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 “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia  tetapi 
amalan-amalan yang kekal lagi shaleh adalah lebih baik pahalanya 
di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”. 

(QS. Al Kahfi ayat 46)

Anak merupakan salah satu amanah yang diberikan Allah SWT 

kepada kita semua. Oleh karena itu kita harus menjaga amanah itu 

dengan selalu menjaga kesalehannya. Tiga faktor yang paling berperan 

dalam membentuk karakter seorang anak adalah rumah, sekolah dan 

masyarakat. Orangtua memegang peranan penting dalam menjaga 

kesalehan seorang anak. Orangtua harus senantiasa memberikan 

teladan dan pendidikan yang baik terhadap mereka. Karena seorang 

anak bisa jadi menjadi perhiasan tetapi bisa juga menjadi ftnah untuk 

orangtuanya. 

Layaknya perhiasan jangan sampai kita terlena dengan itu lalu 

mengabaikan pendidikan seorang anak sehingga mereka pun jauh dari 

Sang Penciptanya. Ketaatannya kepada Allah SWT dan orang tua juga 

tutur katanya yang sopan itulah perhiasan terindah “Rabbanaa 

hablanaa min azwaajinaa wa dzurriyyaatinaa qurrota a'yun waj'alnaa 

lil muttaqiina imamaa.”

Sahabat Alinea pada tema “Children Are Parents Jewelry” kali 

ini marilah kita bermuhasabah “Apakah kita sudah senantiasa menjaga 

perhiasan kita dengan baik?”

Sekretariat :

Jl. Gardu Raya RT 03 RW 11 Bubulak - Bogor
Telp : (0251) 8422129 | Website : sitaliya.sch.id

Email : sitaliya01@gmail.com
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َّ َّ َِإنا � وإنـا إلْیھ راجعونَّ َ َ ِ ِِ ِ ِ ِ
Turut berduka cita sedalam-dalamnya atas berpulangnya 

Bapak H. Yusuf  Bin Mansur

(Ayahanda dari Ibu Iip Syarifah)

َٰ َّ َ ُ ُ ْ ْ ََ ْ ِّسْع مدخلُھ ، َْ ِاللُھم اغفْر لُھ واْرحْمُھ وعافھ واْعُف عنُھ ، وأكرم نزلُھ ، وو ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ َِّ
َ َّ ُّ َّْ َ ْ ْ ْ ْ َّْ ُ َِّ َ َ َ َ ِواغسلُھ بالماء والثلج والبرد، ونقھ من الذنوب والخطایا كما ُینقى الثْوُب األْبیُض من الدنس،َّْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ِ َ َِ ِِ

ًَ َْ َّْ َ َْ َ َ َ َ َ َ َ ِ وأْبدلُھ َداًرا خْیًرا مْن َداره ، واْھال خْیًرا مْن اْھلھ ، وزْوًجا خْیًرا مْن زْوجھ ، وقھ فتنة القْبر وعذاب النارَ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َِِ ِ

ْ َْ ِّب العالمینَُ َِالحْمد � ر َ َ ِ ِ َ
Selamat atas prestasi yang diraih oleh :

Ananda Arvin Rashad Sudjana (Juara 2) 
Ananda Arka Chestra Devara (Juara Favorit 2)

Pada Lomba Pramuka Siaga Bercerita Daconi Kalapa Cina ke XIII
di Pangkalan SMAN 1   Cianjur.

ْ َْ ِّب العالمینَُ َِالحْمد � ر َ َ ِ ِ َ
Selamat atas kelahiran ananda:

Kelahiran Buah Ha�

Prestasi

Belasungkawa

Shabira Rania Azalea (Bogor, 10 Mei 2021) 
Putri dari Ibu Ajeng Nia Indriani, S.P 



Membersamai sang buah ha� dalam se�ap 

ke s e m p a t a n  a d a l a h  s e s u a t u  y a n g 

membahagiakan. Kenikmatan yang sulit 

diukur dengan besaran materi. Karena �dak semua orang tua 

mampu membersamai anak-anaknya di se�ap waktu 

perkembangannya.

Anak adalah sebuah anugerah yang diberikan oleh Allah 

kepada para pasangan yang dikehendaki-Nya. Memiliki anak 

bagi pasangan yang telah menikah adalah hal yang 

didambakan. Dengan kehadirannya, rumah menjadi terasa 

lebih hidup dengan �ngkahnya, celotehnya, canda tawanya 

bahkan tangisnya.

Allah berfirman dalam Q.S Ali Imran: 14: “Dijadikan indah 

pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang 

diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak 

dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak 

dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi 

Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”

Kerinduan akan hadirnya buah ha� ditengah-tengah 

keluarga menjadi pengalaman pribadi bagi saya dan suami. 

Anak pertama kami lahir setelah hampir 5 tahun usia 

pernikahan. Sungguh anugerah yang sangat luar biasa. Saat 

kami telah berusaha untuk lebih berlapang dada, ikhlas 

menerima keputusan-Nya, �dak lagi bersedih dengan 

pertanyaan-pertanyaan yang terus menghantui dari orang-

orang sekitar, justru di saat itulah Allah mengabulkan doa dan 

harapan kami. 

Bagi siapapun pasangan yang sedang merindukan 

hadirnya seorang anak, teruslah bersabar, berdoa dan 

berikh�ar. Jangan merasa khawa�r bahwa doa-doa kita �dak 

didengar. Berhusnudzanlah karena Allah Maha Mendengar dan 

mengabulkan doa hamba-hambaNya yang senan�asa 

bermunajat  pada-Nya. Yakinlah bahwa Allah akan 

memberikannya di waktu yang tepat.  

Anak adalah anugerah yang juga merupakan perhiasan 

kehidupan dunia. Sebagaimana  Allah berfirman dalam Q.S Al 

Kahfi: 46, “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan 

dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi shaleh 

adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih 

baik untuk menjadi harapan.”

Dalam ayat ini anak diposisikan sebagai perhiasan 

dan kekayaan dunia bagi orang tuanya. Layaknya 

perhiasan dan kekayaan anak diperlakukan dengan baik, 

dijaga bahkan disayang sebaik-baiknya oleh para orang 

tua. Sehingga mereka akan tumbuh menjadi anak yang 

sehat fisik dan mentalnya, cerdas akalnya, mulia ha�nya 

dan menjadi penyejuk mata dan ha� bagi kedua orang 

tuanya.

Orang tua berkewajiban memberikan lingkungan 

dan pendidikan yang baik bagi putra putrinya. Ada �ga 

sarana yang berperan pen�ng dalam pendidikan anak 

yaitu rumah, sekolah dan lingkungan masyarakat. Dari 

ke�ganya rumahlah yang paling berpengaruh dalam 

membentuk kepribadian anak, karena di rumahlah anak 

banyak menghabiskan waktunya bersama orang tua. 

Orang tua harus mampu mendidik dan membimbing 

putra-putrinya, mengarahkan sikap yang keliru kepada 

sikap yang benar dan memberikan keteladanan yang 

baik.

 Anak membutuhkan ekspresi yang jelas dari sebuah 

kasih sayang orang tuanya. Mereka berada pada masa 

pra operasional konkret dimana mereka memahami dan 

menerima sesuatu secara logis apabila ada bentuk atau 

contoh yang nyata. Rumah merupakan benteng utama 

bagi anak dari pengaruh nega�f yang ada di lingkungan 

luar rumah dan pemilihan lingkungan tempat �nggal 

yang tepat serta sekolah yang bernuansa Islami haruslah 

menjadi prioritas bagi orang tua.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa rumah 

adalah tempat pendidikan pertama bagi anak, akan 

Oleh: Eka Irawa�, S.Pd.I

Anak Adalah Perhiasan 
Sekaligus Ujian Bagi Orangtua
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untuk menerima yang baik atau yang buruk dari orang tua atau 

pendidiknya.

Kita selaku orang tua harus dapat bercermin untuk melihat 

kondisi kita dan mengetahui kekurangan dalam kehidupan kita. 

Masing-masing kita perlu meningkatkan kualitas kepribadian dan 

merubah banyak kondisi untuk mendidik anak secara baik dan 

benar. Ayah yang merokok dituntut untuk berhen� merokok 

apabila ia �dak ingin anaknya menjadi seorang perokok, sehingga 

sang anak bisa belajar tentang pen�ngnya keinginan yang kuat 

untuk suatu perubahan. Ayah yang malas melakukan shalat 

berjamaah harus berubah menjadi rajin melakukannya jika ia 

benar-benar ingin anak lelakinya rajin shalat berjamaah di Masjid. 

Ibu yang menginginkan putrinya memakai jilbab, ia harus terlebih 

dahulu memberi contoh dengan memakainya, demikian 

seterusnya.

Nilai-nilai Islam sebagaimana yang telah diajarkan oleh 

baginda Rasulullah Saw harus senan�asa menjadi pedoman dalam 

mengasuh putra-putri tercinta karena hadirnya buah ha� dalam 

sebuah keluarga adalah amanah. Marilah kita sama-sama 

membekali diri dengan ilmu yang telah Allah dan Rasulullah Saw 

ajarkan! Semoga kita mampu mendidik dan membimbing putra-

putri kita menjadi anak-anak yang cerdas, berakhlak mulia, taat 

pada Allah dan rasul-Nya, sukses dunia akhirat sehingga mereka 

menjadi sebaik-baik perhiasan. Aamiin.

Referensi:

1.h�ps://islam.nu.or.id/post/read/114347/4-posisi-anak-dalam-al-qur-

an--penyejuk--perhiasan--ujian--hingga-musuh

2. Khalid Ahmad asy-Syantut, Rumah Pilar Utama Pendidikan Anak 

(Jakarta: Robbani Press, 2005), hlm.6

3.h�ps://www.kompasiana.com/syarif80/5a932f14cf01b46d9e44eb32/

4. Jamaal ‘Abdur rahman, Tahapan Mendidik Anak Teladan Rasulullah 

(Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2008)

5. Abdul Karim Bakkar, 75 Langkah Cemerlang Melahirkan Anak Unggul 

(Jakarta: Robbani Press, 2005)

tetapi hal ini �daklah mudah dilakukan oleh kita 

para orang tua terutama seorang ibu yang juga bekerja 

di luar rumah karena kita hanya memiliki sedikit waktu 

untuk membersamai putra-putri kita. Oleh karena itu, 

marilah kita sebisa mungkin menjadikan waktu di 

rumah waktu yang berkualitas yaitu dengan cara 

membangun kedekatan emosional dengan putra putri 

kita! Semisal mengajaknya mengobrol, memberi 

pujian atas hal-hal posi�f yang telah dilakukannya, 

bertanya tentang tugas sekolah dan lain-lain.

Selain sebagai perhiasan, anak pun dapat menjadi 

ujian atau cobaan bagi kedua orang tuanya. Karena itu, 

Allah mengingatkan agar kekayaan dan keturunan 

jangan sampai melalaikan para hambaNya. “Hai orang-

orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-

anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang 

siapa yang berbuat demikian maka mereka itulah 

orang-orang yang merugi.” (Q.S Al Munafiqun: 9)

Hal ini adalah perkara yang wajib atas se�ap orang 

tua untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari siksa 

api neraka. “Hai orang-orang yang beriman, 

peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka (Q.S 

At Tahrim: 6).

Terlahirnya seorang anak manusia ke muka bumi 

ini adalah dalam keadaan fitrah, sebagaimana sabda 

Rasulullah SAW: “Se�ap anak itu dilahirkan menurut 

fitrahnya. Maka hanya kedua orang tuanyalah yang 

akan menjadikannya seorang Yahudi, Nasrani atau  

Majusi.” (H.R. Bukhari)

Imam Al Ghazali dalam bukunya yang berjudul 

Ihya 'Ulumuddin telah menyebutkan: “Perlu diketahui 

bahwa jalan untuk mela�h anak-anak termasuk urusan 

yang paling pen�ng dan harus mendapat prioritas yang 

lebih dari yang lainnya.” Anak merupakan  amanah di 

tangan kedua orang tuanya dan kalbunya yang masih 

bersih merupakan permata yang sangat berharga. Jika 

ia dibiasakan untuk melakukan kebaikan, niscaya ia 

akan tumbuh menjadi baik dan menjadi orang yang 

bahagia di dunia dan akhirat, begitupun sebaliknya jika 

ia dibiasakan dengan keburukan serta ditelantarkan 

niscaya ia akan menjadi seorang yang celaka dan 

b i n a s a .  K a r e n a 

fi t r a h n y a l a h 

seorang anak akan 

s e n a n � a s a  s i a p 
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A w a l n y a 

pemberian hadiah 

sangat efek�f untuk 

pembiasaan berbuat 

baik. Akhirnya justru 

menjadi bumerang 

y a n g  m e r u g i k a n 

p e r k e m b a n g a n 

kepribadian anak itu sendiri. Orang tua sebenarnya sudah 

mulai faham, ke�ka anak selalu mensyaratkan sesuatu untuk 

perbuatan baiknya. Akan tetapi banyak yang menganggap itu 

biasa saja, sehingga menjadi kebiasaan terus menerus.  Apalagi 

jika sudah mulai menangis dan memberontak dengan raungan 

seper� anak anak yang tantrum. Hal lain yang menjadi 

kegagalan dalam penerapan pemberian adalah ke�ka anak 

menjadi mudah menangis jika menginginkan sesuatu. Mereka 

mengambil pelajaran, bahwa akan mendapatkan hadiah 

a p a b i l a  m e re ka  b e r h e n�  m e n a n g i s .  M e re ka  p u n 

menyimpulkan hal ini. Cara terbaik agar mendapatkan yang 

mereka inginkan adalah menangis sehingga, jadilah mereka 

anak anak yang mudah merengek-rengek, cengeng jika 

menginginkan sesuatu.

Anak mana yang �dak menyukai hadiah? Se�ap orang 

sangat menyukainya, bahkan orang dewasa pun senang 

dengan hadiah. Hadiah untuk anak-anak bisa berupa es krim, 

coklat, waktu bermain lebih, pergi wisata, pujian, atau mainan 

yang mereka sukai. Akan tetapi, apakah pemberian hadiah 

pada anak-anak merupakan sesuatu yang efek�k untuk 

memo�vasi mereka belajar, mandi di sore hari, sikat 

gigi, atau pekerjaan baik lainnya. Janji hadiah 

kepada anak akan memo�vasinya melakukan suatu 

perbuatan baik namun, perlu diperha�kan hal-hal 

tertentu dalam pemberian hadiah, agar �dak 

menjadi bumerang yang merugikan orang tua dan 

pertumbahan anak. Hal-hal yang perlu diperha�kan 

tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menghargai Perilaku Anak

Se�ap orang hendaknya memahami 

perbedaan antara sifat dan perilaku anak. Tidak 

memberikan hadiah pada kebaikan sifatnya, seper� 

pandai, rajin, atau can�k. Walapun orang dewasa 

pun sulit mendefinisikan pandai. Anak pada 

awalnya belum bisa bersepeda roda dua, kemudian 

dia terus berla�h. Maka dia menjadi pandai 

bersepeda. Akan tetapi �dak disebut pandai lagi 

ke�ka anak sudah terbiasa dan menajadi hal yang 

biasa. Orang tua harus benar-benar jeli terhadap hal 

i n i ,  ka re n a  j i ka  � d a k  m a ka ,  a ka n  j u st r u 

menggagalkan perjanjian dengan anak. Bahkan 

menjadi pertengkaran yang berkepanjangan, gara- 

gara  beda  perseps i .  Ber i lah  had iah  atas 

keberhasilan untuk selalu mengaji se�ap hari 

selesai Magrib, atau ke�ka sudah mau merapikan 

kamarnya sendiri.

