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Sapa Kami…
Assalamu’alaikum Wr Wb,
Sahabat E-Book Jariyah tercinta..y

E-Book ini adalah E-Book Jariyah kedua yang kami terbitkan. Masih sama
seperti edisi sebelumnya, tim penyusun buku ini adalah para volunteer yang
bersedia secara sukarela menulis, mengedit, membuat ilustrasi untuk berbagai
jenis tema e-book yang akan diterbitkan secara berkala. Para kontributor
penulis, telah menulis sepenuh hati, pun demikian dengan tim editor dan
illustrator.

Kami berharap e-book gratis ini bermanfaat untuk setiap pembacanya daaan
masih selalu terbuka pintu untuk ikut bergabung sebagai volunteer penyusunan
e-book ini, menyumbang ide, tulisan, tenaga untuk mengedit, membuat
ilustrasi, membantu menyebarkan, mempublikasikan agar manfaat buku ini
dapat dirasakan seluas-luasnya.

Maka seperti namanya yaitu Jariyah kami berharap penyusunan e book gratisMaka seperti namanya yaitu Jariyah, kami berharap penyusunan e-book gratis
untuk umum tanpa pamrih dan dilakukan terus-menerus ini membawa
keberkahan bagi setiap pihak yang berkontribusi di dalamnya. Selamat
menikmati cerita, curhat, tips, trik, dan belasan inspirasi kegiatan
Ramadhan bersama buah hati dari tema edisi menjelang Ramadhan di Bulan
Juni ini. Untuk itu kami persembahkan E-Book bertema Cerita dan Inspirasi
Ramadhan.Ramadhan.

Salam hangat Jariyah,

Tim E-Book Jariyah Edisi Kedua “Cerita dan Inspirasi Ramadhan”
Saran dan Informasi lebih lanjut hubungi naila.tazkiyya@gmail.com
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KENANGAN RAMADHAN
bersama BAPAK

Penulis : Agil Zulfah

Bismillaahirrahmaanirrahiim..
Saya persembahkan tulisan ini teruntuk almarhum 

bapak tercinta.. Sekian lama ga nulis, entah apa 
jadinya bahasa yang terurai nantinya. Mohon maaf j y y g y f

terlebih dahulu bila terdapat salah kata dalam 
penulisan pengalaman ini. Beranikan diri buat nulis 

sedikit pengalaman semasa kecil bersama 
orangtua ketika ramadhan tiba. 

Alhamdulillah dibesarkan dalam keluarga yang mengajarkan saya
untuk menjalankan puasa sejak usia dini. Awalnya puasa setengah hari
(buka puasa saat waktu dhuhur), kemudian bertahap hingga buka puasa di
waktu maghrib. Syukur alhamdulillah saat TK sudah bisa puasa 1 hari
penuh. Mungkin karena seluruh anggota keluarga termasuk kakak-kakak
saya yang terpaut jauh usianya dengan saya dimana mereka
menjalankan puasa penuh 1 hari, sehingga hal itu pula yang mendorong
saya untuk bisa sama dengan mereka dalam hal menjalankan puasa
(saya anak bungsu dari 7 bersaudara, jarak dengan kakak saya yang
keenam saja 10 tahun bagaimana dengan yang lain…hehe).
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Pengalaman berkesan lainnya yang
almarhum bapak ajarkan padaku adalah adanya

setor hafalan surat. Ga muluk-muluk, dimulai dari ayat kursi
dan surat surat di juz 30 Tiap harinya rutin dilakukan Bila surat yangdan surat-surat di juz 30. Tiap harinya rutin dilakukan. Bila surat yang
dihafalkan agak panjang, maka tiap hari dicicil beberap ayat kemudian
ditambah beberapa ayat tiap harinya hingga 1 surat. Hafalan bukan hanya
saya lakukan dengan berkali-kali membaca alqur'an, akan tetapi dengan
mendengar bacaan imam saat shalat pun sangat membantu saya dalam
menghafal. Hal ini baru saya sadari saat beranjak dewasa dimana saya tau
bahwa saya cenderung type auditori dalam belajar sehingga akan sangat

Seperti layaknya anak kecil pada umumnya, adanya
reward adalah hal yang sangat dinantikannya. Ya, 
bapak dan ibu memang menerapkan sistem reward 

bahwa saya cenderung type auditori dalam belajar, sehingga akan sangat
membantu sekali saat orang lain membacanya dengan keras dan saya
mendengarkan dengan seksama.

p g p
tiap kali saya berhasil menghafal surat. Bentuk
rewardnya adalah uang. Kisaran uangnya pun 
tergantung panjang-pendek nya surat yang dihafalkan
(ini nih yang bikin semangat menghafal surat yang 
panjang ayatnya..hehe). 

Reward lain pun diberikan saat puasa ramadhan dilaksanakan penuh 1ew r l p er k p r m l k k pe
bulan. Namanya anak kecil pasti senang dengan adanya reward, meski di
sisi lain diajarkan pula bahwa puasa ramadhan hukumnya adalah sunnah
jika masih belum baligh. Akan tetapi reward yang dijanjikan menjadi
penyemangat tersendiri untuk melakukan puasa ramadhan dengan baik
tiap harinya.

4e‐book jariyah Cerita dan Inspirasi Ramadhan



Terlepas dari adanya reward yang menggiurkan 
apapun itu bentuknya, pembelajaran tentang puasa 

       

The end

maupun hafalan surat-surat memang seyogyanya dilakukan sejak 
dini. Hal ini dikarenakan otak akan lebih cepat menangkap 

berbagai stimulus saat usia dini. Meskipun tidak menutup 
kemungkinan bagi orang dewasa untuk bisa menghafal, akan 

tetapi daya serapnya sudah beda dengan anak-anak.

Kenangan akan hal itu tak akan terlupa sampai kapanpun. 
Sebagaimana berbagai kenangan akan bapak yang akan selalu saya 
kenang. Semoga apa yang bapak lakukan ini bisa menjadi salah satu 
jalan dipermudahnya bapak kelak menuju syurgaNya dan dinilai 
sebagai ilmu yang bermanfaat dimana pahalanya terus mengalir 
untuk bapak tercinta  untuk bapak tercinta. 
Aamiin Yaa Robbal 'aalamiin.

Love u dad..
Saya cinta Bapak karena Allah.. ☺
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CATATAN KECIL RAMADHAN ICHA
Penulis : Mayang Septianiang Ayu

Ramadhan bulan yang paling di tunggu oleh seluruh umat Muslim BulanRamadhan, bulan yang paling di tunggu oleh seluruh umat Muslim. Bulan
penuh ampunan, bulan penuh berkah dan bulan paling istimewa diantara
bulan yang lainnya. Puasa Ramadhan bagi banyak orang yang
menjalaninya mempunyai keseruan dan kenikmatan tersendiri, tak
terkecuali dengan saya dan keluarga kecil kami. Bulan Ramadhan di
tahun 2014 merupakan pengalaman yang terindah bahi kami, betapa tida
ini adalah bulan Ramadhan pertama kami yang dijalani di tanahini adalah bulan Ramadhan pertama kami yang dijalani di tanah
rantau, yaitu di pulau Kalimantan. Puasa Ramadhan yang dulunya
dijalani bersama banyak saudara di sekitar kami, kini tidak lagi.
Namun kami tetap bersyukur karena di sini kami juga banyak mendapat
keluarga baru seperti para tetangga dan teman – teman yang baik hati.
Alhamdulillah..

Sedangkan untuk anak saya, Icha yang berumur 5 (tiga)
tahun, bulan Ramadhan tersebut adalah bulan yang
paling menantang untuknya. Karena ia memulai puasa
penuh dari subuh hingga maghrib tiba. Icha mulai
belajar puasa sejak umur 3 tahun.
Puasa pertamanya diawali dengan tetap sarapan pagip y g p p p g
setelah bangun tidur, seperti biasa. Kemudian mulai
pukul 08.00 WIB hingga pukul 11.00 WIB dia berangkat
sekolah Kelompok Bermain. Nah, waktu puasa nya
dimulai dia masuk sekolah sampai pulang sekolah.
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Yang biasanya murid – murid yang lain membawa
bekal makan dan minum yang disantap ketika istirahat,
icha tidak saya bawakan bekal makanan, tapi masih saya

Continued…

bawakan bekal minuman. Dan saya berpesan kepadanya kalau icha sudah
mulai belajar puasa jadi tidak boleh makan dan minum. Tapi kalau
memang tidak tahan, dia boleh meminum bekalnya yang ada di dalam
tas. Tidak lupa saya pun berpesan hal yang sama kepada gurunya.

Alhamdulillah, Icha ternyata mulai mengerti arti 
puasa dan dia bisa menahan keinginannya untuk makan puasa dan dia bisa menahan keinginannya untuk makan 

dan minum selama di sekolah. Setelah sekolah usai dan 
sampai di rumah, dia pun boleh berbuka puasa. Ya, puasa 

Icha di tahun pertamanya hanya 3 jam lamanya, tapi 
saya menghargai perjuangan anak yang berumur 3 tahun 

untuk bisa menahan keinginan untuk makan bersama 
teman – temannya.

