
ACUAN TEMA BULAN JULI 2014 
“AKU ANAK SHOLEH DAN SHOLEHAH HAMBA ALLAH SWT” 

Allah berfirman dalam surat Adz-Dzariat ayat 56 
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Artinya : "Dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan supaya 
mereka menyembah (mengabdi) kepada-Ku" 
Allah SWT juga berfirman dalam surat A-Nahl 78 
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Artinya : "Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak 
mangetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan 
hati, agar kamu bersyukur." 

I.  KETERANGAN UMUM 
1. Aku adalah manusia hamba Allah SWT yang hidup di permukaan bumi. 

Menurut sejarah Islam, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah SWT 
adalah Nabi Adam AS dari golongan muslim, Siti Hawa dari golongan 
muslimah yang bertempat di surga. Tetapi karena mereka lupa akan 
aturan yang ditetapkan oleh Allah, mereka diturunkan ke bumi. 

2. Adam adalah Nabi dan utusan Allah yang ditugaskan untuk menjadi 
khalifah (pengelola) bumi. Allah menciptakan Hawa sebagai pendamping 
setia (istri) Nabi Adam dalam menjalankan tugas-tugasnya. Mereka 
sangat patuh dan taat kepada perintah Allah. Dari keduanya Allah 
mengaruniakan keturunan (putra dan putri) yang selanjutnya berkembang 
memenuhi bumi hingga akhirnya sampai kepada kita. 

3. Dari sekian banyak keturunan Adam dan Hawa ciptaan Allah, salah 
satunya adalah ayah dan ibuku. Seperti juga Nabi Adam dan Siti Hawa, 
orang tua kita juga dipertemukan oleh Allah menjadi satu dalam ikatan 
pernikahan yang halal. 

4. Dan akhirnya lahirlah aku, ya ... aku adalah manusia ciptaan Allah melalui 
Ayah dan Ibuku. Allah titipkan aku pada mereka. 

5. Mau tahu sejarah sebelum aku dilahirkan ke permukaan bumi ini?, 
beginilah ceritanya .... 

6. Selama kurang lebih 9 bulan 10 hari aku tinggal di dalam perut ibuku, 
nama tempatnya adalah rahim, yaitu tempat yang Allah sediakan berupa 
lapisan kulit tipis, seperti balon yang ada di dalam perut ibu, aku berada 
di dalamnya. 

7. Selama bulan pertama, awalnya aku masih berupa bulatan kecil seperti 
bulatan kacang. Hari bertambah hari, minggu bertambah minggu dan 
bulan bertambah bulan, bulatanku mulai membesar. Nah saat inilah 
pembentukan otak dan organ tubuhku mulai terbentuk. Dari mulai tangan 



sampai ke kaki, namun bentuknya belum sempurna, Subhanallah Allah 
pandai sekali menciptakan manusia. Sampai di usiaku yang ke 4 (empat) 
bulan Allah meniupkan ruh dan aku membuat kesaksian di hadapan Allah 
SWT bahwa aku rela bertuhan Allah dan aku rela bernabi Muhammad 
SAW. 

 
 
8. Itulah yang dinamakan fitrah. 
9. Bagaimana cara aku makan selama masih dalam perut Ibu?. Allah telah 

menyediakan saluran seperti usus / selang yang menghubungkan aku 
dengan iiDuku, namanya adalah tali pusat. Nah dari situlah aku makan 
sari-sari makanan dan minuman halal yang dimakan oleh ibuku. Oleh 
karena itu sangat disarankan bagi para ibu hamil untuk memakan / 
mengkonsumsi makanan dan minuman halal dan bergizi, bervitamin, 
berprotein, mineral, kalsium dan berkarbohidrat agar tubuh bayi di dalam 
rahim ibu sehat dan kuat. Bahan-bahari yang mengandung unsur-unsur 
tersebut terdapat pada : 
 Gizi terdapat pada berbagai macam ikan. 
 Vitamin terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan. 
 Protein terdapat pada daging dan sayuran halal. 
 Mineral teidapat pada air. 
 Karbohidrat terdapat pada beras, kentang, jagung, sagu dll. 

10. Selama aku dalam kandungan ibu, banyak sekali yang kupelajari. Seperti 
bagaimana cara ayah dan ibu memperlakukanku. Sungguh penuh kasih-
sayang. Cara mereka berbicara, membelaiku dan yang terpenting adalah 
cara mereka meperdengarkan ayat-ayat suci AI-Qur'an, sholat dan 
berdo'a. Dianjurkan bagi ibu-ibu yang sedang mengandung untuk 
berhubungan dengan Allah, dengan cara membaca AI-Qur'an terutama 
surat Maryam, karena di dalamnya mengandung sejarah Siti Maryam 
yaitu Ibunda Nabi Isa As dan juga clo'a agar memudahkan ibu pada saat 
melahirkan. Selain itu irama lagu Al-qur'an juga bisa membantu sel-sel 
syaraf diotakku bekerja dengan baik, sehingga jika aku lahir nanti Insya 
Allah aku akan menjadi anak sholeh dan sholehah yang cerdas. 