2. Tidak Untuk Selamanya

Ke� ka  � m b u l  d a l a m  d i r i  o ra n g  t u a 

memberikan hadiah pada anak, maka harus punya 

keyakinan dan tekad, bahwa pemberian hadiah 

adalah �dak untuk selamanya. Pemberian hadiah 

hanya untuk sementara. Ke�ka mo�vasi untuk 

melakukan perbuatan baik itu sudah muncul dari 

dalam diri anak itu sendiri, maka pemberian hadiah 

bisa dihen�kan. Karena dia akan mengerjakannya 

tanpa imbalan hadiah. Maka perlu diperha�kan 

bentuk hadiahnya, metode pemberiannya sehingga 

jika anak sudah terbiasa melakukan hal tersebut 

Hadiah 
Oleh: Yanditasman Hia, S.Pd.I

Untuk  Buah Hati

 Ayah sedik it  b ingung.  Ia 

sedang terburu-buru pergi mengajar 

ke sekolah. Sedangkan Fa�mah sudah 

bersiap menghalangi di depan pintu 

rumah. Fa�mah adalah anak kedua 

yang berusia 2 tahun 11 bulan. Ia anak 

yang ak�f dan banyak bergerak. Ayah 

mencoba memberi penger�an agar Fa�mah di rumah saja 

bermain dengan kakaknya, tatapi Fa�mah yang cerdas 

menjawab, “Aku mau main sama kakak di rumah asal diberi 

uang seribu rupiah.” Bukan permasalahan jumlah uang seribu 

rupiah yang membingungkan ayah, tetapi karena imbalan uang 

itu sudah menjadi kebiasaan yang mulai sulit dihen�kan pada 

diri Fa�mah. 
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Dinding kamar dipenuhi dengan bintang s�ker warna warni. 

Manakala anak mampu melakukan suatu perbuatan yang 

diharapkan dan diberikan hadian bintang s�ker, yang tertangkap 

dalam pikiran mereka adalah kebanggaan karena perha�an dan 

pujian orang tua baginya. Pergi wisata, berenang, waktu main 

lebih, adalah bentuk-bentuk lain hadiah non-barang.

5. Bila Berupa Barang

Sangat dianjurkan agar anak �dak ketagihan dalam 

pemberian hadiah. Hadiah berupa sangat �dak dianjurkan. 

Sebab uang adalah benda ajaib yang punya pesona amat besar, 

yang amat membuat mereka ketagihan. Biasanya anak sangat 

menginginkan benda-benda yang mereka lihat dimanapun. 

Kepunyaan temannya, melihat di iklan telivisi, atau sosial media 

lainnya. Akibatnya muncul dalam diri mereka keinginan untuk 

m e m i l i k i  u a n g  s e n d i r i ,  s e h i n g g a  m e r e k a  b e b a s 

membelanjakannya. Sedangkan selera terhadap barang bagus 

juga terus meningkat. Karenanya perlu memperha�kan dua hal 

berikut: Pertama ,  nilainya, bukan harganya. Jangan 

menekankan kepada anak mengenai mahalnya hadiah. Pilih 

barang-barang yang eduka�f. Sebatang pulpen yang menarik, 

walau dengan harga �dak seberapa, akan memacu mo�vasinya 

jika diberikan dengan cara yang pas. Rencanakan pemberian 

hadiah dengan is�mewa, bungkus dengan indah, semenarik 

mungkin, berbentuk bola, warna-warni, sehingga anak merasa 

mendapatkan surprise. 

Kedua, barang yang dibutuhkan. Teli�lah kebutuhan 

mendesak anak. Mungkin kebutuhan pribadinya, kebutuhan 

bermain, atau kebutuhan sekolah. Barang-barang tersebut 

sangat tepat untuk dijanjikan sebagai hadiah, karena nan�nya 

orang tua tetap harus membelikannya, walaupun bukan sebagai 

hadiah. Sangat perlu merencanakan jauh hari sebelumnya tetang 

pemberian hadiah ini, sepaya bisa hemat dan efek�f. Ke�ga, 

bertahap. Buatlah rancangan yang bertahap ke�ka melakukan 

musyawarah denan anak. Hadiah bisa digabung antara non-

barang dan hadiah barang. Misalkan orang tua ingin anak sholat 

5 waktu, berikan satu bintang se�ap hari setelah selesai 5 waktu. 

Setelah 20 bintang akan mendapatkan buku cerita yang dia 

inginkan. Selanjutnya jika bintang sudah 40, akan dbelikan 

mainan mobil-mobilan. Begitu seterusnya, supaya anak 

termo�vasi dengan mudah dan menyenangkan. Jangan lupa 

hargai se�ap usahanya apabila �dak berhasil 5 waktu, mo�vasi 

terus degan usaha yang dia lakukan. 

Sumber bacaan: Istadi, Irawa�, Mendidik Anak Dengan Cinta, 

Jakarta, Cakrawala Publising : 2014

hadiah bisa dihen�kan. Hadiah berupa uang adalah 

bentuk yang sangat sulit dihen�kan. Kecuali jika 

diisyaratkan untuk ditabung dan nan�nya dibelikan 

sesuatu yang bermanfaat untuk kebutuhan anak itu 

sendiri. Seper� sepatu baru karena sepatu lama 

sudah mulai kekecilan, tas baru karena tas lama 

sudah rusak.

Orang tua harus bisa mendeteksi hadiah yang 

tepat, �dak besar-besar tapi anak cukup suka. 

Bertahanlah sebisa mungkin, jangan cepat 

memperbesar kuan�tas dan kualitas hadiah. Karena 

itu akan membuat anak ketagihan. Jangan juga 

terlalu dekat jarak pemberiannya, agar �dak cepat 

ketagihan terus. Disamping itu, terus beri 

penger�an pada anak pada saat pemberian hadiah, 

karena ke�ka menerima hadiah dia dalam kondisi 

yang bahagia dan memungkinkan mereka mudah 

menger�. 

3. Musyawarahkan Perjanjian

Anak-anak perlu penghargaan, diberi 

kepercayaan, merasa �dak digurui. Oleh karena itu 

libatkan anak dalam hal ini. Karena jika mereka 

dilibatkan akan lebih mudah untuk mereka 

mengiku� aturan tersebut. Beri penger�an akan 

pen�ngnya memperbaiki perilakunya. Kemudian 

dengarkan apa yang mereka inginkan. Mungkin 

terjadi keluhan dan penolakan. Barulah kemudian 

ajak kerjasama untuk mengubah perilaku, dengan 

janji imbalan hadiah. Baiknya secara tertulis, agar 

orang tua dan anak juga selalu mengingat perjanjian 

se�ap melihat tulisan tersebut.

4. Bukan Berupa Barang

Hadiah bisa dengan pujian, perha�an, atau 

bentuk lain kasih sayang seper� peluk, cium, dan 

sebagainya. Tidak perlu kawa�r apabila anak 

ketagihan dengan hadiah ini. Karena semakin 

banyak hadiah yang diberikan orang tua, semakin 

mendukung pula pada terbentuknya kepribadian 

posi�f anak dan kepercayaan diri yang mantap. 

Tentu saja hadiah ini disesuaikan dengan usia anak. 

Mereka yang masih kecil akan menyukai hadiah 

berbentuk kontak fisik seper� peluk dan cium, 

sementara yang sudah di bangku sekolah dasar 

lebih tepat dengan pujian, perha�an, dan 

komunika�f efek�f.

Bintang prestasi bagi yang �dak menger� 

akan menganggapnya sesuatu yang remeh dan lucu. 



 Anak, dalam beragam usia dengan berbagai 

perilakunya biasanya menarik perha�an orang dewasa. 

Dunia anak adalah dunia yang penuh dengan canda tawa 

dan kegembiraan sehingga orang dewasa akan ikut 

terhibur dengan hanya melihat �ngkah polah mereka.

Pada kehidupan sehari-hari, berbagai �ngkat usia 

anak dapat kita ama�. Ada bayi, ba�ta, balita, anak usia 

TK, sampai anak usia sekolah dasar. Semua kategori umur 

anak tersebut dikelompokkan sebagai fase anak usia dini. 

Anak usia dini juga sering disebut golden age (usia emas) 

karena pada rentang usia ini  anak mengalami 

pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat pada 

berbagai aspek.

Anak usia dini mempunyai karakteris�k yang khas 

dibanding anak pada usia lainnya. Karakteris�k tersebut 

yaitu :

1. Memiliki rasa ingin tahu yang besar 

Anak usia dini sangat tertarik dengan dunia sekitarnya 

dan ingin mengetahui segala sesuatu yang terjadi di 

sekelilingnya. Pada usia 3 – 4 tahun anak suka 

membongkar pasang segala sesuatu untuk memenuhi 

rasa ingin tahunya, anak juga mulai gemar bertanya 

meskipun dalam bahasa yang sederhana. 

Pertanyaan anak usia ini biasa diwujudkan 

dengan kata 'apa' atau 'mengapa'.

2. Merupakan pribadi yang unik

Meskipun banyak terdapat kesamaan dalam 

pola umum perkembangan se�ap anak 

meskipun kembar memiliki keunikan 

masing-masing, misalnya saja dalam hal 

minat, gaya belajar, dan latar belakang 

keluarga. Keunikan ini dipengaruhi dari 

faktor gene�s dan lingkungan.

3. Suka berfantasi dan berimajinasi

Fantasi dan imajinasi pada anak sangat 

pen�ng bagi pengembangan krea�vitas dan 

bahasa. Oeh karena itu, selain perlu 

diarahkan agar secara perlahan anak 

mengetahui perbedaan khayalan dengan 

kenyataan. Fantasi dan imajinasi tersebut 

juga perlu dikembangkan melalui berbagai 

k e g i a t a n  m i s a l n y a  b e r c e r i t a  d a n 

mendongeng.

Mengenal Pribadi Anak

Oleh: Kusnia, S.Pd
Image: www.ibudanbalita.com



7. Sebagai bagian dari makhluk sosial.

Anak usia dini mulai suka bergaul dan bermain dengan 

teman sebayanya. Ia belajar bebagi, mengalah, dan 

antri menunggu giliran saat bermain dengan teman-

temannya. Melalui interaksi sosial dengan teman 

sebayanya ini, akan terbentuk konsep dirinya. Anak 

juga belajar bersosialisasi dan belajar untuk diterima 

dilingkungannya.

Masyaa Allah anak adalah amanah dari Allah SWT. 

Anak-anak yang salih dan salihah adalah penyejuk mata 

bagi orangtuanya. Tingkah lucu, rasa ingin tahu yang 

�nggi bahkan celoteh-celoteh riang yang mengisi 

rumah adalah nikmat dari Allah. Anak-anak usia dini 

adalah “jewelry” yang akan memancarkan kilaunya.

SUMBER BUKU:

Perkembangan dan Konsep Dasar Pengembangan Anak 

Usia Dini (SITI AISYAH, dkk.) Penerbit Universitas Terbuka.

4. Masa paling potensial untuk belajar

Anak usia dini terutama dibawah 2 tahun 

menjadi masa yang paling peka dan potensial  

bagi anak untuk mempelajari sesuatu. 

Pendidik dan orang tua perlu memberikan 

berbagai s�mulasi yang tepat agar masa ini 

�dak terlewatkan begitu saja, tetapi diisi 

dengan hal – hal yang dapat mengop�malkan 

tumbuh kembang anak.

5. Menunjukkan sikap egosentris.

Anak usia dini biasanya memahami sesuatu 

hanya dari sudut pandangnya sendiri, bukan 

sudut pandang orang lain. Anak egosentris 

juga lebih banyak berpikir dan berbicara 

tentang dirinya sendiri dan �ndakannya pun 

menguntungkan dirinya saja di bandingkan 

orang lain. Kegiatan yang dapat mengurangi 

egosentris anak misalnya mengajak anak 

mendengaran cerita (story telling), mela�h 

kepedulian sosial dan empa� anak dengan 

memberi bantuan pada anak ya�m atau 

korban bencana.

6. Memiliki rentang daya konsentrasi yang 

pendek.

Berg (1988) mengatakan bahwa rentang 

perha�an anak usia 5 tahun untuk duduk 

tenang memperha�kan sesuatu adalah 

sekitar 10 menit, kecuali untuk hal-hal yang 

membuatnya senang. Children are 
Parents Jewelry� 
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Ustadz, adakah acara halal bihalal pada masa Nabi SAW? Apa yang 

dikonsumsi beliau di saat Idul Fitri? Terimakasih atas jawabannya.

-Hamba Allah-

Pada masa Nabi SAW tidak pernah ada istilah halal bihalal. Bahkan sampai sekarang, orang-orang Arab di 

negerinya tidak mengenal istilah itu. Sepertinya ini merupakan khas made in Indonesia yang dimaksudkan untuk 

saling mengucapkan selamat lebaran, saling bermaafan, silaturahim, dan makan bersama setelah sebulan penuh 

menunaikan ibadah puasa. Jika yang dimaksudkan demikian, hal ini pernah terjadi pada masa Nabi SAW. 

Dalam kitab Fat-hul Bari Syarh Shahih al-Bukhari (V/119), Imam Ibn Hajar al-Asqalani mengungkapkan bahwa 

seorang sahabat bernama Watsilah ketika bertemu Nabi SAW pada hari raya, ia berkata: Taqabbalallahu minna wa 

minka (semoga Allah menerima ibadah kita). Nabi kemudian menjawab, “Na'am,  Taqabbalallahu minna wa minka.” 

Para sahabat pun saat bertemu juga saling mengucapkan Taqabbalallahu minna wa minka. Mengenai makanan khas 

di hari raya tidak ada kejelasan secara khusus. Dalam hadis riwayat Imam al-Bukhari hanya disebutkan bahwa Nabi 

SAW sarapan kurma di hari Raya sebelum malaksanakan shalat Id. Hal ini dikembangkan pada masa tabiin (generasi 

setelah sahabat Nabi) menjadi gula-gula (halawah). Bahkan di Makkah dan Madinah sekarang ini, para tamu yang 

datang untuk bersilaturahim biasanya disuguhi permen disamping makanan dan kue-kue. 

Intinya, tradisi lebaran yang berkaitan dengan ucapan selamat, menu khusus, pakaian baru, hiburan dan lain 

sebagainya sudah terjadi pada masa Nabi SAW. Meski dalam format yang sederhana, sesuai kondisi sosial budaya 

masyarakat saat itu, namun tradisi ini terus berkembang dan menyebar luar ke berbagai wilayah di belahan dunia 

dengan tambahan budaya lokal seperti yang kita lihat sekarang. Tentunya hal tersebut diperbolehkan selama tidak 

dicampuri maksiat dan kemungkaran. Wallahu a'lam.