Di tahun ke dua nya puasa, saat icha
berumur 4 tahun, tantangan untuk
berpuasa semakin meningkat yaitu puasa

setengah hari. Memang waktu sahur tidak selalu sama dengan kami
para orang tua. Waktu sahur icha di kala itu masih tidak menentu
terkadang bersama kami di jam 3 dinihari atau ketika dia bangun

y

terkadang bersama kami di jam 3 dinihari atau ketika dia bangun
tidur pagi. Kadang kalau di bangunkan dinihari Icha justru sering
marah – marah, jadi kami mengikuti suasana hati dan mood nya
untuk memulai makan sahurnya. Di sepakati kalau Icha memulai puasa
dari setelah sahur sampai waktunya adzan dzuhur berkumandang.

7e‐book jariyah Cerita dan Inspirasi Ramadhan



Yang dulunya kektika di sekolah masih membawa
minum, kali ini saya tidak membawakan makanan
ataupun minuman. Godaan sering kali datang di sekolah,

Continued…

ketika teman – temannya menikmati bekal yang mereka bawa.
Alhamdulillah, icha mampu untuk menempuh ujian tersebut.

Dia dapat melalui nya juga karena termotivasi oleh eyang ti nya, beliau
mengatakan, kalau icha rajin puasa nanti dapat bonus, bonusnya
badannya jadi sedikit kurus. Yah, icha memang memiliki berat badan
yang lebih daripada teman temannya yang lainyang lebih daripada teman – temannya yang lain.
Ternyata anak usia 4 tahun bisa merasakan risih apabila ada yang
mengatakan kalau dirinya gendut.

Sebenarnya ini motivasi yang kurang baik, karena menurut saya belum
waktunya anak memikirkan bagaimana bentuk tubuhnya. Tapi saya ambil
nilai positifnya juga mungkin icha juga kurang nyaman mempunyainilai positifnya juga, mungkin icha juga kurang nyaman mempunyai
berat badan lebih karena dia sering sekali mengalami “biang keringat”.

Puasa sampai adzan dzuhur berjalan lancar,
terkadang setelah makan siang saya minta dia untuk
melanjutkan puasa tapi tanpa ada batasan jam, kalau
memang lapar atau minum dia boleh berbuka.

Tahun berganti dan datang lah bulan ramadhan lagi pada tahun 2014.
Dimana semua menjadi baru dalam menjalankan puasa. Kenapa
menjadi baru? Karena mulai tahun tersebut, kami tidak lagi tinggal di
Salatiga Jawa Tengah. Bahkan kami tidak lagi berada di pulau Jawa.
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S l ti

Banjar
baru

Ya, kami saat itu sudah pindah ke Banjar baru, Kalimantan Selatan.
Puasa kali ini sungguh berbeda,. Yang biasanya sering ada sanak saudara
untuk berbuka puasa bersama, sekarang tidak ada. Yang biasanya sholat
terawih sama – sama di masjid dekat rumah, sekarang sholat tarawih nya
di rumah, karena masjid agak jauh, ditambah ibra juga masih terlalu

Salatiga

kecil untuk diajak sholat tarawih di masjid. Semua perubahan ini tidak
selalu buruk, karena yang namanya ramadhan pasti mempunyai
kenikmatan dan keberkahan sendiri apapun situasinya.

Sekarang Icha sudah berumur 5 tahun, puasa kali ini
tentu saja harus lebih baik dari pada tahun kemarin. 
Puasa kali ini makan sahur sudah bisa dilakukan icha

bersamaan dengan kami orang tuanya. Kesepakatan awal
masih sama dengan tahun lalu, yaitu puasa dijalankan
dari sahur sampai adzan dzuhur. Karena khawatir icha
yang belum mempunyai banyak teman di kalimantan, 

sehingga akan mudah merasa bosan dan tidak tahan untuk
menjalankan puasa. j

Waktu itu saya setuju karena mungkin dia membutuhkan waktu untuk
beradaptasi dengan hal – hal baru di sini. Dan mulailah puasa pertamanya
di Banjarbaru Kalimantan Selatan. Puasa di Banjarbaru terasa berbeda
ketika dengan di Jawa karena waktu dzuhurnya pun terasa berbeda.
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biasanya ketika di Jawa adzan dzuhur berkumandang
sekitar pukul 12.00 WIB namun di Banjarbaru sekitar pukul
12.30 WITA. Icha sempat protes karena dia ingat betul biasanya adzan

2dzuhur adalah pukul 12.00, sehingga seakan – akan dia harus puasa lebih
lama 30 menit untuk berbuka puasa. Akhirnya pukul 12.30 WITA Icha
berbuka puasa dengan riang setelah menahan lapar dan haus nya selama
setengah hari.

Kebetulan di puasa pertama kali ini, kami
mendapat undangan buka bersama di salah satu
tetangga kami. Di sana saya mengajak kedua
anak saya, bertemulah kami dengan tetangga
yang lain, dan icha mulai mendapat teman

sepermainan. Teman Icha yang baru bernama Aura, saat itu mama Aura
bercerita kalau beliau heran karena Aura sanggup untuk menjalankan
puasa sehari penuh.

Dan terdengar decak kagum dari beberapa orang termasuk saya. Nah,
disitulah ternyata icha diam – diam juga menyimak pembicaraan kami
para orang tua. Setelah acara buka bersama Icha mulai terus menerus
bertanya kepada saya mengenai Aura yang berumur sama dengan dirinya
tapi sanggup menjalankan puasa 1 hari penuh.

Kemudian saya mulai menangkap
ada pula kekaguman dan motivasi
dalam diri Icha. Awalnya dia bertanya :
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Kemudian saya menjelaskan kalau puasa itu
memang belajar untuk sabar, tidak hanya semata – mata
menahan supaya tidak lapar Kemudian saya berdiskusi dengan suamimenahan supaya tidak lapar. Kemudian saya berdiskusi dengan suami,
sepertinya Icha bisa mendapat motivasi dari teman barunya.

Akhirnya kami menawarkan ke Icha bagaimana jika mulai puasa ke – 2
dan seterusnya puasanya dilakukan bertahap. Jadi tiap hari, jam untuk
berbuka puasa akan dimundurkan 30 menit. Puasa kedua berbuka pukul
13.00 WITA, puasa ketiga pukul 13.30 WITA, puasa ke empat pukul 14.00 WITA
dan seterusnya, sampai tahap goal nya adalah Icha perlahan – lahan bisa
melaksanakan puasa 1 hari full. Kami pun tidak terlalu memaksakan
apabila Icha benar – benar tidak kuat mejalaninya, tapi minimal hari
ini jam buka puasanya harus sama dengan kemarin.

Icha pun setuju dengan saran kami, dan
h d h h b d hAlhamdulillah Icha melakukan ibadah puasanya

dengan sangat bersemangat. Tiap hari jam berbuka
puasa semakin sore, di hari ke sebelas adalah jadwal
Icha berbuka puasa jam 17.30 wita
.
Dihari ke dua belas, saya kembali mengusulkan bagaimana kalau Icha
mulai puasa satu hari full, karena hanya selisih 1 jam dengan adzan
magrib yaitu pada pukul 18.30 WITA. Awalnya Icha menolak karena dia
ingin konsisten menjalani masa – masa belajar puasa. Dan ketika pukul
17.30 saya kembali menanyakan pada Icha
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Kemudian saya menjelaskan kalau puasa itu
memang belajar untuk sabar, tidak hanya semata – mata
menahan supaya tidak lapar. Kemudian saya berdiskusi dengan suami,

Isepertinya Icha bisa mendapat motivasi dari teman barunya.

Akhirnya kami menawarkan ke Icha bagaimana jika mulai puasa ke – 2
dan seterusnya puasanya dilakukan bertahap. Jadi tiap hari, jam untuk
berbuka puasa akan dimundurkan 30 menit. Puasa kedua berbuka pukul
13.00 WITA, puasa ketiga pukul 13.30 WITA, puasa ke empat pukul 14.00 WITA
dan seterusnya sampai tahap goal nya adalah Icha perlahan lahan bisadan seterusnya, sampai tahap goal nya adalah Icha perlahan – lahan bisa
melaksanakan puasa 1 hari full. Kami pun tidak terlalu memaksakan
apabila Icha benar – benar tidak kuat mejalaninya, tapi minimal hari
ini jam buka puasanya harus sama dengan kemarin.

Icha pun setuju dengan saran kami, dan Alhamdulillah 
Icha melakukan ibadah puasanya dengan sangatp y g g

bersemangat. Tiap hari jam berbuka puasa semakin sore, 
di hari ke sebelas adalah jadwal Icha

berbuka puasa jam 17.30  wita

Dihari ke dua belas, saya kembali mengusulkan bagaimana kalau Icha
mulai puasa satu hari full, karena hanya selisih 1 jam dengan adzan
magrib yaitu pada pukul 18 30 WITA Awalnya Icha menolak karena diamagrib yaitu pada pukul 18.30 WITA. Awalnya Icha menolak karena dia
ingin konsisten menjalani masa – masa belajar puasa. Dan ketika pukul
17.30 saya kembali menanyakan pada Icha :
“Mbak Icha, enggak sayang kah puasanya kalau buka
puasa sekarang? 1 jam lagi kita sudah buka puasa”.
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Icha kemudian berpikir dan menimbang – nimbang
tawaran saya. Setelah berpikir panjang, akhirnya
Icha setuju untuk berbuka puasa saat Adzan Maghrib tiba.