11. Sekarang aku sudah berusia 9 bulan 9 hari. Alhamdulillah anggota dan 
organ tubuhku sudah sempurna termasuk panca inderaku. Selama masih 
dalam kandungan ibuku secara rutin memeriksakan keadaanku ke dokter 
kandungan / bidan. Mereka melihatku melalui program USG dan 
meminum obat-obatan halal sebagai penunjang kesehatan dan kekuatan 
tubuhku. Seperti mhum kalec untuk tulang dan gigiku dll. Insya Allah 
besok genap usia 9 bulan 10 hari saya akan melihat wajah ayah dan ibu. 

12. Dan akhirnya, 'eya... 'eya... Alhamdulillah aku lahir...Allahu Akbar 2x..., 
ayah segera membacakan adzan ditelinga kanan dan iqomah ditelinga 
kiri. Inilah pelajaran pertama yang aku terima untuk bekal hidupku. 
Sampai akhirnya aku kembali lagi kepada Allah SWT. Pada saat 
kematian /meninggal  dengan  mengucapkan 2  kalimat syahadat untuk 
mengulang kembali kesaksianku kepada Allah ketika aku masih dalam 
kandungan. Terima kasih Allah karena Engkau telah menciptakan dan 
mengaruniaiku ayah dan ibu yang baik dan sangat menyayangiku. 

13. Teman-temar rnau tahu siapa aku?, nah inilah sekarang aku sudah 
besar. Aku senang mengaji, sholat, berdo'a, berpuasa, memakan 
makanan dan minuman sehat yang halal. Aku juga senang beribadah 
kepada Allah. Aku selalu merasakan kehadiran Allah dalam hatiku. Aku 
tahu bahwa Allah selalu melihatku dan tahu apa yang selalu kulakukan. 
Aku senang meniru akhlaq perilaku   Nabi   Muhammad   SAW   yang   
senang   bekerja.   Aku   senang membantu ayah dan ibuku agar 



pahalaku terus bertambah untuk bekal di surga nanti. Dan aku juga 
senang membaca dan menulis agar aku bisa mempelajari planet bumi 
beserta isinya dan juga planet-planet lainnya yang sengaja  diciptakan  
Allah  untuk dipelajari  manusia  dan  sangat banyak manfaatnya. ;   

 
II. KEGIATAN PENUNJANG 

1. Cerita tentang Nabi Adam AS. 
2. Kegiatan aneka kegiatan untuk memperingati HUT Kemerdekaan Rl, 
3. Membawa foto seluruh badan ukuran post card karunia Allah. 
 

III. WARNA DAN BENTUK 
Warna    : Merah 
Bentuk  : segi empat                                                                 

 
IV. DO’A DAN SURAT YANG DIKENALKAN 

- Kelompok Bermain Kecil :  Surat AL-Fatihah dan Pengenalan 
Gerakan Takbiratul Ikhram 

- Kelompok Bermain Besar : Surat Al-Fatihah, Al-Kautsar dan 
Pengenalan gerakan Takbiratul Ikhram 

- Kelompok A :  Pemantapan Surat Al-Ikhlas, Al-Kautsar 
dan gerakan sholat 

- Kelompok B : Surat Al-Fill, do’a bercermin dan 
pemantapan gerakan bacaan sholat 

 
V. LAGU PENUNJANG TEMA 

- King king kelingking 
 
 
 
VI. ENGLISH FOR CHILDREN 

- Father  :  Ayah 
- Mother :  Ibu 
- I / me :  Saya 
- Grand Mother :  Nenek 
- Grand Father : Kakek 
- Sister :  Saudara (perempuan) 
- Brother : Saudara (Laki-laki) 
- Finger : Jari 

- Eye :  Mata 
- Nose :  Hidung  
- Mouth  : Mulut 
- Body :  Tubuh 
- Hand :  Tangan 
- Foot :  Kaki 
- Tooth : Gigi 
- Hair : Rambut 

 
VII. KOSA KATA 

- Rahim 
- Embrio 
- Protein 
- Mineral 
- Vitamin 

- Kalsium 
- Karbohidrat 
- Organ Tubuh 
- Kandungan 
- USG 

VIII. RUMUSAN TEMA 
- Aku Hamba Allah 
- Panca Indra cipataan Allah 
- Makanan dan minuman halal karunia Allah 
- Keluarga sakinah karunia Allah 