KONSULTASI AGAMA HIDAYAT LUKMANMAHFUD



Anak adalah permata bagi orangtua. Kami termasuk yang ragu ketika anak 

dititipkan di pesantren. Karena bagaimanapun, mereka akan jauh dari 

pantauan kami. Seolah kami menelantarkannya. Bagaimana menurut 

Ustadz? 

-Hamba Allah-

Secara umum, saya sepakat. Karena anak adalah titipan dari Allah SWT yang harus dijaga dengan sebaik-

baiknya. Perkembangan dan kebutuhannya harus diperhatikan, baik secara fisik, mental, maupun yang lainnya. 

Karenanya, tidak sedikit orangtua yang sangat memproteksi anaknya dari 'dunia luar'. Mungkin khawatir buah hatinya 

terjebak dalam pergaulan yang tidak diharapkan. 

Namun tentunya kekhawatiran ini perlu diimbangi dengan upaya kita dalam menyiapkan mental dan spritual 

sang anak. Tidak hanya materi yang kita berikan, tetapi bekal ruhani yang tulus dan suci untuk mereka. Di masanya 

nanti, mereka harus tumbuh dengan baik, berakhlak mulia, mempertahankan akidahnya dan tangguh dalam 

menghadapi dan menjawab tantangan zaman. Dalam menjalankan upaya ini, di antara orangtua ada yang menitipkan 

putra-putrinya kepada para ulama untuk belajar di pesantren. Di sana tidak hanya diajari ilmu keduniaan, namun 

kepribadian dan mental ditempa selama 24 jam agar nantinya lahir para pemimpin yang hebat di masa depan. 

Berdasarkan argumentasi di atas, menitipkan anak ke pesantren bukan berarti menelantarkannya. Terlebih 

jika disertai niat agar mereka tumbuh menjadi anak yang saleh dan berbakti kepada orangtua serta bermanfaat bagi 

sesama untuk kemuliaan mereka di dunia dan di akherat. Kecuali jika orangtua tersebut menyuruh anaknya belajar ke 

pesantren, setelah itu ia tidak mengontrol perkembangannya dan tidak peduli dengan kondisi putra-putrinya di sana. 

Memang, menitipkan anak ke pesantren berarti siap untuk hidup jauh dengannya. Orangtua harus rela 

anaknya dididik secara full time di sana. Karenanya, orangtua harus memilihkan pesantren yang baik dan sesuai 

dengan orientasi pendidikan yang diminatinya. Jangan sampai ia masuk dalam kelompok manusia yang disebut Allah 

SWT dalam firman-Nya: “Mereka mengetahui yang lahir (tampak) dari kehidupan dunia; sedangkan terhadap 

(kehidupan) akhirat mereka lalai.” (QS. Ar-Ruum: 7). 

Berdasarkan ayat di atas, menitipkan di pesantren adalah pilihan. Semuanya dikembalikan pada niat, orientasi dan 

tujuan. Sebagai umat Islam kita diperintahkan untuk berimbang antara dunia dan akhirat (lihat QS Al-Qashash: 77). 

Jika anak kita hanya dibekali ilmu pengetahuan dan keterampilan di sekolah (dalam waktu yang terbatas) tanpa 

ada sentuhan pendidikan karakter yang baik di rumah dan lingkungan sekitarnya, maka tidak heran akan muncul 

generasi yang cerdas namun kurang beradab. Dengan demikian, dimanapun anak kita mengenyam pendidikan, di 

pesantren ataupun lembaga lainnya, peran orangtua sangat dibutuhkan. Terutama untuk mengontrol benteng 

iman, kekuatan jiwa dan karakter keislaman, serta kepribadian dan kemandirian. Semua karena anak adalah 

permata bagi setiap orangtua untuk mencapai kebahagiaan. Wallahu a'lam.

KONSULTASI AGAMA HIDAYAT LUKMANMAHFUD



amadan tahun ini sudah pergi. Kita R menunggunya 11 bulan lagi untuk kembali. 

Gema takbir, tahmid, dan tahlil pun saling 

bersahut di malam Idul Fitri. Semua merayakan hari 

kemenangan dengan sepenuh hati. Lepas dari jeratan 

hawa nafsu yang menyebabkan jiwa merugi. Menahan 

rasa lapar dan dahaga di siang hari. Mengekang segala 

hal yang dapat mengikis pahala puasa di akhirat nanti.

Allahu akbar wa lillahil hamd. Allah Maha 

Besar. Segala puji hanya bagi-Nya. Idul Fitri tahun ini 

mirip dengan tahun sebelumnya. Tidak ada mudik ke 

kampung halaman. Tidak ada kunjungan antar 

keluarga dan sesama teman. Meski ada namun dalam 

suatu batasan. Kondisi pandemik ini yang memaksa 

kita untuk menjaga jarak dan hubungan. Sebab gugus 

tugas covid-19 masih merasa belum aman. 

Merebaknya kasus baru cukup mengganggu. Relaksasi 

yang sempat longgar akhirnya diperketat kembali. 

Di sisi lain, Idul Fitri memiliki cerita sendiri. 

Selain sebagai hari raya bagi kaum muslimin, ia adalah 

tradisi yang mengakar kuat di tengah masyarakat. 

Khususnya di wilayah Indonesia dan seantero belahan 

dunia pada umumnya. Sebagai hari raya, Idul Fitri 

merupakan salah satu hari besar yang istimewa bagi 

umat Islam selain Idul Adha. Pertama kali dirayakan 

pada tahun ke-2 setelah Nabi hijrah ke Madinah. 

Tepatnya pada tanggal 1 Syawal, usai kaum muslimin 

melaksanakan kewajiban puasa di bulan Ramadan. 

Pada hari raya, Rasulullah SAW merayakan 

kegembiraan bersama para sahabat. Mereka saling 

menyampaikan ucapan selamat dan saling 

mendoakan dalam kebaikan dan keberkahan. Tidak 

cukup di situ, beliau juga membiarkan beberapa 

sahabat meluapkan keceriaan dengan tarian dan 

nyanyian. Tentunya selama masih dalam batasan yang 

layak dan tidak mengandung unsur kemaksiatan. Hal 

ini sebagaimana tercantum dalam kitab-kitab hadis, 

antara lain adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam 

al-Bukhari dari jalur Aisyah RA tentang budak-budak 

perempuan yang bernyanyi di rumah Nabi pada hari 

Id.  

Di Indonesia sendiri, kita mengenal tradisi 

halal bihalal. Istilah yang sangat populer selepas Idul 

Fitri. Penggagas istilah ini adalah KH Abdul Wahab 

Hasbullah dari Nahdhatul Ulama. Ketika itu, Bung 

Karno ingin mempersatukan tokoh-tokoh politik di 

istana selepas puasa. Beliau ingin mereka 

mengesampingkan perbedaan untuk kemajuan 

negara. Disampaikanlah istilah halal bihalal dengan 

tujuan agar mereka saling bermaafan dan menatap 

negara Indonesia ke depan. Sampai sekarang, istilah 

ini terus mengakar di tengah masyarakat yang plural. 

Meski pandemi, bangsa ini tetap menjalaninya. Bagi 

mereka, tidak sah idul fitri tanpa acara silaturahmi. 

Tanpa kampung halaman yang dikunjungi. Meski ada 

larangan untuk pergi kesana kemari, namun semua 

tidak mematahkan nyali untuk bersilaturahmi. 

Demikianlah tradisi yang turun temurun sampai saat 

ini.

Dalam al-Quran Surat al-Ra'd (13) ayat 21, 

Allah menegaskan tentang salah satu tanda ulul albab 

(orang-orang yang berakal). “Dan orang-orang yang 

menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar 

dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan 

takut kepada hisab yang buruk.” Ayat ini secara umum 

berisi karakter orang yang berakal, yang senantiasa 

mengambil pelajaran dari ajaran agamanya. Imam al-

Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya merinci apa saja 

yang Allah perintahkan untuk disambung. Hal ini 

mencakup hubungan dengan Allah dan Rasul-Nya, 

hubungan dengan keluarga, karib kerabat, 

pemerintah, dan manusia secara umum. Di sana ada 

hak-hak Allah dan Rasul-Nya yang harus ditunaikan, 

yaitu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mencintai 

dan menaatinya.

Oleh : Mahfud Hidayat Lukman



Hubungannya dengan keluarga, antara lain 

kepada orangtua, pasangan hidup, anak-anak, dan 

kerabat dekat yang memiliki ikatan nasab. Mereka 

harus diberikan hak-haknya, yaitu dengan berbuat 

baik, bertutur kata yang sopan, dan tidak menyakiti 

hati dan perasaannya. Begitu pula hubungannya 

dengan pemerintah. Semuanya ada dalam koridor 

menunaikan hak-hak keagamaan (diniyyah) dan hak-

hak dun-yawiyyah (keduniawian atau bermasyarakat).

D a l a m  ka l i m at  b e r i ku t nya  s e te l a h  

menyambung ikatan yang Allah perintahkan untuk 

disambung adalah mereka takut kepada Allah dan 

hisab yang buruk. Imam al-Thabari rahimahullah (w. 

310 H) menjelaskan dalam tafsirnya, Jami al-Bayan fi 

Tafsir al-Quran, bahwa seharusnya setiap orang takut 

ketika dihisab di akhirat nanti mendapati dosa-

dosanya tidak ada satupun yang diampuni. Mungkin 

dia beritigfar hanya sebatas lisan, namun perilaku dan 

ucapannya masih menyakiti dan tidak menjalankan 

silaturahmi. Naudzu billah.

Imam al-Razi (w. 606 H) bahkan dalam 

tafsirnya, Mafatih al-Ghaib atau dikenal juga dengan 

al-Tafsir al-Kabir, silaturahmi ini juga menjangkau 

hubungan kita dengan alam semesta. Bagaimana sikap 

kita dalam memperlakukan alam di sekitar kita dengan 

baik. Dalam tafsirnya ini, beliau mengutip perkataan 

Imam Fudhail bin Iyadh bahwa seorang belum 

dikatakan baik dan berbuat kebaikan yang 

sesungguhnya apabila masih berlaku buruk kepada 

hewan piaraannya. Karenanya silaturahmi ini menjadi 

kunci seseorang dikategorikan sebagai hamba yang 

berkarakter mulia. Tidak berlebihan jika Idul Fitri yang 

merupakan salah satu hari raya umat Islam ini banyak 

diisi dengan silaturahmi. Semua dilakukan demi 

mengharap rida Allah semata. 

Sebagaimana kelanjutan ayat di atas adalah: 

“Dan orang yang sabar karena mengharap keridaan 

Tuhannya, melaksanakan salat, dan menginfakkan 

sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka, 

secara sembunyi atau terang-terangan serta menolak 

kejahatan dengan kebaikan; orang itulah yang 

mendapat tempat kesudahan (yang baik), (yaitu) 

surga-surga 'Adn, mereka masuk ke dalamnya 

bersama dengan orang yang saleh dari nenek 

moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak 

cucunya, sedang para malaikat masuk ke tempat-

tempat mereka dari semua pintu; (sambil 

mengucapkan), “Selamat sejahtera atasmu karena 

kesabaranmu.” Maka alangkah nikmatnya tempat 

kesudahan itu”. (QS. Ar-Ra'd (13): 22-24).

Semoga dengannya, kita dikelompokkan 

sebagai hamba yang dapat mengambil pelajaran dari 

agama kita. Tidak hanya salat dan infak, melainkan 

juga dengan menjalin tali kekeluargaan dan 

persahabatan serta membalas keburukan dengan 

kebaikan. Wallahu a'lam.

“

“



S uatu hari aku dan kakakku sedang bermain game. Aku 

dan kakak main game satu jam lebih. Bunda selalu 

mengingatkan “Sudah mainnya!” lalu kakak bilang “Iya 

sebentar lagi ....” Bunda sedang masak di dapur. Beberapa 

jam kemudian ketika aku lihat jam ternyata sudah 

menunjukkan pukul 18.00 WIB waktunya buka puasa. Bunda 

masih di dapur. Aku menyesal tidak membantu bunda.

Keesokan harinya, sebelum buka puasa,  aku dan 

kakakku membantu bunda menjaga adik dan membantu 

merapihkan rumah serta menyiapkan makanan untuk 

berbuka. Senangnya bisa membantu bunda.

ari ini adalah presentasi proyek akhir kelas VI. Saya membuat proyek rangkaian bel listrik H sederhana. Persiapan yang saya lakukan adalah menyiapkan alat dan bahan. Kemudian 

menyusunnya menjadi rangkaian. Setelah jadi, saya lanjut untuk mengisi template yang 

diberikan oleh wali kelas lalu. Berikutnya membuat power point untuk presentasi. Alasan saya 

memilih proyek ini karena ingin menambah pengetahuan tentang IPA, terutama magnet.

Ada perasaan gugup sesaat dan saat sedang presentasi  tetapi, Alhamdulillah bisa dilalui 

dengan baik. Bu Is dan Bu Sisi adalah penguji untuk kelas VI A. Setelah mempresentasikan power 

point saya diberikan pertanyaan oleh penguji.

Saya bersyukur karena telah maksimal dalam mempresentasikan proyek akhir dengan 

sebaik mungkin. Terima kasih kepada orang tua karena selalu mensupport saya dan terima kasih 

kepada guru-guru yang juga telah mensupport dan mendidik dengan tulus dan baik hati.

Raisya (6A)

Tsamir (1C)



Pada suatu hari ketika Hanin sedang asyik bermain gawai, terdengar suara ibu memanggilnya.
Ibu	 : “Hanin, tolong bantu Ibu mengangkat jemuran ya!”
Hanin	 : “Iya Bu, sebentar.”
Beberapa menit kemudian ….
Ibu	 : “Hanin, sudah belum mengangkat jemurannya?”
Hanin	 : “Belum Bu, sebentar, lagi seru nih game nya (Hanin menjawab dengan nada suara yang agak 
                   keras).”
Hanin masih asyik bermain dengan gawainya. Tak lama kemudian ibu mendatangi Hanin yang sedang 
berada di kamarnya.
Ibu	 : “Hanin Anak Ibu yang baik, lagi sibuk ya?”
Hanin kaget, dia meletakkan gawainya dan mendengarkan ibu bicara.
Ibu	 : “Hanin tau gak, berbuat baik apa yang disukai Allah?”
Hanin	 : “Apa itu Bu?”
Ibu      : “Yaitu membantu orang tua, mengasihi dan lemah lembut terhadap orang tua. Jika Hanin 

mau menjadi permata hati Ibu, berbuat baiklah terhadap orang tua, 
                  contohnya dengan   membantu Ibu di rumah.”
Hanin   : “Maafin Hanin ya Bu, tidak langsung mengerjakan perintah Ibu. Maafin 
                 juga karena suara Hanin yang keras tadi ya Bu, Hanin menyesal dan janji insya 
                 Allah tidak akan mengulanginya lagi. Hanin ingin jadi permata hati Ibu yang 
                 baik, sopan dan lembut.” (Hanin memeluk Ibu)
Ibu	 : “Ibu selalu doakan Hanin jadi anak solilah permata hati 
                 Ibu”.

