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B E  A C T I V E  A N D  I N S P I R I N G

BEE BULETIN
TANAMKAN JIWA ENTREPRENEURSHIP ANAK

      Pagi tahun ini, agenda tersebut 
dapat terlaksana pada hari Sabtu, 
25 Februari lalu. Halaman depan 
An Nahl tampak beda dari pada 
hari-hari biasanya yang sepi. Kali 
ini terlihat ramai. Seluruh guru 
dan murid An Nahl Islamic School 
(AIS) dari unit TK hingga SMP 
menyelenggarakan Market Day dan 
Fun Cooking. 
       Para orang tua murid juga tidak 
ketinggalan turut meramaikannya. 
Sejak pukul 06.00 WIB, terlihat para 
orang tua murid beserta sudah 
banyak yang berdatangan di lokasi. 
Tak tertinggal pula para panitia. 
Antara pukul 07.00 hingga 09.30 WIB 
para guru beserta murid masing-
masing kelas mempersiapkan 
seluruh bahan atau barang yang 
akan dijual di halaman, termasuk 
menyeting tempat penjualan. 
Tepat pada pukul 09.30, para 
murid di bawah bimbingan para 
guru wali kelas secara serentak 
mulai berjualan.             
 

Salah satu indikator kesuksesan suatu sekolah ialah mampu mengoptimalkan minat 
dan bakat siswa. Dengan memanfaatkan segala momen untuk hal positif akan memacu 
bakat anak dapat tersalurkan dan teroptimalkan. Salah satu implementasinya bagi An 
Isamic School (AIS) ialah dengan memanfaatkan momentum liburan dengan mengisi 
acara yang bermanfaat bagi seluruh warga AIS, di antaranya : Market Day dan Fun Cooking.

    Target prioritas penjualan ialah 
para orang tua, selain juga ke 
unit lain atau teman kelas lain. 
Pemandangan para siswa sedang 
berporomosi barang masing-
masing mengiringi kesejukan pagi 
itu. Dalam memperjualbelikan 
dagangan, ada sejumlah kelas yang 
dapat menghabiskannya dalam 
waktu relatif singkat, seperti murid-
murid kelas 1 C (Ustman bin Affan). 
Mereka mampu menghabiskan 
semua dagangan dengan jenis silki 
milky puding dalam waktu 30 menit. 
Lalu disusul kelas-kelas lainnya. 
 Mereka tampak asyik dan 
menikmati momentum ketika 
mereka sedang melakukan 
tawar-menawar kepada sejumlah 
konsumen. Salah satu trik yang 
diajarkan guru wali kelasnya (Mr. 
Sayyid dan Mrs. Riri) yakni hilangkan 
rasa malu ketika menawarkan 
barang. Tepat pada pukul 11.30 
WIB, seluruh penjualan tiap kelas 
dari unit TK hingga SMP telah 

habis. Lalu dilanjutkan merapikan tempat dan 
membersihkan sisa-sisa sampah bersama-sama.
       Dalam program tahunan itu, terdapat hal unik 
yang jarang sekali terdapat di sekolah lain, seperti 
para murid serta guru wali kelas masing-masing 
menggunakan pakaian khas koki dengan kombinasi 
kostum adat, produk jualannya merupakan hasil 
pembuatan para murid di bawah bimbingan guru 
wali kelas masing-masing, anak-anak mencoba 
berpromosi dengan berbagai strategi, dan lain 
sebagainya. 
       Untuk unit TK dikoordinasi oleh Mrs. Dina 
Novitta, S.Pd., SD oleh Ms Hernawati, Lc, dan 
SMP oleh Mrs. Mira Irmawati, S.HI. Mereka bertiga 
telah mempersiapkan agenda bergengsi tersebut 
selama kurang lebih 3 pekan.Melalui program unik 
nan langka tersebut, diharapkan dapat menggali 
bakat anak dalam berbisnis (entrepreneurship) 
sejak dini, kerja sama dengan teman-temannya 
(team work), jiwa kepemimpinan (leadership, serta 
jiwa koordinasi (management). Bila sejumlah nilai 
positif itu benar-benar tertanamkan dalam benak 
anak-anak, maka itu semua akan menjadi bekal 
bagi mereka di masa depan. Dengan begitu, maka 
diharapkan kelak mereka dapat menjadi generasi 
yang selain cerdas secara akademik (intelektual) 
juga cerdas secara spiritual, emosional, serta 
finansial.
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MEGA PROJEK LEVELISASI :
UPAYA MENCARI GURU TANGGUH

THE BEST OF STUDENTS            
PORTOFLIO PRESENTATION

1.
2.
3.
4.

