

yang berada di dalam maupun di luar negeri.

Berharap Allah Swt izinkan pada Miladnya yang ke-19 ini, SIT Aliya semakin maju dan berkembang sebagai satu 

lembaga pendidikan yang berkontribusi atas kemajuan umat Islam pada khususnya dan Bangsa indonesia secara 

umum, dengan menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi, adaptif terhadap kemajuan dengan tetap menjadikan 

Al Quran dan hadits sebagai landasan utama berperilaku dan berkarya.

Prestasi
Milad SDIT Kaifa ke-17,  22 November 2020. Alhamdulillah berikut prestasi yang telah diraih:

� Murottal Putra : Juara 1,  diraih oleh Muhammad Naufal Permataputra Dhamin

� Murottal Putri: Juara 2, diraih oleh  Nazila Zakiyyatun Nufus

� Lomba Dacil: Juara 2, diraih oleh Raisha Namora Salsabila

Olimpiade Pahlawan Sains Indonesia (OPSI). Diikuti 718 peserta (IPA) dan 753 peserta (matematika). 

�  1. Ananda M. Khairan Akbari meraih Medali Perak di bidang IPA 

� 2. Ananda Sayyid Dzakwan Purnama meraih Medali Perunggu di bidang IPA 

� 3. Ananda Rasiya Khaeria Putri meraih Medali Perak di bidang matematika

� 4. Arsya Ramadhan Zaky meraih Medali Emas di bidang matematika

� 5. Bapak Sumitro (kategori guru) meraih Medali Perak pada bidang matematika
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tahun 2015, menjadi sekolah Islam pertama di Kota Bogor yang 
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tidak lepas dari kontribusi Yayasan Himma 'Aliya, guru dan karyawan, orangtua peserta didik dan masyarakat. 

Alhamdulillah kepercayaan masyarakat terhadap SIT Aliya semakin meningkat terbukti dengan bertambahnya 

jumlah siswa pada setiap tahunnya. Tahun pertama SD menerima 72 siswa (3 kelas) dan TK/PG kurang lebih 65 siswa (3 

kelas) dan pada saat ini jumlah siswa SD berjumlah 708 siswa dengan 25 rombongan belajar dan TK berjumlah 126 
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umum, dengan menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi, adaptif terhadap kemajuan dengan tetap menjadikan 

Al Quran dan hadits sebagai landasan utama berperilaku dan berkarya.
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Taufiq Hidayat-Ahli pendidikan)

Dengan demikian kita sebagai pelajar, diharuskan bisa mengambil 

kesempatan dengan sebaik-baiknya.

Dari penggalan kalimat pertama "Jadikan Se�ap Tempat Sebagai 

Sekolah...” Rumah menjadi sekolah pertama yang pernah kita masuki. 

Tempat kita belajar berdiri, berjalan dan mengeja bermacam kata. 

Saat diharuskan belajar di rumah, sesungguhnya kita sedang belajar di 

sekolah. Sekolah pertama kita dulu.

Layaknya belajar di sekolah, di rumah kita tetap masih bisa mengiku� 

kegiatan belajar mengajar (KBM) dengan orang-orang rumah. Bahkan 

jika tak ada seorang pun di rumah, kita bisa belajar pada rumah itu 

sendiri.

Dengan kalimat "Jadikan Se�ap Tempat Sebagai Sekolah..." 

Se�ap pelajar berpijak dimana pun, kapan pun, baik di rumah ataupun 

di luar rumah diharapkan pelajar itu bisa memanfaatkan keadaan ini 

dengan baik, dengan mempelajari berbagai hal, agar ilmu 

pengetahuan yang dikuasai menjadi bertambah luas dan dalam.

Dilanjutkan dengan kalimat "Jadikan Se�ap Orang Sebagai Guru". Di 

suatu tempat pas� ada seseorang yang memiliki pengalaman yang 

berbeda dengan kalian. maka makna ini ialah seorang pelajar 

diharapkan bisa mengambil ilmu dan pengalaman dari orang tersebut 

baik orang tua atau saudara ataupun orang lain agar dapat memiliki 

wawasan yang luas dan pengalaman yang lebih mendalam.

Jadi buat para pelajar, baik pria atau wanita, tetaplah semangat dan 

raihlah cita-cita kalian se�nggi bintang di langit. Tetap rajin dan tekuni 

pada apa yang kalian mina�. Jadikan Se�ap Tempat Sebagai Sekolah 

dan Jadikan Se�ap Orang Sebagai Guru. Jangan lupakan pencipta 

kita karena terlena dengan ilmu yang berlimpah. Tetap patuhi 

kewajiban agama dan jauhi larangannya. 

Kal imat "Jadikan Se�ap Tempat 

Sebagai Sekolah dan Se�ap Orang 

Sebagai Guru" merupakan kalimat 

yang pernah diutarakan oleh Ki  Hajar 

Dewantoro.

Siapakah Ki Hajar Dewantoro? Nama asli beliau 

Raden Mas Soewardi Soerjaningrat. Beliau 

dikenal sebagai pelopor pendidikan untuk 

masyarakat pribumi di Indonesia ke�ka masih 

dalam masa penjajahan Kolonial Belanda. 

Beliau merupakan tokoh pendidikan indonesia 

dan juga seorang pahlawan Indonesia. 

Namanya dikenang dan memiliki sebutan 

Bapak pendidikan nasional, karena semangat 

dan keinginan yang kuat untuk memajukan 

rakyat Indonesia.

Apakah kalian pernah berpikir demikian sesuai 

yang di utarakan bapak pendidikan kita? 

"Jadikan Se�ap Tempat Sebagai Sekolah dan 

Jadikan Se�ap Orang Sebagai Guru"

Perumpamaan kita hidup di dunia ini ialah: 

"Kita itu seper� burung, dimana kita harus 

mencari pembimbing untuk bisa terbang bebas 

di bumi luas nan indah ini dengan lancar dan 

tanpa kendala, dan juga terus belajar, belajar 

dan berusaha keras agar bisa menemukan 

makna kehidupan dan keajaibannya." (Rizal 

Oleh Ir. Eko Eddy Purwanto, MM. 
(Ketua Pembina Yayasan Himma 'Aliya)

 SEKOLAH, 
 

Setiap tempat sebagai

Setiap orang sebagai

GURU

“Jadikan se�ap tempat sebagai Sekolah, 

se�ap orang sebagai guru” 

Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. 

Foto kiriman: Kalila zuri (3B)



Luluk Dianarini, S.TP 
(Kepala SDIT Aliya)

Guru Sebagai Peran yang Mulia

Sebagai seorang muslim Rasulullah SAW tentu menjadi rujukan utama dalam menjalankan semua 

peran kita. Beliau merupakan teladan pada seluruh aspek kehidupan, termasuk sebagai seorang pendidik 

atau guru. Sebagaimana dalam firman-Nya:  “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah suri tauladan 

yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia 

banyak menyebut Allah.” (Q.S. Al-Ahzab: 21). Beberapa karakter pendidik yang Rasulullah SAW contohkan 

antara lain: teguh pendirian, jujur, adil, bijak, cerdas, sabar, mampu menahan amarah, kasih sayang, zuhud, 

serta taat beribadah.

Menjadi seorang guru juga memiliki kesempatan yang sangat besar untuk berbuat kebaikan dengan 

pahala yang terus mengalir.  Sebagaimana dalam sebuah hadis yang berbunyi: “Jika seorang meninggal 

dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, 

dan anak shalih yang mendoakannya.” (HR. Muslim).  Setidaknya inilah yang menjadi alasan bagi para guru 

untuk terus bersyukur  atas peran mulia ini, dan menjadi keharusan baginya untuk menjaga kemuliaan 

perannya, serta menjadikan akhirat sebagai orientasinya.

Tantangan Bagi Guru Dalam Menjalankan Perannya

Menghadapi berbagai perubahan zaman, tantangan bagi guru tentu terus berkembang.  

Perkembangan teknologi dan adanya kondisi khusus pandemi COVID-19 merupakan contoh nyata 

tantangan yang dihadapi saat ini.  Sikap adaptif, terbuka, semangat belajar, inovatif, menjadi perilaku wajib 

untuk dimiliki guru agar dapat menjalankan perannya dengan baik.

Berdasarkan Permendikbud nomor 15 tahun 2018, guru memiliki 5 tugas pokok, yaitu:

1.  merencanakan pembelajaran atau pembimbingan

2.  melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan

3.  menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan

4.  membimbing dan melatih peserta didik 

5. melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban 

kerja guru.  

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, seorang guru dituntut untuk memiliki dan terus 

meningkatkan kompetensinya minimal dalam empat hal: kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan 

profesional. Tugas pokok dan kompetensi tersebut harus terus menjadi bahan refleksi bagi seorang guru 

dalam rangka  meningkatkan kualitasnya sehingga pantas untuk menyandang gelar sebagai guru 

professional yang layak diteladani. 

Guru Sebagai Peran yang Mulia

Sebagai seorang muslim Rasulullah SAW tentu menjadi rujukan utama dalam menjalankan semua 

peran kita. Beliau merupakan teladan pada seluruh aspek kehidupan, termasuk sebagai seorang pendidik 

atau guru. Sebagaimana dalam firman-Nya:  “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah suri tauladan 

yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia 

banyak menyebut Allah.” (Q.S. Al-Ahzab: 21). Beberapa karakter pendidik yang Rasulullah SAW contohkan 

antara lain: teguh pendirian, jujur, adil, bijak, cerdas, sabar, mampu menahan amarah, kasih sayang, zuhud, 

serta taat beribadah.

Menjadi seorang guru juga memiliki kesempatan yang sangat besar untuk berbuat kebaikan dengan 

pahala yang terus mengalir.  Sebagaimana dalam sebuah hadis yang berbunyi: “Jika seorang meninggal 

dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, 

dan anak shalih yang mendoakannya.” (HR. Muslim).  Setidaknya inilah yang menjadi alasan bagi para guru 

untuk terus bersyukur  atas peran mulia ini, dan menjadi keharusan baginya untuk menjaga kemuliaan 

perannya, serta menjadikan akhirat sebagai orientasinya.

Tantangan Bagi Guru Dalam Menjalankan Perannya

Menghadapi berbagai perubahan zaman, tantangan bagi guru tentu terus berkembang.  

Perkembangan teknologi dan adanya kondisi khusus pandemi COVID-19 merupakan contoh nyata 

tantangan yang dihadapi saat ini.  Sikap adaptif, terbuka, semangat belajar, inovatif, menjadi perilaku wajib 

untuk dimiliki guru agar dapat menjalankan perannya dengan baik.

Berdasarkan Permendikbud nomor 15 tahun 2018, guru memiliki 5 tugas pokok, yaitu:

1.  merencanakan pembelajaran atau pembimbingan

2.  melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan

3.  menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan

4.  membimbing dan melatih peserta didik 

5. melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban 

kerja guru.  

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, seorang guru dituntut untuk memiliki dan terus 

meningkatkan kompetensinya minimal dalam empat hal: kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan 

profesional. Tugas pokok dan kompetensi tersebut harus terus menjadi bahan refleksi bagi seorang guru 

dalam rangka  meningkatkan kualitasnya sehingga pantas untuk menyandang gelar sebagai guru 

professional yang layak diteladani. 



Guru Belajar Pun Orangtua Mengajar:

Adakah yang Luput?

Asep Rudini Se�awan, S.Pi

Staf Bidang Kurikulum SDIT Aliya 
dan ak�f dalam Komunitas Guru Belajar

4. C i pta ka n  p e n ga l a m a n  s u ks e s  ya n g 

bermakna pada se�ap anak! Hal ini akan 

menumbuhkan sikap percaya diri pada anak.

5. Libatkan anak dalam menetapkan tujuan 

belajar! Ajak anak untuk memantau kemajuan 

hasil belajarnya dalam mencapai tujuan 

tersebut.

6. Sampaikan bahwa kekeliruan itu diterima, 

bahkan diharapkan! Keliru itu bagian dari 

belajar. Jangan takut keliru!

7. Perbanyak umpan balik pada anak: berikan 

instruksi, memberikan waktu pada anak tanpa 

intervensi, memberikan dukungan yang tepat 

pada saat yang tepat!

8. Percaya dan yakin bahwa se�ap anak 

mempunyai kemandirian belajar sejak lahir. 

Mungkin bagi seorang ibu, pas� merasakan 

dari tumbuh kembang anak dari lahir.

9. Kembangkan ru�nitas di rumah dan 

interaksi posi�f dengan anak! Kemandirian 

anak butuh dukungan dari semua pihak di 

rumah. 

Tugas utama pendidik adalah menciptakan 

lingkungan yang mendukung fitrah kemandirian 

belajar. Tetap semangat bereksplorasi, berkah 

bersama belajar di rumah. Sebuah kenangan yang 

akan terukir manakala kita guru dan orangtua 

be la jar-mengajar  dengan menumbuhkan 

kemandirian belajar.

Sumber:
Sebagian dinukil dari Buku Merdeka Belajar di 
Ruang Kelas karya Najeela Shihab 

Masa pandemi Covid-19 ini mengakselerasi kemampuan guru. 

Kesempatan dari beragam pihak tersaji menjadi pilihan hidangan 

belajar bagi guru. Tercatat di Channel Youtube, elemen 

Kemendikbud bergerak cepat menyediakan webinar-webinar 

dengan materi asyik. Selain itu Kemendikbud menghadirkan 

program Guru Berbagi, Guru Belajar, dan Guru Penggerak menjadi 

pilihan seru untuk belajar. Sudahkah kita turut mengiku�nya?

Siapakah guru belajar? Guru belajar menurut Najeela Shihab 

adalah guru yang ke�ka mendapat inspirasi, maka ia akan 

memikirkan solusi, solusi tersebut menghasilkan ragam aksi dan 

kemudian se�ap aksi tersebut menjadi bahan untuk melakukan 

refleksi berkelanjutan.  Guru yang merdeka belajar adalah guru 

yang komitmen pada tujuan, mandiri dalam hal cara, dan pandai 

melakukan refleksi. 

Saat ini guru belajar dan orangtua pun ak�f mengajar. Namun ada 

hal prinsip yang pen�ng dikembangkan dalam kondisi saat ini 

yaitu membangun kemandirian belajar. Kemandirian belajar 

tumbuh, dan harus ditumbuhkan. Manakala ini belum muncul, 

maka tak jarang bagi sebagian orangtua menjadi geram 

menghadapi belajar di rumah (BDR). 

Berikut sembilan prak�k yang baik untuk membangun 

kemandirian belajar :

1. Hindari berkata sepintas lalu yang akan membantu anak 

hanya ingat dalam jangka pendek sampai waktu ujian.

2. Mintai anak mencari informasi dan mengkomunikasikan 

yang mereka alami. Konstruksi pemahaman ini akan 

bermanfaat sepanjang hayat. Orangtua ber�ndak sebagai 

pendengar se�a anak-anak. 