IX. Daftar Pustaka 
1. Al-Qur’an dan Terjemahan, Departemen Agama RI, Jakarta 
2. GBPKB TK 94, 1994, Depdikbud RI, Jakarta 
3. GPBKB RA 96, 1996, Departemen Agama, Jakarta    

 



ACUAN TEMA BULAN AGUSTUS 2014 
MENDEKATKAN DIRI KEPADA ALLAH SWT DENGAN BERPUASA 

Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah 183 
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Artinya : "Hal orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa 
sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, semoga kamu menjadi 
orang-orang yang bertaqwa". 

I. KETERANGAN UMUM 
Marhaban Ya Ramadhan, semua Umat Islam di seluruh dunia menyambut 
datangnya Bulan Suci Ramadhan dengan hati yang ikhlas dan suka cita, 
karena mereka akan melaksanakan Rukun Islam yang ke 3 yaitu berpuasa. Di 
Bulan Suci Ramadhan ini seluruh muslim dan .nuslirnah ingin menambah 
pahala dari Allah dan melatih sabar dari rasa haus dan lapar, juga menjaga 
lidah untuk berucap tidak benar dan menjaga telinga dari yang haram 
didengar. 

II. PENGETAHUAN UMUM 
1. Puasa Ramadhan wajib hukumnya bagi seluruh orang Islam, untuk 

menahan diri dari hal-ha. yang membatalkan puasa, seperti ; 
- Makan 
- Minum 
- Berbicara yang tidak sopan 
- Marah 
- Menyakiti teman 
- Muntah dengan sengaja 

2. Syarat-syarat yang wajib berpuasa di Bulan Suci Ramadhan  
- Beragama Islam  
- Berakal sehat  
- Baligh/dewasa 
- Kuat berpuasa 
- Suci dari hadast besar seperti haid dan nifas 

3. Manfaat berpuasa bagi orang-orang muslim dan muslimah yaitu ; 
- Menunjukkan    ketaatan    kepada 

Allah dan Rasul-Nya  
- Menunjukkan Kepatuhan kepada 

Allah dan Rasul-Nya  
- Badan menjadi sehat 
- Menambah kesabaran  
- Menyehatkan alat pencernaan kita 

- Menghancurkan penyakit-
penyakit yang ada di dalam tubuh 

- Membuang lemak dalam tubuh 
- Bertambah pahala 
- Bertambah sayang 
- Bertambah jujur 
- Selalu bersyukur kepada Allah 
- Senang beramal 



4. Jenis-jenis rnakanan dan minuman halal dan sehat untuk makan sahur 
- Nasi  
- Sayur mayor 
- Lauk-pauk 
- Buah-buahan 
- Susu, teh dan air bening 

5. Jenis-jenis makanan dan minuman halal dan sehat untuk berbuka puasa 
diantaranya; 
- Disunnahkan mengkonsumsi 

yang manis terlebih dahulu 
- Buah kurma 
- Kolak 
- Roti 
- Susu   

- Teh manis  
- Nasi  
- Sayur mayur  
- Lauk-pauk                                      
- Buah-buahan 
- Sirup                                     

6. Manfaat makanan dan minuman halal sahur dan berbuka puasa karunia 
Allah SWT 
- Menghilangkan rasa haus dan rasa lapar 
- Menambah tenaga Menjadi sehat dan kuat  
- Menambah semangat 

7. Tata tertib makan sahur dan berbuka puasa 
- Meletakkan makanan dan minuman di meja makan 
- Mencuci tangan 
- Berdo'a 
- Duduk dengan rapi 
- Tidak berbicara ketika dimulut masih ada makanan 
- Membersihkan remah-remah makanan 

8. Amaliyah yang dapat dilakukan di bulan Suci Ramadhan untuk 
mendapatkan pahala dari Allah yaitu 
- Berpuasa di siang hari 
- Makan sahur 
- Menyegerakan untuk berbuka 

puasa       
- Sholat tarawih 
- Membaca     AI-Qur'an     dengan 

maknanya (tadarus)   

- Berdzikir 
- Berdo'a 
- Bershodaqoh 
- Saling tolong menolong 
- Saling memaafkan 
- Zakat fitrah 
- I'tikaf di masjid 

9. Pada tanggal 17 Ramadhan Ayat Suci AI-Qur'an pertama kali diturunkan 
kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Sehingga'setiap tanggal 17 
Ramadhan kita peringati sebagai hari Nuzuiul Qur'an. 