Nah, mulai saat itulah dan dari hari ke dua belas
sampai bulan Ramadhan selesai Icha melakukan

puasa Ramadhan 1 hari full. 

Puasa Ramadhan di Kalimantan juga terasa berbeda jika dibandingakan
di jawa terkait kegiatan sekolah. Di Jawa sekolah akan libur seminggu
sebelum hari raya tiba sehingga ketika sekolah anak akan merasa waktu
cepat berlalu. Namun, ketika kami pindah ke Banjarbaru, ternyata sekolah
hanya berlangsung 3 hari diawal puasa,setelah itu sampai 1 minggu
setelah lebaran, sekolah diliburkan. .

Hal ini sempat membuat saya
bingung untuk memberi kegiatanbingung untuk memberi kegiatan
Icha agar tidak melulu melihat
jam dan menghitung waktu buka

puasanya tiba. Sehingga untuk
kegiatan liburnya, saya mengajak icha

untuk membuat kue kering untuk lebaran.
Kami berkreasi di dapur  dan kami benar benarKami berkreasi di dapur, dan kami benar – benar

bekerjasama. untuk hasilnya memang tidak terlalu
cantik, tapi kami puas dengan hasil kerja sama kami. 

Icha mempersembahkan kuenya untuk eyangnya yang 
tinggal di Jawa untuk dibawa ketika mudik nanti
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The end

Hanya sekedar informasi, pada hari Idul Fitri H – 2,
Icha 1 hari tidak melaksanakan puasa Ramadhan,
yang dikarenakan pada hari itu kami mudik lebaran untuk pertamayang dikarenakan pada hari itu kami mudik lebaran untuk pertama
kalinya. Dan sebelum naik pesawat, Icha diharuskan untuk meminum obat
karena pernah terjadi masalah di telinganya. Dan demi menjaga
kesehatannya ketika mudik lebaran, yang pasti akan menjalani
kegiatan yang tidak sedikit, maka kami mengizinkan Icha untuk tidak
berpuasa di hari itu.

Bahagia tidak hanya dirasakan Icha, 
namun kami semua turut merasa bahagia dan bangga.  

Memang semua tidak terjadi begitu saja.
Ada proses dan tahapan yang sulit ketika

menjalaninya, tapi itulah seninya belajar dan kami
sekel r menikm tin  sekeluarga menikmatinya. 

Tidak hanya Icha yang belajar di sini, kami pun 
sebagai orang tua juga belajar untuk menjadi lebih sabar
dalam menghadapi keinginan anak. Sebelum
mengajarkan sesuatu ke anak, kami juga harus bisa

hk d b k  mencontohkan sesuatu itu dengan baik. 

Untuk puasa tahun 2015 Icha sudah berumur 6 tahun, semoga puasa kali ini
bisa berjalan lebih baik lagi.. Amiinn...
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BELAJAR PUASA BERSAMA ANAKKU
Penulis : Firsta Ayu Wardhani

Ramadhan sudah semakin dekat. Alhamdulilah bulan Ramadhan adalah
bulan yang paling ditunggu-tunggu karena banyaknya pahala dari
Allah yang diberikan lebih dari bulan-bulan yang lain. Itulah kenapa
saya juga berusaha memperkenalkan keindahan Ramadhan kepada anak-
anak saya, terutama si sulung Adara yang sudah mulai mengerti tetang
puasa.

Alhamdulillah sejak tahun lalu, 
setiap kali melihat saya atau suami berpuasa Sunnah, 

Adara selalu bertanya-tanya tentang puasa. 
Kami berusaha menjelaskan tentang makna puasa dan

manfaatnya bagi kesehatan, 
dalam bahasa yang mudah dipahami. b h y g h ip h i

Dimulai dari puasa Senin-Kamis, Adara mulai minta dibangunkan saat
sahru,. Dari sejak malam sebelum berpuasa dian adiknya, Fahim mulai
ribut minta dibangunkan sahur. Dengan penuh semangat sampai mereka
tidak bisa tidur. Hahaha..saat itu Adara berusia 5 tahun, sedangkan
Fahim berusia 3 tahun.
Saat sahur tiba, kami membangunkan mereka seperti yang mereka
minta. Tapiii.. Betapa sulitnya bagi mereka untuk bahkan sekedar
membuka mata. Hihihi. Hanya menggulingkan badan saja dan menjawab
dengan singkat: “..ngantuuk..”.. �
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Tapi dengan kondisi seperti itu, mereka tetap bersemangat
untuk minta dibangunkan sahur. Kami sebagai orangtua tetap

berusaha untuk membangunkan mereka, dengan hasil yang masih
sama Demi mempersiapkan mereka untuk berpuasa

Continued…

sama. Demi mempersiapkan mereka untuk berpuasa.

Semakin mendekati Ramadahan, masih belum terlihat tanda-tanda
anak-anak akan mulai ingin ikut berpuasa. Tapi kami terus
memperkenalkan tentang puasa sekaligus mengingatkan akan
datangnya bulan Ramadhan. Kami sampaikan bahwa di bulan Ramadhan
yang istimewa segala kebaikan akan dihitung berlipat dibandingkanyang istimewa, segala kebaikan akan dihitung berlipat dibandingkan
bulan biasa

Memasuki bulan Ramadhan, anak-anak belum juga menunjukkan minat 
untuk bangun sahur dan berpuasa. Tapi di pertengahan bulan Ramadhan, 

Adara mulai menunjukkan minat kembali untuk ikut sahur dan 
berpuasa. Bahkan saat bangun kesiangan dan terlewat bangun sahur, 

dia ingin tetap berpuasa.
Tapi saya sebagai ibunya yang agak khawatir kalau dia tidak sahur 

akan kelaparan bahkan untuk puasa setengah hari sekalipun. 

Saya menjelaskan ke Adara:
“.. kalau mau belajar puasa sebaiknya bangun sebelumj p y g
subuh dahulu untuk makan sahur. Nanti saat adzan
Dhuhur silahkan berbuka, kemudian diteruskan lagi
berpuasa sampai Maghrib.”
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Itu rupanya kesalahan saya, dimana seharusnya saya percaya
saja pada anak � Karena mereka pasti sudah tahu kemampuan

tubuh mereka. Dan, Alhamdulillah guru di sekolah pun mendukung
anak anak untuk belajar berpuasa Di sekolah saat tiba waktu makan

Continued…

anak-anak untuk belajar berpuasa. Di sekolah saat tiba waktu makan
camilan, anak-anak yang belajar tidak diajak makan bekal seperti
biasanya tapi diajak terus bermain untuk melupakan rasa lapar dan haus
mereka. Jadi seharusnya dengan kondisi yang baik, anak sudah mau dan
sekolah pun mendukung, saya membiarkan saja anak belajar berpuasa
walaupun tanpa bangun sahur.

Maka suatu hari di bulan Ramadhan itu, saat untuk
kesekian kalinya Adara minta berpuasa tanpa terbangun
sahur, saya dan suami pun mengabulkan keinginannya.
Walaupun saat sahur saya sudah berusaha
membangunkan, tapi anak-anak tetap tertidur.
Tapi saat bangun tidur, Adara berkata,p g
“ Bunda, aku mau puasa. Aku mau sahur sekarang.”
Jam menunjukkan jam 06.00 hehe..tapi karena sudah
berniat membiarkan anak belajar puasa, apapun caranya
asalkan baik, saya pun tetap mengabulkan keinginannya.

Saya beri dia sarapan yang diterima sebagai makan sahur baginya.
Makan sahur yang sangat kesiangan hahaha setelah sarpaan itu sayaMakan sahur yang sangat kesiangan hahaha.. setelah sarpaan itu, saya
beri pengertian ke dia bahwa mulai sekarang sampai nanti adzan
Dhuhur, Adara tidak makan minum dan marah-marah� “iya , Bunda. Aku
ngerti,” katanya. Alhamdulillah. Langkah awal berjalan baik.
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Lalu saat kan pergi sekolah, dimana dia biasanya 
menyiapkan bekal, saya tidak menyediakan bekal dengan 

penjelasan bahwa dia sedang berpuasa. Adara hanya mengangguk 
tanda mengerti Alhamdulillah so far so good hehe

Continued…

tanda mengerti. Alhamdulillah..so far so good..hehe..

Saat mengantar Adara sekolah, saya jelaskan ke gurunya bahwa Adara
sedang belajar berpuasa. Karena itu saya tidak menyiapkan bekal
untuknya. Gurunya pun mengerti dan menyampaikan bahwa nanti saat
makan cemilan, Adara akan tetap diajak bermain seperti biasa.