3. Pahami kemampuan anak. Berikan tantangan atau jadikan 

tugas, la�han, proyek, dll sebagai tantangan yang 

menantang, buat �dak terlalu sulit dan �dak terlalu mudah.

Foto kiriman: Khansa Belva 3D



PERAN GURU
DI MASA PANDEMI

Oleh : Suparti, SE

P andemi adalah sebutan luar biasa. Pandemi Covid-19 menjadi kendala bagi  semua negara dalam banyak 

bidang, terlebih dalam dunia pendidikan karena kegiatan belajar mengajar tidak dapat langsung bertatap 

muka antara guru dan siswa. Namun, pemerintah berupaya supaya kegiatan belajar mengajar tetap berjalan 

yaitu dengan sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau Belajar dari Rumah (BdR).

Dengan sistem pembelajaran jarak jauh ini, guru dituntut untuk beradaptasi dengan teknologi yang menarik 

bagi siswa dan harus kreatif dalam menyajikan materi-materi untuk pembelajaran jarak jauh agar dapat menjaga 

semangat belajar siswa.

Di masa pandemi ini ketika pembelajaran jarak jauh dilaksanakan bukan hanya berdampak pada kesiapan 

guru, namun kesiapan orang tua menjadi prioritas utama, karena orang tua berperan penuh dalam membimbing 

dan mengawasi pembelajaran dan sangat menentukan keberhasilan pembelajaran jarak jauh. Di sini orang tua 

diberi penghargaan khusus dengan sebutan “Ayah Bunda Guru”.

Bapak Nadiem Anwar Makarim (Mendikbud) dalam peringatan Hari 

Guru Nasional mengatakan peran guru semakin mulia di tengah pandemi covid 

19. Para guru tidak hanya harus gigih bekerja sendiri tetapi harus bekerja kolektif 

(tim). Semuanya untuk memenuhi solusi atas tantangan di masa pandemi dan 

menghasilkan inovasi belajar mengajar yang menarik. Tentunya dengan cara 

yang memudahkan dan tidak memberatkan. Tidak hanya bagi siswa tetapi juga 

bagi orang tua siswa. Karena keberhasilan pembelajaran jarak jauh atau belajar 

dari rumah tergantung dari kerjasama antara guru, siswa dan orang tua.

Dikutip dari compas.com, peran guru di masa pandemi dituntut untuk 

bekerja keras mengikuti teknologi masa kini. Tugas tambahan guru di masa 

pandemi adalah sebagai berikut: 

! Guru memastikan tercapainya tujuan pendidikan dan pemenuhan 

target akademik dan non akademik, mempersiapkan materi dan 

hasil evalusi pembelajaran .

! Guru memiliki tanggung jawab dalam memastikan keselamatan 

peserta didik secara fisik dan psikis

! Guru memberikan penguatan aktif dan memberikan pemahaman kepada siswa guna mentaati 

semua protokol kesehatan

! Guru memprioritaskan fasilitas pembelajaran peserta didik dan senantiasa harus memberikan 

dukungan emosional bagi peserta didik, orang tua siswa dan juga keluarga.

! Guru harus dapat melakukan komunikasi yang baik dan mengembangkan kerjasama dengan kepala 

sekolah dan orang tua siswa untuk membangun kepercayaan dan dukungan proses belajar mengajar

Pandemi sudah memberikan hikmah yang sangat berharga bagi guru dan orang tua. Secara tidak sadar 

bahwa pandemi sudah merubah cara hidup kita melalui teknologi masa kini. Walaupun,  kita tidak bisa lari dari 

kenyataan bahwa nilai utama proses belajar mengajar adalah interaksi sosial yang tidak dapat digantikan oleh 

teknologi secangggih apapun. Didikan dan teladan guru maupun orangtua sebagai pengajar tak akan tergantikan. 

Guru hebat, orang tua hebat dan siswa semangat. Wallahu a'lam.



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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Ilmu yang Harus Dipelajari Menurut Islam

Sebagai umat Islam kita diwajibkan untuk mencari ilmu. Sebenarnya, apakah 

semua ilmu wajib kita pelajari atau ilmu tertentu saja? Hatur nuhun 

penjelasannya Ustadz. 

(Hamba Allah, Bogor)

Memang betul bahwa kita diperintahkan untuk menuntut ilmu. Dalam sebuah Hadis, Rasulullah 

SAW bersabda, “Mencari ilmu itu wajib bagi se�ap muslim.” Namun dalam prak�knya, dengan segala 

keterbatasan manusia, ilmu yang harus dipelajari itu �dak semua disiplin ilmu. Para ulama membaginya 

dengan hukum fardhu 'ain (kewajiban individual) dan fardhu kifayah (kewajiban komunal). Dalam kitab 

Mukhtashar al-Fawa`id al-Makkiyyah (hal.85), Sayyid Alawi al-Saqqaf menjelaskan bahwa ilmu yang harus 

dipelajari oleh se�ap umat Islam (fardhu 'ain) adalah ilmu yang berkaitan dengan akidah, ibadah, dan akhlak. 

Termasuk di dalamnya adalah mempelajari bacaan Surat Al Fa�hah agar bacaannya bagus sesuai ilmu Tajwid. 

Kategori berikutnya adalah ilmu yang harus dipelajari oleh kelompok tertentu secara 

khusus atau spesialis (fardhu kifayah). Imam al-Ghazali dalam kitabnya Ihya 'Ulumiddin (I/17) 

menyampaikan bahwa mempelajari ilmu kedokteran dan matema�ka adalah fardhu 

kifayah. Begitu pula ilmu pertanian, teknik sipil, poli�k, dan lainnya yang membawa 

kemaslahatan untuk hajat hidup orang banyak. Dengan demikian, seorang muslim 

tentunya akan tumbuh menjadi generasi yang kuat dan cerdas karena senan�asa 

menuntut ilmu yang bermanfaat sepanjang zaman. Wallahu a'lam.

Cha�ng dengan Lawan Jenis Secara Pribadi

Sekarang ini, marak kasus perceraian dan perselingkuhan yang disebabkan oleh 

media sosial. Bagaimana e�ka bermedsos dalam hal ini?

(Hamba Allah, Loji Bogor Barat)

Hamba Allah yang berbahagia. Medsos merupakan perantara yang dapat menghubungkan satu 

sama lain secara sosial dari jarak dekat maupun jauh. Tentunya dalam menggunakannya kita tetap harus 

memperha�kan adab Islami (lihat QS. An-Nuur: 21). Jangan sampai nan� di akhirat, medsos menjadi saksi 

atas keburukan kita. Meskipun �dak berhadapan langsung secara nyata, namun interaksi melalui medsos 

berdampak besar dalam kehidupan nyata.  

Suami-istri yang baik  akan selalu meni�pkan kepercayaan (amanah) kepada pasangannya. Sebab 

tujuan rumah tangga adalah untuk membangun keluarga yang tenteram (sakinah) yang dilandasi 

mawaddah wa rahmah yaitu rasa kasih dan sayang (Lihat QS A-Ruum: 21). Namun terkadang ada godaan 

yang ingin merusak amanah tersebut. Ke�ka itu, saling terbuka dan terus terang secara transfaran sangat 

KOSMA - Konsultasi Agama
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diperlukan. Kita harus menghindari asumsi yang disebarkan oleh orang-orang 

yang �dak bertanggung jawab (lihat QS. An-Nuur: 11-20). Karena tuduhan tanpa buk� 

nyata, hanya sebatas cha�ng yang mengandung banyak kemungkinan juga berdosa 

(lihat QS. An Nuur: 3). Sehingga harus klarifikasi (tabayyun) sebelum segala sesuatu 

terjadi (lihat QS. Al-Hujurat: 6). Wallahu a'lam. 

Makna Ibu Sebagai Madrasatul Ula

Pak, kita sering mendengar tentang 

sebuah pepatah dalam bahasa Arab 

bahwa al-Umm Madrasatul Ula, mohon 

dijelaskan penger�annya Pak, terima 

kasih!

Ibu Guru SDIT Aliya

Ibu guru yang Allah muliakan. Pepatah atau ungkapan dalam 

pertanyaan tersebut diambil dari sebuah syair yang lengkapnya 

adalah: Al-Umm madrasah idzaa a'dadtahaa,  a'dadta sya'ban 

thayyibal a'raaq (ibu adalah sekolah, jika kamu telah mempersiapkannya, maka kamu telah mempersiapkan 

generasi yang baik). Ungkapan ini milik seorang penyair Mesir terkenal di awal abad ke-20 bernama Hafez 

Ibrahim. Adapun makna syair tersebut antara lain bahwa bahwa the power of mother mampu mencetak 

genarasi yang hebat dan memiliki kontribusi besar dalam kemajuan bangsa. Ibu adalah sekolah yang utama bagi 

anak-anaknya. Meskipun dalam hal ini bukan sekolah formal, namun dampaknya sangat besar. Tidak hanya 

dalam ilmu pengetahuan, kontribusi ibu dalam hal ini adalah mengajarkan anak-anaknya ar� kehidupan yang di 

dalamnya terdapat ibadah kepada Allah, sedekah, membantu sesama, mensyukuri nikmat-Nya dan lain 

sebagainya. Selain itu juga seorang ibu terhadap anak-anaknya dapat menuntun mereka untuk menjadi pribadi 

yang utuh, cinta tanah air, menghorma� sesama dan menjalankan kewajibannya. 

Berdasarkan ungkapan di atas, dapat dipahami juga bahwa ikatan ibu dan anak sangat lekat dan dekat baik 

secara lahir maupun ba�n. Seorang ibu mampu merasakan keadaan permasalahan anak-anaknya. Sehingga 

beliau berusaha keras untuk memberikan pelayanan, saran, dan solusi yang tetap terhadap permasalahan 

anaknya. Tidak keliru jika dikatakan bahwa ibu adalah orang yang paling berjasa 

bagi anak-anaknya. Karena ibu yang baik layaknya sosok guru kehidupan bagi 

mereka sepanjang zaman. Beliau mampu bersabar dalam memberi pelayanan 

dari ��k nol sampai tak terhingga. Bahkan saat seorang anak sukses, menjadi 

orang yang bermanfaat bagi sesama, berkontribusi posi�f untuk keluarga, 

lingkungan, dan bangsanya, maka manusia pertama yang bahagia adalah 

ibunya. Keikhlasannya dalam hal ini layak mendapat gelar al-Madrasatul Ula 

(sekolah utama) bagi anak-anaknya.  Wallahu a'lam.

KOSMA - Konsultasi Agama
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Profil
HENDRI GUNAWAN, S.HI

Ketemu lagi nih dengan profil Majalah Alinea. Pada edisi ke-45 ini, Majalah Alinea mengangkat tema tentang guru. 

Oleh karena itu kita akan kupas satu sosok guru di SDIT Aliya. Tokoh kali ini adalah seorang laki-laki yang pandai 

sekali bermain musik dan bernyanyi dan suaranya sangat bagus, sudah tahu dong? Iya betul, beliau adalah Bapak 

Hendri Gunawan, S.HI. 

Pak Hendri, begitulah beliau biasa di sapa saat di Aliya adalah seorang guru yang saat ini mengajar di Kelas III, SDIT Aliya. 

Suami dari Ibu Herna Ramdlaningsih ini sudah dikaruniai 2 orang anak yaitu Adhwa Samudra Ilmu dan Bening Dhiya 

Sabhira. Guru kelahiran tahun 1980 ini merupakan lulusan dari Universitas Islam Negeri dari Fakultas Syariah dengan 

jurusan Perbandingan Hukum pada tahun 2005. Saat ini guru yang sangat hobi menyanyi ini �nggal di Perum IPB Alam Sinar 

Sari, Dramaga Kabupaten Bogor. 

Pak Hendri bergabung dengan SDIT Aliya pada tahun 2007, sehingga saat ini beliau sudah 13 tahun mengabdi pada SDIT 

Aliya. Sebelum mengajar di SDIT Aliya, guru yang menyukai es dawet ini juga pernah mengajar beberapa sekolah lain 

diantaranya sekolah paket B di DPUDT, pernah juga jadi guru MTS, mengajar pramuka di beberapa SD, menjadi guru piket di 

salah satu SMK daerah Ciputat, waaah banyak juga ya pengalaman mengajarnya. 

Sebagai seorang guru, Pak Hendri sangat mengapresiasi adanya Hari Guru Nasional. Menurut Pak Hendri, Hari Guru 

Nasional harus diperinga� karena sebagai penghargaan bagi para guru yang telah berusaha mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Selain itu juga untuk membangkitkan semangat belajar serta berinovasi dalam meningkatkan kualitas mendidik. 

Peran guru saat ini sangat pen�ng untuk membentuk karakter peserta didik serta membekalinya dengan ilmu pengetahuan 

dan teknologi serta budi peker�. Pada zaman yang sangat canggih ini peran guru �dak dapat tergan�kan oleh alat modern 

apapun. Era digital seper� sekarang, pengetahuan mudah di dapat, informasi ada dalam genggaman namun karakter dan 

budi peker� hanya bisa didapatkan melalui bimbingan dan teladan dari seorang guru. Oleh karena itu, seorang guru harus 

mampu dan mau mengembangkan dirinya agar dapat beradaptasi dengan kondisi saat ini agar �dak ke�nggalan zaman, 

pungkas Pak Hendri. 

Guru yang juga wali kelas III D ini juga berpesan kepada anak-anak SDIT Aliya agar selalu berbak� kepada orangtua, 

menghorma� guru dan selalu berusaha agar kelak bisa bermanfaat bagi banyak orang. Pak Hendri selama berada di 

lingkungan SIT Aliya merasakan kesan yang amat dalam karena menjadi guru di SDIT Aliya adalah suatu anugerah yang luar 

biasa, di awal mengajar seakan �dak percaya bisa bergabung dengan Aliya. Di Aliya, Guru yang sangat suka dengan masakan 

sunda ini banyak belajar, baik dari lembaganya, 

anak-anaknya, orangtuanya, karyawan bahkan 

dari sesama guru. 

Semoga Yayasan Himma Aliya, selalu 

m e n j a d i  l e m b a g a  y a n g 

menebarkan manfaat kepada 

banyak orang dan fokus 

m e n c e t a k  g e n e r a s i -

g e n e r a s i  y a n g 

b e r ku a l i ta s ,  c e rd a s , 

unggul dan berkarakter. 

Aamiin.

“Krea�f Seni Dengan Suara Menawan”



Profil

Alhamdulillah, ketemu lagi nih dengan profil di Alinea edisi ke-45. Siapakah profil kita kali ini? Penasaran? Langsung 

saja yuk kita kenalan lebih jauh dengan membaca profilnya. Beliau adalah seorang guru di SDIT Aliya, namanya 

adalah Ibu Erni Sukmawa�, S.Ag. Bu Erni, begitu beliau biasa disapa di lingkungan SIT Aliya. Bu Erni merupakan 

lulusan dari STEI Yogyakarta dengan jurusan LKS (Lembaga Keuangan Syariah) pada tahun 2000. Saat ini Bu Erni �nggal di 

Dramaga Regensi 2, Blok D No. 2, Cihideung Udik, Ciampea, Kabupaten Bogor. 