Anisa Zafira Anum (2B)

uatu hari ayah berjanji padaku kalau setoran hadis selesai sampai 15 hadis, aku boleh pilih 1 S mainan. Aku jadi semangat untuk menghafal karena aku ingin sekali mainan transformer. 

Akhirnya aku selesai juga sampai hadis 15. Aku menagih janji ayah. Kamipun pergi ke toko 

mainan. Ternyata transformer yang aku mau harganya mahal sekali.

     Ayah mengatakan padaku, "Uangnya ada untuk beli transformer yang Ariq mau, tapi rasanya 

sayang kalau uang segitu untuk beli mainan. Bagaimana kalau beli yang lebih murah, sisanya kita 

berbagi untuk buka puasa anak yatim? Itu akan jadi hadiah yang sangat berharga."

          Aku diam dan berfikir sebentar lalu aku bilang, "Aku setuju dengan ide Ayah." Akhirnya aku 

memilih mainan transformer lain yang harganya setengah dari yang tadi aku pilih. Rasanya senang 

sekali saat aku memutuskan menyumbangkan sebagian hadiahku. Apalagi saat dikirim foto anak-

anak yatim sedang berbuka puasa dengan ceria, yang sebagiannya adalah hadiahku.

Ariq Ilmany Satria (3B)



Cintaku ...

Engkau hadir dari hati

Aku mencintai Ummi dan Abi

Setiap mereka kesulitan

Aku akan membantu mereka

Karena merekalah aku hidup

Cintaku ...

Tidak akan pudar

meskipun aku sedang tidak sadar

Kadang aku cape dan lelah

Tetapi aku tidak menyerah

Terima kasih Ummi dan Abi

Aku menyayangi kalian ...

CINTAKU

UNTUK UMI DAN ABI

Karya : Mestya (3A)

Keluarga sebagai pelindungkuAku sangat sayang ibukuAku sayang ayahkuAku juga sayang adik-adikku
Merekalah keluargaku, milikku seutuhnya ...Sangat bahagia bisa memilikinyaSelalu ada dalam suka dan dukaKami selalu saling melengkapiJangan pisahkan kami, Tuhan ...

SAYANG
KELUARGAKarya : Afia Zahra Q. M (2A)



Kalianlah mutiara yang berkilau ...
Dari pertama kali kutatap saat lahir 

Yang menghiasi hari-hari begitu indah
Dalam tawa dan kasih yang tiada tara

Anak-anakku ...
Kalianlah yang sesungguhnya telah mengajarkan ibumu ini 

arti kasih sayang yang tulus, 
arti mencintai yang tak pernah usai, 

arti memaafkan yang tiada bertepi ...

Berulang kali ...
setiap hari ...

Selalu saja ibumu dipenuhi raut wajah kesal dan penuh omelan
Namun wajah-wajah kalian tetap penuh senyuman

Mendekat takut-takut berharap 
masih ada maaf dan kasih sayang ibumu untukmu 

Pelukan hangatku yang selalu kauinginkan
Ciuman penuh sayangku yang selalu kau nantikan

Senyuman tulusku yang selalu kau harapkan
Segala cerita sebelum tidur yang selalu kau dengar 

meski sambil  terkantuk ibumu ini bertutur 

Nak ...
Kalianlah mutiara yang selalu bersinar di hati ibu

Meski seringkali tak terpancar cahayanya di wajah lelah ibu
Tapi, percayalah ...

Doa ibu menembus langit hanya untuk kebaikan dan kebahagiaanmu 
Doa ibu mengiringi setiap langkahmu selalu 

Maka, kelak kalian dewasa
Kenanglah segala hal indah bersama ibu

Maafkanlah khilaf ibu dan segala lelahnya
Doakanlah kebaikan bagi ibumu yang mulai menua ...

Semoga Allah meridhai kita kelak bersama di Jannah-Nya ...
Aamiiin...

Untuk Anak-anakku Tersayang

Karya: Bunda Eva (Bunda Alya dan Ariq)



his is Ahmad. He is a smart and kind student. He is very famous in his school and his friends would like T to study with him. But there's an interesting story about him and his best friend.  One day, there was 

a new student called Amir. Unlike Ahmad, Amir was a naughty and lazy boy. But he wanted to be 

Ahmad's friend. At first, Ahmad played with Amir and everything was just fine. But later, Ahmad became 

naughty and lazy just like Amir. He became addicted in games and what was far worse that he often forgot to 

study in his nights. 
Ahmad's parents later discovered it and were very disappointed. Ahmad got low scores on his school 

report book and got a bad score for attitude. But as a good parent, instead of scolding their son, they decided 

just to take his gaming console as a punishment and told him that he had to be diligent and kind to everyone. 

They told Ahmad that he had to do good things, be wise in making friends, and also to be polite to his parents 

and teachers. Later, he realized what was wrong with him. 
The next day, he met Amir and told him about anything they've done. Amir realized it too, but he took a 

long time to be completely changed. At last Amir and Ahmad promised to themselves to be kind not just to 

their friends or teachers but also to their parents. Ahmad felt grateful to have parents that were care about 

their children. 

Lesson: Be wise in making friends. Keep parents' trust because Allah's blessing is the blessing of parents and 

Allah's wrath is the wrath of parents. 

“Wealth and children are the adornment of the life of this world. The

 lasting improving deeds (that improve the soul) are better with your

 Lord in reward and better in expectation.” 

(Q.S. al Kahfi : 46)

Written by : Athar Luthfi (6D)





pa kabar sahabat Alinea? Semoga senantiasa A sehat wal afiyat ya. Bertemu lagi nih dengan 

profil majalah alinea, beliau adalah salah satu 

guru di SDIT Aliya. Langsung saja yuk kita simak profil 

beliau berikut ini. 

Namanya adalah Nandang Mursyid, SHI, biasa 

dipanggil Pak Nandang ketika berada di lingkungan SIT 

Aliya. Beliau merupakan sosok pria keturunan sunda 

yang lahir di daerah Cisaat, Sukabumi pada tahun 

1972. Saat ini beliau tinggal di Kampung Babakan Rt 01 

RW 11 Kelurahan Bubulak Kecamatan Bogor Barat Kota 

Bogor. Pak Nandang di SDIT Aliya saat ini sebagai wali 

kelas 3A. Beliau mulai bergabung dengan SDIT Aliya 

sejak tahun 2007, wah cukup lama juga ya. 

Menjadi bagian dari keluarga besar Sekolah Islam 

Terpadu Aliya sejak 14 tahun lalu merupakan 

kebahagian yang dirasakan oleh Pak Nandang. Guru 

yang sangat menyukai olah raga futsal ini memiliki 

kelebihan yaitu dengan izin Allah dapat mengobati 

orang sakit dengan ilmu terapi (bekam dan ruqyah 

syar'iyyah) yang dikuasainya. Bahkan Pak Nandang 

juga dapat memberikan sugesti positif bagi siapapun 

yang membutuhkan bantuannya. Beliau sangat gemar 

mengikuti kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan 

pengobatan alternative sehingga dapat memberikan 

manfaat kepada umat. Saat ini beliau tercatat sebagai 

anggota ARSYI (Asosiasi Ruqyah Syar'iyyah Indonesia) 

Pernikahan Pak Nandang dengan istrinya yang 

bernama Ibu Latifah telah dikaruniai 4 orang anak yaitu 

: Naifah Kaysa Mursyid, Leilani Naeemullah Mursyid, 

Azfeer As Syazani Mursyid, dan Afra Mafaza Mursyid. 

Menurut Pak Nandang, perhiasan sejati bagi orangtua 

bukanlah emas, permata, dan semisalnya melainkan 

anak-anak. Oleh karena itu, anak-anak harus kita rawat 

dan jaga dengan benar agar senantiasa menjadi 

perhiasan bagi orangtuanya.  

Guru yang merupakan lulusan tahun 2005 dari 

STAI Al Hidayah Bogor ini sangat menyayangi anak-

anaknya. Beliau sangat memperhatikan pertumbuhan 

dan perkembangan mereka, terutama pendidikannya. 

Sebagai orangtua sekaligus juga guru, Pak Nandang 

tidak merasa lelah mengurusi, mengajar dan mendidik 

anak-anaknya. Hal itu dikarenakan, anak adalah 

motivasi dan kebahagiaan di saat lelah dan juga 

sebagai aset masa depan, pungkas guru yang sangat 

hobi sop daging kambing ini. 

Sebelum di Aliya, guru yang menyukai kopi ini juga 

pernah mengajar di SMP dan SMA YP 17 selama 1 

tahun. Pengalaman sebagai seorang guru, beliau 

terapkan dalam kehidupan keluarganya dengan 

memberikan keteladanan pada anak-anaknya serta 

memberikan pemahaman khusunya mengenai agama 

Islam yang benar agar kelak anak-anaknya dapat 

tumbuh dengan adab yang mulia. 

Dalam hal menyekolahkan anak-anaknya pun, 

Pak Nandang memilih sekolah yang dapat mencetak 

anak-anaknya menjadi manusia yang taat pada Allah 

SWT, mengikuti sunah Nabi Muhammad Saw serta 

berlandaskan pada al quran dan hadis. Hal itu 

dilakukan oleh Pak Nandang dan istri guna 

mewujudkan anak yang soleh dalam agama dan cerdas 

dalam pengetahuan umum. 

Selama berada di Aliya, beliau sangat senang dan 

sangat bersyukur karena bisa menemukan dan 

menguasai ilmu-ilmu yang baru terutama di dalam 

cara menterapi anak-anak yang berkebutuhan khusus. 

Pak Nandang berpesan kepada seluruh anak-anak SDIT 

Aliya juga para alumninya agar menjadikan setiap 

kondisi menjadi sarana untuk mendapatkan ilmu yang 

bermanfaat. 

Pak Nandang mengucapakan Terima kasih yang 

tak terhingga kepada yayasan himma 'aliya yang 

telah memberikan kesempatan untuk bergabung 

menjadi bagian dari keluarga besar Aliya. Beliau 

berpesan semoga Yayasan Himma 'Aliya semakin 

solid dan saleh untuk membangun Aliya yang lebih 

besar lagi. (Abdul)

>> Nandang Mursyid, SHI



emiliki nama lengkap Muhammad M Akmaludin, beliau adalah salah satu 

Satuan Pengamanan (Satpam) di  

lingkungan SIT Aliya dengan pangkat Komandan Regu 

(Danru). Pak Akmal, begitulah panggilan akrabnya dan 

sahabat-sahabat Satpam yang lain secara rutin dan 

disiplin menjaga keamanan dan ketertiban di 

lingkungan SIT Aliya selama 24 jam secara bergantian. 

Pak Akmal baru saja selesai mengikuti Pendidikan 

dan Pelatihan (Diklat) Satpam Tingkat Gada Pramata 

selama 12 hari. Keahlian dan wawasan tentang Satpam 

juga di bagikan kepada rekan-rekannya sesama 

Satpam di lingkungan SIT Aliya. Pak Akmal adalah sosok 

pria sunda kelahiran Bogor pada tahun 1985. Beliau 

saat ini tinggal di Jl. Cifor, Kampung Batuhulung, RT 03 

RW 06, Kelurahan Bubulak, Kecamatan Bogor Barat, 

Kota Bogor. 

Sebelum bergabung dengan Aliya, Pak Akmal 

pernah juga berkerja sebagai Satpam di salah satu 

perumahan di Kota Bogor selama 5 tahun. Kemudian 

Pak Akmal bergabung dengan Aliya pada tahun 2010 

sehingga sampai detik ini beliau telah 11 tahun 

mengabdikan dirinya bekerja di Aliya. Satpam yang 

punya hobi ngemil ini telah dikaruniai seorang anak 

laki-laki hasil pernikahannya dengan Ibu Desi Risyanti, 

yang bernama Muhammad Haidar Mutaqin. 

Walaupun harus bekerja 12 jam per harinya, 

namun satpam yang sangat menyukai bakwan dan mie 

glosor tidak lupa untuk selalu menjadi ayah yang baik 

bagi anaknya. Hal yang selalu beliau lakukan dalam 

mewujudkan anaknya yang soleh adalah dengan 

memberikan contoh yang baik kemudian menciptakan 

suasana Islami dalam keluarga juga mengontrol 

pergaulan anaknya. 

Mengenalkan batasan aurat pada anak sejak kecil, 

mengajak anak wisata Islami adalah sesuatu yang 

diberikan oleh Pak Akmal kepada anaknya agar 

memiliki pemahaman dan mencintai agamanya 

sampai akhir hayatnya. Tak lupa, Pak Akmal senantiasa 

berdoa kepada Allah SWT untuk anaknya agar 

diberikan kesehatan, kesuksesan, menjadi manusia 

yang tumbuh dalam ketaatan dan istiqamah dalam 

beribadah. 

Anak adalah cerminan bagi orangtuanya, oleh 

karena itu anak harus dijaga dan dibimbing agar 

berakhlak mulia guna masa depan yang bahagia. 

Setiap orangtua selalu mengharapakan yang terbaik 

bagi anak-anaknya. Kualitas ilmu dan iman menjadi 

salah satu hal yang mendasari bagaimana setiap 

orangtua melihat apa yang terbaik dan yang buruk bagi 

anak-anaknya. Untuk menghasilkan anak-anak yang 

soleh dibutuhkan ikhtiar atau usaha yang tiada putus 

dari para orangtua. Karena selain sebagai sebuah 

tanggung jawab, anak juga adalah sebuah anugerah 

dan nikmat dari Allah SWT, menurut Pak Akmal yang 

sangat menyukai teh pahit. 

Pak Akmal sangat bersyukur dan bahagia bekerja 

di Aliya, karena dengan menjadi Satpam di lingkungan 

sekolah maka ia bisa belajar bagaimana cara 

berinteraksi yang baik antar sesama terutama pada 

anak-anak. Pak Akmal berpesan kepada seluruh 

peserta didik di Aliya agar lebih giat lagi dalam belajar, 

selalu bersikap jujur, disiplin dan selalu taat pada guru 

dan orangtua. 

Untuk Yayasan Himma Aliya, Pak Akmal 

mengucapkan terima kasih tak terhingga karena begitu 

perhatian kepada semua karyawan dan guru tak 

terkecuali Satpam di lingkungan SIT Aliya. Semoga 

Yayasan Himma Aliya senantiasa istiqomah dalam 

menebarkan kebaikan dengan mencetak generasi 

Qurani. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan 

barakah kepada SIT Aliya sehingga Aliya menjadi 

sekolah unggul di Kota Bogor maupun nasional. 