Waktu berlalu, saatnya saya menjemput Adara dari 
sekolah. Saat saya jemput, dia sudah terlihat tidak 

bersemangat. Tapi saya berusaha biasa saja dan 
hanya menanyakan kabarnya dengan penuh semangat. 

Dia hanya menjawab sekedarnya saja.y j y j
Saya pun lalu berpikir untuk mengajaknya berjalan-

jalan sebentar untuk membunuh waktu mendekati 
adzan Dhuhur. 

Tapiii baru saja saya mengajaknya ke toserba dekat rumah, dia sudah
berkata ” aku laper Bun ” heheberkata, aku laper Bun.. hehe..
“Sabar ya sayang.. Sebentar lagi sudah bisa buka puasa kok..kita jalan-
jalan aja yuk,” hibur saya. Tapi dia mulai menangis dan merengek. “Aku
udah laper banget, udah nahan laper dari tadi Bundaaa.. ”.
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Tapi saya tetap berusaha untuk membangkitkan semangatnya
dengan berbagai kata-kata yang menghibur. Mulai dari:

Continued…

“Kalau kita puasa Kalau kita puasa 
akan semakin 
disayang Allah lho”

“Yuk sambil temenin 
Bunda jalan-jalan,
nanti ilang deh 
lapernya”

“Kalau bisa puasa 
hari ini, nanti kita 
beli sesuatu ya..” 

1 2 3

ini sudah kalimat pamungkas banget karena saya sebenarnya sebisa
mungkin menghindari memberikan iming-iming untuk balasan
ibadah anak.

Saat di toserba pun dia semakin merengek dan menunjukkan bahwa dia
memang benar-benar lapar. Saya tetap tidak langung menyetujui untuk
berbuka agar tidak membiasakan ada rengekan sedikit maka berarti
akan dikabulkan keinginannya.

Sepanjang perjalanan pulang, dia mulai diam saja, entah sebagai tanda
protes atau memang benar-benar lapar. Hehe.. Saya rasa sih alasan yang
kedua yaitu lapar. Karena memang dia sama sekali belum terbiasa tidak
makan camilan atau minum di sela sela waktu sarapan dan makanmakan camilan atau minum di sela-sela waktu sarapan dan makan
siang. Ketika akhirnya sampai kembali ke rumah, dia tetap diam saja.
Lalu pelan sekali dia berkata,
” bunda, aku bener-bener laper. Boleh nggak aku makan 
sekarang? Maaf ya Bunda aku nggak jadi puasa…” �
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Hiks..luluhlah saya mendengar kata-katanya.
Saya lihat dia sudah berusaha keras. Saya melihat jam menunjukkan

The end

pukul 10.00..sebenarnya masih ada jeda 2 jam sebelum waktunya
berbuka puasa setengah hari. Tapi demi melihat kesungguhan anak
saya berusaha, maka saya akhirnya ijinkan dia berbuka. Makanlah
dia dengan lahap hahaha..

Tetap saya jelaskan mengenai puasa dan y j g
hikmahnya, dengan penuh semangat. 
Dan saya berkata bahwa saya bangga dengan 
usahanya untuk belajar berpuasa. 

Dengan penuh semangat juga Adara berkata 
bahwa dia akan terus mencoba berpuasa. 
M d h d h  d  R dh  t h   k t   Mudah-mudahan di Ramadhan tahun ini kita semua 
diberi kemudahan. 

Karena proses belajar berpuasa ini 
sesungguhnya juga merupakan 

proses beajar bagi kami, 
orangtuanya tentang bagaimana orangtuanya tentang bagaimana 

membimbing anak-anak kami 
menyambut Ramadhan.  
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Penulis : Djauharotul Muna

Menyambut Ramadhan di Negeri Sakura

Ramadhan kali ini akan jadi Ramadhan berbeda untuk keluarga kami.
Biasanya kami bisa menikmati berbagai macam makanan untuk takjil
dan berbuka puasa saat di indonesia. Namun, tahun ini insya allah
kami akan menjalankan bulan suci ramadhan di belahan bumi Allah
yang lain, yaitu di Jepang. Di negeri minoritas muslim ini, mendengar
suara adzan, jamaah ke masjid, dan mengikuti pengajian serta bertemu, j m m j , m j m
kuliner halal merupakan kemewahan luar biasa.

Pada Ramadhan tahun lalu, Rasya putra pertama kami 
baru berusia 2 tahun dan Najah putrid kedua kami 
baru berusia 1 bulan telah merasakan nikmatnya 
menjalankan ramadhan di Indonesia. Walaupun belum j
mampu berpuasa, Rasya selalu ikut sahur dan 
berbuka puasa bersama ayah dan bunda. Kami 
mengenalkan padanya apa itu puasa, sahur, berbuka, 
dan cara menghormati orang yang sedang berpuasa 
jika kita sedang berhalangan hingga tidak berpuasa. 
Niat dan doa berbuka puasa juga mulai kami p j g
perkenalkan.Rasya juga sudah mulai tertarik 
mengokuti sholat tarawih berjamaah, walaupun hanya 
sebentar kmudian bosan jika di masjid tidak bertemu 
dengan teman seusian.ya
.
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Untuk ramadhan kali ini yang tentunya akan sangat berbeda
dengan di Indonesia, maka cara menyambut dan menjalankan
ibadah ramadhan pun akan sedikit berbeda.

R NBerikut beberapa rencana kegiatan kami untuk Rasya dan Najah
selama ramadhan.

Ketika di Indonesia, rasya dan najah selalu terbangun pada saat ayah
dan bunda akan sahur karena memang mereka sangat peka dengan
suara Di Tokyo menurut info dari teman yang sudah lama tinggal di

1. Sahur

suara. Di Tokyo, menurut info dari teman yang sudah lama tinggal di
sini, waktu sahur akan lebih awal daripada waktu sahur di indonesia.
Jika di Indonesia waktu sahur sekitar pukul 3-4 pagi, maka di sini
sekitar pukul 1.30-2.30 pagi. Kami akan coba untuk membangunkan
anak-anak di saat sahur untuk mengenalkan waktu dan suasana
sahur. Makanan dan camilan kesukaan mereka juga akan disiapkan
untuk membuat suasana sahur jadi lebih menyenangkan Setelah sahuruntuk membuat suasana sahur jadi lebih menyenangkan. Setelah sahur
tentunya akan dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah dan
tilawah. Setelah itu, mungkin mereka bisa istirahat kembali.

Di dekat tempat tinggal kami, Odaiba, ada sebuah yayasan pendidikan
untuk anak usia dini yang memiliki program kegiatan mengenal

2. Rutinitas pagi-siang

untuk anak usia dini yang memiliki program kegiatan mengenal
budaya dan kerajinan tangan di Jepang. Rasya dan Najah insya Allah
akan mengikuti kegiatan tersebut. Selain karena permintaan dari
Rasya sendiri yang ingin mencari teman seusianya, bunda juga bisa
ikut belajar kebudayaan dan kerajinan tangan di Jepang.

22e‐book jariyah Cerita dan Inspirasi Ramadhan



Sepulang bermain dan belajar, biasanya Rasya dan Najah akan makan
siang, lalu tidur. Selama bulan puasa, Rasya akan kami biasakan
untuk ikut berpuasa juga walaupun tidak dimulai sejak Shubuh sampai

3. Siang - sore

Maghrib tiba. Melainkan dimulai dari pagi sampai Dzuhur, Dzuhur
sampai Ashar dan Ashar sampai Maghrib.

Waktu sore akan terasa cukup panjang untuk dilalui di Jepang. Waktu
maghrib di sini sekitar pukul 19-20 malam. Karena di sini untuk

4. Sore-Maghrib

mendapatkan takjil tidak semudah seperti di indonesia, maka
kegiatan sore anak-anak akan berupa kegiatan menyiapkan menu
takjil dan berbuka puasa. Seperti membuat sirup sendiri, kue atau
cemilan berbuka seperti pisang goreng, banana pancake, macaroni
schotel, puding, bakwan, kolak pisang, dan lain sebagainya. Selain
itu, anak-anak juga akan bermain sambil belajar Al-qur'an denganq
metode bermain jemuran huruf hijaiyah, menyanyi huruf hijaiyah,
story telling kisah menarik dalam Al-qur'an, dan lain lain

Walaupun tak bisa mendengar adzan langsung dari masjid, ayah dan
bunda akan menyalakan adzan software yang ada di telephone seluler

5. Maghrib / berbuka puasa

agar tetap dapat mendengar suara adzan dan tahu waktu sholat
maupun saat berbuka puasa. Membiasakan anak untuk berdoa, dan
menyegerakan berbuka serta mengajak sholat maghrib berjamaah
terlebih dahulu baru menyantap hidangan inti. Saat berbuka kami
akan saling bercerita dan mengapresiasi setiap capaian anak-anak.
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Jika di indonesia banyak sekali masjid dan mushalla untuk
berjamaah isya dan tarawih maka kami di sini cukup jauh dari lokasi

5. Isya dan Tarawih

berjamaah isya dan tarawih, maka kami di sini cukup jauh dari lokasi
masjid ataupun mushalla. Namun, semoga muslim yang tinggal di
asrama ini bisa diberikan izin untuk menggunakan lounge sebagai
tempat sholat berjamaah. Jika memang tidak diizinkan, maka
terpaksa kami hanya berjamaah sekeluarga saja di dalam kamar.
Setelah tarawih, kami akan tadarus dan membaca terjemah Al-qur'an
bersama dengan anak anakbersama dengan anak-anak

Pada hari libur atau weekend, kami akan usahakan
untuk dapat berjamaah di masjid-masjid yang ada di
Tokyo agar anak-anak juga dapat merasakan nuansa
ramadhan sekaligus mengenal serta bersilaturahmi
d l d b bdengan muslim dari berbagai negara.