10. Di antara malam-malam di bulan Ramadhan ada satu malam yang nilai 
ibadahnya sebanding dengan nilai lebih dari ibadah seribu bulan. Malam itu 
dinamakan malam lailatul qadar. 

11. Setiap muslim dan rnuslimah yang telah menunaikan ibadah puasa 
ramadhan diwajibkan rnengeluarkan zakat fitrah yang bertujuan untuk 
mensucikan / membersihkan din dari perbuatan yang tidak balk dalam bulan 
Ramadhan. Adapun zakat yang dikeluarkan sebanyak sekitar 3 kilogram 
setiap orangnya dari bahan makanan pokok yang dikonsumsi oleh 
masyarakat setempat. 

12. Orang-orang yang memberikan zakat disebut muzaki, sedangkan orang 
yang berhak menerima zakat disebut mustahiq. Para mustahiq tersebut 
adalah ; 
- Fakir 
- Miskin  
- Amil (orang yang mengurus zakat) 
- Muallaf (orang yang baru masuk Islam / orang kafir yang ada harapan 

masuk Islam yang masih memerlukan bimbingan). 



- Membebaskan orang muslim yang ditawan oleh orang kafir 
- Orang-orang yang tidak mampu membayar hutang 
- Fisabilillah (pada jalan Allah) yaitu untuk keperluan pertahanan kaurn 

muslimin. 
- Musafir (orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan untuk 

maksiat, yang mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya). 
13. Hari Raya Idul Fitri dirayakan setiap tanggal 1 Syawal dimulai dari malam 

hari hingga siang hari. Pada hari tersebut kaum muslimin dianjurkan untuk 
mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid sebanyak-banyaknya. Ini 
dilakukan untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah SWT karena 
telah melaksanakan ibadah puasa ramadhan selama satu bulan penuh dan 
mengharapkan ampunan dan rahmat Allah SWT. 

14. Pada pagi harinya tanggal 1 Syawal kaum muslimin dan muslimat 
dianjurkan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid, atau tempat-
tempat yang luas dan terbuka seperti lapangan dan aula, kemudian 
dilanjutkan bersilaturahmi dengan para tetangga atau karib kerab'at untuk 
saling maaf-memaafkan dan dengan orang tua. 

 
 
 
III. KEGIATAN PENUNJANG. 

- Cerita Nabi Daud AS Sholat  
- Tarawih bersama Menjalankan amaliyah Ramadhan 
- Takbiran 
- Membayar zakat fitrah kepada para mustahiq 
- Merayakan Hari Idul Fitri 

IV. WARNA BENTUK 
- Warna : Kuning 
- Bentuk : Belah Ketupat 

V. DO'A DAN SURAT YANG DIKENALKAN 
- Kelompok Bermain Kecil      :  Pemantapan do'a untuk 

kedua orang tua dan 
- QS. AI-Fatihah Kelompok Bermain Besar     :  Pemantapan do'a untuk 

kedua orang tua, 
kebahagiaan dunia akhirat 
dan pemantapan QS. AI-
Fatihah dan AI-Kautsar 

- Kelompok A       :  Pemantapan arti dan do'a 
bercermin, bacaan sujud, 
duduk diantara dua sujud dan 
QS. An-Nashr 

- Kelompok B  :  Pemantapan do'a harian, 
do'a dan bacaan sholat, QS 
AI -Qurays 

 
Semua kelompok sudah mulai dikenalkan dengan do'a-do'a yang berhubungan 
dengan amaliyah Ramadhan (terutama do'a berbuka dan niat puasa) 

 



Do'a niat berpuasa 
 
 
 
 

Saya berniat melaksanakan puasa pada bulan Ramadhan tahun ini wajib karena 
Allah SWT. 
Do'a berbuka puasa  
 
 
 
 
Ya Allah, karena-MU aku berpuasa dan kepada-MU aku bepuasa,dengan rizki-MU 
aku berbuka.Telah sirna rasa dahaga,urat-urat telah basah (segar),dan insyaAllah 
telah ditetapkan pahala. Ya Allah, terimalah (puasaku), sesungguhnya Engkau 
Maha mendengar lagi Maha mengetahui. 