Bu Erni bergabung dengan SDIT Aliya pada tahun 2008, sehingga sampai saat ini beliau telah 12 tahun 6 bulan berada di 

lingkungan SIT Aliya. Sebelum mengajar di SDIT Aliya, Bu Erni pernah mengajar di beberapa sekolah diantaranya sebagai 

guru TK Islam Ilham di Bekasi, guru fikih di MTS Al Zaytun, Indramayu, guru ekonomi dan akuntansi di SMA Al Ij�had, 

Cimayang, Cibungbulang, Bogor, dan juga pernah jadi guru ekonomi dan akuntansi di MA Cendekia Muslim, Nanggung, 

Kabupaten Bogor. 

Bu Erni saat ini dikaruniai oleh Allah Swt seorang anak perempuan bernama Raudhah Madaniyyah Ulya yang sedang 

menempuh pendidikan di sebuah pesantren, semoga anaknya Bu Erni ini dikaruniai pemahaman dalam menuntut ilmunya, 

aamiin. Sebagai seorang guru profesional, Bu Erni memandang peran guru sangat komplek. Selain mentransfer ilmu kepada 

murid-murid, guru juga harus jadi sahabat yang menyenangkan bagi muridnya, guru juga harus terus mengiku� 

perkembangan zaman agar dapat mengimbangi tren di kalangan para murid. Selain itu, peran guru adalah sebagai 

pendamping dalam mendidik karakter para murid agar berakhlak mulia. Seorang gurupun harus senan�asa mendoakan 

para muridnya. Begitulah apa yang disampaikan oleh Bu Erni pada �m alinea di Hari Guru Nasional (25 November).

Menurut guru yang sangat menyukai es cendol ini, tujuan dari pelaksanaan Hari Guru Nasional di Indonesia adalah dalam 

rangka menghargai jasa para guru sebagai pengajar sekaligus pendidik yang mencetak generasi bangsa. Hari Guru Nasional 

sebagai pengingat diri bagi seluruh guru di Indonesia untuk terus menjadi teladan. 

Saat ini guru yang juga sangat suka dengan pecel lele ini ak�f sebagai pengelola majelis ta'lim dan PAUD Hanifah, Kampung 

Hambaro, Desa Sukaluyu, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Ada kesan yang begitu mendalam dari Bu Erni selama 

mengajar di SDIT Aliya, yaitu SDIT Aliya adalah sekolah terbaik untuk belajar menjadi pendidik yang menguasai IPTEK serta 

administrasi. Aliya juga banyak memberikan ilmu dalam proses 

pelayanan terhadap para orangtua. 

Bu Erni yang saat ini mengajar PAI dan Hadis di kelas III berpesan untuk 

anak-anak SDIT Aliya, “Tetaplah tawadhu serta menjaga akhlak mulia 

yang telah ditanamkan selama belajar di SDIT Aliya. Semoga anak-

anak SDIT Aliya menjadi anak-anak yang sholih dan sholihah, 

menjadi pribadi yang unggul dan ilmunya 

senan�asa bermanfaat untuk kebaikan”. 

Untuk Yayasan Himma 'Aliya, semoga 

senan�asa mendapatkan kemudahan, 

pertolongan dan petunjuk dari Allah 

Swt dalam mengemban amanah 

mulia. Semoga SMPIT Aliya bisa 

segera terwujud.

“Tetaplah tawadhu dan menjaga akhlak sholihah”

ERNI SUKMAWATI, S.Ag



T eringat kembali, di kala itu, Jum'at pertengahan Oktober 2020, di saat ibu sedang berdzikir sore selepas sholat Ashar. 

Cuaca mendung, langit pun semakin menggelap yang sesekali diiringi dengan suara gemuruh petir yang seakan siap 

untuk menumpahkan air yang telah bergelanyut memenuhi awan kelabu.

Senyap-senyap terdengar suara di luar sana,  yang lambat laun semakin jelas terdengar, “trrriiinng … trrrriinng … 

siiioomaay … trrriiinng ... trrrriinng …  siiioomaay … !”

Satya pun tersadar dan langsung berlari ke arah ibu untuk meminta izin untuk membeli siomay,  “Ibuuu …. Adek beli siomay 

ya, uang buat beli siomay disimpan dimana Bu ?“ tanya Satya. “Uangnya Rp 5.000,00 sudah ibu siapkan di atas meja dekat TV!” 

jawab ibu. Satya pun menjawab “Baik Bu, terima kasih “. 

 Kemudian terdengar Satya berlari keluar rumah dan berteriak semangat memanggil Abang penjual Siomay, “Abaaang … 

beli siomay Bang!” Setelah itu Satya kembali masuk rumah dan menikmati siomay sambil menonton film kartun di televisi. 

Selanjutnya terdengar suara pedagang sate keliling yang menjajakan sate sambil memikul dagangannya, “Teee ... Satteeee … 

!” Namun, Satya hanya terdiam dan tidak minta membeli sate seperti biasanya.  

Tidak lama setelah itu, hujan pun turun dengan riangnya, semakin lama semakin deras dan petir pun terdengar keras, 

udara dingin mulai merasuk ke dalam jiwa dan raga ini. Ibu berucap do'a “Allahumma shoyyiban nafi'an.” 

Tiba-tiba Satya terhenyak dari duduknya dan ia tampak termenung di depan jendela ruang tamu, dan mulai tampak 

kebingungan. Ibu memperhatikan hal  itu, “Kenapa Nak, kok sepertinya Kamu bingung ?” tanyanya. Satya menjawab dengan 

suara cemas, “Bu, hujan deras banget, abang siomay dan abah sate neduh dimana ya Bu? Adek kasihan sama mereka, pasti 

kehujanan ya Bu ?” lanjut Satya. “Coba Adek lihat ke luar sana, Abah Sate sama Abang Siomay masih kelihatan gak ?” perintah 

ibu. “Kalau masih kelihatan, coba panggil dan minta untuk neduh di depan rumah kita sampai hujan reda ya!” lanjutnya. Satya 

pun bergegas keluar rumah untuk melihatnya  namun, ia kembali dengan wajah lesu sambil berkata, “Sudah gak kelihatan Bu, 

semoga abah sate dan abang siomay dapat tempat neduh ya Bu, kasihani mereka ya Allah!” Lalu  ibu pun menenangkan Satya, 

“Ya sudah jangan sedih, Insyaa Allah, Allah beri kemudahan dan perlindungan untuk mereka”. 

Satya pun berangsur tenang dan reda kecemasannya, sambil mengusap kepala Satya, Ibu berbicara pelan, “Nak, ini kan 

hari Jum'at. Selepas Ashar, hujan pula, Masyaa Allah,  ini adalah waktu mustajab untuk berdo'a. Karena kita tadi tidak dapat 

membantu abah sate dan abang siomay memberi tempat berteduh, yuk kita berdo'a memohon kepada Allah Subhanallahu 

Wa Ta'ala agar abah sate, abang siomay dan para pedagang keliling lainnya yang sedang berjuang mencari nafkah di luar sana 

dilariskan dagangannya, diberikan kemudahan dan dilimpahkan rezeki yang berkah ya untuk keluarganya, Aamiin Allahumma 

Aamiin.” Satya pun ikut mengaminkan do'a yang dipanjatkan bersama ibu.      

“Oh iya Nak, kita juga harus berdo'a untuk bapak, karena bapaknya Satya  juga sedang berjuang menjalankan amanah 

Allah yaitu tugas dan tanggung jawabnya sebagai imam keluarga dalam mencari nafkah untuk kita ya !“ Lanjut Ibu dengan 

mata berkaca. Lalu Satya pun menjawab, “Iya, ayo Bu !” Do'a pun 

terucap di dalam lisan dan berharap sepenuhnya di dalam hati, 

perasaan dan pemikiran hanya kepada Allah Subhanallahu Wa 

Ta'ala, “ Yaa  Allah Yaa Rabb, kami memohon kebaikan atas hujan 

ini dan kami pun berlindung atas keburukan yang dibawa oleh 

hujan ini. Kami memohon kepada-Mu Yaa Rabb, lindungilah 

bapak kami yang sedang bekerja mencari nafkah. Semoga 

Engkau limpahkan rezeki yang halalan thoyyiban, disehatkan 

jiwa raganya, diikhlaskan niatnya dan dijadikannya lelahnya 

menjadi Lillah. Aamiin … Aamiin Yaa Robbal'aalamiin. Laa Haula 

Wa laa Quwwata Illa Billah”.

DOA KAMI UNTUKMU
Para Pejuang Keluarga

 
Bogor, Jum’at, 23 Oktober 2020  

Sepenggal   pengalaman pribadi 

Aryasatya (IVA) 

T eringat kembali, di kala itu, Jum'at pertengahan Oktober 2020, di saat ibu sedang berdzikir sore selepas sholat Ashar. 

Cuaca mendung, langit pun semakin menggelap yang sesekali diiringi dengan suara gemuruh petir yang seakan siap 

untuk menumpahkan air yang telah bergelanyut memenuhi awan kelabu.

Senyap-senyap terdengar suara di luar sana,  yang lambat laun semakin jelas terdengar, “trrriiinng … trrrriinng … 

siiioomaay … trrriiinng ... trrrriinng …  siiioomaay … !”

Satya pun tersadar dan langsung berlari ke arah ibu untuk meminta izin untuk membeli siomay,  “Ibuuu …. Adek beli siomay 

ya, uang buat beli siomay disimpan dimana Bu ?“ tanya Satya. “Uangnya Rp 5.000,00 sudah ibu siapkan di atas meja dekat TV!” 

jawab ibu. Satya pun menjawab “Baik Bu, terima kasih “. 

 Kemudian terdengar Satya berlari keluar rumah dan berteriak semangat memanggil Abang penjual Siomay, “Abaaang … 

beli siomay Bang!” Setelah itu Satya kembali masuk rumah dan menikmati siomay sambil menonton film kartun di televisi. 

Selanjutnya terdengar suara pedagang sate keliling yang menjajakan sate sambil memikul dagangannya, “Teee ... Satteeee … 

!” Namun, Satya hanya terdiam dan tidak minta membeli sate seperti biasanya.  

Tidak lama setelah itu, hujan pun turun dengan riangnya, semakin lama semakin deras dan petir pun terdengar keras, 

udara dingin mulai merasuk ke dalam jiwa dan raga ini. Ibu berucap do'a “Allahumma shoyyiban nafi'an.” 

Tiba-tiba Satya terhenyak dari duduknya dan ia tampak termenung di depan jendela ruang tamu, dan mulai tampak 

kebingungan. Ibu memperhatikan hal  itu, “Kenapa Nak, kok sepertinya Kamu bingung ?” tanyanya. Satya menjawab dengan 

suara cemas, “Bu, hujan deras banget, abang siomay dan abah sate neduh dimana ya Bu? Adek kasihan sama mereka, pasti 

kehujanan ya Bu ?” lanjut Satya. “Coba Adek lihat ke luar sana, Abah Sate sama Abang Siomay masih kelihatan gak ?” perintah 

ibu. “Kalau masih kelihatan, coba panggil dan minta untuk neduh di depan rumah kita sampai hujan reda ya!” lanjutnya. Satya 

pun bergegas keluar rumah untuk melihatnya  namun, ia kembali dengan wajah lesu sambil berkata, “Sudah gak kelihatan Bu, 

semoga abah sate dan abang siomay dapat tempat neduh ya Bu, kasihani mereka ya Allah!” Lalu  ibu pun menenangkan Satya, 

“Ya sudah jangan sedih, Insyaa Allah, Allah beri kemudahan dan perlindungan untuk mereka”. 

Satya pun berangsur tenang dan reda kecemasannya, sambil mengusap kepala Satya, Ibu berbicara pelan, “Nak, ini kan 

hari Jum'at. Selepas Ashar, hujan pula, Masyaa Allah,  ini adalah waktu mustajab untuk berdo'a. Karena kita tadi tidak dapat 

membantu abah sate dan abang siomay memberi tempat berteduh, yuk kita berdo'a memohon kepada Allah Subhanallahu 

Wa Ta'ala agar abah sate, abang siomay dan para pedagang keliling lainnya yang sedang berjuang mencari nafkah di luar sana 

dilariskan dagangannya, diberikan kemudahan dan dilimpahkan rezeki yang berkah ya untuk keluarganya, Aamiin Allahumma 

Aamiin.” Satya pun ikut mengaminkan do'a yang dipanjatkan bersama ibu.      

“Oh iya Nak, kita juga harus berdo'a untuk bapak, karena bapaknya Satya  juga sedang berjuang menjalankan amanah 

Allah yaitu tugas dan tanggung jawabnya sebagai imam keluarga dalam mencari nafkah untuk kita ya !“ Lanjut Ibu dengan 

mata berkaca. Lalu Satya pun menjawab, “Iya, ayo Bu !” Do'a pun 

terucap di dalam lisan dan berharap sepenuhnya di dalam hati, 

perasaan dan pemikiran hanya kepada Allah Subhanallahu Wa 

Ta'ala, “ Yaa  Allah Yaa Rabb, kami memohon kebaikan atas hujan 

ini dan kami pun berlindung atas keburukan yang dibawa oleh 

hujan ini. Kami memohon kepada-Mu Yaa Rabb, lindungilah 

bapak kami yang sedang bekerja mencari nafkah. Semoga 

Engkau limpahkan rezeki yang halalan thoyyiban, disehatkan 

jiwa raganya, diikhlaskan niatnya dan dijadikannya lelahnya 

menjadi Lillah. Aamiin … Aamiin Yaa Robbal'aalamiin. Laa Haula 

Wa laa Quwwata Illa Billah”.



uatu hari saat adikku lahir. Kata bunda, nenek akan datang ke rumah kita. “Kapan nenek akan datang, Bunda?” S tanyaku. “Hari Rabu,” jawab bunda. “Yeeaayy … !” Aku bersorak gembira, “Sampai berapa hari nenek akan di 

rumah, Bun?” tanyaku lagi. Bunda menjawab, “Enam hari, Hauraa.” Aku sangat senang, nenekku akhirnya 

sebentar lagi datang.

Beberapa hari kemudian … “Assalamu'alaikum ...” Sayup-sayup terdengar suara dari luar rumah. “Hauraa, itu 

nenek sudah datang,” kata Abi. Aku dan adikku yang kedua bersorak gembira dengan kompak. “Yeaaayy ... Nenek 

datang”!

Saat hari sudah siang. “Nek, aku senang nenek datang ke rumah,” kataku pada nenek. “Iya,  Hauraa, Nenek 

juga senang bisa datang ke sini,” jawab nenek. Nenekku sangat baik. Biasanya kalau tidak ada nenek, aku tidak boleh 

makan es krim. Ops, maksudnya tidak boleh sering-sering makan es krim, hehehe ... Tapi, kalau ada nenekku, aku 

boleh makan es krim, padahal baru kemarin aku makan es krim, dan hari ini makan es krim lagi.