Semoga dengan segala keterbatasan kami di sini, niat
untuk mendidik anak-anak terutama di bulan suci
Ramadhan tetap dapat terlaksana. Aamiin Ya Rabbal
‘Alamiin ☺
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InspirasiInspirasi
Aktivitas Ramadhan

bersamabersama
Buah Hati



Islam dan Si Pemuda Kecil: 

4 Inspirasi Kegiatan Edukatif
di Bulan Ramadhan

Bagi kami, mengenalkan agama Islam bisa dilakukan
kapan saja dengan berbagai aktivitas yang
menyenangkan Aktivitasnya pun tidak harus rumit

di Bulan Ramadhan
Penulis : Indah Indria Adhyasari

menyenangkan. Aktivitasnya pun tidak harus rumit
atau mahal, dengan beragam bahan yang ada di rumah
kita bisa membuat beberapa kegiatan yang
menyenangkan (Psssttt sebenarnya dari sini saya yang
banyak belajar�) Berikut sharing saya tentang
kegiatan home education Zaffa (3 tahun) yang mungkin
d t j di i i i b k i t d b ldapat menjadi inspirasi berkegiatan pada bulan
Ramadhan. Beberapa sudah pernah ditulis di blog saya
(adhyasari.wordpress.com)

•Mengenal Rukun Islam sambil bermain Treasure Hunt
Kegiatan ini memadukan pendidikan agama dengan gerakan motorik
kasar, halus, latihan ketangkasan dan melatih kejelian mata. Untuk
Zaffa yang cenderung memiliki gaya belajar kinestetik, belajar sambil
bergerak dan mencoba langsung membuatnya lebih menangkap akan
materi yang disampaikan.
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Permainan 1
Mengenal Rukun Islam sambil bermain Treasure Hunt
Kegiatan ini memadukan pendidikan agama dengan gerakan motorikKegiatan ini memadukan pendidikan agama dengan gerakan motorik
kasar, halus, latihan ketangkasan dan melatih kejelian mata. Untuk
Zaffa yang cenderung memiliki gaya belajar kinestetik, belajar sambil
bergerak dan mencoba langsung membuatnya lebih menangkap akan
materi yang disampaikan.

Alat dan BahanAlat dan Bahan:
Bola Dunia:
Kertas koran bekas
Bubble Wrap
Selotip
Kertas Origami
Bendera:Bendera:
Kertas Origami
Pensil Warna
Tusuk Sate/Lidi

Cara membuat Bola : 
Bentuk kertas koran menjadi bentuk bola (Jangan terlalu padat untuk Bentuk kertas koran menjadi bentuk bola (Jangan terlalu padat untuk 
mempermudah ditusuk) 
• Bungkus bola dengan bubble wrap kemudian selotip agar rapi.
• Bungkus bola dengan Kertas Origami kemudian hias sehingga

menyerupai bola dunia.
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Cara membuat Bendera :
• Gambar masing-masing rukun islam di Kertas Origami
• Lipat hingga membentuk bendera kemudian beri tusuk sate/lidi.

Cara Bermain:
Sembunyikan masing-masing bendera di beberapa tempat. Kemudian  minta 
anak untuk mencari. Setiap dapat satu bendera, tancapkan di bola dunia. 
Lanjutkan sampai semua bendera terkumpul. Letakkan bendera di tempat yang 
agak tinggi atau agak jauh dari jangkauannya sehingga anak memerlukan 
usaha lebih untuk mencapainya  Ketika bulan Ramadhan mungkin sebaiknya usaha lebih untuk mencapainya. Ketika bulan Ramadhan mungkin sebaiknya 
permainan ini dilakukan pagi hari karena energi anak masih full.

Makna :
Sambil bermain, anak mengenal rukun islam. Proses pencarian, pengambilan 
bendera dapat dijelaskan kepada anak bahwa mendapatkan ilmu dan hidayah 
tentang islam harus melalui proses pencarian  tidak akan datang tiba tiba tentang islam harus melalui proses pencarian, tidak akan datang tiba-tiba 
jika tidak dicari. Sedangkan bola dunia melambangkan islam sebagai 
‘rahmatan lil ‘alamiin’, rahmat bagi seluruh alam. Islam sebagai rahmat 
Allah diciptakan untuk seluruh manusia di dunia, bukan hanya untuk tempat 
tertentu saja.
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Permainan 2
Memancing Hijaiyah
Saya sudah mulai mengenalkan huruf hijaiyah kepada Zaffa (3 tahun)Saya sudah mulai mengenalkan huruf hijaiyah kepada Zaffa (3 tahun),
salah satu caranya adalah dengan kegiatan “memancing hijaiyah”.
Kegiatan ini adalah memasangkan huruf hijaiyah dengan tepat.
Berikut kegiatannya:

Alat dan bahan :
1 Kardus bekas 5 Gunting1. Kardus bekas 
2. Kertas Origami
3. Spidol untuk menulis
4. Klip Kertas

5. Gunting
6. Mainan Pancing
7. Magnet
8. Double Tape
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Cara membuat Bendera :
• Gambar masing-masing rukun islam di Kertas Origami
• Lipat hingga membentuk bendera kemudian beri tusuk sate/lidi.

Cara Bermain:
Sembunyikan masing-masing bendera di beberapa tempat. Kemudian  minta 
anak untuk mencari. Setiap dapat satu bendera, tancapkan di bola dunia. 
Lanjutkan sampai semua bendera terkumpul. Letakkan bendera di tempat yang 
agak tinggi atau agak jauh dari jangkauannya sehingga anak memerlukan 
usaha lebih untuk mencapainya  Ketika bulan Ramadhan mungkin sebaiknya usaha lebih untuk mencapainya. Ketika bulan Ramadhan mungkin sebaiknya 
permainan ini dilakukan pagi hari karena energi anak masih full.

Makna :
Sambil bermain, anak mengenal rukun islam. Proses pencarian, pengambilan 
bendera dapat dijelaskan kepada anak bahwa mendapatkan ilmu dan hidayah 
tentang islam harus melalui proses pencarian  tidak akan datang tiba tiba tentang islam harus melalui proses pencarian, tidak akan datang tiba-tiba 
jika tidak dicari. Sedangkan bola dunia melambangkan islam sebagai 
‘rahmatan lil ‘alamiin’, rahmat bagi seluruh alam. Islam sebagai rahmat 
Allah diciptakan untuk seluruh manusia di dunia, bukan hanya untuk tempat 
tertentu saja.
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Permainan 3
Dadu Kegiatan
Kegiatan berikut juga meru akan gabungan antara endidikan agamaKegiatan berikut juga merupakan gabungan antara pendidikan agama
islam dan latihan motorik anak. Saya menyebutnya Dadu Kegiatan.
Isinya bisa bebas sesuai dengan minat atau golden moment anak. Cara
membuatnya pun cukup mudah saya mengambil kardus bekas berbentuk
kubus kemudian saya bungkus dengan karton berwarna yang sudah saya
gambar dengan satu kegiatan untuk setiap sisi kubus.
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1 2 3

4 5 6

Dadu kami terdiri dari :
1. Melafalkan doa untuk kedua orang tua
2. Engineering : membangun rangka bangunan dari potongan gabus

dan tusuk gigi atau menumpuk gelas plastikdan tusuk gigi atau menumpuk gelas plastik.
3. Meluncur dengan prosotan sebanyak 3 kali sambil bertasbih. Ini

untuk mengenalkan hadis bertasbih kala melalui jalan menurun.
4. Permainan Memancing huruf hijaiyah.
5. Bermain Baloon Tennis. ‘Raket”nya terbuat piring stereofoam dan

stik es krim besar.
6 Mendribble dan memasukkan bola ke ring basket6. Mendribble dan memasukkan bola ke ring basket

Cara bermain : 
minta anak untuk melempar dadu, dan melaksanakan kegiatan sesuai 
gambar. Sungguh loh ini menyenangkan ☺
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Permainan 4
Binatang dalam AL-Quran :
“Kisah Semut dan Nabi Sulaiman”Kisah Semut dan Nabi Sulaiman
Kegiatan ini adalah salah satu cara saya berkisah tentang kejadian
dalam Al-Quran. Dan kebetulan sekali si pemuda kecil sedang tertarik
dengan serangga. Kali ini saya memperkenalkan kisah nabi Sulaiman
dan Semut dengan menggunakan diorama.
Berikut saya menceritakannya:Berikut saya menceritakannya

Drrap drrap drrap.. Suatu hari Nabi Sulaiman, A.S beserta bala tentara-
nya melewati lembah semut. Melihat begitu banyaknya tentara, seekor
semut berseru kepada teman-temannya : “wahai semut-semut masuklah
kalian ke dalam sarang agar kamu tidak terinjak oleh Nabi Sulaiman
dan tentaranya karena mereka tidak tahu kita ada disini.”

bersambung ke halaman berikutnya
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N S KNabi Sulaiman tersenyum mendengar perkataan semut. Kemudian ia
berkata kepada bala tentaranya “berhati-hatilah kalian melangkah, di
bawah ada semut yang sedang membawa makanan.”(Q.S Naml 18-19)
Ceritanya itu yang menggunakan stik es krim, kaki-kaki tentara

Nabi Sulaiman. Kemudian si pemuda kecil diminta untuk membantu
semut masuk ke sarangnya sesuai dengan warna semut.

