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 Pendidikan adalah warisan yang paling berharga 
dari orang tua. Selain itu, bagi orang-orang beriman putra 
putri kita merupakan amanah dan asset masa depan serta 
asset akhirat yang tidak ternilai harganya. Melalui pendidikan 
yang tepat, seorang anak dapat meraih masa depan 
gemilang yang diinginkannya. Karena itulah, kehadiran 
sekolah atau perguruan tinggi bertaraf internasional, baik 
yang berada di Indonesia maupun yang berada di Luar 
Negeri dapat dipandang menjadi salah satu sarana bagi para 
orang tua untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi 
putra putrinya. Sekolah atau universitas yang berkualitas dan 
bertaraf internasional harus memiliki sejumlah kriteria, antara 
lain (1) rekrutmen calon siswa atau mahasiswa yang 
potensial, (2) SDM yang mempunyai pengalaman 
internasional dan mempunyai hati yang jernih (bening) dan 
ikhlas dalam mendidik, (3) kurikulum bertaraf internasional, 
dan (4) sarana dan prasarana yang memadai.

 Dari Mana kita Membangun Sumber Daya Manusia ? 
Perhatikan proses kejadian manusia !  Membangun fisik 
lebih mudah dari pada membangun psikis. Membangun 
jasmani itu juga lebih mudah dari pada membangun rochani, 
membangun korpus itu lebih mudah dari pada membangun 
mentes, membangun material itu lebih mudah dari pada 
membangun forma. Artinya, hal-hal yang dilihat mata 
(terinderawi, imanen) itu lebih gampang dari hal-hal yang 
sifatnya tak terinderawi (transenden).

Artinya: Dia  yang memulai penciptaan manusia dari tanah 
(7) Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air 
yang hina (8) Kemudian Dia menyempurnakan dan 
meniupkan ke dalamnya ruh (ciptaan)-Nya dan Dia 
menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati; 
(tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur (Q.S. As-Sajdah (32):7-
9)

ٰۡ ٰ ۡ ُۡ ۡٗ ُٰ َ َ َ ۡ ََ َ َ َ َ َّمِكین َ ِّمن ِطین ١٢ ثم جعلنُھ نطفة ِفي قرار  َولقد خلقنا ٱإلنسن ِمن ُسللٖة  َ َ َ َ ََّٖ ٖ ٖ ِ
Artinya: Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan 

manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian 
Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam 

tempat yang kokoh (rahim) (Q.S. Al-Mu’minun (23):12-13).

ۡ ۡ ۡۡ ُُٰ ُۡ ۢ َٓ َ ُّصلب َ َّماء َدافق ٦  یخُرُج من بین ٱل ِفلینظر ٱإلنسُن مم خلق ٥ خلق من  ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٖ َ ََِّ ٖ ِ ِ
ِوٱلترائب ٧ َّٓ ِ َ َ

Artinya: Maka hendaklah manusia memperhatikan dari 
apakah dia diciptakan (5) Dia diciptakan dari air yang 
dipancarkan (6) yang keluar dari antara tulang sulbi (tulang 
rusuk) laki-laki dan tulang dada perempuan (Q.S. Ath-
Thariq (86):5-7)..

ٰۡ ََ ْ َُ َ ُ َ َ ۡ ُّروحـِي فقُعوا لُھۥ سجِدین ٢٩ َ َّویتُھۥ ونفخت ِفیِھ ِمن  َفإذا س َ َ َِ ِ
Artinya: Maka apabila Aku telah menyempurnakan 
kejadiannya, dan telah meniupkan ke dalamnya ruh 
(ciptaan)-Ku, maka tunduklah kamu kepada-Nya dengan 
bersujud (Q.S. Al-Hijr (15):29). 

Masa ditiupkan ruh pada janin pada saat ia telah usia 4 bulan 
atau 120 hari dalam kandungan:

َ َ َ ََ ًِّ ُ ْ ْ ْ ْ َ َُ َ َ َُ َّ ِّسل وكفن ودِفن َ ُّروح فــــــــیھ غ َإْن بلغ أْربعة أشُھر أْي ِمائة وِعشرین یْوًما فأكثر حد نفخ ال َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ٍَ ِِِ َِ َُوُجوًبا بال صالٍة.َ ِ
Artinya: Apabila ia telah genap usia empat bulan yakni 120 
hari ke atas, batasan tertiupkannya ruh ke dalamnya, maka 
bayi tersebut wajib dimandikan, dikafani dan dikuburkan 
tanpa dishalati (Asna al-Mathaalib I/313).