Kalau ada nenek, aku bisa jajan lebih banyak, yang biasanya hanya Rp2.000,00 kalau ada nenek bisa sampai 

Rp5.000,00 enak sekali, hehehe. Saat malam hari ketika aku dan keluargaku akan makan malam … “Hauraa, mau 

disuapi sama nenek, engga?” tanya nenek. “Tidak usah, Nek, kan Aku sudah besar. Jadi, Aku ga usah disuapi,” 

jawabku “Ooh, ya ampuun, iya ya, sekarang Hauraa sudah besar yaa ...” kata nenek. “Ya sudah, ayo kita makan!” Kata 

Bunda. Akhirnya kami pun makan malam bersama. Saat mau tidur, “Selamat malam Nenek, Hauna, Abi dan Bunda 

...” ucapku. “Iya, selamat malam juga ...” jawab mereka kompak.

	 Enam hari kemudian nenekku pulang. 

“Hauraa, Nenek pulang dulu yaa!” kata nenek. “Iya Nek. 

Terima kasih yaa sudah baik kepadaku.” kataku. “Iya, 

nenek juga sangat senang. Hauraa jangan sedih yaa.” 

lanjut nenek. “Iya, Nek.” jawabku. Akhirnya Nenek 

pulang. Yaaah sedih ... padahal masih banyak yang ingin 

aku lakukan bersama nenek.

Karya : Hauraa (3D)

ku suka sekolah karena banyak teman, belajar A bersama ibu-bapak guru dan juga teman-teman. Aku 

punya teman namanya Zahra. Dia baik dan pintar. 

Kami selalu berbagi makanan setiap istirahat.

Aku dan Zahra selalu pulang bersama-sama sampai 

pintu gerbang sekolah. Kemudian aku dijemput oleh 

Mama.

Aku kangen sekolah, belajar bersama ibu guru dan 

teman-teman. Aku akan belajar 

dengan sungguh-sungguh, agar 

menjadi anak yang pintar. 

Terima kasih teman-teman dan 

ibu guru, aku sudah bisa menulis 

dan membaca. 

Karya : Loveliyah (TK-B3)

ku suka sekolah karena banyak teman, belajar A bersama ibu-bapak guru dan juga teman-teman. Aku 

punya teman namanya Zahra. Dia baik dan pintar. 

Kami selalu berbagi makanan setiap istirahat.

Aku dan Zahra selalu pulang bersama-sama sampai 

pintu gerbang sekolah. Kemudian aku dijemput oleh 

Mama.

Aku kangen sekolah, belajar bersama ibu guru dan 

teman-teman. Aku akan belajar 

dengan sungguh-sungguh, agar 

menjadi anak yang pintar. 

Terima kasih teman-teman dan 

ibu guru, aku sudah bisa menulis 

dan membaca. 

uatu hari saat adikku lahir. Kata bunda, nenek akan datang ke rumah kita. “Kapan nenek akan datang, Bunda?” S tanyaku. “Hari Rabu,” jawab bunda. “Yeeaayy … !” Aku bersorak gembira, “Sampai berapa hari nenek akan di 

rumah, Bun?” tanyaku lagi. Bunda menjawab, “Enam hari, Hauraa.” Aku sangat senang, nenekku akhirnya 

sebentar lagi datang.

Beberapa hari kemudian … “Assalamu'alaikum ...” Sayup-sayup terdengar suara dari luar rumah. “Hauraa, itu 

nenek sudah datang,” kata Abi. Aku dan adikku yang kedua bersorak gembira dengan kompak. “Yeaaayy ... Nenek 

datang”!

Saat hari sudah siang. “Nek, aku senang nenek datang ke rumah,” kataku pada nenek. “Iya,  Hauraa, Nenek 

juga senang bisa datang ke sini,” jawab nenek. Nenekku sangat baik. Biasanya kalau tidak ada nenek, aku tidak boleh 

makan es krim. Ops, maksudnya tidak boleh sering-sering makan es krim, hehehe ... Tapi, kalau ada nenekku, aku 

boleh makan es krim, padahal baru kemarin aku makan es krim, dan hari ini makan es krim lagi.

Kalau ada nenek, aku bisa jajan lebih banyak, yang biasanya hanya Rp2.000,00 kalau ada nenek bisa sampai 

Rp5.000,00 enak sekali, hehehe. Saat malam hari ketika aku dan keluargaku akan makan malam … “Hauraa, mau 

disuapi sama nenek, engga?” tanya nenek. “Tidak usah, Nek, kan Aku sudah besar. Jadi, Aku ga usah disuapi,” 

jawabku “Ooh, ya ampuun, iya ya, sekarang Hauraa sudah besar yaa ...” kata nenek. “Ya sudah, ayo kita makan!” Kata 

Bunda. Akhirnya kami pun makan malam bersama. Saat mau tidur, “Selamat malam Nenek, Hauna, Abi dan Bunda 

...” ucapku. “Iya, selamat malam juga ...” jawab mereka kompak.

	 Enam hari kemudian nenekku pulang. 

“Hauraa, Nenek pulang dulu yaa!” kata nenek. “Iya Nek. 

Terima kasih yaa sudah baik kepadaku.” kataku. “Iya, 

nenek juga sangat senang. Hauraa jangan sedih yaa.” 

lanjut nenek. “Iya, Nek.” jawabku. Akhirnya Nenek 

pulang. Yaaah sedih ... padahal masih banyak yang ingin 

aku lakukan bersama nenek.



Karya : Keisha (2B)

Suatu hari, Nurjanah sedang duduk di Pos lalu dia bertemu dengan Putri. Terjadilah percakapan diantara 

keduanya.

Putri	   : “Lalalala … Hai, namamu siapa?”

Nurjanah: “Namaku Nurjanah. Nama lengkapku Nurjanah Aisyah Fitriana. Kalau nama kamu siapa?”

Putri	   : “Aku Nurjanah Aisha Putri. Kamu boleh memanggilku Putri.”

Nurjanah: “Waaah nama kamu bagus. Kamu kelas berapa?”

Putri	   : “Terima kasih. Aku kelas tiga. Kalau kamu?”

Nurjanah: “Aku kelas satu. Wah! Berarti aku paling kecil ya ...”

Putri	   : “Iyaya ... Oia, Kamu tau engga, besok kan Hari Guru! Kita kasih kejutan yuk buat Ibu guru!”

Nurjanah; “Ayoo! Kita kasih apa yaa?”

Putri	   : “Kita kasih kerudung jepit , yuk! Warnanya pink!”

Keesokan harinya..

Putri dan Nurjanah: “Bu Guru, kita mau memberi kerudung untuk Ibu. Selamat Hari Guru ya bu Anis!”

Bu Anis		      : “Waah, terima kasih. Kalian baik sekali!” Kata Bu Anis

Putri dan Nurjanah: “Sama-sama Bu. Bu Anis juga guru yang baik”! 

Terima Kasih untuk Bu Anis dan Pak Saiful atas jasa-jasamu yang sudah membimbingku.

GURU YANG BAIK

etiap pagi setelah sarapan, tepat pukul 7.15 WIB hal ini kerap terjadi. Layaknya rumah ini adalah sebuah S sekolah, Riuh anak-anak mulai shalat Dhuha, tilawah dan melafalkan Asmaul Husna. Dapat kubayangkan kini, 
keseharian anak-anak di sekolah. Setiap hari ...

Hampir pukul 08.00 WIB saat laptop anak-anakku masing-masing  mulai menyala, aku mulai menelusuri satu 
demi satu tugas yang diberikan guru via whatsapp. Sesekali kuintip kedua anakku belajar di kamar depan. Bila ada 
kesulitan, kucoba terangkan sebisaku yang bukanlah seorang guru.Kadang sambil di dapur, Kadang sambil menyapu, 
Kadang adiknya ini mengganggu ...

Hari demi hari berlalu. Tak terasa 9 bulan sudah BDR kini. Mulanya terasa berat bagiku dan anak-anak.

Grup WA kelas jadi tempat berkeluh kesah. Setiap pagi rasanya bagai berlari, betapa ingin semua segera berlalu, 
dan hidup normal seperti dahulu ... Namun setiap orang adalah guru, setiap rumah adalah sekolah, dan seorang ibu 
adalah "madrasah" pertama bagi anak-anaknya. Maka, perlahan aku dan anak-anak mulai beradaptasi."Disiplin" 
adalah kuncinya,

Menuliskan "to do list" setiap pagi, agar tak ada tugas yang terlewat di hari itu. Meski kini terasa lebih ringan 
kujalani hari. Namun, aku tetap berdoa agar pandemi ini segera sirna karena kebahagiaan anak -anak adalah saat 
bebas berlarian dengan teman-temannya di halaman sekolah, bermain, mengaji dan berdoa bersama teman-teman, 
bahkan menikmati jajanan sepulang sekolah ...

Kulantunkan dalam doa sepertiga malam agar aku, ibu-ibu yang lain, dan para guru diberi kekuatan dan bisa 
melewati semua ini. Aamiiin yaa robbal 'alamiiin ...

etiap pagi setelah sarapan, tepat pukul 7.15 WIB hal ini kerap terjadi. Layaknya rumah ini adalah sebuah S sekolah, Riuh anak-anak mulai shalat Dhuha, tilawah dan melafalkan Asmaul Husna. Dapat kubayangkan kini, 
keseharian anak-anak di sekolah. Setiap hari ...

Hampir pukul 08.00 WIB saat laptop anak-anakku masing-masing  mulai menyala, aku mulai menelusuri satu 
demi satu tugas yang diberikan guru via whatsapp. Sesekali kuintip kedua anakku belajar di kamar depan. Bila ada 
kesulitan, kucoba terangkan sebisaku yang bukanlah seorang guru.Kadang sambil di dapur, Kadang sambil menyapu, 
Kadang adiknya ini mengganggu ...

Hari demi hari berlalu. Tak terasa 9 bulan sudah BDR kini. Mulanya terasa berat bagiku dan anak-anak.

Grup WA kelas jadi tempat berkeluh kesah. Setiap pagi rasanya bagai berlari, betapa ingin semua segera berlalu, 
dan hidup normal seperti dahulu ... Namun setiap orang adalah guru, setiap rumah adalah sekolah, dan seorang ibu 
adalah "madrasah" pertama bagi anak-anaknya. Maka, perlahan aku dan anak-anak mulai beradaptasi."Disiplin" 
adalah kuncinya,

Menuliskan "to do list" setiap pagi, agar tak ada tugas yang terlewat di hari itu. Meski kini terasa lebih ringan 
kujalani hari. Namun, aku tetap berdoa agar pandemi ini segera sirna karena kebahagiaan anak -anak adalah saat 
bebas berlarian dengan teman-temannya di halaman sekolah, bermain, mengaji dan berdoa bersama teman-teman, 
bahkan menikmati jajanan sepulang sekolah ...

Kulantunkan dalam doa sepertiga malam agar aku, ibu-ibu yang lain, dan para guru diberi kekuatan dan bisa 
melewati semua ini. Aamiiin yaa robbal 'alamiiin ...

Suatu hari, Nurjanah sedang duduk di Pos lalu dia bertemu dengan Putri. Terjadilah percakapan diantara 

keduanya.

Putri	   : “Lalalala … Hai, namamu siapa?”

Nurjanah: “Namaku Nurjanah. Nama lengkapku Nurjanah Aisyah Fitriana. Kalau nama kamu siapa?”

Putri	   : “Aku Nurjanah Aisha Putri. Kamu boleh memanggilku Putri.”

Nurjanah: “Waaah nama kamu bagus. Kamu kelas berapa?”

Putri	   : “Terima kasih. Aku kelas tiga. Kalau kamu?”

Nurjanah: “Aku kelas satu. Wah! Berarti aku paling kecil ya ...”

Putri	   : “Iyaya ... Oia, Kamu tau engga, besok kan Hari Guru! Kita kasih kejutan yuk buat Ibu guru!”

Nurjanah; “Ayoo! Kita kasih apa yaa?”

Putri	   : “Kita kasih kerudung jepit , yuk! Warnanya pink!”

Keesokan harinya..

Putri dan Nurjanah: “Bu Guru, kita mau memberi kerudung untuk Ibu. Selamat Hari Guru ya bu Anis!”

Bu Anis		      : “Waah, terima kasih. Kalian baik sekali!” Kata Bu Anis

Putri dan Nurjanah: “Sama-sama Bu. Bu Anis juga guru yang baik”! 

Terima Kasih untuk Bu Anis dan Pak Saiful atas jasa-jasamu yang sudah membimbingku.

BILA IBU MENJADI GURU
Karya : Bunda Ariq (3B)



LINTAS - PGTK ALIYA
liputan kegiatan siswa

Alhamdulillah drive thru periode 2  berjalan 

dengan lancar, orang tua antusias untuk 

menggambil bahan BDR selama 3 minggu ke 

depan. Kegiatan ini dimulai dari pukul 08.00 – 15.00 WIB. Semua guru bergiliran 

untuk piket memberikan bahan BDR dan  �dak lupa tetap menggunakan protokal 

kesehatan.

Kunjungan kegiatan Monev
KPAI & Dinas Pendidikan Kota Bogor

KB & TKIT Aliya mendapat kehormatan kunjungan MONEV dari KPAI dan Dinas 

Pendidikan Kota Bogor tentang BDR dan kesiapan sarana sekolah selama pandemi 

jika diterapkan tatap muka. Alhamdulillah sekolah kita tercinta ini sudah layak 

melakukan Kegiatan Belajar Mengajar apabila sudah dibuka kembali untuk 

melangsungkan tatap  muka.  Namun, ini semua harus tetap mendapatkan 

persetujuan dan ijin terlebih dahulu dari berbagai pihak seper� yayasan , diretur, 

kepala sekolah , komite sekolah dan orang tua peserta didik.

 (10  September 2020)

Kegiatan ini dilakukan 1 bulan sekali. Alhamdulillah guru bisa menyapa dan tanya kabar dengan peserta didik dan 

mereview kembali kegiatan BDR terutama hafalan (doa, surat atau hadist). Semoga anak-anak tetap semangat dan 

terimakasih kami ucapkan kepada Ayah Bunda Guru yang sudah mendampingi putra/i nya pada kegiatan video call.

Video Call

KB & TKIT ALIYA
(26 September 2020)

Pelatihan (7 Oktober 2020).

Eco print

Alhamdulillah kepala sekolah dan 

semua guru KB & TKIT Al iya 

mendapatakan pela�han Eco print 

dari Ibu Yani ( beliau adalah salah satu 

pengurus Yayasan SIT Aliya). Kegiatan ini sangat seru dan tentunya banyak sekali ilmu yang didapat. Bahan-bahan yang 

digunakan  salah satunya adalah dari berbagi macam daun. Masya Allah ...  hasilnya bagus sekali. Teman-teman puas dengan 

kreasi yang sudah dibuatnya masing-masing. Terimakasih Ibu Yani semoga semakin sukses selalu, aamiin.