Jayalah Aliyaku. (Abdul)

Muhammad Akmaludin <<



Reportase Bulan Maret

Alhamdulillah Kepala Sekolah  beserta Guru KB & TKIT Aliya telah melaksanakn Vaksin 

Covid -19 periode 1 dan 2. Semoga dengan ikh�ar ini kita diberikan kesehatan jasmani 

maupun rohani. Aamiin

Vaksin Covid-19 Tahap 1 & 2
 (13 & 30 Maret 2021)

Kegiatan Drive thru ke-3 pada semester 2 (menggambil media BDR untuk 6 

minggu), selain mengambil media orang tua juga menggambi lpiala lomba PHBI 

dan semoga putra/I tetap semangat belajar dari rumah. Terimakasih ayah dan 

bunda guru telah mendampingi ananda pada kegiatan bermain di rumah

Drive Thru-3 KB & TKIT Aliya
(31 Maret-1 April 2021)

Alhamdulillah se�ap 1 minggu sekali kepala sekolah dan dewan guru KB dan 

TKIT Aliya melaksanakan rapat evaluasi mingguan (via zoom mee�ng). 

Membahas program kegiatan kedepan,evaluasi kegiatan BDR yang sudah 

dilaksanakn dan persiapan BDR yang akan dilaksankan. Tetap semangat 

Rapat Evaluasi Mingguan KB & TKIT Aliya
(Maret 2021)

Reportase Bulan April

Dinas Pendidikan kota Bogor telah menyelenggarakan  Verifikasi & Validasi Data 

Dapodik 2021 berlangsung di the Forest  Resort Hotel and Conven�onal Hill  Bogor.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyesuaikan beberapa data dari pihak Dinas 

pendidikan dengan pihak sekolah seper� “status akreditasi sekolah, apakah sekolah 

ramah anak, jumlah guru, jumlah siswa, jumlah kelas dan lain sebagainya”

Alhamdulillah acara berjalan dengan lancar dan di hadiri oleh para operator TK yang berdomisili dari Bogor Barat, Bogor 

selatan dan tanah sareal. Dari TKIT Aliya diwakili oleh Ibu Mintarsih S.Pd

Pela�han Verval Dapodik
(5 April 2021)

Dalam rangka meningkatkan Kompetensii Pendidik PAUD di 

kecamatan Bogor Barat, maka PKG gugus 1234 mengadakan 

Webinar (via zoom Mee�ng).

Kegiatan BimLat bertujuan untuk:

- Penerapan metode demontrasi

- Pemanfaatan Aplikasi Kinemaster pada pembelajaran jarak jauh
Narasumber BimLat
- Ibu Lia Sengkawa� S.Pd .AUD (pengawas )

Bimbingan dan la�han (BimLat)
(7 April 2021)



Dalam rangka “peringan Hari Kar�ni : IGTKI-PGRI Kota Bogor menyelengarakan lomba secara online. Tujuan dari kegiatan 

lomba adalah meningkatkan krea�vitas anak dan guru TK pada masa pandemic Covid-19

 Pada �ngkat kecamatan KB & TKIT Aliya meraih 3 piala pada lomba

- Juara 1 lomba video pembelajaran (ibu yuli)

- Juara 2 lomba fashion show (Granada TKB3)

- Juara 3 lomba mewarnai (Qaireen TKB3)

Pada �ngkat Kota Bogor KB & TKIT Aliya meraih 1piala pada lomba

- Juara 1 lomba simulasi video pembelajaran 
Allahmdulillah selamat kepada ibu yuli dan anak-anak semua yang telah 
meraih juara, tetap semangat melaksanakan BDR.

Lomba IGTKI Kota Bogor
(8 & 22 April 2021)

IGTKI-PGRI Kota Bogor telah 

melaksanakn kegiatan Webinar 

PAUD Holis�k Integra�f (Virtual Via 

Zoom mee�ng)

Tu juanya  d iadakan  keg iatan 

tersebut adalah:

- Melaksankan program organisasi penggerak (POP)
- Peningkatan kompetensi guru.

Nara sumber webinar POP yaitu semua ketua IGTKI-PGRI dari 6 
kecamatan. Kegiatan tersebut dibuka oleh ketua IGTKI-PGRI Jawa Barat 
dan dihadiri pihak dinas pendidikan serta semua pengawas TK, Kepala 

TK dan guru-guru TK se kota Bogor. Jumlah peserta keseluruhan 400 orang

Semoga dengan kegiatan webinar ini dapat menambah ilmu serta pengetahuan.

Webinar PAUD Holis�k Integra�f
(19-20 April 2021)

Kegiatan ini dilaksanakan 1 bulan sekali, Alhamdulillah dengan 

zoomee�ng ini bisa menyapa dan tanya kabar  kepada siswa. 

Tetap semangat melaksanakan BDR anak-anak semua semoga 

banyak hikmah yang kita dapatkan.

Zoom mee�ng Siswa KB & TKIT Aliya
(24 April 2021)

Penutupan kegiatan SanRama KB & TKIT Aliya

Alhamdulillah kegiatan SanRama tahun ini dilaksanakan secara online. Namun 

demikian �dak mengurangi antusias  dan semangat siswa dalam melaksanakan 

agenda tersebut. Pada SanRama pertama semua siswa KB & TKIT Aliya menghias 

celengan dan mengisi kegiatan ibadah (sholat dan shaum ) dengan menempel tanda 

bintang apabila dilakukan. SanRama kedua siswa/i menghias kartu lebaran dan 

mengisi kegiatan ibadah dengan menempel bintang (seper� SanRama pertama). 

Anak-anak sangat senang dengan kegiatan tersebut, terutama saat membuat celengan karena uang yang terkumpul akan di 

salurkan ke ya�m piatu yang dikoordinir oleh pihak sekolah. 

Akhir dari kegiatan SanRama ditutup oleh kepala sekolah KB & TKIT Aliya dan pani�a melalui zoom mee�ng yang digabung 

semua siswa di masing-masing level kelas.

(8 Mei 2021)



KEGIATAN BDR TKIT ALIYA



Alya (5B)

Nadia (2A)

Shabira (TKA1)

Naufal (5A)
Cheryl (TKA1)

M. Razka (1D)

Arham (2C)

Yazid (4D)

Syahira (TKA1)

Cahaya (TKA1)



SERTIFIKASI HADIS

Kegiatan Ser�fikasi Hadis tahap 2 untuk siswa kelas VI dilaksanakan pada hari 

Sabtu (6/3/2021). Kegiatan dilaksanakan secara online dan sesuai dengan 

protokol kesehatan. Alhamdulillah  kegiatan berjalan dengan lancar dan 

anak-anak pun tetap semangat dalam menghafal hadis walaupun dalam kondisi 

Belajar dari Rumah (BdR).

RAPAT KOORDINASI

Dalam kondisi WFH koordinasi guru dan manajemen sekolah tetap dilaksanakan.  

Kegiatan dilaksanakan secara online. Dalam rangka mengevaluasi dan menjaga kualitas 

pengajaran, koordinasi seluruh guru dilaksanakan se�ap satu bulan sekali dan 

koordinasi guru di se�ap level dilaksanakan se�ap satu minggu sekali.  Koordinasi 

lainnya yang telah dilaksanakan adalah koordinasi �m dana bos SDIT Aliya yang 

dilaksanakan pada hari Selasa (2/3/2021) secara virtual. Begitu pula koordinasi Kepala 

sekolah dan Wakasek bidang kurikulum dengan pihak Manajemen Kunci yang 

dilaksanakan pada hari Rabu (10/03/2021). Pada kesempatan ini pihak Manajemen 

Kunci dan SDIT Aliya sharing tentang fitur baru dalam aplikasi dan pengelolaan 

administrasi guru yang akan diadopsi dalam aplikasi kunci. Kemudian koordinasi 

coreteam dengan humas  pada hari Senin (8/3/2021) tentang pengelolaan media sosial 

sekolah. Terakhir koordinasi kedua �m satgas covid-19 yang dilaksanakan pada hari Jumat (16/04/2021) untuk 

membahas persiapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) SDIT Aliya.

OPENMIND SDIT ALIYA

Ada program baru di SDIT Aliya “Obrolan Pembelajaran yang Menginspirasi 

di SDIT Aliya” (OpenMind SDIT Aliya) yang disiarkan langsung di channel 

youtube SIT Aliya. Tujuan diadakannya program ini diantaranya adalah 

sebagai forum sharing ilmu, sosialisasi program sekolah, kebijakan-kebijakan 

sekolah dan sebagai promosi sekolah, juga mempercepat pola komunikasi 

antara guru, management sekolah dan orangtua terutama pada saat ini. Juga 

karena perkembangan pendidikan sangat dinamis jadi kita harus terus 

belajar, menambah wawasan kita pada bidang pendidikan oleh karena itu, 

dibuatlah program OpenMind ini sebagai wadah saling berbagi ilmu. 

Coreteam sebagai penggagas program ini, mulai menayangkan kegiatan ini 

pada Hari Sabtu (6/3/2021). Sampai pada saat ini sudah 6 materi yang disampaikan pada acara OpenMind ini yaitu 

tentang PTS, Munaqosyah, BdR, Sanrama, Bagaimana cara menyikapi  gadget dan Mini Perpus. Setelah beberapa kali 

tayang alhamdulillah viewer lebih dari 40 secara live dan lebih dari 250 menonton di youtube, orangtua senang karena 

pemaparan program sekolah sangat pen�ng diketahui dan pada kegiatan ini ada komunikasi interak�f secara langsung. 

(Sri M) 



LIFESKILL TRAINING

Selasa (9/03/2021) siswa kelas VI melaksanakan kegiatan lifeskill training. Pemateri 

pada kegiatan ini adalah Direktur SIT Aliya Ibu Dr. Dian Wulandari, S.Psi, M.Pd. Kegiatan 

ini berisi mo�vasi dan membuka wawasan tentang pen�ngnya lifeskill yang harus 

dimiliki oleh para siswa dalam menghadapi tantangan dan menyiapkan keterampilan 

yang dibutuhkan untuk menunjang cita-cita mereka. Setelah pemaparan materi 

diadakan diskusi dan sesi tanya jawab. (Sri M)

PTS & LPS

Tak terasa sudah memasuki kembali pertengahan semester, �ba saatnya mengevaluasi 

pembelajaran selama 3 bulan berjalan. Pelaksanaan PTS dilaksanakan selama 5 hari yaitu tanggal 

8-12 Maret 2021. Setelah diadakan evalusi melalui PTS dilanjutkan dengan pengiriman hasil 

belajar siswa dalam bentuk Laporan Perkembangan Siswa (LPS) yang dilaksanakan pada hari Sabtu 

(27/03/2021). Pelaporan ini dikirim melalui email masing-masing orangtua dan konsultasi melalui 

video call dimulai pukul 08.00-14.20. (Sri M)

SOSIALISASI ASESMEN

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan No.1 Tahun 2021 bahwasanya 

pelaksanaan Ujian Nasional dapat dilaksanakan dalam bentuk portofolio, penugasan, tes 

secara luring/daring atau bentuk kegiatan penilaian yang ditetapkan oleh satuan 

pendidikan. 

Sejak dicanangkannya Asesmen Nasional penggan� Ujian Nasional pada tahun 2020,  

SDIT Aliya melaksanakan  Asesmen Berbasis Proyek untuk ujian siswa kelas VI. Maka pada 

hari Jumat (12/03/2021) dilaksanakan sosialisasi Asesmen Berbasis Proyek untuk siswa kelas VI.

Pada kegiatan sosialisasi ini, wakil kepala sekolah bidang kurikulum yaitu Ibu Ida Parida, M.Pd menjelaskan mengenai latar 

belakang, langkah-langkah, �meline dan kriteria penilaian. Semangat untuk siswa siswi kelas VI! (Sri M)

Berbasis  Proyek Siswa Kelas VI

RAT KOPKAR SIT ALIYA

Suasana berbeda di RAT tahun ini. RAT kali ini dilaksanakan pada masa pandemi 

sehingga kegiatan dilaksanakan secara online dan offline. Tapi keadaan ini �dak 

memudarkan semangat para pengurus dan anggota dalam melaksanakan RAT. Para 

pengurus melaksanakan RAT secara offline dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. 

Sedangkan para anggota mengiku� RAT di rumah masing-masing melalui pla�orm zoom 

mee�ng.

Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Minggu (14/03/2021). Diawali dengan sambutan 

dari perwakilan dari  Dinas koperasi dan UKM Kota Bogor, Kabid Koperasi yaitu Bapak Ali 

Susanto, S.Pt, M.Si., perwakilan dari Dekopinda Kota Bogor,  Bapak Dr. H. Najamudin, 

M.Pd.I., Ketua Yayasan Himma 'Aliya Bapak Drs. Agus Siswatama Singgih dan ketua 

Koperasi Karyawan (Kopkar) SIT Aliya Ibu Wahyu Damar Sunarsan�, SE.  Acara 

berikutnya adalah laporan pertanggungjawaban pengurus tahun 2020. Acara 

dilanjutkan dengan pemilihan pengurus dan pengawas Kopkar SIT Aliya masa khidmat 

2021-2024. Pemilihan dilaksanakan secara online melalui pla�orm zoom mee�ng dan 



Bapak Muh. Abdul Kholis, M.Pd terpilih sebagai ketua,  Bapak Hakim Amarullah, S.S. sebagai wakil ketua dan Bapak Ir. Eko Edi 

Purwanto sebagai ketua pengawas Kopkar SIT Aliya.

Selamat kepada semua pengurus dan pengawas yang terpilih. Semoga dengan bekerjasama bisa menjalankan amanah 

dengan baik dan bisa memajukan koperasi Aliya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Sesuai dengan tema RAT kali 

ini “Dengan Semangat Kebersamaan Tetap Produk�f di Era Kebiasaan Baru”. (Sri M)

TRAINING MOTIVASI

Senin, 29 Maret 2021 siswa kelas VI SDIT Aliya mengiku� kegiatan Training Mo�vasi 

dengan tema “Be Bravery, For The Best Future Genera�on”. Trainer pada kegiatan ini 

adalah Kak Thibran dari Tim MC Kuadrat. Selain para siswa, turut hadir pada acara ini 

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

Dian Wulandari, S.Psi, M.Pd., Ketua Komite SDIT Aliya Ibu drh. Dini Widyasari dan 

seluruh guru kelas VI.

Materi yang disampaikan diantaranya mo�vasi untuk siswa dan bagaimana langkah-

langkah untuk menjadi sukses. Alhamdulillah acara berjalan dengan lancar dan 

anak-anak terlihat ak�f karena penyampaian sangat menarik, interak�f sehingga 

anak-anak  senang mengiku� kegiatan ini.