َْ َّ َّ ُ َ ََ َ َیْوم ال ینفُع ماٌل وال بنون، إال مْن أتى هللا بقلٍب سلِیم [الشعراء: ٨٨-٨٩[َ َ َ َ َ َ َ َََِ ٍِ
Artinya: (yaitu) di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak 
berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah 
dengan hati yang bersih,” [QS Asy-Syuara’ [26]:88-89].

 Dalam dunia pendidikan, anak didik pada usia emas 
(Golden Age) sebaiknya diberi pendidikan yang dapat 
menguatkan hati (educate the heart), yang dapat 
mencerdaskan pikiran (educate the head), dan yang dapat 
meningkatkan ketrampilan (educate the hand). Karena 
itulah, baik para pendidik, para orang tua, maupun 
pemerintah sebaiknya berperan sebagai Mu’addib (mendidik 
dengan ikhlas dan dengan hati yang jernih) dan bukan 
sekedar sebagai Mudarris atau Mu’allim. 

 Dari kutipan ayat-ayat Al-Quran dan kata-kata bijak 
di atas, dapat dikemukakan bahwa untuk membangun SDM 
yang tanggung, kokoh, dan tahan banting serta bermanfaat 
bagi nusa, bangsa, dan agama adalah dimulai dari hati yang 
jernih yang akan dapat mengalirkan pikiran yang jernih pula 
dan pada gilirannya menghasilkan ucapan serta perilaku 
yang baik untuk kemaslahatan umat. Yang manis janganlah 
segera kau telan dan yang pahit janganlah segera kau 
muntahkan. Semakin pahit hidup ini kau rasakan, maka akan 
semakin manis hasil yang akan kau dapatkan. Artinya, apa 
pun halangan dan rintangan yang dihadapi oleh para 
pendidik terhadap anak didiknya, apabila semuanya 
dihadapi dengan sabar, ikhlas, dan tanpa pamrih, maka akan 
menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kemaslahatan 
umat.

DARI MANA KITA MEMBANGUN
SUMBER DAYA MANUSIA
Oleh: Prof. Dr. Sangidu, M.Hum.
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How 
Caring Are You?  

 Assalamu’alaikum, sahabat! Jumpa lagi dengan kami, Tim Al Firdaus 
Writing Club. Kali ini, kita akan mengulas tentang salah satu profil pembelajar IB 
(IB Learner Profile), yaitu caring. 
 Masih ingat kan, caring itu apa? Yap! Caring merupakan sikap yang 
menunjukkan empati, kasih sayang, dan rasa hormat, serta memiliki komitmen 
untuk melayani dan melakukan hal-hal positif yang bermanfaat untuk orang lain 
dan lingkungan di sekitar kita. Nah, tanpa kita sadari, ternyata setiap hari kita 
sudah melakukan caring, lho! Apa saja sih, sikap caring yang sudah kita lakukan 
sehari-hari? Yuk, simak ulasannya berikut, ya!
 Membantu orang lain adalah salah satu bentuk dari penerapan caring 
dalam kehidupan  sehari-hari. Hal ini bisa kita lakukan di manapun kita berada. 
Contohnya saat di sekolah. Membantu ibu petugas dapur dalam menyiapkan 
makan siang, misalnya. Seperti yang telah dilakukan oleh teman kita, Zada 
(Grade 4). Zada membantu Ibu Suliyah menyiapkan makan siang pada saat jam 
makan siang tiba. Zada melakukannya dengan ikhlas dan senang. 

 

Saling membantu juga ditunjukkan oleh sikap Ustadz dan Ustadzah 
kita, lho! Jadi, waktu itu Ustadz dan Ustadzah sedang gotong-royong 
menyiapkan acara New Academic Year. Ust Taufik, Ust Naryo, dan 
Ust Jokodar sedang memasang MMT di halaman depan. Ust Taufik 
naik ke tangga untuk memasang spanduk di dinding. Sedangkan Ust 
Naryo dan Ust Jokodar membantu memegang tangga. Para Ustadz 
dan Ustadzah juga gotong-royong menghias sudut-sudut ruangan, 
menyediakan photobooth, dan merancang acara dengan apik. Kami 
pun sangat terkesan dengan acara New Academic Year. Big hug for 
our beloved teachers…
 