No  Nama      Kelas

Dalam upaya meningkatkan kompetensi, kinerja, dan kompensasi guru maka An Nah Islamic 
school menggadakan program Levelisasi Guru. Setelah melalui proses rekomitmen guru-guru 
yang berkomitmen dengan kebijakan yang ditetapkan sekolah berikutnya diharuskan mengikuti 
proses levelisasi. 

OLEH : JAPAR SIDDIQ, M.PD
KEPALA PROJEK  LEVELISASI GURU
,

      Mengingat pentingnya 
kegiatan tersebut, Penulis 
selaku Kepala projek 
mempersiapkan program 
tersebut dengan matang 
meskipun dengan waktu 
sangat terbatas. Kami 
membagi program ini dalam 
tiga tahap dalam waktu satu 
bulan lebih.
     Tahap pertama kami 
gunakan untuk persiapan 
program levelisasi guru, 
mulai dari teknis kegiatan, 
pembuatan instrumen, 
penentuan jadwal sampai 
estimasi budget kompensasi 
yang dibutuhkan. Hal 
yang paling menguras 
pikiran dalam tahap ini 
adalah estimasi budgeting 
karena berkaitan dengan 
keuangan. Tahap pertama 
ini berlangsung kurang lebih 
dua pekan.

    Tahap kedua adalah tahap 
pelaksanaan dimana para 
guru menjalani tes levelisasi. 
Secara umum, para guru 
mengikuti tiga sesi tes di 
hari yang berbeda, mulai 
dari tes pedagogy yang 
meliputi materi perencanaan, 
proses dan penilaian KBM. 
Kemudian test ke-annahl-an 
yang meliputi bilingual dan 
keislaman yang menjadi fokus 
visi misi sekolah. Dan terakhir 
test pengembangan diri yang 
meliputi kamampuan menulis 
dan penguasaan IT.     
     Hal yang paling menguras 
energi dalam tahap ini 
adalah pengaturan jadwal 
karena kami harus mengatur 
sedemiakian rupa sehingga 
jadwal tidak bentrok dan bisa 
dihadiri oleh manajemen 
selaku supervisor. Tahap 
kedua ini berlangsung dua 
minggu yakni tanggal 18-28 

April 2017.
 Tahap ketiga adalah 
laporan hasil levelisasi. 
Kami menginput semua 
hasil penilaian dari penguji 
tentunya atas persetujuan 
manajemen selaku 
supervisor. Pada tahap ini, 
kami mengakumulasi hasil 
penilaian 3 sesi tes yang 
memuat 8 indikator. Dari 
hasil ini bisa dipetakan level 
guru dari semua indikator 
untuk kemudian dibuat rata-
rata sehingga didapat level 
dari masing-masing guru.
Selaian upaya peningkatan 
kompetensi, kinerja dan 
kompensasi guru tujuan 
lain dari levelisasi ini adalah 
mencari bakat yang ada pada 
guru yang belum tereksplor, 
mengevaluasi kinerja guru 
serta yang paling penting 
adalah menyiaplan paket 
pelatihan buat guru sehingga 

guru-guru bisa mencapai level 
paling tinggi.  Dan ini adalah 
PR kami berikutnya.  
       Semoga dengan program 
ini guru-guru semakin 
tangguh. “Pendaki yang sampai 
ke puncak hanyalah yang 
tangguh, pejuang yang sampai 
kesuksesan hanyalah yang 
sabar, dan kita diberi pillihan, 
menjadi manusia yang mudah 
rapuh oleh rantangan. atau 
menghebat seiring hebatnya 
rintangan. Percayalah badai 
hanya menyisakan pohon-
pohon terkuat”.

Nailah Faridah
Bagasyarra Izzan H.
Aydan Rabbani Ananda H.
Daisytha Nafhah Permana

8 Aisyah
8 Shalahudin
7 Al-Fatih
7 Khadijah

SMP

STUDENTS OF THE MONTH 
(MARCH)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

No  Nama      Kelas

Zahra Adiba K. Wirawan
Aulia Kayla R.
Fathurrahman Basri
Raisa Nur Kamila
Hanifah Hanindita J.
Athallah Rafif
M. Rafi Satriawan

9 Fatimah
7 Khadijah
7 Al Fatih
8 Aisyah
8 Aisyah
8 Shalahudin
9 Umar

SMP
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PACU KREATIVITAS ANAK 
Pada hari Rabu, 26 April lalu, aula gedung ISBI SD An 
Nahl Islamic School dimeriahkan dengan penampilan 
murid-murid kelas 2 B (Zubair bin Awwam). Murid-murid 
bimbingan Mrs Qori’ah, S.Pd.I dan Mrs Rury Fitriah 
Akhiriah, S.Pd.I memperoleh giliran menampilkan 
Assembly. Acara dimulai pukul 07.30 hingga 08.30 WIB.