Siswa Kelas VI

BIMTEK AKM & SURVEY KARAKTER

Senin (5/4/2021) SDIT Aliya beserta beberapa sekolah lainnya di Kec. Bogor Barat dan 

Kec. Bogor Timur mendapat undangan dari Dinas Pendidikan Kota Bogor untuk 

mengiku�  Bimbingan Teknis  Asesmen Kompetensi Minimum (Bimtek AKM) dan survey 

karakter. Bapak Asep Rudini  sebagai perwakilan dari SDIT Aliya turut serta pada kegiatan 

ini. Pembahasan materi  pada kegiatan ini adalah tentang apa dibalik AKM dan 

bimbingan teknis AKM sampai teknis penyusunan soal  AKM. Penyaji materi pada 

kegiatan ini adalah dosen-dosen Universtas Pakuan dan pejabat Dinas Pendidikan. (Asep 

Rudini)

MINI PERPUS

Alhamdulillah mulai hari Senin (29/03/2021) sekolah membuka kembali 

perpustakaan dalam melayani siswa dalam peminjaman buku. Mini Perpus buka 

dari hari Senin-Jumat pada pukul 08.00-14.00. Tekhnis peminjaman tetap 

mematuhi protokol kesehatan (Memakai masker, mencuci tangan dan menjaga 

jarak). Untuk mengurangi kerumunan, maka dibuat jadwal  hari dan jam untuk 

se�ap kelasnya. Buku-buku yang disediakan diantaranya buku cerita (fiksi dan 

non fiksi), buku tema�k, buku pengembangan karakter, dan lain-lain. 

Diantara tata ter�b mini perpus adalah siswa �dak diperkenankan membaca di 

tempat, �dak membawa makanan dan minuman, dan kondisi tubuh dalam 

keadaan sehat. Alhamdulillah program ini disambut gembira oleh para orangtua 

dan siswa. Selain para siswa bisa meminjam buku untuk menambah bahan 

bacaan siswa dirumah, mereka juga bisa meluapkan kerinduan untuk melihat sekolah dan guru mereka. (Sri M)



KEPUTRIAN ONLINE

Tim kesiswaan SDIT Aliya kembali menggelar program menarik yaitu “Kajian Online Keputrian” 

Program yang dihadirkan adalah materi keputrian untuk peserta didik akhwat yang aktual dan 

dibutuhkan sesuai �ngkat usia. Kegiatan dilaksanakan di se�ap level. Kegiatan perdana 

dilaksanakan pada Jumat, 9 April 2021 melalui zoom mee�ng dengan materi yang berbeda di 

se�ap �ngkatan kelasnya. Kelasnya I-III materi tentang menyambut bulan Ramadan dan 

materi kelas IV-VI adalah cara menjaga kebersihan organ reproduksi dari sejak kecil. 

PAT & UJIAN PRAKTIK

Tak terasa sudah memasuki Penilaian Akhir Tahun (PAT) untuk siswa kelas VI. PAT dilaksanakan pada 

tanggal 5-9 April 2021. Kegiatan PAT ini bukanlah akhir dari perjalanan kelas VI, siswa kelas VI masih 

harus berjuang dalam menyelesaikan Ujian Sekolahnya. Semangat dan sukses untuk anak-anak!

Siswa Kelas VI

PESANTREN RAMADHAN

Alhamdulillahirabbil aalamiin tahun ini kita dipertemukan kembali pada bulan suci, 

bulan penuh keberkahan dan bulan yang penuh dengan ampunan. Untuk meraih 

keberkahan Bulan Suci Ramadan SDIT Aliya kembali melaksanakan Pesantren Ramadan 

(SANRAMA). Kegiatan Sanrama yang diketuai oleh Ibu Hilda Fauziah  ini mengambil tema 

“SANRAMA PERAMAH” yaitu Pesantren Ramadan, Perkuat Ruhiyah, Ramadan di rumah. 

Kegiatan Sanrama di awali dengan Tarhib Ramadan yang dilaksanakan pada hari Jumat 

(9/4/2021). Tarhib dilaksanakan secara online dengan  membuat twibbon menyambut 

bulan suci Ramadan dan kegiatan Sanrama kemudian dipos�ng di whatsapp webb atau 

sosial media dalam rangka syiar menyambut bulan suci Ramadan.  Kemudian pada hari 

itu juga langsung dimulai kegiatan Sanrama dengan membersihkan  dan merapihkan 

rumah untuk menyambut Ramadan dengan pembagian sebagai berikut:

1. Kelas I dan II kegiatannya menyapu halaman.
2. Kelas III dan IV kegiatannya membersihkan kaca jendela dan pintu
3. Kelas V dan VI kegiatannya membersihkan kamar mandi dan dapur. 

Adapun agenda tetap kegiatan Sanrama kali ini dilaksanakan sebagai berikut:

v Se�ap hari Senin semua siswa menyimak kultum. 

v Se�ap hari Selasa adalah kegiatan life skill diantaranya membantu menyiapkan makanan berbuka puasa, membantu 

merapihkan meja makan dan membuat amplop.  

v Se�ap hari Rabu menyimak video kisah para Nabi dan sahabat dan mengambil hikmah dari kisah tesebut.
v Se�ap hari Kamis  dilaksanakan mentoring di kelas-kelas masing dengan pembagian 2 kelompok ikhwan dan akhwat 

masing-masing dengan satu pembimbing. Materi yang diberikan seputar puasa bulan Ramadan.  
v Se�ap hari Jumat  diadakan murojaah dan �lawah bersama di kelas masing-masing dengan pemandu guru ummi dan 

dilaksanakan se�ap hari Jumat. Hari terakhir Sanrama adalah Nuzulul Quran pada hari itu diadakan lomba untuk kelas 

I,II, dan IV Murotal Al-Qur'an, kelas III lomba sari�lawah. Kelas V dan VI lomba kultum.

Seluruh lomba dilaksanakan secara online melalui pla�orm zoom mee�ng yang dilaksanakan di se�ap �ngkatan kelas 

dan hari terakhir dalam Sanrama ini diisi dengan kegiatan khotmul Quran dan buka puasa bersama. Semoga hari-hari 

dalam bulan Ramadan dapat kita isi dengan kegiatan posi�f  dan  kita semua mendapat keberkahan Ramadan. (Sri M)

Online



MUNAQASYAH AL-QUR’AN

Sabtu (10/4/2021) telah dilaksanakan Munaqosyah Al-Qur'an Metode Ummi 

secara online, setelah sebelumnya dilaksanakan pra Munaqosyah pada tanggal 19-

20 Maret 2021. Penguji pada kegiatan Munaqosyah ini adalah 11 asa�dz dari UMDA 

Bogor dengan petugas rolling dari pani�a sebanyak 7 guru Qur'an.  Jumlah peserta 

yang mengiku� kegiatan Munaqosyah kali ini adalah 18 siswa peserta munaqosyah 

tar�l, 3 siswa peserta munaqosyah tahfiz juz 29, dan 57 peserta munaqosyah tahfiz 

juz 30. Semangat para generasi Qurani, semoga dilancarkan!

Metode Ummi

KULIAH RAMADHAN

Bersamaan dengan kegiatan Sanrama, SIT Aliya kembali menayangkan acara 

Kuliah Ramadan (KURMA). Kegiatan yang diketuai langsung oleh Humas SIT 

Aliya Bapak Abdul Rahman H, M.Pd ini dilaksanakan se�ap tanggal genap di 

bulan Ramadan. Tahun ini merupakan tahun kedua SIT Aliya menayangkan 

acara tersebut. 

Berbeda dengan tahun sebelumnya kali ini acara dibuat semenarik mungkin 

mulai dari penampilan background, tata kursi juga bentuk penyampaian ada sesi tanya jawab dengan dimoderatori langsung 

oleh Bapak Abdul Rahman. Nara sumber dalam kegiatan Kurma ini adalah 14 asa�dz dari SDIT Aliya diantaranya ustadz Baban 

Sobana, Ustadz Mahfuzh Hidayat, Ustadz Asep Se�aji, Ustadzah Nita dan lain lain, tausiyah yang disampaikan seputar bulan 

suci Ramadan diantaranya Kiat Agar Ramadan Lebih Bermakna, Kewajiban-kewajiban Orang yang Berpuasa, Sedekah di Bulan 

Ramadan dan lain-lain. Acara ini ditayangkan langsung melalui live streaming youtube channel SIT Aliya. Acara dilaksanakan 

pada pukul 17.15-17.45 WIB dan dibagi menjadi 3 sesi yaitu pembukaan, tausiah, tanya jawab dan penutup/doa.

Alhamdulillah antusiasme warga Aliya sangat �nggi baik itu siswa, guru dan orangtua terlihat dari banyaknya viewer, 

pertanyaan-pertanyaan dari para siswa dan masukan-masukan posi�f dari para orangtua dan guru yang diberikan kepada 

pani�a. Semoga kegiatan Kurma ini bisa lebih baik lagi pada tahun berikutnya. (Sri M)

KOPKAR SIT ALIYA

Dampak pandemi covid-19 amat terlihat pada perekonomian di Indonesia. Diantaranya 

adalah melemahnya daya beli masyarakat. Walaupun ikut terdampak pada masa 

pandemi ini pengurus Kopkar SIT Aliya terus berusaha untuk memajukan Kopkar SIT 

Aliya. 

Dimulai dari kepemimpinan Ibu Wahyu Damar Sunarsan�, SE Kopkar Aliya terus 

berusaha untuk menyejahterakan anggota dan memajukan kopkar Aliya dan dilanjutkan pada saat ini dibawah pimpinan 

Bapak Moh. Abdul Kholis, M.Pd pengurus kopkar SIT Aliya mulai mengadakan langkah-langkah baru, juga mengop�malkan 

program yang sudah ada dengan menganalisa kelemahan dan kekurangannya. 

Tantangan yang berat dihadapi oleh pengurus Kopkar pada masa pandemi ini oleh karena itu, berdasarkan masukan-

masukan dari berbagai pihak dan dari hasil musyawarah pengurus  Alhamdulillah beberapa program sudah dilaksanakan 

untuk kemajuan Kopkar SIT Aliya ini diantaranya adalah melanjutkan program Indahnya Berbagi, dan promosi produk 

melalui medsos, kemudian mengadakan pela�han desain grafis untuk pengurus Kopkar SIT Aliya, webinar untuk anggota 

Kopkar SIT Aliya,  sayembara pembuatan logo Kopkar SIT Aliya,  dan bekerjasama dengan DKM SIT Aliya dalam program zakat 

dengan menerima dan menyalurkan zakat, infaq dan shadaqoh kepada para mustahiq. 

Harapan pengurus kepada para anggota adalah marilah kita memajukan koperasi kita ini 

dengan ak�f berbelanja, menabung, melakukan pembiayaan-pembiayaan dan 

memanfaatkan layanan-layanan lainnya yang ada di koperasi kita ini, juga yang �dak kalah 

pen�ngnya adalah masukan-masukan yang konstruk�f dari para anggota untuk kemajuan 

koperasi kita tercinta ini. “Maju terus Kopkar SIT Aliya”! (Sri M)

Masa Pandemi



PELAKSANAAN UJIAN SEKOLAH

Alhamdulillah pelaksanaan Ujian Sekolah (US) disesuaikan berdasarkan Surat Edaran 

Mendikbud dan Kadisdik Kota Bogor tentang US. Adapun SDIT Aliya menyelenggarakan 

US bentuk penugasan.

Kegiatan ini diawali dengan sosialisasi umum pada hari Jum'at (12/2/2021). Hal ini 

dilakukan untuk memberikan paparan umum, penguatan oleh kepala sekolah dan 

wakasek kurikulum.  Tindak lanjut kegiatan ini adalah para siswa mulai mencari dan 

menentukan produk yang akan dibuat. Siswa mengajukan judul dan mendapat umpan 

balik berupa penguatan, keputusan diterima atau diminta menemukan judul lain.

Mulai tanggal 12-27 April 2021 setelah mengajukan judul kepada wali kelas dan disetujui 

maka, para siswa mulai membuat proyek dan menyusun laporan. Walikelas melakukan 

pembimbingan melalui whatsapp.

Pada tanggal 3-4 Mei 2021 adalah waktu presentasi proyek yang telah dibuat secara 

online melalui pla�orm zoom mee�ng. Siswa menyampaikan latar belakang, proses 

pembuatan, memprak�kkan hasil atau menunjukkan proyek yang telah dibuat. Pada saat 

presentasi wali kelas didampingi oleh guru tamu dari �ngkatan kelas yang lain untuk mengajukan pertanyaan dalam rangka 

penguatan dan konfirmasi proyek.

         Pada tanggal 5-6 Mei 2021 pada saat jadwal Ujian Sekolah para siswa secara 

bergan�an sesuai dengan jadwal hadir ke sekolah untuk menyerahkan produk 

hasil proyek akhir yang sudah mereka buat. 

Mengharu biru dan membanggakan, "Merinding, potensi anak-anak luar biasa 

....", kata Bu Ida (Wakasek Kurikulum SD) ke�ka melakukan penilaian presentasi 

proyek siswa kelas 6 SDIT Aliya. Di antara proyek yang dibuat oleh para siswa 

adalah berbagai macam maket mulai dari maket siklus air, maket miniatur 

pembangun listrik tenaga air, maket peta Indonesia dengan pembagian waktunya 

dan lain-lain ada juga siswa yang membuat alat peraga pernafasan manusia, 

instalasi listrik rumah sederhana, video edukasi tentang gerhana matahari dan 

bulan, pop up books hukum jual beli dalam Islam, projector home made dan 

masih banyak proyek-proyek siswa lainya yang sangat luar biasa. 

Selamat untuk para siswa kelas VI, Semoga ilmu yang kalian peroleh bermanfaat 

untuk kehidupan kalian di masa yang akan datang. (Asep Rudini)

Asesmen Berbasis Proyek Siswa Kelas VI

"Merinding, potensi anak-anak luar biasa ....”



KEGIATAN
PRAMUKA ALIYA

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

menghias tenda, simpul dasar Pramuka, semaphore, dan 

keagamaan. Semoga dengan mengiku� kegiatan Persari 

tersebut, Pramuka Siaga mendapat tambahan wawasan 

pengetahuan, mendapat pengalaman yang menarik di 

masa Pandemi dan menambah suasana keceriaan di bulan 

Ramadhan.

Dianpinrung Virtual 2021 Kwarcab Kota Bogor

Kegiatan Dianpinrung dilaksanakan oleh Kwarcab Kota 

Bogor pada hari Minggu, 11 April 2021 dengan tema 

"Membentuk Kepemimpinan Pramuka Siaga Melalui 

Pengembangan Karakter". Kegiatan dilaksanakan secara 

hibrid. Peserta yang hadir secara offline sebanyak 1 putra 

dan 1 putri serta 1 orang pembina dari �ap kwaran di Dinas 

Pendidikan Kota Bogor dengan menerapkan protokol 

k e s e h a t a n .  S e d a n g k a n 

peserta yang hadir secara 

online sebanyak 20 putra dan 

20 putri se�ap kwaran dengan 

pla�orm zoom mee�ng. 

P a n g k a l a n  S D I T  A l i y a 

mengirimkan 6 Pramuka Siaga 

Putra dan 7 Pramuka Siaga 

Putri yang didampingi oleh 

Yanda Kholis. Materi dalam 

kegiatan dianpinrung antara lain melipu� kepemimpinan, 

keterampilan kepramukaan, pembuatan disinfektan dan 

teknologi pengolahan sampah. Semoga dengan mengiku� 

kegiatan Dianpinrung

Dengan kegiatan melipat selimut sendiri, diharapkan calon 

pramuka siaga dapat mela�h kemandirian sejak dini, dapat 

berla�h tanggung jawab sendiri serta patuh terhadap 

peraturan keluarga dan peduli dengan lingkungan sekitar 

rumah.