 Sikap caring juga tercermin dalam keseharian siswa-siswi Al Firdaus dalam kegiatan gotong-royong merapikan kelas. 
Misalnya dalam menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Mereka gotong-royong membersihkan dan merapikan kelas setiap 
harinya, supaya lingkungan kelas bersih dan rapi, sehingga nyaman untuk belajar.
 Nah…itulah berbagai ulasan mengenai sikap caring di lingkungan sekolah. Sobat Alfi juga bisa menerapkan sikap caring di 
mana saja, ya! Misalnya di rumah dan di tempat-tempat umum lainnya. Terakhir, tak lupa kita mengajak para sahabat untuk selalu 
bersikap caring, supaya hidup kita bisa bermanfaat untuk orang lain dan lingkungan di sekitar kita. How caring are you?

Al Firdaus 
Writing Club 

CaringCaring is showing Caring is showing 
empathy, compassion, 
respect, have 
commitment to service, 
and act to make a 
positive difference in 
the lives of others and 
in the world 
around us.

 Peduli dengan lingkungan sekitar juga merupakan wujud penerapan caring dalam 
kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu merawat tanaman yang ada di lingkungan sekolah. 
Seperti yang telah dilakukan oleh Kak Lio (Grade 6) dan kawan-kawan. Mereka merawat 
tanaman yang ada di lingkungan sekolah. Mereka menyiram tanaman yang ada di taman 
sekolah supaya tanaman tersebut tumbuh subur dan tidak layu. Tanaman harus kita rawat 
dan kita sayangi, karena adalah ciptaan Allah SWT yang sangat berjasa dalam kehidupan 
kita. Kok bisa? Iya, dong…karena tanaman menghasilkan oksigen yang kita hirup setiap 
harinya. Nah…begitu besar kan, manfaat tanaman buat kita? So, rawatlah tanaman dengan 
penuh kasih sayang, ya!



CARING, DIBANGUN  
SEJAK USIA DINI  
Oleh Tri Haswati
Headmaster Early Years Program Al Firdaus World Class Islamic School

 Hubungan manusia dengan sesama makhluk sangat diperhatikan dalam Islam. Surat-surat pertama yang diturunkan 
kepada Nabi Muhammad di Makkah (Surat Makiyyah) berisikan aqidah dan akhlaq kepada sesama makhluk. Sikap peduli 
kepada anak yatim, kepada orang miskin sangat dianjurkan. 
 Dalam framework IB, salah satu learner profile yang akan dicapai adalah menjadi personal yang caring. Yaitu tumbuhnya 
rasa kasihan, ingin membantu, menghormati kebutuhan dan perasaan orang lain. Membentuk karakter caring di usia dini, 
khususnya di Early Years Program dilakukan dengan pembiasaan dan berbagai kegiatan terprogram. Pembiasaan membantu, 
menolong, peduli teman, guru, bahkan makhluk lain seperti tumbuhan dilakukan setiap hari. Kegiatan membantu dan peduli 
teman saat bermain bersama, makan bersama, berbagi bekal, bekerjasama merapikan mainan, dan menolong  teman yang 
membutuhkan, peduli kebersihan dan kerapian lingkungan, menjadi bagian dari program pembiasaan. 
 Kegiatan terprogram yang ada di Early Years  juga membantu tumbuhnya sikap caring, antara lain Shodaqoh Nasi Anak 
Sholeh (Shonas), Community Services, Peduli pada Korban Bencana Alam dan Bencana Kemanusiaan, Sayangi Sesama, 
Berbagi Daging Qurban, Pembagian Zakat, Bakti Sosial, dan lain sebagainya.
 Seberapa efektif program-program tersebut? Anak-anak sangat senang dan berebut membantu Bunda merapikan alat 
bermain, merapikan tikar dan karpet seusai sholat, merapikan kursi, dan lainnya. Anak-anak juga senang berbagi bekal, berbagi 
souvenir, menolong teman yang jatuh, membantu yang mengalami kesulitan, dan menghibur temannya yang  sedih. 
Ada beberapa anak yang memiliki motivasi sangat tinggi untuk memasukkan uang setiap kali melihat kotak infaq, Ada cerita 
orang tua yang menyampaikan putranya minta tambahan bekal untuk berbagi dengan teman, ada juga yang minta tambahan 
bekal sarapan untuk diberikan kepada pak becak yang ditemuinya. 
 Jika kegiatan ini terus dilakukan dan dibiasakan baik di rumah maupun di sekolah, maka Caring akan menjadi karakter. 
Dengan dukungan konsep nilai ibadah dari sikap caring, maka motivasi untuk melakukannya menjadi lebih kuat. Bahwa peduli 
kepada sesama memiliki nilai yang tinggi di hadapan Allah. 