Drive Thru

BDR Kedua
(3-4 September 2020)
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Drive thru periode 3  telah dilaksanakan, ini mengakhiri BDR di semester 1, 

semoga anak- anak tetep semangat dalam melakukan berbagai kegiatan yang 

sudah diberikan, dan kami para Guru KB dan TKIT Aliya mengucapkan 

terimakasih kepada Ayah dan Bunda Guru atas kerjasamanya selama ini yang telah mendampingi putra/i nya dirumah.

Drive Thru BDR Ketiga 
(15 & 16 Oktober2020).

Zoom Meeting

KB & TKIT Aliya

Kegiatan ini dilaksanakan 1 bulan sekali, antusias dan semangat dari anak-

anak mengoba� rasa rindu dari kami sebagai guru, Alhamdulillah 

dengan zoom mee�ng ini bisa menyapa dan menanyakan kabar kepada 

siswa. Kegiatan ini ditunggu-tunggu oleh peserta didik dan guru. Keseruannya 

dapat dirasakan. Tetap semangat anak-anak dan jangan lupa selalu jaga 

kesehatan.

(17 Oktober 2020).

IGTKI bekerjasama dengan Dinas Perhubungan mengadakan lomba mewarnai secara 

online. Jumlah peserta 150 anak se-Kota Bogor. Alhamdulillah TKIT Aliya meraih Juara 

Harapan ke-3 atas nama Dewa A�ala Dyandra Andika, siswa TKB 1. Selamat untuk 

Ananda atas prestasi yang diraihnya!

Home Visit merupakan program dari sekolah dan permintaan orang tua murid. 

Kegiatan ini dilakukan oleh guru kelas masing-masing baik dari KB, TKA & TKB, 

namun sebelumnya memberkan  informasi  serta mohon  ijin terlebih dahulu ke�ka  

akan melakukan kunjungan ke rumah. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah berkenalan 

dengan siswa, mereview kembali BDR yang sudah dilaksanakan. Alhamdulillah anak-anak 

senang sekali bisa bertatap muka dengan gurunya, meskipun sangat terbatas waktunya. Dalam 

kunjungan ke rumah kami  melakukan protokol kesehatan dan membawa buku absen serta  

form yang diisi dan ditandatangan olah orangtua murid.

Lomba Mewarnai Tingkat Kota Bogor
Kerjasama dengan Dinas Perhubungan Kota Bogor

(29 oktober 2020)

Kegiatan Home Visit  KB & TKIT Aliya 



Operator KB & TKIT Aliya, Ibu Mintarsih, S.Pd mengiku� kegiatan Bimbingan Teknis 

Pendataan Pendidikan Dapodik yang di selenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota 

Bogor. Bertempat di Darmawan Part Sentul Bogor. 

Bimtek Dapodik TK (11 & 12 November 2020)

Alhamdulillah guru TKA & TKB  Aliya mengiku� Uji Kompetensi Profesional 

secara online. Kegiatan ini dibuka langsung oleh ketua IGTKI Dinas Pendidikan 

Kota Bogor. Semua guru yang hadir di zoom mee�ng wajib mengisi absen pada 

link yang sudah diberikan.  Jumlah  soal yang diujikan sebanyak 40 dan waktu 

pengerjaannya adalah 60 menit. Semoga hasilnya bagus  dan dapat digunakan 

sebaik-baiknya.

Uji Kompetensi Profesional Guru TK Kota Bogor
(17 November 2020)

LINTAS - PGTK ALIYA
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Kebijaksanaan, dedikasi, dan kebaikan Anda akan selalu menuntun kami 

ke jalan yang benar dan menginspirasi kami untuk menjadi manusia yang 

lebih baik.  “Selamat Hari Guru Nasional”

Selamat  Guru Hari Nasional (25 November 2020)

Alhamdulillah kegiatan BDR sudah terlaksana 1 semester. Kami ucapkan 

terimakasih atas peranserta  Ayah dan Bunda Guru dalam pendampingan 

selama BDR. Semoga perkembangan anak-anak semakin bertambah sesuai 

usianya. Pembagian raport akan dilaksankan secara drive thru selama 2 hari.  

Pembagian Raport Semester 1 KB & TKIT Aliya
(16-17 Desember 2020)

Raker guru KB & TKIT Aliya pada semester 2 salah satunya akan membahas  

tentang kesiapan tatap muka (back to school). Semoga kegiatan berjalan 

dengan lancar dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. 

Raker Guru KB & TKIT Aliya Semester 2
 (21-23 Desember 2020)

225 guru paud se-Kota Bogor
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Validasi IP-SNP di SDIT Aliya dilaksanakan pada hari Selasa, 1 September 2020 oleh 

Pengawas Kota Bogor yaitu Ibu Dra. Hj. Indah Rosmanah, M.Si. Kegiatan validasi ini 

dilaksanakan se�ap satu tahun sekali. Tujuannya untuk mendapatkan raport mutu 

sekolah dari Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Barat. Validasi 

mencakup 8 Standar Nasional Pendidikan yaitu  standar kompetensi lulusan, isi, 

proses, penilaian pendidikan , pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan 

prasarana, pengelolaan dan pembiayaan. (Sri M)

Validasi  (Instrumen Pengukuran Standar Nasional Pendidikan)IP-SNP
SD Islam Terpadu Aliya

LINTAS - SDIT ALIYA
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lhamdulillahi Rabbil 'alamin pada masa Belajar dari Rumah (BDR) seper� saat Aini SDIT Aliya tetap berusaha memberikan yang terbaik untuk peserta 

didiknya. Salah satunya dalam pembelajaran UMMI. Untuk peserta didik yang 

telah menyelesaikan pembelajaran UMMI jilid 1-6, tadarus Al Quran, ghorib dan tajwid 

maka mereka berhak mengiku� munaqosyah. Sebelum melaksanakan munaqosyah 

terlebih dahulu diadakan kegiatan pra munaqosyah. Pra munaqosyah dilaksanakan 

secara bertahap yaitu tahap 1 pada tanggal 4-5 September 2020 dan tahap 2 

dilaksanakan pada tanggal 9-10 Oktober 2020 dengan para penguji dari Tim Guru Al 

Quran SDIT Aliya. 

Setelah pra munaqosyah dilanjutkan dengan kegiatan munaqosyah yang dilaksanakan 

pada hari Jumat-Sabtu, tanggal 23-24 Oktober 2020. Alhamdulillah peserta yang sudah 

lulus pada kegiatan pra munaqosyah sebanyak 105 siswa dengan rincian peserta Tahfiz 

juz 29 sebanyak 16 siswa, peserta Tar�l sebanyak 39 siswa, peserta Tahfiz juz 30 

sebanyak 35 siswa dan peserta yang mengiku� tar�l dan tahfiz juz 30 sebanyak 15 

siswa.  Penguji pada kegiatan ini adalah ustadz dan ustadzah dari UMDA Bogor. 

Alhamdulillah SDIT Aliya merupakan pelopor kegiatan munaqosyah online di Kota 

Bogor. Selamat untuk  guru Al Quran serta untuk anak-anakku siswa dan siswi SDIT 

Aliya, semoga kalian menjadi generasi Qurani penerus bangsa ini, amin. (Sri M)

Kegiatan Pra Munaqosyah dan Munaqosyah Online

Tak terasa sudah memasuki  tengah  semester. Anak-anakpun mempersiapkan untuk 

pelaksanaan PTS ini. Kegiatan PTS dilaksanakan selama 2 minggu. Untuk PTS yang 

berbentuk prak�k, proyek dan produk dilaksanakan pada pada tanggal 7-11 September 

2020 dan PTS terulis dilaksanakan pada tanggal 14-18 September 2020. Semangat terus 

siswa-siswi SDIT Aliya! 

Penilaian Tengah Semester I Tahun Pelajaran 2020/2021
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Setelah selesai melaksanakan Penilaian Tengah Semester I, SDIT Aliya 

menyelenggarakan kegiatan mereview wudu dan salat siswa serta melaksanakan 

kegiatan senam bersama. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengupgrade 

pembiasaan siswa sehari-hari dari sisi rohani dan jasmani. 

Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin, 21 September 2020 pada pukul 08.00-08.30 untuk 

kegiatan senam (Kelas I, II dan III melaksanakan senam pinguin sedangkan kelas  IV, V dan VI senam pramuka). Pada pukul 09.00-

10.00 siswa kelas I, II, V dan VI melaksanakan review wudu  dan salat secara live.

Kegiatan Review Wudu dan Salat

Bersamaan dengan kegiatan review wudu dan salat, SDIT Aliya bekerjasama dengan 

PT. Nutrifood lewat produknya susu Hilo mengadakan kegiatan yang bertajuk “Hilo 

School Learn and Play”. Kegiatan ini melengkapi materi ajar kurikulum sekolah 

dengan memberikan 4 tema yaitu Ciri-ciri Makhluk Hidup, Hewan dan Tumbuhan, 

Beragam Cita-cita dan Sumber Energi. Kegiatan ini hanya diiku� dua rombel kelas 

yaitu kelas III dan IV. Kelas III mengambil tema Ciri-ciri Mahluk Hidup dan dilaksanakan pada pukul 09.00-10.00 WIB sedangkan 

kelas IV mengambil tema Tumbuhan dan Hewan yang dilaksanakan pada pukul 10.30-11.30 WIB. Kegiatan dilaksanakan lewat 

aplikasi zoom mee�ng yang sudah disiapkan dari pihak PT. Nutrifood (susu Hilo). (Sri M)

Hilo School Learn and Play

Selasa, 22 September 2020 SDIT Aliya kembali mengadakan pela�han Aplikasi 

Manajemen Kunci tahap 2. Kegiatan diiku� oleh guru bidang studi SDIT Aliya. 

Pelatihan Aplikasi Manajemen Kunci

Selama masa Belajar dari Rumah seper� saat ini SDIT Aliya tetap melakukan berbagai 

koordinasi baik secara online atau offline dengan tetap melakukan protokol 

kesehatan. Diantaranya koordinasi guru untuk mendiskusikan perencanaan kegiatan 

belajar mengajar dan lain-lain. Se�ap rombel kelas dilaksanakan se�ap hari 

bergan�an se�ap kelasnya. Hari Senin koordinasi guru kelas I, hari Selasa koordinasi 

guru kelas II, hari Rabu koordinasi guru kelas III dan IV, hari Kamis koordinasi guru 

Kelas V dan VI serta hari Jumat koordinasi guru Ummi. Selain itu dilaksanakan juga 

koordinasi seluruh guru dan dilaksanakan secara online melalui zoom mee�ng. 

Kegiatan koordinasi lainnya diantaranya Bedah Pembelajaran Mulok Bahasa dalam 

Nuansa Belajar dari Rumah (BDR) yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal (29/9), 

Evaluasi dan Koordinasi Pembelajaran kelas VI (30/9), Koordinasi Guru  Bersama 

Yayasan Himma Aliya (10/10), Pela�han AKM Guru Kelas V (26/10) dan lain-lain.

Koordinasi Guru



Alhamdulillah pelaksanaan PTS sudah selesai maka pada hari Sabtu, 3 

Oktober 2020 SDIT Aliya melaksanakan pembagian LPS melalui email 

orang tua peserta didik dan dilanjutkan dengan konsultasi melalui aplikasi 

video call whatsapp. Walaupun �dak bertatap muka terlihat kebahagiaan di wajah 

orang tua dan peserta didik. Semoga kita bisa cepat berkumpul lagi di sekolah, 

aamiin.

Pembagian Laporan Perkembangan Siswa Semester 1 TP 2020/2021

Walaupun Belajar dari Rumah kegiatan anak-anak belajar tetap 

seru dan menyenangkan, diantara kegiatan-kegiatan siswa 

se�ap level diabadikan di medsos sekolah diantaranya 

kegiatan menggambar adaptasi tumbuhan, perubahan wujud benda, 

bermainan “Kaulinan Barudak”, kolase, membuat celengan dan lain-lain. 

Serunya Belajar dari Rumah (BDR)

Allahumma Shalli 'Ala Sayyidina Muhammad...

Maulid Nabi merupakan momentum untuk meningkatkan keimanan kita dan 

memberikan mo�vasi kepada kita untuk selalu mencontoh ahlak Rasulullah SAW. 

Dalam rangka acara maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awwal 1442 H SDIT 

Aliya menyelenggarakan kegiatan yang berbeda di se�ap rombongan kelasnya. 

Kegiatan kelas I yaitu menyimak video lagu kisah Rasul yang dicontohkan oleh 

guru kemudian siswa menyanyikan lagu tersebut dan dikirim melalui voicenote. 

Kegiatan kelas II yaitu menyimak video tentang kisah Rasulullah SAW pada masa 

kecil kemudian menceritakan kembali kisah tersebut dalam bentuk video. 

Kegiatan kelas III berupa merayakan Maulid Nabi melalui zoom mee�ng, acara 

diisi dengan pembacaan ayat suci Al Quran, Da'i cilik perwakilan se�ap kelas yang 

sudah terpilih pada melalui pembelajaran PAI. Setelah itu dilanjutkan tausiah dari 

Ustadz Hendri Gunawan. Kegiatan kelas IV hampir sama dengan kelas III yaitu 

melalu zoom mee�ng. Diisi dengan tausiah dari guru dan siswa dan diakhiri 

dengan membaca shalawat bersama. Kegiatan kelas V yaitu menyimak video 

tentang kisah Rasulullah SAW kemudian membuat mindmap tentang hijrah Nabi 

Muhammad SAW ke Yatsrib. Kegiatan kelas VI adalah menyimak tausiah dari 

Ustadz Abdul Rahman setelah itu siswa membuat flyer/poster tentang ucapan 

Maulid Nabi Muhammad SAW dan diupload di status WA. Subhanallah ... Mudah-mudahan kita senan�asa 

mencontoh Ahlak Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari.

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW

LINTAS - SDIT ALIYA
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Cooking merupakan kegiatan yang paling dinan�-nan� oleh siswa dan siswi SDIT 

Aliya. Terbuk� walaupun dalam keadaan Belajar dari Rumah siswa tetap semangat 

mengiku� kegiatan ini. Cooking dilaksanakan pada hari libur yaitu hari Rabu-Sabtu, 

27 Oktober-1 November 2020. Untuk kegiatan cooking disesuaikan dengan 

kompleksitas dan kompetensi siswa:

Kelas I: membuat ro� lapis, Kelas II: membuat ro� 

bakar dan minuman hangat, Kelas III: Siswa 

membuat nasi goreng dengan topping telur dan 

sayur serta minuman dingin, Kelas IV: membuat 

odading dan minuman hangat, Kelas V: memasak nasi di rice cooker, membuat 

telur mata sapi dan juice mangga, Kelas VI: membuat nasi goreng dan minuman 

dingin. 

Khusus kelas VI pembuatan nasi goreng dibedakan se�ap kelompoknya. Ada yang 

membuat nasi goreng seafood, nasi goreng ayam, nasi goreng sosis, nasi goreng 

bakso dan nasi goreng a� ampela. Seru yah walaupun BDR, semangat anak-anak!