 
 
 

Lagu yang dikenalkan Ibadah Puasa 
 

Ibadah puasa melatih sabar 
Dari rasa haus dan rasa lapar 

Menjaga lidah berucap tak benar 
Menjaga telinga dari yang haram didengar 

Bulan ramadhan bulan puasa Pahala puasa tak terhitung banyaknya   2x 
 

Idul Fitri 
Sebulan berpuasa 

idul fitripun tiba 
Hari raya yang mulia 

Semua bahagia 
Yuk sholat led bersama 
Dan bermaaf-maafan 

Cium tangan ayah bunda 
Dan mohon maaf 

 
VI. LAGU YANG DIKENALKAN 

- Ibadah Puasa 
- Idul Fitri 

VII. ENGLISH FOR CHILDERN 
- Fasting Month     : Bulan Puasa 
- Tithe       : Zakat 
- Evening prayers during fasting month  : Shalat Tarawih 
- Eat before daybreak during the fasting month : Makan Sahur 
- Predawn      : Imsak 

VIII. KOSA KATA 
- Puasa 
- Zakat 
- Sahur 
- Imsak 
- Tarawih 

- Haid 
- Nifas 
- Takbir 
- Mustahiq 
- Muzaki 
- Sholat Ied 

- Idul Fitri 
- Amaliyah 
- Ramadhan 
- Berbuka 
- Wajib 
- Baligh 

IX. RUMUSAN TEMA 
- Makanan dan minuman rezeki Allah 



- Kesehatan, kebersihan dan 
 
X. DAFTAR PUSTAKA 

- Al-Qur’an dan terjemahan, QS. Al-Baqarah 183, Departemen Agama RI. 
- Ramadhan Mubarak di Masjid Agung Al-Azhar, YPI Al-Azhar Jakarta 
- Fiqh Islam, H. Sulaiman Rasyid, Sinar Baru Algesindo Bandung 
- PKB TK, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. 
- PKB RA, Departemen Agama RI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACUAN TEMA BULAN AGUSTUS AKU HAMBA C1PTAAN ALLAH 
ACUAN TEMA BULAN SEPTEMBER 2014 

AKU HAMBA CIPTAAN ALLAH 

Firman Allah SWT dalam QS An-Nahl 78 
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Artinya : "Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak 
mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberikan kamu pendengaran, 
penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur ". 

I. Keterangan Umum 
1. Allah telah menciptakan Nabi Adam AS sebagai manusia yang pertama. 

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang sangat mulia dibandingkan 
dengan makhluk ciptaan Allah lainnya. Manusia ditakdirkan oleh Allah 
mempunyai kelebihan dibandingkan makhluk Allah lainnya yaitu berupa akal 
untuk berfikir. Dan Allah SWT juga menciptakan makhluk-makhluknya 
berpasang-pasangan. seperti muslim dan muslimah, jantan dan betina dll. 

2. Setiap manusia ciptaan Allah mempunyai identitas diri yang berbeda-beda 
satu sama lainnya, seperti ;  
- Nama 
- Usia 
- Jenis kelamin  
- Nama ayah  
- Nama ibu  
- Alamat rumah dll 

3. Allah Maha Pandai menciptakan manusia dengan ciri-ciri yang bermacam - 
macam seperti,  
- Warna kulit  
- Macam rambut  
- Bentuk tubuh Dll 

4. Allah juga Maha Pengasih dan Penyayang memberikan kita anggota tubuh 
yang sempuma seperti; 
- Kepala  
- Tangan  
- Kaki  
- Rambut 
- Hidung dll 

5. Allah menciptakan manusia dilengkapi dengan panca indera yang sesuai 
dengan fungsinya masing-masing. yaitu ;  
- Mata untuk melihat  
- Telinga untuk mendengar  
- Hidung untuk mencium  
- Kulit unluk meraba  
- Lidah untuk merasa 

6. Allah menciptakan dua pasang mata yang berguna untuk melihat semua 
ciptaan Allah, melihal sesuatu yang buram. terang. jelas. jauh. dekat silau. 



gelap. samar dll. 
7. Hidung diciptakan Allah SWT untuk mencium berbagai macam aroma dan 

bau. misalnya,  
- Wangi  
- Amis  
- Busuk  
- Harum  
- Anyir 
- Apek dll 

8. Allah juga memeberikan kita dua pasang telinga untuk mendengarkan 
berbagai macam bunyi. seperti ;  
- Keras 
- Pelan  
- Lembut Nyaring  
- Melengking dll  

9. Diciptakannya lidah oleh Allah SWT untuk mengenal bermacam-macam rasa 
seperti , 
- Pahit  
- Manis  
- Asin  
- Asem Dll 

10. Allah melengkapi kita dengan kulit. Selain untuk melindungi tubuh, kulit juga 
berguna untuk meraba bermacam-macam zat seperti;  
- Kasar 
- Halus  
- Tajam  
- Panas  
- Dingin dll 

