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LAPORAN KEUANGAN FORMASI 
Agustus 2008 

 

Pemasukan   

Saldo Juli 1.702.600 

Iuran Formasi Juli 472.500 

Pengeluaran   

4 galon air mineral 16.000 

Parenting 200.000 

Saldo Agustus 1.956.100 

Doa anak kecil 
Ya Allah,  
aku mau jadi anak yang baik,   
Taqwa 
Bahagia dunia akhirat 
Sehat lahir batin 
Sayang ibu sayang ayah, sayang adik 
sayang kakak, sayang guru, 
Sayang keluarga, sayang teman, 
sayang tetangga, sayang semua 
Ya Allah,  
Aku mau jadi anak yang kuat 
Supaya bisa menjaga ayah dan ibu 
Nanti saat mereka tua 
Amin 

Tell the kids, tell yourself 
Untuk meraih pucuk-pucuk daun yang menjadi 
makanannya dari pohon-pohon yang tinggi, jerapah 
mampu menjulurkan lidahkan sepanjang 46 cm. 
(Giant Book of Questions and Answers, 
Dempsey Parr, 1999)  

SMS KITA  
70682212 

☺ Pintu antara SIGM-KKB 
sudah dicat mjd bagus &  
indah dipandang. Smga bs 
mjd lbh baik & indah ktka 
keluarga besar SIGM, KKB, 
staf & manajemen juga dicat 
dgn ukhuwah Islamiyah 
(08529498xxxx) 
 

JAGA KESEHATAN MATA ANAK saat puasa 

Banyak ortu yang merayu anak agar betah puasa dengan main game & 
nonton TV, padahal kegiatan semacam ini membuat mata anak bekerja lebih 
keras, karena harus mengejar kecepatan pergerakan. Jika terjadi pada bola 
mata anak yang sedang berkembang bisa memengaruhi pertumbuhan bola 
matanya.  Batasi waktu main game & TV, anjurkan anak untuk mengistira-
hatkan mata setengah jam sekali, Konsumsi sa-yuran yang kaya dengan 
vitamin A, misalnya sayuran berwarna hijau seperti bayam, daun singkong, 
dan sawi, juga hati & kuning telur. (menatapmu.blogspot.com).    
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Edisi ke-9, September 2008 

Salam Gemilang, 
Ramadhan kembali menjadi 
tamu istimewa. Mudah-
mudahan bulan suci ini men-
jadi pijakan awal yang kukuh 
bagi terciptanya bangunan 
keluarga sakinah, mawad-
dah, warrahmah.  
Bapak Ibu, 
Marilah kita maknai kemu-
liaan Ramadhan bersama 
seluruh anggota keluarga. 
Semoga pada penguhu-
jungnya kelak, kita terma-
suk orang-orang yang fitri 
kembali.  

FORMASI 

RAMADHAN bersama ANAK 
Disarikan dari: Andi Sri Suriati Amal  

Ramadhan tiba. Sebagai ortu, kita berperan 
penting dalam mengoptimalkan suksesnya ke-
luarga kita beramadhan. Biasanya, bagi yang 
punya anak-anak yang sedang belajar puasa, 
ortu lumayan heboh dengan berbagai strategi 
dan persiapan.  
Berikut tips Ramadhan bersama anak: 
Sosialisasi ke anak. 
Tujuannya agar anak siap menjalani Ramadhan 
dengan menambah wawasan dan persepsi anak 
tentang bulan Ramadhan, juga keutamaan 
ibadah-ibadah di dalamnya.  Ajak anak-anak 
membaca buku-buku yang berkaitan dengan 
bulan puasa ini.  
Menyusun agenda bersama keluarga 
Mulailah melalui cerita-cerita menjelang tidur 
atau di saat senggang. Minta anak bercerita 
tentang kenangan mereka di bulan puasa yang 
lalu. Tentang harapan-harapannya (target 
ibadah) yang tercapai dan yang gagal 
terlaksana. Begitu juga dengan target ibadah 
yang akan dicapai pada bulan puasa ini. 
Misalnya mengkhatamkan Qur’an, sholat 
taraweh, rencana i’tiqaf dan lain-lain. Tulis dan 
buat agenda khusus untuk ini.   