Keceriaan Peringatan Kemerdekaan RI di Al Firdaus
 Suasana di kampus Earlier PYP pada Jumat, 16 Agustus 2019, terlihat lebih ramai dari hari biasanya. Tak hanya 
keceriaan anak didik mewarnai area sekolah, tetapi anak-anak didik terlihat makin bersemangat di sekolah dengan mengendarai 
sepeda. Hari itu, Al Firdaus menyambut perayaan HUT ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan menggelar kegiatan 
Festival Sepeda Sehat yang diikuti seluruh anak didik Earlier PYP.
 Para anak didik bersemangat mengikuti kegiatan festival dengan menghias sepeda-sepeda mereka dengan tema 
Kemerdekaan RI. Anak-anak menghias sepeda bersama orangtua di rumah yang juga ikut mendampingi kegiatan festival 
bersama para guru dan tenaga kependidikan Al Firdaus.
 Setelah berkumpul pukul 08.00 dengan diawali kegiatan rutin berdoa bersama teman-teman di kelas, anak-anak didik 
mengikuti festival di sekitar Jl. Yosodipuro hingga ruas-ruas jalan di area sekolah. Festival ini makin meriah dengan kumandang 
lagu-lagu kebangsaan yang mengalun sepanjang kegiatan. Tak hanya itu, beberapa anak didik pun mengikuti festival dengan 
naik becak bersama para bapak-bapak pengayuh becak di sekitar Al Firdaus.
 Tak hanya di Earlier PYP, unit lainnya dari Al Firdaus World Class Islamic School ikut memeriahkan kegiatan peringatan 
Kemerdekaan RI dengan menggelar berbagai kompetisi antarsiswa dan guru di masing-masing kampus. Di kampus PYP dan 
MYP, dilaksanakan berbagai lomba tradisional serta kompetisi olahraga yang diikuti seluruh siswa dari Grade 1 hingga Grade 12. 
Di kampus PYP, secara khusus digelar Lomba Kebersihan Kelas yang melibatkan seluruh stakeholder sekolah. Lomba ini 
memperebutkan puluhan buku yang akan menjadi koleksi Reading Corner kelas terbaik di tahun ini.
 

Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! 

Al Firdaus Updates



“Inquiry Based Learning” 
Pembelajaran yang mengacu pada Pengamatan dan Penelitian

 Al Firdaus World Class Islamic school menyiapkan siswa menghadapi tantangan global, tantangan abad 21. Untuk 
menyiapkan generasi yang siap menghadap[t tantangan global dibutuhkan pengembangan karakter dalam wacana keilmuan 
dan keislaman.
 Pembelajaran tidak selalu di dalam ruangan kelas, akan lebih menarik bila pembelajaran dirancang lebih banyak 
memberi kesempatan siswa untuk melakukan pengamatan, penelitian dengan cara membaca, mengamati, menyelidiki, dan 
memgembangkan baik sendiri atau berkolaborasi dengan teman.
 Seperti pada pembelajaran pada Grade 7 MYP AFWCIS beberapa waktu yang lalu Selasa, 6 Agustus 2019, pada saat 
pembelajaran Bahasa Indonesia beberapa siswa melakukan tugas dengan mengamati lingkungan sekolah terkait materi Teks 
Deskripsi. Siswa dibentuk beberapa kelompok dan mendapatkan tugas melakukan pengamatan terhadap satu objek tempat di 
lingkungan sekolah. Setelah itu siswa diminta mengumpulkan data dari hasil pengamatan dan berdiskusi untuk menyusun teks 
deskripsi. Setelah itu salah satu siswa di damping kelompoknya maju di depan teman-temanya untuk mempresentasikan hasil 
duskusinya. Adapun IB learner profile yang tercapai adalah Inquiry, Risk taker, dan communicator. 
Pembelajaran tersebut menggunal Approach Teaching Learning (ATL) Management Skill dan Collaborative.