Bahan :
1. Kardus bekas ukuran sedang untuk background diorama. Untuk

menghemat waktu, saya bikin background umum (langit biru) supaya
bisa dipakai untuk cerita yang lain. Jadi tinggal diganti atribut
saja.

2. Kertas origami warna untuk dekorasi background, untuk “puppet”nya
dan semut-semutnya.

3. Gelas plastik untuk sarang semutnya.
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Cara membuat :
1. Kardus dipotong sesuai bentuk yang diinginkan (ada background dan

alasnya untuk dijadikan “tanah”) setelah itu ditempel-tempel
dengan kertas origamidengan kertas origami.

2. Untuk atribut seperti semut dan “kaki-kaki” digambar di kertas
origami kemudian ditempel diatas karton agak tebal agar tidak
mudah rusak.

3. Selesai. Semoga bisa dipahami ya. Sebenarnya sederhana, jika lihat
fotonya pasti sudah terbayang cara membuatnya :)
Makna :Makna :

Dari Nabi Sulaiman kita bisa belajar bahwa Allah Subhana wa Ta’ala Maha
Kuasa memberikan mukjizat kepada Nabi Sulaiman dapat mengerti
pembicaraan hewan. Sedangkan dari Nabi Sulaiman Alaihissalam, kita
dapat belajar kerendahan hati walaupun beliau seorang nabi yang berilmu
dan kaya raya namun begitu rendah hati mendengarkan keluhan semut sidan kaya raya namun begitu rendah hati mendengarkan keluhan semut si
binatang yang lemah.

Berikut sharing kegiatan-kegiatan kami. Dalam realita-nya
mengenalkan balita pada Islam memang tidak semudah
bayangan� Berubahnya mood anak (dan ibu �) serta
terbatasnya daya kreasi membawa tantangan tersendiri.y y g
Namun selalu berdoa memohon petunjuk bagi Sang Pemilik
Hidayah memberikan kekuatan tersendiri bagi saya.
Semoga sharing ini bermanfaat. Semangat parents, you can
do it
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Memaknai Kebesaran Allah
melalui Alam Semesta Ciptaan-Nya
P li Dj h t l MPenulis : Djauharotul Muna

Alam sekitar memang objek belajar yg menarik untuk anak karena
mereka melihat langsung kondisi alam sekitar seperti pohon, bunga,
rumput, hewan yg ada di sekitar seperti kupu-kupu, semut, kucing, dsb.
Namun untuk mengenalkan lebih jauh serta dapat menjadi jalan untuk
mengajarkan anak bersyukur atas nikmat allah dan berusahamengajarkan anak bersyukur atas nikmat allah dan berusaha
menjaganya dg baik.

Permainan 1
Membuat craft : paper plate butterfly
Membuat kupu2 ternyata tidak sesulit yg saya bayangkan. Terutama
untuk saya yg sangat tidak berbakat menggambar.
Bersyukur bisa mendapat petunjuk dari link ini
http://artfulparent.com/2014/07/marbled-paper-plate-butterfly-
craft.html dan sedikit modifikasi menyesuaikan bahan yg tersedia.

ALAT dan bahan kupu2 ala rasya dan najah :
1. Piring kertas
2. Stik es krim
3. Lem
4. Double tape

5. Spidol
6. Crayon / cat
7. Origami
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Cara membuat :
1. Potong piring kertas menjadi 2 bagian simetris
2. Gunting sedikit bagian tengahnya berbentuk segitiga
3 Rekatkan kedua bagian lengkung dg lem / double tape / strapler3. Rekatkan kedua bagian lengkung dg lem / double tape / strapler
4. Gambar mata, hidung, dan mulut di bagian atas stik es krim
5. Hias dg cat air atau crayon
6. Hias piring kertas dg cat air atau crayon sesuai selera anak
7. Rekatkan stik di tengah piring kertas yg telah ditempel
8. Potong sedikit kertas origami memanjang untuk ditempel di bagian atas

Hikmah :
1. Rasya mengenal bagian tubuh kupu-kupu seperti sayap, badan, dan antenanya
2. Rasya makin mengagumi kekuasaan allah karena telah menciptakan kupu-

kupu yg bisa terbang, sedangkan kupu2 buatannya tidak bisa.
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Permainan 2
Membuat butterfly life cycle board
Setelah mengenalkan kupu-kupu sekalian mas rasya diajak untukSetelah mengenalkan kupu kupu, sekalian mas rasya diajak untuk
mengenal asal dari kupu-kupu serta siklus hidupnya. Hanya sedikit
menambah bahan untuk fase telur, ulat, dan kepompong.

ALAT dan bahan :
1. Kertas karton / manila / flipchart
2. Balon oval

5. Jaring buah
6  Lem / double tape

3. Balon panjang seperti sedotan
4. Kertas origami warna hijau dan coklat

6. Lem / double tape
7. Spidol

Cara membuat :
1. Buat 2 pola daun dengan kertas origami, lalu gunting pola tersebut
2. Tempelkan balon oval pada 1 daun dari origami untuk dijadikan telur

kupu kupukupu-kupu
3. Tempelkan balon panjang pada daun origami yg lain dg sedikit

dibelok-belokkan agar tampak seperti ulat yg menempel pada daun
4. Remas 2-3 kertas origami dan masukkan dalam jaring buah lalu diikat

untuk dijadikan kepompong
5. Buat pola ranting dg origami coklat, gunting pola dan tempelkan

kepompong pada ranting
6. Tempelkan telur, ulat, kepompong, dan kupu-kupu pada kertas

manila/karton/flipchart
7. Beri tanda panah untuk setiap perubahan fase serta tulis keterangan
8. Tempelkan kertas di dinding
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Hikmah:
1. Rasya jadi makin ingin tahu tentang ulat dan kepompong karena

belum pernah melihat langsung aslinya serta makanan yg dimakan oleh
ulat, kepompong, dan kupu-kupuulat, kepompong, dan kupu kupu

2. Rasya mengenal tentang proses hidup dan perubahan yg terjadi dg
menganalogikan dirinya seperti kupu-kupu dan adiknya seperti
kepompong karena rasya sudah bisa lari, lompat, dan mandiri
sedangkan adiknya belum bisa.
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Permainan 3
Membuat pohon, rumput, awan, dan matahari dari origami
Melihat daun dan ranting pada butterfly life cycle, rasya jadi ingin, j
buat pohon. Jadilah buat pohon dan teman-temannya dari origami.

ALAT dan bahan :
1. Kertas origami warna hijau muda, hijau tua, coklat, biru, kuning, 

dan orange
2. Lem kertas
3. Gunting kertas

Cara membuat :
1. Buat pola batang pohon dg origami coklat lalu gunting dan tempel di

kertas hvs
2 Buat pola bagian atas pohon dg origami hijau muda dan hijau tua lalu2. Buat pola bagian atas pohon dg origami hijau muda dan hijau tua lalu

gunting dan tempel di kertas hvs
3. Buat pola awan dg origami biru lalu gunting dan tempel di kertas hvs
4. Buat pola matahari dg origami orange dan kuning lalu gunting dan

tempel di kertas hvs
5. Buat pola rumput dg origami hijau tua lalu gunting dan tempel di

vkertas hvs
6. Tambah hiasan sesuai selera anak dg spidol atau crayon
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Hikmah:
1. Rasya mengenal bagian2 pohon seperti batang, daun, ranting, dan akar.
2 Rasya ingin tahu tentang awan dan asal usulnya2. Rasya ingin tahu tentang awan dan asal usulnya
3. Rasya mengenal salah satu fungsi sinar matahari untuk kelangsungan

hidup tumbuhan seperti pohon
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Permainan 4
Jemuran hijaiyah
Tekad untuk belajar sedikit demi sedikit untuk dapat memaksimalkanTekad untuk belajar sedikit demi sedikit untuk dapat memaksimalkan
fitrah iman dan belajar pada anak-anak kami, membuat saya harus
belajar keras dan mencari ide bermain yang bermakna untuk Rasya dan
Najah. Salah satunya adalah ide membuat jemuran hijaiyah sederhana
agar anak-anak kami mudah melihat, bertanya dan mengingat
tentang huruf-huruf yang insya Allah menjadi jembatan kemahiran
mereka dalam membaca ayat-ayatNya nanti aamiinmereka dalam membaca ayat ayatNya nanti, aamiin.