Persiapan fisik 
Ibaratnya ingin menyambut tamu 
istimewa, seisi rumah mesti 
dalam keadaan istimewa juga. 
Jagalah kesehatan seluruh ke-
luarga, salah satunya dengan 
salah satunya lebih banyak meng-
komsumsi makanan sehat dan 
bergizi.                               
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Tingkatkan jadwal tadarrus Al-Qur’an dan 
biasakan anak bangun lebih awal dengan 
mengajaknya sholat lail bersama. Ingat 
berdoa, agar puasa tahun ini lancar dan 
barakah. 
Persiapan rumah, perabot dan 
pakaian 
Cicil persiapan kebersihan dan berbenah 
rumah, sehingga tidak menumpuk 
menjelang idul fitri, yang mengancam 
stabilitas ibadah sepuluh malam terakhir 
Ramadhan. Rubahlah kebiasaan itu. Jika 
ada rencana merubah cat dinding rumah, 
mencuci tirai jendela, mengganti 
perabotan termasuk menyiapkan 
perangkat sholat dan baju baru untuk 
seisi keluarga, lakukanlah dari sekarang.  
Persiapan sedekah & zakat 
Mulailah menghitung zakat  dan sebisa 
mungkin bayarkan pada awal ramadhan, 
sehingga lebih tenang. Jika ada rencana 
mengadakan buka puasa bersama 
dengan mengundang tetangga dan kawan, 
persiapkan agenda dan anggaran untuk 
ini. Di bulan ini, ajarjan anak-anak 
bersedekah dengan uang tabungan 

Persiapan menu selama bulan puasa 
hingga lebaran 
Susun jadwal menu bulan suci Ramadhan 
berikut resep dan cara penyediaannya. 
Jika ada rencana mau membuat kue-kue 
lebaran sendiri, rancang bagaimana 
cara mengatur waktunya agar tidak 
menyita waktu ibadah.   
Persiapan ramadhan ceria buat anak 
Selain sosialisasi bulan Ramadhan 
kepada anak, anak juga tentu senang jika 
kita ajak membuat pernak pernik atau 
craft Ramadhan (poster, foto, kartu, 
tulisan-tulisan penggugah semangat 
ibadah...) . Memberikan suasana baru 
dengan menyulap kamar mereka dengan 
hiasan warna-warni khas ramadhan 
tentu akan menambah gairah mereka 
menjalani bulan suci ini. 

Orangtuaku guruku. 
Semesta sekolahku. 

Al Quran kurikulumku. 
Anakku sahabatku.  

(milis buku‐islam@yahoogroups.com) 
Parenting: Belajar di Rumah vs Sekolah 

Interaktif & Market Day. Stand kelas 3 jadi 
juara I. selamat yaa.... 
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Sesungguhnya, hanya dengan mengingat Allah, hati akan tenang 
al‐Ra'd [13]: 28 

Pendidikan Anak-anak berkebutuhan 
khusus (ABK) masih terabaikan.  
 

Sinyalemen ini terungkap dalam 
Sosialisasi Pendidikan Inklusi, Membangun 
Karakteristik Sekolah Inklusif dan 
Pembelajaran yang Akrab, di Hotel 
Candisari Karanganyar (17/06/08). 
“Bahkan, keluarga yang memiliki anak-
anak berkebutuhan khusus cenderung 
menyembunyikannya di rumah karena 
dianggap aib keluarga, padahal ABK 
juga berhak memperoleh layanan 
pendidikan” ujar ketua Komunitas 
Pendidikan Untuk Semua, sekaligus 
kepala SD Negeri 2 Logandu 
Karanggayam.  