14. Selain panca indera dengan berbagai manfaalnya. Allah juga menciptakan 
anggota tubuh lainnya yang sangat berguna dalam hidup manusia seperti  
- Tangan untuk memegang  
- Kaki untuk berjalan. 
- Gigi untuk menggigit dan mengunyah makanan  
- Mulut dan lidah untuk berbicara yang baik dan benar dll 

15. Allah juga mengaruniai kita sebuah keluarga yang terdiri dari ;  
- Ayah 
- Ibu  
- Kakek 
- Adik  
- Nenek  
- Paman 
- Bibi  
- dll 

16. Seluruh anggola keluarga lelah diberikan tugas dan pekerjaan yang halal 
oleh Allah SWT seperti; 
- Ayah mencari nafkah dengan bekerja di kantor 
- Ibu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah 
- Aku bermain dan belajar serta membantu ibuku sesuai dengan 

kemampuanku 
 

II. Kegiatan Penunjang 
1. Membuat poster tubuh ciptaan Allah 
2. Memperingati HUT RI ke 58 
3. Memperingati HUT KB-TKI/RA  
4. Cerita Nabi Adam AS dan Nabi Muhammad SAW 



5. Foto anak seluruh badan 
 
III. Warna dan Bentuk 
1. Warna : Merah 
2. Bentuk : persegi empat 
 
IV. Do'a , Surat dan Bacaan Sholat yang dikenalkan 
1. Kel. Bermain Kecil 
2. Kel. Bermain Besar 
3. Kel. A 
4. Kel. B 

:  Qs. Al-Fatihah dan pengenalan takbiratul ihram  
:  QS. Al-Fatihah. QS Al-Kautsar dan gerakan sholat  
:   Pemantapan QS. Al-Ikhlas. Al-Kautsar dan gerakan sholat 
:  QS, Al-Fiil. do'a bercermin dan pemantapan gerakan dan 

bacaan sholat 
 
V.   Lagu yang Dikenalkan 
1. Aku Anak Jujur 
2. Sayang Semua 
3. Mataku ada dua 
Catatan : lagu tersebut terdapat di kaset Allah Dekat dan Aku Anak Saleh, dan 
tersedia di sekolah 
Ciptaan Nibras OR 
VI. English for Children 

- Father  :  Ayah 
- Mother :  Ibu 
- I / me :  Saya 
- Grand Mother :  Nenek 
- Grand Father : Kakek 
- Sister :  Saudara (perempuan) 
- Brother : Saudara (Laki-laki) 
- Finger : Jari 

- Eye :  Mata 
- Nose :  Hidung  
- Mouth  : Mulut 
- Body :  Tubuh 
- Hand :  Tangan 
- Foot :  Kaki 
- Tooth : Gigi 
- Hair : Rambut 

 
VII. Rumusan Tema dalam GBPKB TK/RA 

1. Aku Ciptaan Allah 
2. Panca Indera Ciptaan Allah 
3. Keluarga Karunia dari Allah 
4. Negaraku karunia Allah 

 
VIII. Kosa Kata 

- Allah - Tubuh - Mahluk - Ayah - Usia 
- Takdir - Kulit - Akal - Ibu - Ciri-ciri 
- Nabi - Rambut - Fikiran - Kakek - Hidung 
- Manusia - Kepala - Muslim - Nenek - Panca Indera 
- Ciptaan - Tangan - Muslimah - Paman - Halal 
- Rasa - Kakak - Adik - Bibi  

IX. Daftar Pustaka 
1. Tafsir Al-Qur’an dan terjemahan, Departemen Agama RI 
2. GBPKB TK 1995. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI 
3. GBPKB RA 1996. Departemen Agama RI 

 
 
 
 
 
 
 
 



ACUAN TEMA BULAN OKTOBER 2014 
BINATANG KURBAN CIPTAAN ALLAH 

Firman Allah SWT dalam Surat Al-Kautsar ayat 1-3: 

!$̄ΡÎ)š≈ oΨ ø‹ sÜ ôã r&t rO öθs3 ø9 $#∩⊇∪   Èe ≅ |Ásùy7 În / t Ï9ö pt ùΥ$# uρ∩⊄∪   χÎ)št∞ ÏΡ$x©uθèδç tI ö/ F{ $#∩⊂∪   

Artinya : Sesungguhnya kami telah memberi kepadamu nikmat yang banyak, 
maka dirikanlah shalat  karena   Tuhanmu   dan   berkorbanlah.   
Sesungguhnya   orang-orang  yang membenci kamu dialah yang 
terputus". (Q.S 108 : 1-3) 

Firman Allah dalam surat AI-Maidah ayat 3; 