Bahan yang dibutuhkan mudah didapat dan membuatnya pun sederhana,
tinggal sebisa mungkin ayah bunda menyesuaikan tempat yang akan
dipasangi jemuran tersebut agar tetap indah dipandang mata �

ALAT dan bahan :
1 Benang wool / tali kasur / tali rafia / tali lain yg tersedia1. Benang wool / tali kasur / tali rafia / tali lain yg tersedia
2. Kertas origami warna-warni
3. Kertas putih / kertas origami yg bagian putihnya
4. Spidol / crayon
5. Jepitan jemuran
6. Double tape
7. Lem kertas
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Cara membuat
1. Gunting kertas putih menjadi ukuran 1/4 kertas origami
2. Tempel di tengah kertas origami
3 Tulis huruf hijaiyah di atas kertas putih dg menggunakan spidol atau3. Tulis huruf hijaiyah di atas kertas putih dg menggunakan spidol atau

crayon (kalau saya langsung dg harakat dan mulai dari alif. Jadi,
setiap hari secara bertahap ditambah dg huruf hijaiyah lain)

4. Tempelkan tali / benang dg double tape di tempat yg sering dilihat
anak (kalau saya di dekat meja makan)

5. Lipat sedikit ujung atas origami yg telah ditempel tulisan huruf
hijaiyahhijaiyah

6. Selipkan di antara tali / benang dan jepit dg jepitan jemuran
7. Untuk huruf hijaiyah berikutnya bisa langsung dijepit di atas huruf

hijaiyah sebelumnya, jika ingin review atau mengingat kembali
huruf sebelumnya tinggal dibuka sedikit ujung bawah origami yg baru
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Hikmah

1. Karena ikut berpartisipasi membuat jemuran hijaiyah, anak
menjadi merasa memiliki dan ingin menjaga baik2 jemurannya
agar tdk jatuh dan rusak

2. Bila diletakkan di tempat yg sering dilihat anak, maka anak akan
sering bertanya dan tertarik untuk melihat serta mengingat dg
mudah tanpa paksaan
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Belajar Santai 
di Bulan Ramadhan
Penulis : Naila M Tazkiyyah

Karena kebetulan dua anak saya tipe anak yang mudah “kelaparan” jadi
harus punya banyaaak stok permainan bermuatan positif untuk jadi
amunisi saya menggunakan waktu luang kami di bulan Ramadhan
selain untuk ibadah rutin. Salah satunya yang sederhana danselain untuk ibadah rutin. Salah satunya yang sederhana dan
menyenangkan adalah :

1.melukis menggunakan cat air buatan sendiri.
ALAT dan bahan :
a. 2 sdm baking powder
b 2 sdm vinegar > kami pakai cukab. 2 sdm vinegar –> kami pakai cuka
c. 2 sdm tepung maizena
d. 1 sdm simple syrup (saya pakai 2 sdm gula+2 sdm air dimasak diatas api

sampai gula larut) –> resep asli pakai corn syrup
e. Pewarna Makanan.
How to  :
1. Campur BP+cuka. Tunggu sampai busa hilang.
2. Masukkan maizena aduk rata
3. Masukkan pewarna
4. Masukkan air gula sedikit demi sedikit sampai dapet kekentalan yang 

diinginkan
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Resep ini saya dapet dari Indah, trims tantee :)
Kalau suka yang lebih creamy, bisa juga pake resep simple ini:
Maizena dilarutkan ke air lalu dipanaskan di atas teflon sambil diaduk-
aduk supaya tidak gosong dan tekstur lembut. setelah mengental dan
lembut, masukkan ke wadah-wadah yang diinginkan,teteskan dan
aduk dengan pewarna makanan yang diinginkan

2. Tie Dye Milk Experiment

S H X “T D MSeminggu yang lalu Haidar dan Xavier kebagian presentasi “Tie Dye Milk
Experiment”, karena anak kami masih super krucil jadilah duo emak ini
heboh nyiapin latihan dan foto latihan yang akan didisplay saat project
presentation hari ini.

Bahan dan alatnya sangat sederhana:
Mangkok atau piring lebih bagus pake piring lebar yang agak cekung– Mangkok atau piring, lebih bagus pake piring lebar yang agak cekung

untuk anak yang lebih besar usianya
– Susu (kami pakai susu UHT)
– Pewarna makanan
– Cotton swap dan beberapa tetes sabun cuci piring

Nah, pertama-tama Haidar menuang susu ke wadah sampai kurang lebihNah, pertama tama Haidar menuang susu ke wadah sampai kurang lebih
tingginya 2cm, kemudian teteskan setiap warna yang ada 1 tetes, celupan
cotton bud ke warna tersebut daaaannn.. Tara… Warna di susu tersebut
jadi memendar indah… pokoknya keren deh.. Susu 1 liter pun habis untuk
bolak-balik eksperimen kakak dan adek di rumah.

46e‐book jariyah Cerita dan Inspirasi Ramadhan



47e‐book jariyah Cerita dan Inspirasi Ramadhan



3. Diving Ketchup
isi botol air mineral besar hingga hampir penuh sisakan space di mulut
botolnya saja kemudian masukkan kecap 1 sachet ke botol tersebutbotolnya saja, kemudian masukkan kecap 1 sachet ke botol tersebut,
awalnya sachet tersebut mengapung, namun jika botol di “squeeze” maka
sachet kecap itu turun diving dan jika dilepas tekanannya akan kembali
mengapung

4. Water Bridge
sediakan 3 cup yang disusun berurutan dengan nama A, B, C, semua cup
diisi air. Cup A dan C diberi beberapa tetest pewarna makanan hingga
merata warnanya, kemudian siapkan tisu yang agak panjang celupkan ke
cup A dan B, satu tisu panjang lagi celupkan ke cup B dan C kedua
ujungnya, nanti warna di cup A dan C akan berpindah perlahan melalui
media tisu tersebut seru ya ?media tisu tersebut, seru ya…?

4. Penjernihan Air
Sediakan segelas air teteskan pewarna makanan kemudian teteskan
betadine, yuhuuu jernih kembali..
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Profilf
Penulis, Editor dan

Ilustrator



Profil Penulis
Agil Zulfah | Penulis KENANGAN RAMADHAN bersama BAPAK

Panggil saja Agil Lahir di Banyumas 5 juni 1985Panggil saja Agil. Lahir di Banyumas, 5 juni 1985.
Tumbuh di kota banyumas hingga lulus sekolah dasar, kemudian melanjutkan
jenjang MTs & MA di Madrasah Mu'allimaat Muhammadiyah Yogyakarta.
Kehidupan kembali berlanjut di yogyakarta karena diterima di Fakultas
Kedokteran Univ. Muhammadiyah Yogyakarta. Lulus dokter di tahun 2010,
kemudian memulai karir di sebuah klinik swasta di Purwokerto, berlanjut ke RS
daerah Pemalang serta di beberapa klinik di Jakarta.

Setelah menikah dg teman sejawat nya "Anwarusy syamsi Alfarozy"di
penghujung tahun 2011, maka ikut hijrah dengan suami ke Batulicin,
Kalimantan selatan hingga sekarang. Pernah bekerja di klinik sebuah
perusahaan semen di Kotabaru Kalimantan selatan selama krg lbh 2,5th, dan
memutuskan resign krn ingin lebih mengabdi pada suami & program
kehamilan untuk memperoleh buah hati Passion selain di bidang kesehatankehamilan untuk memperoleh buah hati. Passion selain di bidang kesehatan
adalah di fashion.
Untuk korespondensi ke email agil.zulfah@gmail.com

50e‐book jariyah Cerita dan Inspirasi Ramadhan



Profil Penulis
Mayang Septianing Ayu | Penulis CATATAN KECIL RAMADHAN ICHA

Dari lahir sampai mempunyai dua orang anak tinggal di kota kecil nan damaiDari lahir sampai mempunyai dua orang anak tinggal di kota kecil nan damai
yang bernama Salatiga. Jenjang pendidikan terakhir adalah Sarjana Ekonomi
Manajemen lulusan Universitas Kristen Satya Wacana. Dari kecil dididik orang
tua untuk berwira usaha, hingga lulus kuliah memutuskan untuk tidak melamar
pekerjaan di suatu Instansi melainkan melanjutkan usaha keluarga yaitu Toko
Alat Tulis Kantor yang bernama Makisa. Yang kemudian berkembang menurut ilmu
yang saya dapat ketika kuliah merambah ke bisnis pengadaan barang di kantor –
kantor pemerintah atau swasta
Menikah dengan Lea Yudistira yang berprofesi sebagai auditor di Badan Pemeriksa
Keuangan RI, yang diharuskan untuk bersedia dimutasi minimal 5 tahun sekali ke
seluruh pelosok tanah air. Dan penempatan suami saat ini adalah di Banjarbaru
Kalimantan Selatan. Sejak pertengahan tahun 2013 memutuskan untuk menyusul
suami ke Banjarbaru dan Insyaa Allah akan selalu menemani kemanapun suami
akan di mutasikan selanjutnya..