Pesta Siaga Kelas III

BDR pekan ini kelas III melakukan 

kegiatan terintegrasi dengan 

Pramuka melaksanakan kegiatan 

Pesta Siaga. Kegiatan dilakukan 

melalui pla�orm zoom mee�ng  

pada hari Selasa (6/4) dan Kamis 

(8/4). Kegiatan ini diiku� siswa 

kelas III dan pembina serta 

Kagudep putra-putri.

Materi yang disampaikan melipu� :

Pengetahuan dan lambang kepramukaan serta lagu dalam 

Pramuka, Lambang lalin dan arah mata angin, Sudut, Kode 

Kehormatan Pramuka, Senam dan Doa harian

1. Kegiatan Analisis Program Implementasi Pembinaan 

Peserta Didik di Sekolah Dasar Tahap II

Permendikbud No. 63 

Tahun 2014 tentang 

E k s k u l  W a j i b 

P e n d i d i k a n 

Kepramukaan (EWPK) 

terdiri dari 3 model 

yakni model blok, 

aktualisasi dan reguler. Dalam realisasinya dipandang 

perlu ada feedback atau masukan dari Pembina di Gugus 

Depan, unsur Kwarnas, Pusdiklatnas dan Prak�si 

Pendidikan untuk dapat mengetahui sejauh mana 

Permendikbud tersebut dapat dilaksanakan dengan baik 

sampai ke �ngkat Gugus Depan.

Pada Giat 5 (Talkshow Profesi/cita-citaku). Ibu Eva Rosalina 

selaku Bunda dari Alya Ilmany (peserta dari SDIT Aliya) 

berkenan menjadi narasumber pada talkshow tersebut. 

Mudah-mudahan dapat memberikan gambaran kepada 

para siaga dalam upaya mencapai cita-cita menjadi dokter. 

Masa Pandemi �dak menyurutkan Pramuka Siaga  untuk 

tetap berak�vitas. Semoga Pramuka Siaga siap 

menyongsong adaptasi kebiasaan baru.

3. Persari Virtual 2021 Kwarcab Kota Bogor

Kegiatan Persari dilaksanakan secara virtual oleh Kwarcab 

Kota Bogor Pada hari Minggu, 18 April 2021 dengan tema 

"Kemah Ceria Di Masa Pandemi". Peserta mengiku� 

kegiatan dari rumah masing-masing secara online melalui 

pla�orm zoom mee�ng.

Kegiatan diiku� kurang lebih oleh 200 Pramuka Siaga se-

kota Bogor. Pangkalan 

SDIT Aliya mengirimkan 

5 Pramuka Siaga Putra 

dan 8 pramuka Siaga 

Putri yang didampingi 

o leh  Yanda Khol i s . 

Materi dalam kegiatan 

Persar i  antara  la in 

m e m a s a n g  t e n d a , 



ditayangkan secara live. 

Pada Kegiatan Karnaval, 

ko n � n g e n  S D I T  A l i y a 

memakai pakaian adat 

J a w a  B a r a t ,  B e t a w i , 

S u m a t ra  B a ra t ,  J a w a 

Tengah, Aceh, Lampung, 

Jambi, Bali, Sambas, Dayak, 

dan Papua. Dengan adanya 

karnaval mudah-mudahan menumbuhkan rasa kecintaan 

kepada budaya nasional Indonesia.

tersebut, Pramuka Siaga menjadi calon pemimpin yang 

amanah, berkarakter, memiliki kecakapan, keterampilan 

dan berwawasan luas.

Penyerahan Piagam Penghargaan Akreditasi Gudep

Kegiatan penyerahan piagram penghargaan akreditasi 

Gudep dilakukan saat pembukaan Rakercab Gerakan 

Pramuka Kwarcab Kota Bogor yang diselenggarakan di 

Gedung DPRD Kota Bogor pada hari Selasa, 6 April 2021.

Piagam penghargaan tersebut diserahkan oleh Kak Dedie 

A. Rachim Selaku Ketua Kwarcab Kota Bogor kepada Kak 

Luluk Dianarini Selaku Ketua Mabigus SDIT Aliya yang 

dalam kesempatan tersebut didampingi oleh Kak Sofyan 

selaku Ketua Tim Akreditasi Gudep SDIT Aliya. 

Akreditasi Gudep merupakan seluruh proses kegiatan 

evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas 

komitmen Gugus Depan terhadap mutu dan kapasitas 

penyelenggaraan program pendidikan kepramukaan yang 

akan dilakukan oleh �m asessor yang telah ditugaskan oleh 

Kwar�r.

Di akhir kegiatan, para peserta membuat Rencana Tindak 

Lanjut yang harus dikerjakan di Gugus Depan masing-

masing dan dimonitor oleh para pela�h. Melalui kegiatan 

Semiloka, harapannya para pembina  siap membina dalam 

kondisi Pembelajaran Jarak Jauh baik seluruhnya maupun 

sebagian di masa pandemi yang belum berakhir ini.

Untuk itu Kak Moh. Abdul Kholis, MPd. Selaku Pembina 

dan Ketua Gudep 04.139 Pangkalan SDIT Aliya Kwaran 

B o g o r  B a r a t 

Kw a r c a b  K o t a 

Bogor turut serta 

dalam Kegiatan 

Analisis Program 

I m p l e m e n t a s i 

P e m b i n a a n 

Peserta Didik di 

Lomba Pramuka Siaga Bercerita

Pada Kegiatan Daconi Kalapa Cina ke XIII di pangkalan 

SMAN 1 Cianjur, SDIT Aliya mengirimkan 4 peserta pada 

mata lomba Pramuka Siaga Bercerita. Pada lomba berskala 

nasional ini, ananda Arvin Rashad Sujana Berhasil 

menyabet Juara 2, sedangkan ananda Arka Chesta Devara 

berhasil Menyabet juara Favorit 2. Lomba ini disajikan 

dalam bentuk so�copy/video yang kemudian diunggah ke 

instagram Pani�a hingga tanggal 19 Maret 2021.

Dalam cerita tersebut,  Arvin mengambil  tema 

Persahabatan Gajah dan Kuda. Dikisahkan Gajah dan Kuda 

bersahabat erat namun karena sedang masa pandemi 

maka ruang gerak persahabatan mereka jadi terbatas. 

Sementara itu, ananda Arka mengambil tema Cerita 

Corona. Pesan Moral yang disampaikan ananda Arvin dan 

Arka, kita harus tetap 

m e n j a g a  p r o t o k o l 

k e s e h a t a n  k a r e n a 

P a n d e m i  C o v i d - 1 9 

belum berakhir. Selamat 

untuk ananda Arvin dan 

Arka! Semoga Pandemi 

C o v i d - 1 9  s e g e r a 

berakhir, aamiin.

Semiloka Pendidikan Kepramukaan Jarak Jauh

Kegiatan Semiloka 

dilaksanakan pada 

hari Senin-Selasa, 19

2. Pesta Siaga Virtual 2021 Kwaran Bogor Barat

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu, 24 Maret 2021 

dari rumah masing-masing melalui pla�orm zoom 

mee�ng. Kegiatan yang bertema "Bergembira bersama 

Siaga menuju Adaptasi Kebiasaan Baru" ini terdiri dari 5 

Kegiatan utama antara lain:

1. Giat Seni

2. Giat Ketrampilan Kepramukaan

3. Giat Unjuk Kabisa

4. Giat Karnaval

5. Giat Talkshow

Pada kegiatan tersebut, Pangkalan SDIT Aliya mewakilkan  

18 Pramuka Siaga. Ananda Nigie berkesempatan menjadi 

Sulung pada upacara pembukaan. Sedangkan para peserta 

dari SDIT Aliya berhasil mengirimkan video Giat 1 - 3 yang 



- 20 April 2021 di SMPN 4 Kota Bogor oleh Kwarcab Kota 

Bogor dengan nara sumber dari Korps Pela�h Pusdiklatcab 

Kota Bogor. Kegiatan diiku� oleh Andalan Binawasa, 

Pembina Golongan Siaga, Pembina Golongan Penggalang, 

Pembina Golongan Penegak dan Pandega. Perwakilan �ap 

Kwaran  berjumlah 42 peserta. Kak Kholis dan Kak Tu� dari 

Pangkalan SDIT Aliya turut hadir dalam kegiatan tersebut. 

Materi kegiatan Semiloka antara Lain

1. Ekskul Wajib Pendidikan Kepramukaan (EWPK)

2. Program Peserta Didik

3. Pendidikan Kepramukaan Jarak Jauh (PKJJ).

Setelah dibekali materi oleh para pela�h, peserta 

berdiskusi dan membuat produk yang tergabung dalam 

�ap kelompok. Kak Kholis tergabung dalam Kelompok 

Ekskul Wajib Pendidikan Kepramukaan (EWPK), sedangkan 

Kak Tu�  tergabung dalam kelompok Kegiatan Mendidik, 

Menarik dan Menantang. 

La�han Gabungan Siaga Virtual 2021

La�han Gabungan (Latgab) Siaga dilaksanakan oleh 

Kwarcab Kota Bogor pada hari Senin, 26 April 2021 dengan 

tema "Siaga Siap Berla�h di Masa Pandemi". Kegiatan 

dilaksanakan secara Hibrid. Peserta yang hadir secara 

offline sebanyak 2 putra dan 2 putri serta 1 orang pembina 

dari �ap Kwaran di SDN Papandayan dengan menerapkan 

protokol kesehatan, sedangkan peserta yang hadir secara 

online sebanyak 20 putra dan 20 putri se�ap Kwaran 

dengan pla�orm zoom mee�ng. 

Pangkalan SDIT Aliya mengirimkan 6 Pramuka Siaga putra 

dan 10 Pramuka Siaga Putri. Ananda Nigie dan Zafira hadir 

secara offline mewakili Kwarran Bogor Barat didampingi 

oleh Yanda Kholis dengan menerapkan protokol 

kesehatan. Materi kegiatan Latgab antara lain Peraturan 

Baris Berbaris (PBB) dasar, P3K dan Tata Upacara Siaga. 

Semoga dengan mengiku� kegiatan Latgab tersebut, Para 

Pramuka Siaga semakin menambah keterampilan dan 

pengetahuanya serta dapat diprak�kkan dalam kehidupan 

sehari-hari.

Sekolah Dasar Tahap II, yang lebih khusus membahas 

Ekstrakurikuler Wajib Pendidikan Kepramukaan (EWPK) 

yang diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan SD 

Kemdikbud pada hari Kamis - Sabtu, 25 - 27 Maret 2021 di 

Hotel Amarossa Grande, Kota Bekasi.

Dalam kegiatan tersebut, para peserta memberikan dra� 

masukan/rekomendasi tentang hal-hal yang perlu 

dikuatkan, dihilangkan serta diperinci agar supaya seluruh 

stakeholder dapat memahami EWPK dengan baik sesuai 

dengan Permendikbud No. 63 tahun 2014. Hal ini 

berdasarkan temuan para pembina di Gugus Depan yang 

diperkuat oleh hasil kuesioner di beberapa kota tersebar di 

wilayah barat, tengah dan �mur yang dilakukan oleh 

prak�si pendidikan. Mudah-mudahan melalui Realisasi 

Permendikbud No. 63 Tahun 2014, dapat mencetak 

Pramuka yang cerdas, berkarakter dan berketrampilan.

Piagam penghargaan tersebut merupakan bentuk 

Apresiasi kepada Gugus Depan yang telah menjadi 

pelopor untuk mengiku� Akreditasi Gudep. Di Kwarcab 

Kota Bogor ada beberapa Gugus Depan golongan siaga, 

penggalang, penegak dan pandega yang tersebar di 6 

Kwaran yang mengiku� akreditasi  gudep. Pada 

kesempatan ini, pangkalan SDIT Aliya yang mendapatkan 

kesempatan mendapatkan piagam penghargaan untuk 

golongan Siaga.

Pramuka Aktualisasi

Kegiatan Pramuka Aktualisasi ini dilakukan oleh Calon 

Pramuka Siaga Mula (siswa kelas I) pada hari Senin - Rabu, 

29 - 31 Maret 2021. Kegiatan berupa melipat selimut 

sendiri oleh calon siaga Mula ini merupakan pengamalan 

SKU no. 28 (dapat melipat selimut dan merapikan tempat 

�dur).

Sebelum prak�k melipat 

selimut, calon siaga mula 

terlebih dahulu dibekali 

m a t e r i  o l e h  p a r a 

pembina bahwasanya 

kegiatan melipat selimut 

merupakan perbuatan 

b a i k  y a n g  h a r u s 

diamalkan sesuai SKU No. 10 (dapat membedakan 

perbuatan baik dan buruk). 

Pembina juga terlebih dahulu mereview tentang 

peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan keluarga. 

Kegiatan melipat selimut sendiri merupakan salah satu 

peraturan keluarga yang harus diamalkan sesuai SKU no. 

15. (dapat menyebutkan 5 peraturan keluarga)



MENDATAR
    2.   Alat yang digunakan ibu untuk merebus 

sayuran.
    4.   Tempat berkumpul bersama keluarga
    10. Aku anak yang ke 6 (bahasa Sunda “6”)
    11. Rumahku surgaku (bahasa Arab – ditulis tanpa 

spasi)
    13. Nama Pemuda shalih yang sangat sayang 

kepada ibunya "�dak dikenal di bumi namun 
dikenal di langit" (ditulis tanpa spasi)

    17. Nama surat dan ayat Al-Quran tentang Firman 
Allah tentang cara berbuat baik kepada orang 
tua beserta ayatnya.

    20. Kakak/adik laki- laki (bahasa Inggris)
    22. Tempat yang suka dipakai untuk wadah bekal 

nasi ke sekolah.
    23. Adiknya ayah/ibu laki- laki dipanggil… (bahasa 

Inggris)

MENURUN
    1.   Bisa menerangi rumah ke�ka padam listrik.
    3.   Ibu suka warna kuning (bahasa Arab “kuning”)
    5.   Pak Ahmad mempunyai satu anak namanya 

Hasan (bahasa Sunda “satu”)
    6.   “keluarga” (bahasa sunda)
    7.   Ayah (bahasa Inggris)
    8.   Yang melahirkan kita semua
    9.   Adik (bahasa sunda)
    10. Jajanan yang di sukai adik
    12. Keluarga (bahasa Arab)
    14. Yang menjadi imam di keluarga
    15. Rumah (bahasa sunda)
    16. Ayah mempunyai baju warna coklat (bahasa 

Arab “coklat”)
    18. Panggilan untuk ibu dari ayah/ibu kita
    19. Alat yang dipakai ibu untuk nyuapin adik 

(bahasa Inggris)
    21. Makanan pokok kita semua (bahasa Inggris)

Catatan: Hasil TTS dikumpulkan ke Bu Supi melalui nomor 
WhatsApp 0812-8940-5616. Pengumpulan TTS maksimal 1 
minggu setelah majalah Alinea terbit. 
Tersedia 3 voucher belanja bagi peserta yang paling cepat 
mengumpulkan dan menjawab benar

Teka-Teki Silang
Khusus anak SDIT Aliya

Pertanyaan:

TTS



Terus Bergerak untuk Merdeka Belajar

bagi Anak Negeri

“Kegiatan atau organisasi kemasyarakatan apa saja yang sedang diikuti Bapak saat ini?”