Siswa Grade 6 Persiapkan PYP Exhibition 2019

 Siswa didik Grade 6 akan menggelar exhibition sebagai salah satu tahap akhir proses pembelajaran Primary Years 
Program (PYP) pada awal November 2019 mendatang. Exhibition pada tahun ini akan mengangkat tema How We Express 
Ourselves, Sharing the Planet, dan How the World Works. 
 Sebanyak 100 siswa Grade 6 telah dibagi dalam 13 kelompok dengan jumlah siswa dalam satu kelompok masing-
masing 7 hingga 10 anak. Mereka telah mengikuti sosialisasi program Exhibition sejak akhir Juli 2019 sebagai pembekalan awal 
pelaksanaan kegiatan bersama seluruh guru yang menjadi mentor siswa, terlebih Exhibition 2019 akan menjadi exhibition 
pertama yang digelar oleh PYP Al Firdaus World Class Islamic School.
 “Dalam exhibition ini, anak-anak akan belajar tentang bagaimana berkolaborasi dengan rekan satu tim. Mereka akan 
mempraktekkan tentang bagaimana berpendapat sebagai hasil belajar mereka di PYP selama ini,” kata Headmaster PYP, Ainul 
Qoyim. Dalam pemilihan tema serta project yang diangkat selama 3 bulan persiapan Exhibition, para siswa harus dapat 
menunjukkan pemahaman atau isu yang akan mereka angkat, gali lebih dalam, serta bagaimana solusinya.
 Sebelum melaksanakan pameran hasil karya pada 1-2 November 2019, para siswa harus mempresentasikan proyek 
karya mereka secara bertahap ke mentor, School Leaders hingga Head of School. Pada akhirnya, mereka akan memamerkan 
hasil karya mereka kepada seluruh warga sekolah, orangtua, dan tamu undangan dalam bentuk Art Performance dan eksibisi 
karya di aula sekolah. Wah, menarik sekali kegiatan ini. Sukses untuk Grade 6!



 Peringatan Idul Adha di Al Firdaus World Class Islamic School dipusatkan di kampus MYP and High School pada Selasa, 
13 Agustus 2019 lalu. Kegiatan ini melibatkan seluruh peserta didik serta guru dan tenaga kependidikan Al Firdaus yang pada 
hari tersebut mengikuti kegiatan pembelajaran di kampus MYP and High School. Pada tahun ini, Al Firdaus melaksanakan 
penyembelihan sebanyak 31 ekor kambing dan empat ekor sapi yang seluruhnya berasal dari shohibul qurban keluarga besar Al 
Firdaus. 
 Kegiatan Idul Adha berlangsung lancar dengan kehadiran seluruh siswa didik dan guru serta staf Al Firdaus pada hari 
tersebut. Para siswa Grade 4 hingga 12 mengikuti kegiatan pembelajaran dengan membantu pelaksanaan penyembelihan serta 
persiapan distribusi daging qurban kepada masyarakat di sekitar sekolah Al Firdaus. 

 Sementara itu, di lokasi yang sama, para anak didik dari Early Years dan Grade 1 hingga 3 PYP mengikuti pembelajaran 
di kampus MYP. Anak-anak didik diajak untuk melihat proses persiapan distribusi daging qurban yang dilaksanakan di sana. 
Mereka juga mengikuti pembelajaran tentang makna berqurban melalui kegiatan-kegiatan pembelajaran di kelas. 
 Seperti tahun-tahun sebelumnya, Al Firdaus membagikan sejumlah 1.400 paket daging sapi dan kambing kepada 
masyarakat yang didistribusikan di masing-masing lokasi sekolah. Kegiatan Idul Adha merupakan salah satu bentuk kegiatan 
corporate social responsibility Al Firdaus kepada masyarakat sekitar. 

Idul Adha 1440H 
di Al Firdaus:  

Bagikan 1.300 
Daging Qurban ke Masyarakat Sekitar

Ema Yuliani Utami – Irqas Aditya Herlambang – Tri Haswati – Muhammad Natsir 
 Ari Setianingsih – Fifah Arnies Muin – Iin Sulistyaningsih – Ainul Qoyim – M. Taufik Hidayanto 

 Erma Alfiana – Setyo Dwi Raharjo – Dwi Rakhmawati – Umi Nopiarti – Muslimin – Danang Catur S. 
Rayinda Dwi P. - Susilo - Nasa Uli Faqihuddin - Rio Daniswara
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