
   

 
 
 
 

Sahabat Kita 
Hafalanku … Bagus!!! 
Mau belajar menjadi Qori/Qoriah atau mau 
pintar/cepat hafal Al Qur’an? Atau … mau 
ikut Pildacil? Tanyakan yukk pada mereka.  
Sekar (6A), Bronto (5B) dan Buga (3B) 
adalah murid-murid  SDIA yang berhasil 
meraih sukses dalam Lomba Ketrampialan 
Agama (LOKETA) antar sekolah yang 
diselenggarakan oleh SD Islam Al Azhar 6, 
Jaga Permai – Bekasi. Sekar juara harapan I dalam MHQ dan Bronto juara I dalam MTQ. 
Sedangkan Buga mendapat juara harapan II pildacil dengan tema akhlaq terhadap 
lingkungan. 
 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Bagaimana teknik dalam lomba MHQ? Sekar harus menghafal hafalan wajib dan hafalan 
pilihan. Hafalan wajibnya Surat Ad Dhuha. Sedangkan hafalan pilihannya Surat Al A’la 
sampai An Nas. Kalau Bronto, membaca Surat Luqman ayat 12-15. Sejauh mana 
pemahaman terhadap ayat tersebut? Yang kami pahami bahwa kita harus mengakui 
adanya Allah SWT. Wajib berbakti kepada kedua orang tua dengan selalu patuh dan tidak 
berkata kasar atau membentaknya.  
 

Apa isi tema lingkungan yang Buga sampaikan? Tema lingkungan yang kami sampaikan 
berupa larangan untuk tidak membuang sampah sembarangan, larangan menebang pohon 
dan selalu menjaga kebersihan.  
 

Subhanallah, teman-teman kita salut sama mereka. Mudah-mudahan prestasi mereka bisa 
memotivasi teman yang lain untuk berprestasi juga di masa yang akan datang. Selamat ! 

 

GAMBAR & PUISI 

 
Mobil, Gita (4A) 

 

 
Dasar Laut , Erika (2B) 

 

 
Rumah, Dira (4A) 

 

 
Bunga,  Danish (3B) 

 

 Kapal Laut, Riska (3C) 

Banjir 
Oleh Naya (5C) 

 
Terlihat air mata di pipi 
Terngiang tangisan di telinga 
Terdengar teriakan di mulut 
Itu yang terlihat 
Di wajah korban banjir 
 
 

Banjir …  
Mengapa engkau datang? 
Melanda daerah ini 
Balasan atau bencanakah? 
 
 

Banjir …. 
Kalau ini balasan 
Ampuni kami 
Kalau ini bencana  
Cepat lalui 
 

Saudaraku … 
Tolonglah kami 
Bantu kami 
 

Hartaku tak ada 
Terbawa banjir 
Rumahku tak ada 
Terendam air 
 
Bantulah kami 
Kami masih punya nyawa 
Kami masih punya hidup 
 
Oh Tuhan 
Jangan turunkan bencana 
Jangan turunkan banjir 
Kami sudah cukup 
menderita 

 
 

Jangan Rusak Indonesiaku 
Oleh Afi (4C )  

 
Setiap detik kurenungkan 
Kini dan tidak lagi ceria 
Terjadi banyak musibah 
 
Musibah baru menimpa kami 
Lumpur Lapindo, Tsunami, Dan 
gempa bumi 
Banyak sekali korban 
Korban hilang dan meninggal 
 

Betapa sedih hatiku 
Perbuatan siapa ini? 
Siapa? 
Mengapa? 
Oleh tangan jahil manusia? 
 

Jika menebang pohon 
Bumi membalas banjir 
Asap pabrik … 
Membuat ozon menipis 
Banyak motor dan mobil 
Mengeluarkan asap polusi 
Apakah orang sadar? 
 

Mulai sekarang … 
Jaga Indonesiaku 

 

Celoteh 
 
 

 
 

Rujak … Rujak ..  Sehat, segar alami 
Asem, manis, asin rasanya 
Siapa mau? Ingin? Buruan bikin 
Sehat itu nikmat lho! 
Junk food is no (Emohhh banget) 
 

 
 

PKPS, Sains, matematika, 
Semua ? Kusuka 
Pintar akalku 
Cerdas pikiranku 
Islami akhlaq-ku  
Dengan ilmu kugapai cita-citaku 

 

 
 

 
 

Siaappppp …. !!! 
Kuda-kuda dasar, balok dan naga ! 
Pencak silat ? Asyik tuh … 
Pertandingannya seru 
Berani kotor? Itu bagus 
 
 
 

Kuis 
Ada hadiah bagi yang  beruntung. Jangan 
lupa sertakan nama & kelas 
 
Dalam hidup ini, kita selalu menginginkan 
kebaikan. Seandainya terjadi banjir. Ibu 
dan adik kita terseret aliran air. Siapa 
yang akan kita selamatkan? Ibu atau adik 
kita? (hanya satu orang). Berikan 
jawaban yang paling banyak memberikan 
kebaikan. 
 
 

Jawaban kuis sebelumnya : 
Perangko 
Pemenang kuis edisi sebelumnya : 
Dieno (6B), Zahri (6B) dan Yurez (5A) 
 