ôM tΒÌh ãmãΝä3ø‹n=tæèπ tGøŠyϑø9$#ãΠ ¤$! $# uρãΝøtm: uρÍƒÌ“Ψ Ïƒø: $#!$tΒ uρ¨≅Ïδ é&Î ötóÏ9«!$#⎯ÏμÎ/èπ s)ÏΖ y‚÷Ζ ßϑø9 $#uρäο sŒθè%öθyϑø9 $# uρ
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7#ÏΡ$yftGãΒ5ΟøO\b } ¨βÎ* sù©!$#Ö‘θà xîÒΟ‹ Ïm§‘∩⊂∪   

Artinya ; “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai binatang, darah, daging babi, 
daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, 
yang terpukul, yamg jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang 
buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya dan (diharamkan 
bagimu) yang disembelih untuk berhala". (QS: 5:3) 

I. PENGETAHUAN UMUM 
1. Allah yang Maha Kuasa telah menciptakan bermacam-macam binatang 

• Binatang kesayangan (misalnya : kucing, kelinci, marmur dll). 
• Binatang ternak (misalnya : Ayam, sapi, kambing, unta, bebek). 
• Binatang liar (misalnya : Harimau, serigala, kancil, rusa). 
• Serangga (misalnya : Kupu-kupu, semut, kecoak, nyamuk). 
• Burung. 
• Ikan dll : 

2. Allah yang Maha Penyayang menyediakan rezeki untuk binatang 
• Rumput dan dedaunan dimakan oleh kambing, sapi, kerbau, unta, ulat, 

kanggurru, dll. 
• Biji dan buah dimakan oleh burung, kelelawar buah. 
• Air diminum atau tempat hidup Ikan dan binatang ciptaan Allah lainnya. 
• Daging dimakan oieh  singa, harimau, anjing, buaya, burung garuda dll. 

3. Allah SWT yang Maha Pandai menciptakan binatang dengan habitat 
(tempat hidujp) yang berbeda. 
• Di air; ikan, kepiting, kodok, belut dll. 



• Di darat ; kambing. semut, cacing, kerbau dll. 
• Di udara; burung, kelelawar dll. 

4. Allah SWT yang Maha Penyayang menghalalkan binatang yang dapat 
dijadikan  daging kurban seperti; 
• Kambing 
• Sapi 
• Kerbau 

5. Syarat-Syarat binatang yang dapat dijadikan daging kurban seperti; 
• Harus sehat. 
• Harus halal. 
• Khusus unta, ia telah berumur 5 tahun atau lebih. 
• Khusus kambing, ia telah berumur satu tahun atau lebih, atau sudah 

berganti gigi 
• Khusus sapi dan kerbau ia telah berumur 2 tahun atau lebih 

6. Rukun / ketentuan agama dalam penyembelihan binatang kurban karunia 
Allah ; 

1. Penyembelihnya adalah orang Islam. 
2. Yang disembelih adalah binatang yang dihalalkan dimakan. 
3. Alat (perkakas) menyembellh dengan menggunakan benda yang tajam, 

seperti pisau, besi, bambu dll. Tidak diperbolehkan menyembelih 
binatang kurban dengan menggunakan gigi (digigit), kuku, demikian juga 
dengan menggunakan tulang. 

7. Diwajibkan menyembelih binatang kurban dengan membaca basmallah 
8. Disunatkan sebelum menyembelih binatang kurban ciptaan Allah dengan 

cara : 
1. Membaca Shalawat atas Nabi Muhammad SAW 
2. Membaca Takbir 
3. Berdo'a supaya kurban diterima oleh Allah SWT 
4. Binatang yang disembelih hendaknya dihadapkan ke kiblat. 

9. Disunatkan saat menyembeli binatang kurban ciptaan Allah dengan cara; 
1. Memotong dua urat yang ada di kanan dan di kiri leher, agar binatang 

kurban tersebut segera mati.  
2. Binatang yang panjang lehernya disunatkan untuk memotong dipangkal 

leher      
3. Digulingkan ke sebelah rusuknya yang kiri, supaya lebih mudah bagi 

orang yang menyembelihnya. 
 

II. KEGIATAN PENUNJANG 
1. Melaksanakan kegiatan pengenalan manasik haji bersama dengan 5 TK 

Islam lainnya yang menggunakan metode bermain sambil belajar integrasi 
pendidikan Agama Islam. 