Semestinya semua sekolah menjadi 
sekolah inklusi, sesuai SK Mendikbud 
No. 002/U/1986 Tentang Pendidikan 
Terpadu Bagi Anak Cacat. Dalam Bab I 
Pasal 1: Pendidikan terpadu adalah 
model penyelenggaraan pendidikan bagi 
anak-anak cacat yang diselenggarakan 
bersama anak normal di lembaga 
pendidikan umum dengan kurikulum yang 
berlaku di lembaga pendidikan yang 
bersangkutan.  

Berdasarkan evaluasi lima SD pilot 
sekolah inklusi, muncul kendala yaitu: 
Lokasi SD yang jauh dari SLB,  

belum semua guru kelas 
memahami sekolah inklusi, 
belum adanya pembina teknis 
tingkat kabupaten, dan sikap 
orang tua yang kurang 
komunikatif. 

Narasumber dari Dinas 
Pendidikan Propinsi Jawa 
Tengah, Drs. Mulyono, M.Pd., 
menjelaskan bahwa Anak 
Berkebutuhan Khusus atau 
child with special needs, 
adalah anak yang secara 
fisik/sensorik, intelektual, sosial, 
emosional, dan atau 
kemampuan komunikasinya 
menyimpang dari kriteria 
normal secara signifikan 
sehingga karena penyimpangan 
tersebut membutuhkan layanan 
pendidikan khusus (special 
education). 
Jika masyarakat memahami, 
maka layanan pendidikan 
untuk ABK, bisa dimasukkan 
dalam musrenbang sehingga 
memperoleh anggaran yang 
memadai dalam APBD.  
 
Disarikan dari: (sakobere.blogspot.com, 
via email Dwi ke informasikita)  
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Lebih Dekat  
Warcil & Bu Istanti, Manajer Kelas 3 SIGM 

Mengapa Ibu menjadi guru? 
Karena ibu seneng ngajar 
Apa yang ingin Ibu dapatkan 
dengan menjadi guru? 
Yang jelas tambah pengetahuan, 
tambah pengalaman, tambah teman, 
tambah sabar. Uang bukan tujuan 
Menurut Ibu, anak-anak SIGM itu 
gimana sih? 
Heboh, aktif, berani berekspresi, ada 
juga yang nakal sih 
Rasanya jadi guru di SIGM? 
Kadang-kadang seneng, kadang-
kadang capek. Ya, kaya gado-gado. 
Tapi ngangenin 
Modal menjadi guru itu apa, sih? 
Modalnya itu mencintai pekerjaan dan 
mencintai murid-muridnya 
Ibu ingin menjadi guru yang seperti 
apa? 
Ingin menjadi guru yang nyaman bagi 
muridnya sehingga murid-muridnya 
bisa berkembang sesuai bakatnya 
Apakah waktu kecil seperti kami 
Ibu selalu puasa pada bulan 
Ramadhan? 
Ya puasa. Terus malem-malem 
taraweh bareng-bareng  sama temen-
temen. Paling asyik nunggu buka 
puasa 

Bagaimana perasaan Ibu 
waktu itu? 
Siang-siang capek, haus. 
Pengin dibatalin, tapi ga jadi. 
Sayang kalau dibatalin. 
Soalnya kalo dibatalin jadi 
bolong. 
Pengalaman paling berkesan 
saat berpuasa ketika masih 
anak-anak apa? 
Bisa berkumpul bareng saat 
sahur dan berbuka. Dengan 
keluarga makin akrab 
Pesan Ibu kepada kami apa? 
Pesannya laksanakan ibadah 
puasa dengan ikhlas, sering 
tadarus di mesjid dan tetap 
semangat belajar. Jangan lupa 
mendoakan orangtua dan 
keluarga.    