Cooking Time

LINTAS - SDIT ALIYA
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1. Diskusi Penyederhanaan Kurikulum

Pendidikan adalah salah satu sektor yang secara signifikan terkena dampak pandemi, 

karenanya dibutuhkan upaya adaptasi yang segera dilakukan semua pihak 

berkepen�ngan.  Berkaitan dengan hal tersebut, pada tanggal 4 Agustus 2020 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan pelaksanaan 

kurikulum pada kondisi khusus melalui Kepmendikbud Nomor 719/P/2020. 

Keputusan ini memuat penjelasan bahwa satuan pendidikan dalam pelaksanaan 

pembelajaran dapat melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Tentu diperlukan kajian komprehensif dalam 

implementasi kebijakan ini, karenanya Direktorat Pendidikan Sekolah Dasar mengundang beberapa sekolah di wilayah 

Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) untuk menjadi pembahas dalam Diskusi Kelompok Terpumpun 

Penyederhanaan Kurikulum Sekolah Dasar dalam Kondisi Khusus Kelas Awal. 

Alhamdulillah SDIT Aliya sebagai salah satu sekolah swasta rujukan di Kota Bogor turut diundang dalam kegiatan tersebut, 

dalam hal ini ibu Ida Parida, M.Pd. ditetapkan sebagai perwakilan sekolah.  Kegiatan terlaksana pada hari Selasa-Jumat, 

Tanggal 6-9 Oktober 2020 bertempat di Hotel Ara Gading Serpong, tentu dengan mengiku� protokol Kesehatan Covid-19. 

Sebagai kelanjutan kegiatan ini, pada tanggal 25-28 Oktober 2020, ibu Ida Parida, M.Pd., kembali diundang mewakili SDIT 

Aliya sebagai pembahas dalam kegiatan Pengembangan Rambu-Rambu Penilaian dalam Kondisi Khusus di Sekolah Dasar. 

Kali ini kegiatan dilaksanakan di Hotel Permata Bogor dengan peserta lebih banyak, 

bukan sebatas Jabodetabek tetapi mencakup hingga wilayah Bandung, Sukabumi dan 

Pandeglang. 

Pada Hari Rabu-Sabtu, Tanggal 11-14 November Direktorat Jenderal Pendidikan 

Sekolah Dasar kembali menggelar pembahasan mengenai Pengembangan Rambu-

rambu Penilaian dalam Kondisi Khusus di Sekolah Dasar. Kali ini Kepala Sekolah SDIT 

Aliya Ibu Luluk Dianarini, S.TP yang terpilih menjadi pembahas dalam kegiatan ini. 

Kegiatan dilaksanakan di Hotel Ibis, Gading-Serpong. Peserta terdiri dari daerah Jawa 

Barat dan Jawa Tengah.

Pelatihan-pelatihan Selama Belajar Dari Rumah (BdR)
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Alhamdulillah pada kegiatan ini tersusun berbagai panduan grafis penilaian, finalisasi panduan penilaian, FAQ tentang 

penilaian dan pedoman transformasi pembelajaran. 

2. Kegiatan Diseminasi Prak�k Baik Pelaksanaan Belajar dari Rumah

Pada minggu yang bersamaan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah Dasar, khususnya pada pelaksanaan 

Belajar dari Rumah (BDR) saat ini. Maka Direktorat Jenderal Pendidikan Sekolah Dasar menyelenggarakan kegiatan 

“Diseminasi Prak�k Baik Pelaksanaan Belajar dari Rumah”.

Kegiatan dilaksanakan di Sahira Bu�k Hotel, Bogor pada Hari Selasa-Jumat, Tanggal 10-13 November 2020. Kegiatan diiku� 

oleh 43 peserta sekolah dari beberapa wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat. Ibu Yugie Widyastu�, SP dari SDIT Aliya ikut 

terpilih pada kegiatan ini. Pada kegiatan ini peserta membahas bunga rampai prak�k pelaksanaan belajar dari rumah dan 

konsep pembelajaran masa depan yang mendukung kegiatan merdeka belajar.

3. Review Modul Literasi Numerasi Jenjang SD Tahap VII

Senin, 23 November 2020 Bapak Asep Rudini (Perwakilan guru dari SDIT Aliya) dan Ibu 

Erni Nurmala (Mamah Khadra) mengiku� diskusi online via zoom mee�ng tentang uji 

keterbacaan modul siswa , modul guru, modul pendamping orangtua tema 8 dan 

modul literasi dan numerasi yang akan digunakan pada Kegiatan Belajar Mengajar 

tahun ajaran mendatang. Para peserta membaca, menelaah se�ap halaman pada 

modul tersebut melalui aplikasi figma dan memberikan komentar.

4. Bimbingan Teknis Assesment Kompetensi Literasi Numerasi Tahap II

Memfasilitasi kebijakan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) Direktorat Jenderal Pendidikan Sekolah Dasar pada tanggal 9 

November 2020 melaksanakan webinar Pengenalan Aplikasi Asesmen Forma�f. Menindak lanju� webinar tersebut 

Direktorat Jenderal Pendidikan Sekolah Dasar bekerjasama dengan Pusat Asesmen dan Pembelajaran, Balitbang dan 

Perbukuan melaksanakan kegiatan Bimbingan Tekhnis Asesmen Kompetensi Literasi dan Numerasi Siswa SD Tahap II yang 

dilaksanakan di Hotel Onih Bogor pada hari Senin-Kamis, 23-26 November 2020. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan 

kompetensi peserta dalam melaksanakan asesmen kompetensi literasi dan numerasi peserta didik dalam rangka 

mempersiapkan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM).  Peserta dari kegiatan ini adalah beberapa sekolah dari wilayah 

Jabodetabek dan Jawa Barat. Ibu Nurita Alawiyah, S.Pd sebagai guru SDIT Aliya ikut terpilih pada kegiatan ini. 

Kami yakin segala upaya ini akan sangat membantu sekolah dalam 

mengop�malkan kegiatan BDR selama pandemi.  Insyaa Allah guru dan 

orangtua dapat lebih efek�f dan efisien dalam mendampingi peserta 

didik.  Kami bersyukur sekaligus bangga SDIT Aliya dapat turut 

berkontribusi dalam forum-forum seper� ini, selaras dengan filosofi 

kami, berupaya menebar manfaat seluasnya dalam menggapai ridha 

Allah SWT.  Terima kasih untuk semua guru yang sudah menjadi Duta 

Aliya. (Sri M)

Ser�fikasi hadits dan tahfiz merupakan salah satu  program kelulusan siswa 

kelas VI. Ser�fikasi hadits dilakukan dua tahap. Alhamdulillah tahap satu sudah 

dilaksanakan yaitu pada hari Sabtu, 7 November 2020 secara online. Ser�fikasi 

tahfiz dilaksanakan sebanyak 4 tahap yaitu tanggal 21 dan 28 November 2020 

dan tanggal 7 dan 14 Desember 2020. Semoga dimudahkan dan dilancarkan 

untuk semua siswa kelas VI.

SERTIFIKASI HADIS DAN TAHFIZ
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Angkatan ke-14 SDIT Aliya menjadi angkatan pertama yang mendapat kesempatan 

menggelar pemilihan ketua dan wakil ketua angkatan. Pemilihan tersebut dilaksanakan 

di kelas V dengan harapan memiliki waktu yang cukup untuk merencanakan visi misi 

dan rencana program saat mereka lulus nan� bersama pihak sekolah.

Pemilihan ketua dan wakil ketua angkatan dilaksanakan dalam 3 sesi yaitu : 1) 

Pemilihan bakal calon, 2) Masa kampanye, 3) Pemilihan ketua dan wakil ketua angkatan

Tahap 1 dilaksanakan dengan hasil terpilihnya 3 bakal calon dengan nomor urut : 1)  

Naufal – Ce�a, 2) Mikail – Kirana, 3) Alya - Aldan

Ke�ga pasang calon tersebut melaksanakan kampanye selama 2 hari dengan cara dan media yang seru melalui keempat grup 

whatsapp kelas V (VA-VD).

Setelah masa kampanye selesai, �balah masa pemilihan pada hari Jumat, 13 November 2020 secara online melalui google 

form dengan par�sipasi lebih dari 95%. Hasilnya, Naufal dan Ce�a mendapat suara terbanyak.  Selamat atas terpilihnya 

Ananda Muhammad Naufal Permataputra Dhamin dan Ananda Ce�anezka Rahayu Maulana  sebagai ketua dan wakil ketua 

angkatan ke-14 SDIT Aliya!

Pemilihan Ketua Angkatan

Kamis, 26 November 2020 SDIT Aliya bekerjasama dengan Puskesmas Sindang Barang 

melaksanakan Kegiatan imunisasi untuk  peserta didik kelas II dan V. Pelaksanaan 

kegiatan ini mengiku� prosedur protokol kesehatan covid-19 dan atas persetujuan 

orangtua siswa.

Kegiatan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (bias)

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat, 13 November 2020 melalui daring, pada pukul 

13.00-15.00 WIB. Pela�han Badan Pengurus Komite SDIT Aliya ru�n diadakan se�ap tahun 

sebagai salah satu program pengayaan Komite Sekolah kepada koordinator kelas (korlas) yang 

baru. Penyelenggara kegiatan ini adalah Pengurus Komite In� SDIT Aliya dengan peserta adalah 

seluruh koordinator kelas terpilih Tahun Pelajaran 2020-2021. Peserta yang hadir sebanyak 47 

orang dari 57 anggota Badan Pengurus Komite.
Setelah mengiku� pela�han ini, koordinator kelas diharapkan dapat memahami:

·�Apa itu komite sekolah dan dasar hukum komite sekolah
·�Sejarah singkat SDIT Aliya
·�Susunan organisasi SDIT Aliya (Yayasan, Managemen sekolah, Humas, DKM, Komite, dan pendukung lainnya)
·�Visi dan misi SDIT Aliya
·�Target capaian lulusan SDIT Aliya
·�Karakter khas dan kebiasaan di Aliya
·�Peran Komite SDIT Aliya dalam mendukung proses pendidikan
 

Pelatihan Badan Pengurus Komite SDIT Aliya
Kepengurusan 2020-2021

Membangun generasi angkatan 14 
yang berprestasi dan berakhlak terpuji
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Pela�han komite kali ini diisi oleh �ga orang pemateri. Berikut agendanya:
·�Pukul 13.00-13.30 WIB:  Ketua Komite SDIT Aliya drh. Dini Widyasari (Materi Komite Sekolah, ar� dan perannya)
·�Pukul 13.30-14.00 WIB: Direktur SIT Aliya DR. Dian Wulandari, S.Psi, M.Pd (Selayang pandang dan karakter khas Aliya)
·�Pukul 14.00-14.20 WIB: Kepala SDIT Aliya Luluk Dianarini, S.TP. (Kerjasama sekolah dengan orangtua dan lingkungan 

dalam memajukan pendidikan di Aliya)

Pada sesi diskusi dan tanya jawab berlangsung dinamis dan antusias. Peserta semangat berbagi pendapat dan bertanya kepada 

Ibu Dian dan Ibu Luluk. Walaupun Ibu Luluk pada saat yang bersamaan juga harus menjadi pembahas di acara Dirjen Dikdas 

Kemendikbud di Serpong, namun Ibu Luluk masih menyempatkan berbagi dengan pengurus komite. Hal utama yang menjadi 

bahasan diskusi adalah kondisi BDR antara harapan dengan realita serta bagaimana peran korlas dan Komite Sekolah dalam 

mengiringi BDR pada masa pandemi seper� saat ini. Dengan adanya diskusi ini, terjadi pertukaran informasi antara 

manajemen sekolah dengan orangtua mengenai hal-hal yang terjadi selama BDR. Semoga kepengurusan Komite Sekolah 

tahun ini dapat mengemban amanah dengan baik. Selamat bertugas Bunda di Badan Pengurus Komite 2020-2021! (Lu�iani A)

DAFTAR NAMA KOMITE INTI SDIT ALIYA
Periode 2018-2021

Ketua  : drh. Dini Widyasari

Sekretaris I : Andinia Fonty, Amd.Par.

Sekretaris II : Wipah Wajipah, Amd

Bendahara I : Ok�a Dwiandhika, S.Pi.

Bendahara II : Ipon Nurmala, Amd

BIDANG-BIDANG:
I. Pengembangan Kegiatan Sekolah

§�Ika Widyasari, S.H
§�Lu�iani Aliasari, S.I.Kom
§�Syafina Mitra Jannah, S.I.Kom, M.Psi.T.
§�Wina Aprillia, S.Tr.Keb

II. Dakwah
§�Nani Saidah,S.E

��§�Indri Giovanni, S.E

DAFTAR NAMA KOORDINATOR KELAS 2020-2021
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E-Raport adalah sebuah aplikasi sistem penilaian berbasis web yang digunakan untuk 

mengubah pola penilaian guru kepada peserta didik dari cara manual ke pola digital dan 

terintegrasi langsung dengan data Dapodik. Dengan penerapan aplikasi ini maka SDIT 

Aliya melaksanakan sosialisasi mengenai penggunaan aplikasi ini dengan mengadakan 

pela�han kepada para guru SDIT Aliya. Pela�han diadakan selama 3 hari dengan 

instruktur Bapak Asep Rudini dan Bapak Agus Fadhilah. Hari pertama dilaksanakan pada 

Hari Selasa, 24 November 2020 dengan peserta wali kelas level 1-3 dan guru bidang 

studi, hari kedua dilaksanakan pada Hari Rabu, 25 November 2020 dengan peserta 

operator dan perwakilan guru dari gugus 10 yaitu terdiri dari 5 SD (SD Margajaya 1-4 dan 

SD BBS) dan hari terakhir dilaksanakan Hari Kamis, 26 November 2020 dengan peserta 

wali kelas 4-6 dan guru bidang studi.

Pelatihan Aplikasi E-Raport

Tanggal 25 November 2020 merupakan Hari Guru Nasional. 

Walaupun �dak bertatap muka selalu ada kejutan di Hari Guru. 

Hari guru di SDIT Aliya dimeriahkan dengan pembuatan 

twibbonz siswa dan guru dan persembahan ucapan selamat 

dari siswa kepada guru juga bingkisan dari komite SDIT Aliya. Terima kasih kami ucapkan kepada 

para siswa, orangtua dan Komite SDIT Aliya atas perha�annya kepada guru. Jazakumullah

Hari Guru Nasional

Alhamdulillah �dak terasa pembelajaran semester 1 telah berakhir. Tiba saatnya para siswa 

akan melaksanakan PAS. Kegiatan PAS telah dipersiapkan oleh sekolah secara matang. 

Kegiatan PAS dilaksanakan pada tanggal 30 November 2020 - 

4 Desember 2020. PAS dilaksanakan pukul 08.00 WIB se�ap harinya 

dan jawaban ditulis pada lembar jawaban soal yang sudah disediakan 

oleh sekolah.

Semoga dimudahkan dan dilancarkan.