“Saya menjadi Penggerak Komunitas Guru Belajar Nusantara (KGBN) - 2017 Daerah Bogor, Sekolah 

Guru Indonesia (SGI) - 2021, Komunitas Media Pembelajaran (Komed) - 2019”.

“Adakah kegiatan yang berhubungan dengan profesi Bapak saat ini? Apa saja?”

“Ada, saat ini kegiatan yang saya ikuti adalah Kolaborasi Guru Pemimpin (KGP) yang digagas oleh 

Sekolah Guru Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan dari bulan Maret-April 2021. Pada Bulan Mei 2021, 

saya juga turut serta dalam CallPaper Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Barat. Kegiatan 

CallPaper  adalah pengiriman Jurnal Ilmiah bekerjasama dengan Bu Luluk (Kepala SDIT Aliya) dan Bu 

Ida (Wakasek Kurikulum SDIT Aliya)” secara online via bimbingan Whatsapp/Telegram. Alhamdulillah 

Jurnal yang saya kirim masuk dan lulus seleksi dan akan dipresentasikan dalam Webinar.  

“Mengapa Bapak berkeinginan untuk bergabung dengan organisasi tersebut? Apa yang 

memotivasi Bapak untuk menjalankan kegiatan-kegiatannya?”

“Alasan bergabung dengan Komunitas Guru Belajar Nusantara adalah kesempatan berbagi praktik 

baik pembelajaran. Motivasinya didapat ketika mengikuti Temu Pendidik Nusantara (TPN). Sebuah 

konferensi guru tahunan se-Nusantara. Kita berkenalan, berbagi praktik baik setiap daerah di 

Indonesia yang menyenangi belajar dan fokus bagaimana memahami murid, memanusiakan 

hubungan, berkolaborasi, menyakini adanya diferensiasi pada setiap murid sehingga membuat kita 

bijak terhadap murid kita. Selain itu KGBN fokus untuk menginspirasi ruang kelas kita.

Adapun Komed, sebuah sarana berbagi dan mendapatkan inspirasi membuat media pembelajaran. 

Selain itu SGI, upaya untuk lebih berperan menggiatkan siswa untuk bisa juga berdaya”.

“Apabila dari kalangan teman seprofesi atau orang lain 

ingin ikut bergabung dengan organisasi tersebut 

bagaimana caranya?”

“Untuk dapat bergabung bisa turut bergabung dengan klik 

link undangan whatsapp dari KGBN dan Komed. Khusus 

untuk SGI ada proses pendaftaran khusus”.

Alhamdulillah dalam Kiprah kali ini Alinea berhasil mewawancarai seorang guru yang multitalenta, banyak ide, pandai 

menyanyi, dan melek teknologi. Yap, betul sekali  sosok tersebut adalah Bapak Asep Rudini Setiawan, S.Pi,S.Pd. Sehari-

hari dikenal dengan nama panggilan Pak Rudi.

Wawancara dilakukan via whatsapp, 23 April 2021. Tanpa panjang lebar yuk kita simak petikan wawancaranya! 

Semoga dapat memberikan inspirasi dan wawasan pada kita semua.



“Kegiatan apa saja yang menurut Bapak dapat membawa kemajuan yang signifikan di 

masyarakat? Apakah nama kegiatan tersebut?”

“Salah satunya adalah Friend Care To Friend. Uniknya ide ini muncul dari siswa. Ia flashback saat 

tatap muka sebelum pandemic, dimana ia bisa berbagi dengan membantu menghafal hadis teman-

temannya. Alhasil hadirlah keinginaan yang sama di masa pandemic untuk dilakukan juga. Alhasil, 

dengan 3 tahapan yaitu inkubasi (rapat bersama siswa tentang permasalahan yang ada selama 

BDR) lalu dipilih satu masalah dan dicarikan solusinya dalam tahapan StartUp. Setelah ini ada 

kegiatan mobilisasi dimana menambah lingkup berbagi belajar.

Hal ini menarik, siswa makin terasah leadership dan karakter baiknya, siswa itu sendiri dan siswa 

lainnya terbantu, guru pun termudahkan karena pembelajaran ternyata bukan hanya milik guru, 

namun hasil kolaborasi bersama antara guru, siswa dan sekolah”. 

(Alhamdulillah, Masya Allah Atas inovasi metode pembelajaran Friend Care To Friend ini pada 

tanggal 2 Mei 2021 bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional Bapak Asep Rudini mendapat 

penghargaan sebagai Guru Pemimpin Terbaik Mewakili Pulau Jawa dalam program Kolaborasi 

Guru Pemimpin (KGP) 2, yang diselenggarakan oleh Sekolah Guru Indonesia (SGI) dari divisi 

pendidikan Dompet Dhuafa. Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 500 guru pemimpin dan tim leader 

seluruh Indonesia)

“Adakah pengalaman yang mengesankan ketika Bapak menjalankan suatu kegiatan di 

masyarakat?”

“Pengalaman berkesan adalah ternyata anak-anak itu memang “jewelry” ya. Setiap anak adalah 

bintang yang akan bersinar dengan apapun  potensinya yang terus berkembang dan kita sebagai 

guru melihat serta menstimulus untuk mengembangkannya. Tetap mereka anak-anak, selain 

bintang namun ada peran orang tua dan guru dan berperan untuk membersamai 

perkembangannya. Guru itu amanah yang menyenangkan, apalagi dapat melihat setiap anak 

tumbuh dan berkembang”.

“Adakah keterlibatan anggota keluarga dalam pelaksanaan kegiatan tersebut? Dalam 

bentuk apa?”

“Keluarga mensupport. Bayangkan tanpa support mereka, maka aktivitas-aktivitas kita pun pastinya 

kurang berjalan. Istri menguatkan “Cerdik, solihah, penyejuk mata, penawar hati, dan penajam 

pikiran, di rumah ia istri, di perjalanan kawan” teringat nasyid Istri Solihah-The Zikr. Anak-anak yang 

mendukung dan mendoakan abinya di sebelum tidurnya. MasyaAllah”.

“Berkenaan dengan tema yang diangkat alinea kali ini yaitu “Children are parents jewelry” 

apa harapan  Bapak  baik terhadap anak kandung maupun peserta didik di SDIT Aliya?”

“Anak-anak yang solih/solihah, engkau dicatat sebagai penyejuk hati orangtua. Bahagiakan 

orangtua dengan kejujuran dan ketulusan. Tetap berceloteh seru, bercerita asyik pada ayah ibu, 

karena anak-anak dicatat juga dalam Al Quran “Dijadikan indah dalam pandangan manusia.” 

Semoga anak-anak kembali pada fitrahnya.” Wallahu a'lam.

MasyaaAllah Tabarakallah dari kiprah Pa Rudi kita dapat mengambil hikmah yaitu sebagai pribadi kita harus terus 

belajar, tidak ragu-ragu untuk bergabung dengan komunitas baru, mencoba sesuatu yang baru, mencari solusi dari 

permasalahan yang ada di kelas. Semua itu semata-mata untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. 

Anak-anak, peserta didik adalah “jewelry” mereka terus tumbuh dan berkembang. Melihat itu semua adalah berkah 

dan anugerah dari Allah SWT. Mendengar celotehan anak-anak, melihat mereka berdiskusi, belajar, bahkan menengahi 

ketika ada konflik-konflik kecil di kelas itu semua adalah bagian dari proses belajar. Intinya “Memanusiakan hubungan” dan 

berusaha memahami peserta didik. Wallahu a'lam.              (Rani)
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nak senang membaca. Tentunya setiap orangtua menginginkan hal itu. A Namun, tentunya kebiasaan baik tersebut tidak mudah untuk bisa 
diterapkan pada setiap anak. Setiap keluarga pasti memiliki habit yang 

berbeda-beda. Karena  itu kebiasaan membaca itu perlu dilatih dan dibiasakan.
Sebagai umat islam tentunya sudah tidak asing lagi dengan perintah 

membaca ini. Sumbernya dari firman Allah SWT yang disampaikan kepada Nabi 
Muhammad melalui perantara Malaikat Jibril yang menjadi  perintah pertama 
dalam Al Quran. ”Bacalah dengan (menyebut) Nama Tuhanmu Yang 
menciptakan.” (QS al Alaq: 1). Buat pendidikan anak, apa sih pentingnya 
membaca, sehingga para ahli melakukan berbagai penelitian tentang membaca 
serta mengembangkan teknik-teknik membaca, termasuk bagaimana 
menumbuhkan gairah membaca pada anak sejak dini.

“Membaca merupakan suatu proses yang kompleks, setiap aspek yang ada selama proses 
membaca juga bekerja dengan sangat kompleks.”. Ada delapan aspek yang bekerja saat kita membaca, 
yaitu aspek sensori, persepsi, sekuensial (tata urutan kerja), pengalaman, berpikir, belajar, asosiasi dan 
afeksi (menurut Paul C. Burns). Kedelapan aspek tersebut bekerja berbarengan pada saat membaca. 
Ketika anak sedang membaca seesungguhnya ia tidak hanya mengasah ketajaman berpikirnya. Pada saat 
yang sama perasaan anak terasah, sehingga secara keseluruhan ia mengembangkan kemampuan 
intelektualnya sekaligus meningkatkan kecakapan mentalnya. Melalui membaca pula dapat melejitkan 
otak anak, khususnya pada usia dini.

Kapan kita boleh mengajarkan membaca?
Saat yang tepat untuk mengajari anak membaca tentu saat anak telah  memiliki kesiapan untuk 

membaca. Teori tersebut tidak sepenuhnya benar. Kita tidak perlu menunggu secara pasif datangnya 
kesiapan membaca, yang umumnya tercapai pada usia enam tahun, untuk mengajarkan membaca 
kepada anak. Paul C. Burns dan kedua temannya, menulis dalam Teaching Reading in Today's Elementary 
School. “Para pendidik modern tidak percaya bahwa kesiapan merupakan sesuatu yang harus ditunggu 
secara pasif. Mereka percaya bahwa suatu kesiapan merupakan tahap anak-anak dapat dibimbing untuk 
memasukinya.” Menurut Burns kesiapan anak membaca dapat dirangsang dengan memberikan 
pengalaman membaca (prereading experience). Kita mengenalkan satu atau lebih  bagian membaca 
kepada anak sehingga timbul ketertarikan untuk membaca. Anak semangat melihat buku, rasa ingin 
tahunya semakin tumbuh, sehingga mendorongnya untuk bertanya, dan hal ini merupakan bekal 
berharga dalam proses pembelajaran membaca anak. 

Jika pengalaman anak membaca sudah diberikan pada usia dua tahun, maka    ketika TK anak 
tersebut sudah mencapai reading readiness (kesiapan membaca), sehingga anak berada pada teachable 
moment – dimana saat yang tepat untuk mengajarinya, sekitar usia lima tahun , anak sudah lancar 
membaca. Ketika anak kita lahir, kita merasa cemas dengan bagaimana mengajarkan tata bahasa pada 
anak? Anak banyak belajar bahasa ketika anda berbicara, terutama pada saat kita mengajak berbicara 
secara langsung. Kita bercanda dengannya, berbicara dengannya, bahkan membisikan nasihat-nasihat, 
harapan, doa, serta kalimat-kalimat suci kepadanya. Begitu pula anda mengajarkan membaca kepada 
anak. Ajarkan seperti kita mengajarinya bicara.

Banyak metode baru yang dikemukakan para ahli, tetapi untuk membuat anak keranjingan 
membaca sejak bayi yakni yang perlu digaris bawahi “asal ada kemauan”, semua metode terasa mudah, 
bermanfaat, dan efektif. Dan tidak lupa membangun motivasi anak.



Bagaimana cara merangsang minat baca sejak bayi?

1. Bacakan buku sejak anak baru lahir. Setiap rangsangan komunikasi 

memberi pengaruh besar bagi keterampilan komunikasi, termasuk 

dalam kemampuan berbahasa dan berpikir.

2. Membuat pola baca (reading pattern). Setiap kali menjelang tidur kita 

bacakan buku. Kalau anak dibiasakan membaca buku setiap saat, maka 

membaca menjadi pengisi waktu luang, penghapus rasa jenuh, 

penghibur rasa bosan. 

3. Bukalah buku bersama anak.

4. Berikan buku yang sesuai. 

5. Pilihlah bacaan yang bergizi bagi jiwa hati dan pikiran anak. Memilih 

buku-buku yang memberi pengaruh yang luar biasa pada kemampuan 

dan cara berpikir anak. 

6. Membaca di depan anak. Sebagai orangtua, kesadaran bahwa anak 

mencontoh langsung dari orangtua merupakan kekuatan yang 

memungkinkan terjadinya perubahan dengan cepat.

7. Menetapkan jam wajib baca sebagai salah satu langkah merangsang 

minat baca anak sangat berguna, terutama bagi orangtua yang belum 

memiliki minat baca yang menyala-nyala.

8. Membacakan cerita untuk anak. Hal tersebut merupakan salah satu cara 

efektif untuk memberi pengalaman pramembaca sekaligus 

menanamkan nilai-nilai keimanan, membangkitkan hal positif pada 

anak. 

9. Menggantung khayalan anak. Jika anak sudah menemukan minat yang besar terhadap buku, 

Bacakanlah cerita kepada anak. Bangkitkan rasa penasaran anak. Selanjutnya, biarkan anak  

meneruskan sendiri cerita yang telah dibacakan dengan jalan membaca sendiri isi buku.

10. Rekreasi ke toko buku. Yang dapat kita lakukan agar anak senang  ke toko buku, kita berusaha 

mengajaknya sesekali, sehingga anak akan melihat dan meniru dari orangtuanya.

11. Mintalah anak menceritakan isi buku. Hal itu merupakan kegiatan yang membuat dirinya  

berarti, sekaligus memunculkan rasa percaya diri, bahwa dirinya mampu memahami isi buku dan 

menceritakan kembali.

12.  Ajak anak ke perpustakaan. Dan banyak yang cara lainnya untuk merangsang minat baca anak.

Mudah-mudahan judul buku “Membuat Anak Gila Membaca”, dapat membantu kita untuk 
mengenalkan Allah melalui membaca kepada anak-anak kita. Membaca yang tidak sekedar membaca. 
Membaca yang membuat kita lebih mengenal Allah SWT. Resensi buku karangan Mohammad Fauzil 
Adhim di atas semoga bisa memberikan sedikit informasi tentang salah satu cara  bagaimana  
mengembangkan/melejitkan potensi yang sudah dimiliki anak melalui membaca. Pesan apakah yang 
kita sampaikan pada diri anak kita saat memberikan pengalaman pra membaca? Jawabannya bisa 
diketahui lewat  buku “Membuat Anak Gila Membaca”. Segera dapatkan bukunya dengan meminjam di 
Perpustakaan SDIT Aliya. Selamat membaca! 



#staysave
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