Mari kita simak wawancara di Ruang Tamu SIGM, 27 Agustus 2008,  
oleh: Fasya, Kiki, & Uzi (kls 4) 

Teachers are great people. 
Without you, education will be 

nothing (Qaisra Shahraz) 
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The weak can never forgive. Forgiveness  
is the attribute of the strong  

(Mahatma Gandhi)  

APA KABAR SIGM 
• Selama bulan Ramadhan, pembelajaran  kelas 1 & 2 berlangsung pukul 

08.00‐12.30 WIB, sedangkan kelas 3‐6 pukul 07.30‐12.30 WIB  
• Ujian mid‐semester ganjil  tanggal 8  s.d 12 September 2008, masuk & 

pulang sesuai jadwal di atas. 
• Selama Ramadhan, sekolah melengkai pembelajaran dengan berbagai 

acara  bernuansa  Ramadhan,  seperti:  Kultum  Ramadhan  oleh  para 
murid, Workshop membuat sarang ketupat, juga Lomba cerdas cermat, 
membuat dan mewarnai kaligrafi, dan merancang ucapan selamat  Idul 
Fitri.  

• Kegiatan  Silaturrahim  Ramadhan  dan  MABIT  tanggal  12  dan  13 
September 2008, di Masjid Habiburrahman PT. Dirgantara Indonesia.  

• Pembagian LPA dijadualkan tanggal  22 s.d 24 September 2008.  

KURMA 
Kurma tak semata hidangan buka puasa.  
◊ Buah ini mudah dijumpai karena tak 

mengenal musim.  
◊ Kandungan kaliumnya tinggi, sehingga 

ampuh untuk mencegah stroke.  
◊ Vitamin B6 dan proteinnya mencegah 

dermatitis (infeksi kulit) dan membuat 
warna kulit menjadi segar.  

◊ Karbohidratnya yang tinggi menyediakan 
banyak energi, bahkan tertinggi di antara 
keluarga besar buah-buahan.  

◊ Kurma mengandung zat gizi penting bagi 
fungsi tubuh, terutama jantung dan 
pembuluh darah, yaitu kalium, yang 
membuat denyut jantung makin teratur, 
mengaktifkan kontraksi otot, serta 
membantu mengatur tekanan darah. 

Wallahu a’lam. akomhome.blogspot.com  

Kamis, 28 Agustus 2008, 
WWF berkunjung ke SIGM dan 
berbagi tentang mencintai 
lingkungan hidup dengan 
anak-anak kita. Kedatangan 
mereka disambut antusias, 
bahkan sempat diwawancarai 
oleh Zaky & Haidar (kls 6) 



4  

MAIN YUK..... 
Bermain merupakan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk 
memperoleh kesenangan, tanpa mempertimbangkan hasil akhir. Ahli 
psikologi mengatakan bahwa permainan sangat besar pengaruhnya 
terhadap perkembangan jiwa anak.  
Faktor-faktor yang mempengaruhi permainan anak:  
1. Kesehatan: Anak-anak yang sehat mempunyai banyak energi untuk 
bermain dibandingkan dengan anak-anak yang kurang sehat, sehingga 
anak-anak yang sehat menghabiskan banyak waktu untuk bermain yang 
membutuhkan banyak energi.  
2. Intelegensi: Anak-anak yang cerdas lebih aktif dibandingkan dengan 
anak-anak yang kurang cerdas. Anak-anak yang cerdas lebih menyenangi 
permainan-permainan yang bersifat intelektual atau permainan yang 
banyak merangsang daya 
berpikir mereka, misalnya permainan 
drama, menonton film, atau membaca 
bacaan-bacaan yang bersifat 
intelektual.  
3. Jenis kelamin: Anak perempuan lebih 
sedikit melakukan permainan yang 
menghabiskan banyak energi, misalnya 
memanjat, berlari- lari, atau kegiatan fisik 
yang lain. Perbedaan ini bukan 
berarti bahwa anak perempuan kurang 
sehat dibanding anak laki-laki, melainkan   pandangan masyarakat 
bahwa anak perempuan sebaiknya menjadi anak yang lembut dan 
bertingkah laku yang halus.  
4. Lingkungan: Anak yang dibesarkan di lingkungan yang kurang 
menyediakan peralatan, waktu, dan ruang bermain bagi anak, akan 
menimbulkan aktivitas bermain anak berkurang. 
 