Kegiatan Penilaian Akhir Semester I TP 2020/2021

Dengan adanya budi pekerti, tiap-tiap manusia berdiri sebagai manusia merdeka 

(berpribadi), yang dapat memerintah atau menguasai diri sendiri. Inilah manusia 

beradab dan itulah maksud dan tujuan pendidikan dalam garis besarnya.

- Ki Hajar Dewantara -
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Kegiatan Santunan kepada Anak Ya�m dan Dhuafa dilaksanakan di sekitar tempat 

�nggal Pramuka Siaga Garuda SDIT Aliya yang dilaksanakan berdekatan dengan 

tanggal 10 Muharram 1442 H.

Kegiatan ini merupakan Program Kolaborasi antara Kwaran Bogor Barat dengan 

Pramuka Garuda Tingkat Siaga, Penggalang dan Penegak termasuk dari Pangkalan 

SDIT Aliya.

Santunan Anak Yatim

Kegiatan Dilaksanakan oleh Pinsakoda Pramuka SIT Jawa Barat. Kegiatan dilakukan 

secara online dengan pla�orm zoom mee�ng pada Hari Selasa,  10 November 2020 

dengan tema “Penggalang Pramuka SIT: Tetap ak�f dan Produk�f di masa Pandemi”

Webinar tersebut menyajikan bagaimana kiat-kiat menjadi seorang  pemimpin yang 

baik diantaranya: pemimpin yang adil, pemimpin yang mendengarkan aspirasi orang 

lain, dan pemimpin yang  �dak egois.

Selain itu juga diberikan �ps untuk menjadi seorang Pramuka Penggalang Garuda. 

Penggalang juga mendapatkan �ps bagaimana cara menggunakan gadget di masa 

pandemi supaya lebih bermanfaat dan bernilai pendidikan.

Kegiatan diiku� oleh sekitar 150 penggalang, pangkalan SDIT Aliya diwakili Oleh 

Naufal, Ce�a, Alya dan Yusra. Mudah-mudahan Penggalang Aliya menjadi Pemimpin 

yang amanah, adil dan bijaksana di masa yang akan datang. 

Webinar Gladian Pimpinan Regu Penggalang Se-Jawa Barat

Pelaksanaan kegiatan ini pada hari Minggu,  5 September 2020 di SDN Sindang Barang 

IV secara tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan.  Meskipun pada 

awalnya karena kondisi Pandemi Covid-19 maka kebijakan dari Ketua Mabigus 04.139 

- 04.140 Pangkalan SDIT Aliya, semua Pramuka Siaga Garuda mengiku� prosesi 

Pelan�kan dari rumah masing-masing namun,  karena ada kendala teknis maka 

pelan�kan secara online �dak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, pelan�kan diwakili 

Pelantikan Pramuka Siaga Garuda

Moh. Abdul Kholis, M.Pd
 Ketua Gudep 04.139 Pangkalan SDIT Aliya

PRAMUKA
ALIYA
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Kegiatan La�han Pemantapan Pramuka Garuda melipu�: Pramuka Siaga Garuda, 

Penggalang Garuda dan Penegak Garuda. 

Kegiatan dilaksanakan secara online dari rumah masing-masing dengan pla�orm 

zoom mee�ng pada hari Jumat-Minggu, 25 - 27 September 2020. 

Pramuka Siaga Garuda dari pangkalan SDIT Aliya antara lain: Naufal, Ahdan, Farand, 

Mirza, Mikail,  Ce�a, Rasya, Alya, dan Yusra turut serta dalam kegiatan tersebut.

Kegiatan La�han Pemantapan dimaksudkan supaya Pramuka Garuda memiliki bekal 

pengetahuan dan ketrampilan yang cukup serta memahami tanggung jawab sebagai 

seorang Pramuka Garuda.

Adapun materi pada kegiatan ini melipu�:

1. Orientasi la�han pemantapan

2. Kepemimpinan

3. Seragam pramuka

4. Penghargaan dalam Pramuka untuk peserta didik

5. Upacara adat Pramuka Garuda

Semoga Pramuka Siaga Garuda Pangkalan SDIT Aliya Memiliki bekal pengetahuan dan 

ketrampilan yang cukup untuk menghadapi Revolusi Industri 4.0 yang semakin 

membumi. 

Latihan Pemantapan Pramuka Garuda

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 24 September 2020 dengan jumlah peserta 31 

orang. Kak Kholis sebagai perwakilan dari gudep 04.139 - 04.140 Pangkalan SDIT Aliya 

turut serta dalam kegiatan ini. Kegiatan dilaksanakan di Aula SMPN 7 Kota Bogor. 

Pelaksana dari kegiatan ini adalah Kwarcab Kota Bogor dan pemateri adalah dari Tim 

Pusdiklatcab Kota Bogor. Semoga menjadi bekal untuk menjadi pela�h yang baik. 

Aamiin.

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pelatih Pembina Pramuka

oleh Orangtua Siaga Garuda masing-masing dengan penyerahan Lencana dan 

Ser�fikat Pramuka Siaga Garuda. 

Adapun Siaga Yang dilan�k menjadi Pramuka Siaga Garuda adalah: Naufal, Ahdan, 

Farand, Mirza, Mikail, Ce�a, Alya, Rasya dan  Yusra

Semoga Pramuka Siaga Garuda Pangkalan SDIT Aliya menjadi Pramuka yang solih dan 

tangguh serta menjadi teladan bagi Siaga lainnya serta mampu mengaplikasikan nilai-

nilai Dwi Dharma dan Dwi Satya. 
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Guruku ...

Tak ada rasa lelah, Tak ada rasa putus asa

Dihati dan jiwamu,  yang ada hanya tulus dan ikhlas

Dalam membimbingku

Dalam mencerahkanku

Dalam memotivasiku

Dan penuh harap, agar kelak aku menjadi manusia 

yang hebat

Guruku ...

Engkaulah pahlawan dalam kegelapan

Seperti dalam kata habis gelap terbitlah terang

Engkaulah pahlawan tanpa tanda jasa

Seperti kasih orang tua yang tak harap kembali

Engkaulah pahlawan penuntun jalan kesuksesan

Sehingga aku bisa pintar hari ini

Kelak ...

Jika aku diperkenankan oleh-Nya  menjadi manusia 

yang berhasil  dan terhormat,

Mungkin engkau hanya menangis melihatku dengan 

bangga,

Bangga atas lahirnya tunas bangsa berkat 

pengabdianmu

Sungguh aku tak mampu membalasnya

Hanya rangkaian doa yang dapat ku persembahkan 

untukmu

Semoga panjang umur dan sehat selalu

Hingga kita dapat bersua kembali

Kiranya Allah menghendaki

Terimakasih Guruku ...

Aku berjanji tak akan melupakan sejarahmu dalam 

hidupku

Aku berjanji akan mengamalkan nasihat dan ilmu 

darimu

Dan aku berjanji  akan selalu menyayangimu, hari ini, 

juga nanti

Layaknya kasih sayangku, kepada kedua orang tuaku

Guruku ...

Engkau adalah pelita dalam 

hidupku

Banyak ilmu kudapat darimu

Tak kenal lelah engkau 

mengajariku

Sungguh aku tak dapat 

membalas jasa-jasamu

Guruku ...

Engkau seperti matahari

Yang selalu menerangi bumi

Jasamu tak tertandingi

Semoga Allah selalu melindungi

Guruku ...

Engkau selalu hadir dalam 

setiap doa panjangku

Tak bisa ku membalas semua 

jasamu

Sungguh ku sangat 

menyanyangimu

Wahai pelita hidupku

Bunda ...

Kau selalu ada untukku

Menemaniku setiap hari

Bunda ...

Kau seperti guru bagiku

Tidak pernah lelah mengajariku

Jika tidak ada dirimu

Apa jadinya aku

Bunda ...

Doakan aku selalu

Agar bisa membahagiakanmu

Kau adalah guruku

Terima kasih Bunda..

Karya :
Hayumi Azzahra H

2C

Hadzika 3B

Rafa Fahriza W.

(3C)
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Berkiprah
Sebagai Bentuk
Tanggung Jawab

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusa 

lainnya” (HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni dari Jabir bin 

Abdillah RA)

Ust. Mahfud Hidayat

M asya Allah hadis di atas dijadikan motivasi oleh 

narasumber kiprah kali ini. Pembawaannya 

yang kalem dan bersahaja sangat terlihat 

dalam kesehariannya terutama di sekolah. Ustadz 

Mahfudz Hidayat, itulah namanya. Ya benar, kita pasti tak 

asing lagi dengan ustadz yang satu ini. Beliau adalah 

pengisi kolom agama di majalah Alinea juga merupakan 

guru sekaligus salah satu penguji Ummi di SDIT Aliya.

Mungkin belum banyak yang mengetahui bahwa 

Ustadz Mahfudz selain menjadi guru di SDIT Aliya pada 

saat ini beliau juga berprofesi sebagai penyuluh agama 

Islam Kota Bogor, penerjemah buku-buku karya Prof. Dr. 

KH. Ali Mustafa Yaqub (Arab ke Indonesia) mulai tahun 

2009-2016, dan masih ada beberapa lagi kiprahnya baik di 

organisasi keagamaan maupun kemasyarakatan. Kiprah 

kali ini ditulis berdasarkan hasil wawancara secara tertulis 

yang dilakukan oleh Bu Mega dengan Ustadz Mahfudz. 

Berikut petikan wawancaranya.

“Bagaimana pandangan Bapak terkait berkiprah 

di lingkungan masyarakat?” “Berkiprah di masyarakat 

adalah berpartisipasi aktif dalam mengembangkan 

masyarakat agar lebih baik dari segi pendidikan, moral, 

ekonomi, ketahanan sosial, hubungan kemasyarakatan 

dan pengamalan agama yang benar”. 

“Kami dengar, Bapak turut aktif di dalam 

kegiatan/organisasi, khususnya dalam bidang agama, 

apakah bisa diceritakan tentang kegiatan atau organisasi 

tersebut?” “Sebenarnya tidak terlalu aktif, hanya sebatas 

memberikan sedikit sumbangsih ilmu dan teori yang saya 

pelajari untuk diamalkan bersama-sama. Saya diajak 

untuk bergabung di MUI Kota Bogor, DMI Kec.Bogor Barat, 

Penyuluh Agama Non-PNS kec.Bogor Barat, Dai 

Kamtibmas Kota Bogor, Lembaga Bahtsul Masail NU Kota 

Bogor, Lembaga Pendidikan Pesantren, Pengurus DKM 

dan lain-lain. Semua bersimpul pada titik yang sama, yaitu 

fokus pada pembinaan, penyuluhan dan pendalaman ilmu 

agama Islam”.     

“Apa motivasi Bapak dalam mendedikasikan diri 

untuk masyarakat/lingkungan/agama?” “Ingin menjadi 

manusia yang bermanfaat dan berkhidmat untuk umat 

agar nanti di akhirat mendapat syafaat”.  

“Bagaimana menjaga semangat Bapak untuk 

t e t a p  i s t i q o m a h  d a l a m  b e r k i p r a h  u n t u k  

masyarakat/lingkungan/agama (terutama yang sedang 

Bapak jalani saat ini)?” “Senantiasa mengingat tanggung 

jawab berupa ilmu agama yang Allah titipkan”.

“Bagaimana cara Bapak membagi waktu antara 

pekerjaan utama (mengajar di Aliya) dengan kiprah 

Bapak di lingkungan masyarakat?” “Dalam hal ini saya 

sangat berterima kasih kepada Yayasan Himma 'Aliya dan 

Manajemen SIT Aliya yang telah memberi kesempatan 

kepada saya untuk berkiprah. Tugas utama jangan sampai 

ditinggalkan. Ini kuncinya. Mengajar di Aliya juga saya 

menganggapnya sebagai bagian dari kiprah. Namun 

tentunya kita harus mendahulukan yang lebih penting.



“Menurut Bapak, sampai saat ini apakah Bapak 

sudah memaksimalkan diri dalam berkiprah untuk 

masyarakat? Dan bagaimana tolak ukur setiap orang 

dalam berkiprah?” “Saya belum dapat dikatakan 

maksimal dalam berkiprah. Masih banyak yang belum 

saya lakukan, terutama pembangunan Pesantren At-Tiin 

yang sampai saat ini belum ditangani secara serius. 

Mohon doanya mudah-mudahan segera terwujud sesuai 

harapan masyarakat”.   

“Apa tantangan terbesar bagi Bapak dalam 

berkiprah di lingkungan masyarakat?” “Terus terang, 

tantangannya adalah manajemen waktu dan kepekaan 

kita terhadap kebutuhan masyarakat terutama dalam 

bidang keagamaan. Selain itu, niat yang tulus ikhlas juga 

harus terus bersemayam di hati dalam setiap kegiatan”. 

“Berkaitan dengan tema kita kali ini yaitu “Setiap 

orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah”, 

bagaimana Bapak memandang peran tersebut dalam 

kiprah seseorang di lingkungan masyarakat?” “Ini 

menjadi tantangan bagi saya sebagai salah satu pembina 

dan penyuluh agama Islam di lingkungan masyarakat. 

Sebab dalam mengajar atau menjadi guru itu butuh 

ilmunya. Jangan sampai teori dan pribadi anak menjadi 

keliru hanya karena kekeliruan orang yang mengajarinya. 

Namun di sisi lain, hal tersebut menjadi cambuk bagi para 

orangtua di rumah untuk belajar dan mengaji lagi agar 

mereka menjadi 'guru' yang tepat untuk anak-anaknya”.

“Dalam pandangan Bapak, apakah setiap orang 

sejatinya sudah berkiprah di lingkungan masyarakat 

dengan menjalankan profesinya masing-masing?” “Ya, 

betul. Setiap orang ketika memberikan sumbangsih sekecil 

apapun dengan menjalankan profesinya masing-masing, 

maka ia telah bekiprah. Pada intinya kiprah adalah setiap 

kegiatan yang dijalankan dengan penuh semangat untuk 

meraih sebuah tujuan”. 

“Adakah pengalaman unik atau yang paling 

berkesan yang Bapak alami selama berkiprah di 

lingkungan masyarakat?” “Banyak Bu. Antara lain adalah 

saat awal pandemi Covid-19. Ketika itu ada kebijakan dari 

pemerintah untuk tidak mengadakan shalat Jumat di 

masjid karena untuk menghindari kerumunan. Setelah 

satu kali Jumat tidak ada shalat Jumat, saya dapat 

pengaduan dari beberapa masjid di wilayah Kecamatan 

Bogor Barat. Kami pun bersama DMI dan MUI Bogor Barat 

menghadap Camat Bogor Barat dan terus berkoordinasi 

dengan pihak Babinsa, Babhinkamtibmas, beberapa 

lurah, Komisi Fatwa MUI Kota Bogor dan terutama DMI 

kota Bogor.