Keputusan untuk pindah ke Banjarbaru dengan dua orang anak yaitu Icha 5 tahun
dan Ibra 2 tahun, mengharuskan saya berkomitmen untuk lebih fokus mengasuh
buah hati kami dan menjadi Ibu rumah tangga tanpa Asisten rumah tangga.
Tinggal di lingkungan baru membuat saya ingin belajar lebih banyak mengenai
hal – hal baru seperti memasak. Dan Alhamdulillah bisa perlahan – lahan bisa
memasarkan hasil kreasi saya di dapur ke kantor suami atau ke kantin – kantin di
sejumlah universitas di Banjarbaru. Dan masih ingin belajar hal – hal baru
lainnya yang memungkinkan menjadi Ibu Produktif tanpa meninggalkan
mengasuh anak. Bersama suami bercita – cita mendidik anak bersama dan
membangun team yang solid dalam keluarga.
cvmakisa@gmail.com atau FB Mayang Septianing Ayu
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Profil Penulis
Firsta Ayu Wardhani | Penulis BELAJAR BERPUASA BERSAMA ANAKKU
Bunda 2 orang anak, Adara (6 thn) dan Fahim (4 thn). Terlahir di kota Surabaya 34

1 SMP Ltahun yang lalu dan tinggal disana hingga kelas 1 SMP. Lalu melanjutkan
Sekolah di Pekanbaru (SMP) dan Bogor (SMU) karena mengikuti Bapak yang
berpindah tugas. Lulusan Universitas Trisakti ini tinggal di Bogor sampai
sekarang. Sempat bekerja di Bank BUMN selama hampir 8 tahun dan akhirnya
memutuskan resign karena ingin memiliki lebih banyak waktu bersama
keluarga. Saat ini kegiatan utama terfokus kepada keluarga, sambil terus
berusaha menambah ilmu dan memberi manfaat melalui berbagaiberusaha menambah ilmu dan memberi manfaat melalui berbagai
kegiatan Untuk berkorespondensi bisa melalui firsta.wardhani@gmail.com

Djauharotul Muna | Penulis Menyambut Ramadhan di Negeri Sakura  | 
Memaknai Kebesaran Allah melalui Alam Semesta Ciptaan-Nya
Biasa disapa Haroh sejak dilahirkan pada Agustus 1987 di Jakarta. Menempuh SD di
Sidoarjo kemudian melanjutkan di Madrasah Mu'allimat MuhammadiyahSidoarjo, kemudian melanjutkan di Madrasah Mu allimat Muhammadiyah
Yogyakarta untuk jenjang MTs dan MA. Kembali ke Jakarta karena diterima
menjadi mahasiswa Universitas Indonesia di Departemen Manajemen. Selepas
kuliah, bekerja di beberapa NGO seperti Dompet Dhuafa Republika dan Global Fund.
Menikah dengan alumni FEUI juga yg bernama Wahyu Dede Kusuma pada tahun
2011. Setelah melahirkan anak pertama memutuskan untuk resign untuk menjadi
stay at home mother dan mengajar di Sekolah Bisnis Umar Usman Dompet Dhuafaj
Republika.. Saat ini telah diamanahi 1 orang jagoan sholeh bernama Muhammad
Rasya Annizami (2 tahun 11 bulan) dan 1 orang bidadari sholihah bernama Kuniy
Nafilah Annajihah (1 tahun) dan sedang menemani suami tugas belajar di Tokyo,
Jepang. Untuk berkorespondensi bisa melalui email djauharoh@gmail.com atau
facebook Djauharotul Muna.
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Profil Penulis

Indah Indria Adhyasari | Penulis Islam dan Si Pemuda Kecil: 4
Inspirasi Kegiatan Edukatif di Bulan RamadhanK m

Seorang istri dan ibu yang lahir pada tahun 1986. Menghabiskan masa kecil di
beberapa kota di Sulawesi dan Sukabumi karena mengikuti kedinasan
ayahanda. Saat bekerja berpindah dinas ke kota Kediri dan Surabaya kemudian
kembali menetap di Kota Tangerang bersama keluarga. Mengawali karir
setelah lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, di sebuah bank
BUMN pada tahun 2009 Kemudian menyadari bekerja di bank bukanlahBUMN pada tahun 2009. Kemudian menyadari bekerja di bank bukanlah
jalannya sehingga resign pada 2013. Akhirnya menemukan passion-nya
menjadi istri dan ibu. Disela-sela itu mengelola bisnis kecil makanan dan
minuman berbasis buah dan sayur dengan label @livelysmoothie, menikmati
memasak dan membuat kue, membaca buku serta menjalankan Home
Education untuk si pemuda kecil. Menikahi Gogor Meisadona pada 2011
kemudian memiliki pemuda kecil pada 2012. Untuk berkorespondensi dapat
mengirimkan email ke indah.indria@gmail.com atau mengunjungi blog
saya di adhyasari.wordpress.com. Salam
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Profil Penulis
Naila M Tazkiyyah | Penulis Belajar Santai di Bulan Ramadhan

Naila M Tazkiyyah Lahir di Jakarta pertengahan tahun 1985 pernah tinggal diNaila M Tazkiyyah. Lahir di Jakarta pertengahan tahun 1985, pernah tinggal di
Sidoarjo, melanjutkan sekolah menengah pertama di As-Salaam Solo dan Madrasah
Mua’allimat Jogjakarta. Sejak 2003 kuliah di Departemen Akuntansi FEUI, menetap
di Depok hingga menikah dengan M Iffan Fanani awal tahun 2008 saat masih
kuliah profesi Akuntan sambil bekerja di kampus dan mengajar.

Saat ini menemani suami bertugas di Sangatta, Kutai Timur sambil menikmati
alam sekitar bersama 3 anak, yaitu Faza 6tahun, Haidar 3tahun, dan Mush’ab 4 bulan
dan beraktifitas sebagai ibu rumah tangga tanpa ART yang terus belajar mengelola
waktu untuk bisa berkegiatan sosial, menulis di www.nailatazkiyya.wordpress.com
dan aktifitas produktif lainnya. Sebelumnya pernah bekerja full-time di UKM
Center FEUI sebagai Human Capital Development Manager, staf pengajar di FEUI dan
FTUI, memiliki passion pada bidang keuangan untuk Usaha Kecil dan Mikro.
Memutuskan resign dan menjadi stay at home mother pada September 2013.

Passion lainnya adalah di bidang pendidikan, bersama suami tercinta pernah
mendirikan Taman Baca Bukit Cinta di Depok, membantu mengelola Taman
Pendidikan Al-Qur’an di Masjid Al-Ikhwan, dan membaca serta mempelajari
appaun tentang pendidikan anak usia dini.

Bercita-cita bisa mendidik anak-anaknya menjadi hamba Allah berakhlak Qur’ani
serta memiliki andil untuk membangun masyarakat madani yang lebih baik, juga
bermimpi bisa melanjutkan pendidikan doctoral di bidang keuangan UKM sambilbermimpi bisa melanjutkan pendidikan doctoral di bidang keuangan UKM sambil
mengajak anak-anak mencoba kehidupan baru di negeri seberang. Aamiin.
Untuk berkorespondensi dengan Naila dapat dilakukan via email ke
naila.tazkiyya@gmail.com atau FB Naila M Tazkiyyah.
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Profil Editor & Ilustrator
Pramitha Sari | editor

Konselor menyusui yang baru saja memasuki usia 30 di bulan mei tahun 2015Konselor menyusui yang baru saja memasuki usia 30 di bulan mei tahun 2015
ini merupakan alumni dari Magister Hukum Kesehatan FH UGM namun meraih
gelar sarjana Gizi Kesehatan dari FK UGM. Baru 2 tahun menjalani peran
sebagai ibu dari seorang putra. Sejak awal tahun 2015 memulai hidup baru
sebagai perantau di tanah papua untuk menemani suami bertugas.
Memiliki minat yang sangat kuat dalam bidang kesehatan ibu dan anak,
menjadikannya diamanahi sebagai ketua bidang kesehatan pada Sekolahj
Perempuan Indonesia, sebuah LSM yang dibentuk bersama rekan rekannya saat
dulu aktif dalam gerakan mahasiswa.
Korespondensi dapat dilakukan via email atau facebook
di pramitha.sari.sgz@gmail.com

Wenny Wahyuningrum | Illustrator

Lahir di Malang tahun 1981.
Ibu rumah tangga dengan satu putra bernama Ibrahim.
Lulusan Jurusan Arsitektur ITS Surabaya, namun mengawali karir sbg bankir
melalui proses ODP di salah satu bank BUMN sejak 2004 dan memilih resign
pada Agustus 2011 setelah mempunyai buah hati. Sedang berdomisili di kota
Balikpapan, tempat suami bekerja., m m j
Sangat tertarik dengan hal-hal yang berhubungan dengan desain dan craft.
Bermimpi memiliki craft workshop di masa depan. Untuk berkorespondensi
lebih lanjut dengan Wenny bisa menghubungi alamat email ini
wahyuningrum.wenny@gmail.com
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