Pengaruh bermain bagi perkembangan anak  
Bermain mempengaruhi perkembangan fisik anak  
Bermain dapat digunakan sebagai terapi  
Bermain dapat mempengaruhi pengetahuan anak  
Bermain mempengaruhi perkembangan kreativitas anak  
Bermain dapat mengembangkan tingkah laku sosial anak  
Bermain dapat mempengaruhi nilai moral anak  

Dikutip dari:  
Temu Ilmiah Tumbuh Kembang Jiwa Anak dan Remaja  

Senyumlah...seperti Rasulullah 
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Oh Ibu, jika engkau adalah matahari, aku tak ingin datang malam hari. Jika 
engkau adalah embun, aku ingin selalu pagi hari. Ibu, durhakalah aku,  jika di 

telapak kakimu tidak kutemui surga itu. (Ayat-Ayat Cinta, Shirazi)  

KELUARGA KITA 
Semoga keluarga Abbad (5), Abbas 

(3), Afiffah (2) & Atikah (1) semakin 
semarak dengan kelahiran adik laki-laki 
mereka, semoga Allah senantiasa melim-
pahkan cinta-Nya yang tak pernah bertepi.  

Alhamdulillah, Ibunda Anjas (6) telah 
pulang dari opname di rumah sakit,     
Semoga segera pulih dan kembali sigap 
mendampingi keluarga tercinta. 

Innalillahi wa inna ilaihi rojiuun.  
Telah wafat ayah dari P’ Dwi (KKB)   
tanggal 3 Juli 2008. Semoga naungan 
kasih Allah SWT senantiasa tercurahkan 
bagi almarhum dan keluarganya. 

OUR STARS  
Inilah sebagian bintang (kelas 3) 

di bulan Agustus’08 
Izzah (berhasil buat baling2 di 
kelas), Oji (berbagi sedotan saat 
SBK sampai habis), Biilah 
(pemberi penghargaan terban-
yak), Raihana (pembaca diary 
pertama kali), Fajar (paling se-
mangat mengerjakan anyaman), 
Faiz (konsisten panjang pendek 
bacaan Iqro’nya), Afif, Fadhlan, 
Lilyk (poin terbanyak quiz PPKn), 
Abbas, Hasna, Ega (kelompok 
piket terkompak), Rai, Bila (rajin 
menulis diary), Oji (tulisan rapi 
saat didikte, Ali (shalatnya pal-
ing tertib) Billah (pemenang ular 
tangga WWF), Abbas, Ali 
(Pemenang Ular tangga WWF), 
Fath (selalu minta ijin jika keluar 
kelas, Hasna (makanannya selalu 
dihabiskan).  

Selain penghargaan dari MK, 
anak kelas 3 biasa saling mem-
beri penghargaan sesama teman. 
Dan bertaburanlah bintang-
bintang cemerlang di langit luas... 
Fastabiqul Khairat. 

Bapak Ibu, 
Jajak pendapat buletin yang kami se-
bar di bulan Juni hanya kembali ke 
redaksi satu lembar (thx anyway). . 

Kemungkinan ang-
ket tersebut tercecer 
dan tak sampai ke 

tangan Bapak Ibu. Karena itu, dalam 
edisi ini kami lampirkan kembal. 
Mohon isi lagi yaaa....demi perbaikan 
buletin kita. Terima kasih... 

angket 

Ambilkan aku bulan Bu....Kelak kan 
kukembalikan padamu bulan itu...... 