LATIH ANAK MENANAM SAYUR
Selasa pagi, tanggal 7 Maret lalu,s eluruh siswa/i kelas 1 SD An-Nahl Islamic School Cibubur 
telah melaksanakan agenda program berkebun (gardening). Seluruh guru wali kelas 1 pun 
turut membimbing dan mendampingi para siswa/i. 

       Dengan bersepatu boot dan membawa 
plastik untuk wadah sayuran, mereka menuju 
ke tempat berkebun. Kali ini, anak-anak 
berkebun sayuran kangkung yang telah 
mereka tanam satu bulan sebelumnya. 
Mereka menggunakan media polibek sebagai 
tempat menanam. Hasil tanaman lumayan 
bagus.
       Mr. M. Syarif sebagai koordinator agenda 
ini menyatakan puas. “Alhamdulillah, agenda 
ini dapat berjalan dengan lancar sesuai 
rencana. Agenda ini bertujuan untuk melatih 
pengetahuan dan kemampuan anak-anak 
dalam menanam sayuran, terutama jenis 
kangkung. Diharapkan melalui agenda 
ini, tumbuh jiwa suka menanam dan 
membudidayakan sayuran dalam benak anak-
anak. 

No  Nama      Kelas

      Para pimpinan SD, seluruh 
murid kelas satu, dua, dan tiga 
dengan didampingi para guru wali 
kelas masing-masing, serta para 
orang tua/ wali murid kelas Zubair 
turut menyaksikan keasyikan 

penampilan murid-murid kelas 
Zubair. Dalam assembly bertema 
“hari akhir” inii diawali dengan 
penampilan doa bersama murid 
Zubair, lalu dilanjutkan pembacaan 
surat Asy-Syams. 

       Setelah itu, penampilan treatikal “hari 
akhir”. Kegiatan diakhiri dengan nasyid murid-
murid Zubair bertemakan “tsabat”. Para 
hadirin tampak senang dan sangat antusias 
menyaksikan semua penampilan murid-
murid Zubair. Acara dengan persiapan satu 
bulan itu dapat berjalan lancar dan sesuai 
rencana. “Alhamdulilah, semua penampilan 
anak-anak Zubair dapat terlaksana dengan 
baik dan lancar.”, ungkap Mrs Rury. Acara ini 
diharapkan mampu mengakomodir bakat 
para siswa, melatih mental, serta melatih 
kerjasama para siswa.
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AN NAHL MOTIVATION 
TRAINING GRADE 6

      Jum’at, 17 Februari 2017 s/d sabtu 18 Februari 2017, An Nahl Islamic School 
menyelenggarakan kegiatan Motivation Training Grade 6 yang diketuai oleh 
Mr. Rohmat Hidayat S,Pd. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang rutin dikerjakan 
setiap tahun setelah menyelenggarakan UN. khususnya kesiapan mental Grade 
6. Acara ini bertujuan agar menumbuhkan motivasi yang tinggi serta akhlaq yang 
baik. Acara ini memiliki beberapa agenda seperti : training motivasi, mentoring, 
muhasabah, qiyamulail, game, outbound, team building, dan sebagainya. Kegiatan 
ini diikuti oleh 22 siswa-siswi Grade 6, adapun materi-materi yang disampaikan 
antara lain :  “Capailah ilmu dan janganlah lupa adabmu dan Akhlaq generasi terbaik 
yang harus engkau genggam” oleh Mr. Mukhsin dan materi-materi lainnya yang 
sama menariknya.

Perkenalkan 
Anak Manfaat 
Air, Bumi, dan 
Matahari

        Program 1 kali setahun itu juga 
merupakan bagian dari proses pendidikan 
di SD AIS. Mereka dibimbing para guru 
untuk memperkaya ilmu pengetahuan 
tentang manfaat air, bumi, dan matahari. 
Selain itu, mereka juga memperoleh 
pengetahuan tentang beragam jenis 
binatang laut, perkembangan dan 
perumbuhannya, serta bagaimana cara 
makannya. Bedanya pembelajaran pada 
hari itu dibandingkan dengan hari-hari 
biasanya ialah siswa dapat mempelajari 
secara langsung.

        Di bawah koordinasi Mr. Muhammad 
Abiyat, SE, para siswa/i tampak sangat 
semangat, asyik, dan menikmati 
kunjungan itu, terutama ketika mereka 
dapat menyaksikan kehidupan di 
bawah air laut secara langsung.
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Hari Senin (13/2) merupakan 
hari bahagia, terutama bagi 
seluruh guru kelas 2 SD An 
Nahl Islamic School (AIS) 
bersama dengan 3 guru 
umum serta seluruh siswa/I 
kelas 2. Pasalnya, mereka 
mengunjungi Sea World, 
Ancol. Kunjungan dimulai dari 
pukul 07.00 hingga 16.00 WIB. 