 Akhirnya setelah itu satu persatu masjid-masjid di 

Bogor Barat khususnya mulai kembali mengadakan shalat 

Jumat dengan protokol kesehatan. Bahkan setelah 

beberapa bulan berikutnya, Pak Wali Kota Bogor 

memastikan sendiri Masjid Baitur Ridwan di Bogor Barat 

s u d a h  s e s u a i  p r o to ko l  ke s e h a ta n  s e ka l i g u s  

mengumumkannya menjadi masjid percontohan dalam 

protokol kesehatan dan mempersilakan masjid-masjid 

lainnya di Kota Bogor untuk kembali mengadakan shalat 

Jumat. Alhamdulillah”. 

“Apa pesan Bapak untuk teman-teman agar 

memiliki semangat untuk berkiprah di lingkungan 

masyarakat?” “Saling mendukung dalam perjuangan 

dakwah fi sabilillah”.

Semoga kiprah Ustadz Mahfudz di masa depan 

dapat diteruskan oleh siswa-siswi siswi Aliya yang shalih 

dan shalihah, aamiin.       Mega & Rani 



Tour Guide

Lorem Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

Group Travel

Lorem Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

Family Trip

Lorem Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

Our
Service

REVIVE YOUR HEART

Buku yang menyejukkan hati

Oleh : Syaeful Rahman, S.Pd.I

Judul Buku :
Revive Your Heart,
Terapi Al-Quran untuk
Menyucikan Hati

Penulis :
Nouman Ali Khan

Penerbit :
Mizania

Jumlah Halaman :
176 Halaman

ISBN :
978-602-418-175-8

A walnya saya mendapat tugas membuat resensi buku dalam 

majalah Alinea dengan judul pilihan tentang guru atau 

tentang sekolah. Dengan minimnya jumlah buku di 

perpustakaan pribadi sepertinya tidak dapat menemukan buku yang 

cocok untuk dibuat resensi. Setengah putus asa saya mengambil salah 

satu buku yang berada dalam di atas rak buku. Sepintas melihat 

judulnya agak ragu untuk dibuat resensi. Namun di awal perjalanan 

membaca sepertinya ada hal yang lain dalam buku tersebut.  Penulis 

merupakan ustadz yang terkenal, penasaran saya buka link Youtube  

dan mengikuti sejenak kajiannya. Dalam buku ini  Ust. Nouman 

menjelaskan keindahan pesan Allah di Al-Qur'an melalui telaah 

bahasa sungguh memuaskan pikiran dan hati ini yang selalu 

mengharapkan penjelasan dari apapun.

Nouman Ali Khan merupakan seorang ustadz dari Amerika 

Serikat dan CEO Bayyinah Institute. Beliau lahir pada pada 4 Mei 1978 

di Berlin, Jerman. Tema dakwahnya menarik perhatian karena 

menggunakan sudut pandang linguistik Al-Qur'an. Beliau memiliki 

tujuh anak, empat putri dan tiga putra. Putrinya yang bernama Husna 

pernah diperkenalkan melalui program Arabic With Husna. Adapun 

putranya yang bernama Walid diperkenalkan di program Qur'an 

Weekly edisi Ramadhan 2013. Ayah Nouman Ali Khan merupakan 

seorang diplomat, sehingga membuat Nouman Ali Khan berpindah-

pindah negara. Anak terakhirnya bernama Khalid, lahir pada tahun 

2015. (Khan, 2017)

Di dalam salah satu karyanya ini, beliau menulis tigabelas bab 

pembahasan dalam kehidupan dan semuanya merupakan jabaran dari ayat 

ayat Al-Qur'an. Sesuai judulnya, Revive Your Heart adalah Terapi Al-Qur'an untuk 

Menyejukkan Hati. Ayat-ayat di dalam Al-Quran dikupas secara detail sekali. Bahkan dibahas 

kata per kata, sehingga orang yang baru membuka dan membacanya akan tertarik karena isinya 

merupakan gambaran kehidupan nyata yang sesuai dengan pedoman Al-Qur'an. Tigabelas bab 

buku ini membahas sesuatu yang terjadi dan dialami oleh setiap manusia di muka bumi ini. 
Dalam buku ini sangatlah yakin, kita diajak untuk berpikir tentang bagaimana 

keterkaitannya agama Islam dengan kehidupan  manusia di muka bumi ini dan bagaimana kita 
berhubungan dengan Al-Qur'an. Karena dalam setiap babnya beliau menjelaskan ayat-ayat Al-
Qur'an.dengan detail kata perkata sehingga lebih mudah dipahami dan dipelajari. 

A walnya saya mendapat tugas membuat resensi buku dalam 

majalah Alinea dengan judul pilihan tentang guru atau 

tentang sekolah. Dengan minimnya jumlah buku di 

perpustakaan pribadi sepertinya tidak dapat menemukan buku yang 

cocok untuk dibuat resensi. Setengah putus asa saya mengambil salah 

satu buku yang berada dalam di atas rak buku. Sepintas melihat 

judulnya agak ragu untuk dibuat resensi. Namun di awal perjalanan 

membaca sepertinya ada hal yang lain dalam buku tersebut.  Penulis 

merupakan ustadz yang terkenal, penasaran saya buka link Youtube  

dan mengikuti sejenak kajiannya. Dalam buku ini  Ust. Nouman 

menjelaskan keindahan pesan Allah di Al-Qur'an melalui telaah 

bahasa sungguh memuaskan pikiran dan hati ini yang selalu 

mengharapkan penjelasan dari apapun.

Nouman Ali Khan merupakan seorang ustadz dari Amerika 

Serikat dan CEO Bayyinah Institute. Beliau lahir pada pada 4 Mei 1978 

di Berlin, Jerman. Tema dakwahnya menarik perhatian karena 

menggunakan sudut pandang linguistik Al-Qur'an. Beliau memiliki 

tujuh anak, empat putri dan tiga putra. Putrinya yang bernama Husna 

pernah diperkenalkan melalui program Arabic With Husna. Adapun 

putranya yang bernama Walid diperkenalkan di program Qur'an 

Weekly edisi Ramadhan 2013. Ayah Nouman Ali Khan merupakan 

seorang diplomat, sehingga membuat Nouman Ali Khan berpindah-

pindah negara. Anak terakhirnya bernama Khalid, lahir pada tahun 

2015. (Khan, 2017)

Di dalam salah satu karyanya ini, beliau menulis tigabelas bab 

pembahasan dalam kehidupan dan semuanya merupakan jabaran dari ayat 

ayat Al-Qur'an. Sesuai judulnya, Revive Your Heart adalah Terapi Al-Qur'an untuk 

Menyejukkan Hati. Ayat-ayat di dalam Al-Quran dikupas secara detail sekali. Bahkan dibahas 

kata per kata, sehingga orang yang baru membuka dan membacanya akan tertarik karena isinya 

merupakan gambaran kehidupan nyata yang sesuai dengan pedoman Al-Qur'an. Tigabelas bab 

buku ini membahas sesuatu yang terjadi dan dialami oleh setiap manusia di muka bumi ini. 
Dalam buku ini sangatlah yakin, kita diajak untuk berpikir tentang bagaimana 

keterkaitannya agama Islam dengan kehidupan  manusia di muka bumi ini dan bagaimana kita 
berhubungan dengan Al-Qur'an. Karena dalam setiap babnya beliau menjelaskan ayat-ayat Al-
Qur'an.dengan detail kata perkata sehingga lebih mudah dipahami dan dipelajari. 
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Penulis mencontohkan hal-hal yang 

mungkin pernah dan sedang dialami oleh kita 

pada saat ini. Dengan kondisi sekarang dimana 

banyak yang mengalami kehilangan pekerjaan 

atau penghasilan. Di buku  tersebut dituliskan 

ada orang yang sedang kehilangan pekerjaan, 

kemudian temannya menawari pekerjaan baru 

dengan gaji yang lebih rendah dari pekerjaan 

sebelumnya. Karena gengsi, dia tidak mau 

menerima pekerjaan itu. Ia menganggap 

tawaran itu hanya sebagai kebaikan yang datang 

dari manusia. Padahal dibalik peristiwa 

tersebut, ada Allah Swt yang berkehendak 

menggerakkan hati orang yang menawarkan 

pekerjaan. Dalam kondisi sulit, kita tidak boleh 

“memilih” ketika menerima kebaikan yang 

datang. 

Buku ini mengajak kepada kita sebagai 

manusia hendaklah selalu bersyukur dan 

meyakini bahwasanya Allah Swt sangat 

memperhatikan hamba-Nya. Janganlah di suatu saat ketika Allah mengambil sedikit nikmat 

yang Dia berikan kita berpikir ketidakadilan terjadi pada diri kita. Tetaplah berhusnuzan 

(berbaik sangka) kepada Allah Swt. Kemudian hiduplah berdampingan dengan siapapun, 

berbuat baik kepada siapapun, dan tidak memiliki prasangka buruk terhadap satu dengan yang 

lain. “Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka (kecurigaan), karena 

sebagian dari prasangka itu dosa.”

Menurut penulis, kekuatan hidup berdampingan inilah yang menjadi implikasi dari 

tawaashau (saling menasihati). Bila komunitas muslim dapat menjadikan nasehat-menasehati 

dalam kebenaran dan kesabaran sebagai budaya yang dilandasi cinta, maka kekompakan akan 

terwujud.

Buku ini sebetulnya tulisan-tulisan ceramah dari Ustaz Nouman yang terbagi menjadi 5 

bagian dan dibagi lagi dalam 13 bab. Diantaranya adalah: Terhubung dengan Allah melalui Doa, 

Menciptakan Komunitas Muslim yang Bersatu, Urusan Finansial Kita, Isu-isu Masa Kini, hingga 

sampai bab akhir yaitu Berfokus pada Akhirat. Terjemahan buku ini pun sangat mudah untuk 

dipahami. Tidak kaku dan jelas maknanya. Yang saya suka lagi, di setiap akhir tulisan selalu ada 

doa-doa yang diselipkan. Misalnya “Semoga Allah 'Azza wa Jalla tak menjadikan kita manusia 

dunia melainkan manusia akhirat yang selama di dunia selalu bekerja membangun akhirat”. 

(hlm. 150)

Buku ini sangatlah membantu dalam memahami setiap lembar kehidupan. Setiap 

manusia diberikan ujian dan cobaan yang berbeda dengan tujuan menguji keimanan 

seseorang. Selain itu dalam buku ini menjelaskan bagaimana cara kita berhubungan dengan 

sesama manusia dan bagaimana cara kita berhubungan dengan Sang Maha Pencipta. Revive 

Your Heart terapi Al-Qur'an untuk menyucikan hati. Inilalah berkah Al-Qur'an. Al-Qur'an 

membenahi perspektif kita menata prioritas kita apa yang perlu kita cemaskan dan tidak, apa 

yang perlu kita anggap penting dalam hidup, apa urusan yang dapat ditunda dan apa yang dapat 

ditangani sedikit demi sedikit. Untuk itu tetaplah berprasangka baik kepada Zat yang 

menggenggam segala-Nya. 

“

“

Penulis mencontohkan hal-hal yang 

mungkin pernah dan sedang dialami oleh kita 

pada saat ini. Dengan kondisi sekarang dimana 

banyak yang mengalami kehilangan pekerjaan 

atau penghasilan. Di buku  tersebut dituliskan 

ada orang yang sedang kehilangan pekerjaan, 

kemudian temannya menawari pekerjaan baru 

dengan gaji yang lebih rendah dari pekerjaan 

sebelumnya. Karena gengsi, dia tidak mau 

menerima pekerjaan itu. Ia menganggap 

tawaran itu hanya sebagai kebaikan yang datang 

dari manusia. Padahal dibalik peristiwa 

tersebut, ada Allah Swt yang berkehendak 

menggerakkan hati orang yang menawarkan 

pekerjaan. Dalam kondisi sulit, kita tidak boleh 

“memilih” ketika menerima kebaikan yang 

datang. 

Buku ini mengajak kepada kita sebagai 

manusia hendaklah selalu bersyukur dan 

meyakini bahwasanya Allah Swt sangat 

memperhatikan hamba-Nya. Janganlah di suatu saat ketika Allah mengambil sedikit nikmat 

yang Dia berikan kita berpikir ketidakadilan terjadi pada diri kita. Tetaplah berhusnuzan 

(berbaik sangka) kepada Allah Swt. Kemudian hiduplah berdampingan dengan siapapun, 

berbuat baik kepada siapapun, dan tidak memiliki prasangka buruk terhadap satu dengan yang 

lain. “Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka (kecurigaan), karena 

sebagian dari prasangka itu dosa.”

Menurut penulis, kekuatan hidup berdampingan inilah yang menjadi implikasi dari 

tawaashau (saling menasihati). Bila komunitas muslim dapat menjadikan nasehat-menasehati 

dalam kebenaran dan kesabaran sebagai budaya yang dilandasi cinta, maka kekompakan akan 

terwujud.

Buku ini sebetulnya tulisan-tulisan ceramah dari Ustaz Nouman yang terbagi menjadi 5 

bagian dan dibagi lagi dalam 13 bab. Diantaranya adalah: Terhubung dengan Allah melalui Doa, 

Menciptakan Komunitas Muslim yang Bersatu, Urusan Finansial Kita, Isu-isu Masa Kini, hingga 

sampai bab akhir yaitu Berfokus pada Akhirat. Terjemahan buku ini pun sangat mudah untuk 

dipahami. Tidak kaku dan jelas maknanya. Yang saya suka lagi, di setiap akhir tulisan selalu ada 

doa-doa yang diselipkan. Misalnya “Semoga Allah 'Azza wa Jalla tak menjadikan kita manusia 

dunia melainkan manusia akhirat yang selama di dunia selalu bekerja membangun akhirat”. 

(hlm. 150)

Buku ini sangatlah membantu dalam memahami setiap lembar kehidupan. Setiap 

manusia diberikan ujian dan cobaan yang berbeda dengan tujuan menguji keimanan 

seseorang. Selain itu dalam buku ini menjelaskan bagaimana cara kita berhubungan dengan 

sesama manusia dan bagaimana cara kita berhubungan dengan Sang Maha Pencipta. Revive 

Your Heart terapi Al-Qur'an untuk menyucikan hati. Inilalah berkah Al-Qur'an. Al-Qur'an 

membenahi perspektif kita menata prioritas kita apa yang perlu kita cemaskan dan tidak, apa 

yang perlu kita anggap penting dalam hidup, apa urusan yang dapat ditunda dan apa yang dapat 

ditangani sedikit demi sedikit. Untuk itu tetaplah berprasangka baik kepada Zat yang 

menggenggam segala-Nya. 



4 lembar roti tawar 2 butir telur,
kocok lepas

1 buah sosis,
iris sesuai selera

2 sdm mayones

2 sdm saus tomat Keju parut secukupnya
(Cheddar & Mozarella)

Paprika secukupnya,
iris memanjang

Chef Indi (6B)



Barakallah untuk SIT Aliya 
atas Milad yang ke-19. 

Semoga semakin sukses 
dalam mencetak generasi 
Qurani penerus bangsa 

sesuai dengan visi SIT Aliya 
“Terwujudnya sekolah Islam 

yang amanah, unggul, 
mandiri, dan inovatif dalam 
menghasilkan lulusan yang 
kompeten dan bertaqwa”
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