2. Bercerita tentang ; 
- Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail 
- Kegiatan Manasik Haji 
 

III. WARNA DAN BENTUK 
Warna        : Biru 
Bentuk        : Segi tiga        
IV. DO'A DAN SURAT YANG DIKENALKAN 

 Kelompok Bermain 
- Surat AI-Lahab 
- Gerakan dan bacaan sujud Do'a bercermin 

 Kelompok A 
- Surat An-Nas, AI-Lahab, AI-Falaq dan An-Nashr 



- Gerakan dan bacaan sujud, duduk diantara dua sujud dan tasyahud 
awal Do'a talbiah. kebahaaiaan dunia dan akhirat beserta arti dan do'a 
bercermin 

 Kelompok B 
- Surat Al-'Ashr dan An-Nashr  
- Gerakan dan bacaan tasyahud akhir 

V. LAGU YANG DIKENALKAN 
- Ibadah haji  
- Idul kurban 
 

VI. ENGLISH FOR CHILDERN 
• Vocabulary 

- Animal (binatang)  
- Cow (sapi)  
- Camel (onta)  
- Buffalo (kerbau)  
- Goat (kambing) 

- Sacrifice (kurban)  
- Forbidden (haram)  
- Legal (halal)  
- Pillar (rukun)  
- Options (sunnat) 

  
 
 
VII. RUMUSAN TEMA 

"Binatang" 
 
VIII. KOSA KATA 

- Habitat  
- Kurban  
- Menyembelih  
- Zulhijah 

- Menghadap  
- Idul Adha  
- Rukun  
- Sunah 

- Kiblat 
- Digulingkan  
- Rusuk 

 
 
IX. DAFTAR PUSTAKA 

1. Tafsir Al-Qur'an dan terjemahannya 
2. GBPKB TK94/RA96 
3. Fiqih Islam Karangan H. Sulaiman Rasjid, Penerbit Sinar Baru Algesindo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACUAN TEMA BULAN NOVEMBER 2014 
"SUKU BETAWI KARUNIA ALLAH SWT" 

Allah SWT telah berfirman dalan surat AI-Hujurat ayat 13 

$pκ š‰ r'̄≈ tƒâ¨$̈Ζ9 $#$̄ΡÎ)/ ä3≈ oΨø) ny z⎯ Ïi Β9 x. sŒ4© s\Ρé& uρöΝ ä3≈ oΨù yèy_ uρ$\/θãèä©Ÿ≅ Í←!$t7 s% uρ(#þθèùu‘$yètGÏ94¨βÎ)ö/ä3 tΒt ò2 r&
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Artinya : Hai manusia Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 
laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa 
dan bersuku-suku supaya kamu saiing mengenal. Sesungguhnya 
orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang 
yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui lagi Maha Mengenal. 

I. Keterangan Umum 
Allah telah mengaruniai negara Indonesia dengan kekayaan alam ciptaan-Nya 
yang melimpah dam kebudayaan dari suku-suku yang beraneka ragam serta 
menarik untuk dipelajari. Dengan izin Allah kita sekarang hidup di Ibu kota 
Indonesia, Jakarta. Kota Metropolitan yang sangat ramai dan padat 
penduduknya, yang berasai dari berbagai suku-suku di Indonesia juga suku-
suku dari bangsa lain yang ada di dunia ciptaan Allah ini. Tetapi mayoritas 
penduduk di Jakarta adalah penduduk asli berasal dari Suku Betawi, yang 
dikaruniai Allah dengan kebudayaan dan adat istiadat dan kebiasaan yang 
sarat dengan ajaran-ajaran Islam, karena penduduknya kebanyakan 
beragama Islam. 

II. Pengetahuan Umum 
1. Allah mengaruniai anggota keluarga Suku Betawi yang saiing menyayangi 

yaitu ; 
-    Babe  : Ayah -    Ncing      : Bibi 
-    Nyak  : Ibu -    Ncang     : Paman 
-    Mpok  : Kakak Parempuan -    Ngkong   : Kakek 
-    Abang : Kakak laki-laki -    Nyai        : Nenek 

2.   Allah menyayangi Suku Betawi yang Insya Allah selalu ingat peraturan 
diantaranya ; 

1. Saling menyayangi 
2. Bicara sopan 
3. Dll 

3. Kebiasaan-kebiasaan masyarakat Suku Betawi dalam menjalani kehidupan 
sehari-hari untuk mencapai ridho Allah yaitu ; 
-    Sholat -    Silaturahmi 
-    Dzikir -    Mengadakan kenduri 
-    Mengaji -    Dll 

4. Allah SWT mentakdirkan Rumah Kebaya menjadi rumah adat bagi Suku 
Betawi yang sangat bermanfaat. 
• Bagian-bagian (Rumah Kebaya) karunia Allah 
• Alat-alat dan perkakas di dalam rumah yang digunakan Suku Betawi 



sehari-hari Karunia Allah. 
• Allah memberi lingkungan di sekitar rumah keluarga sakinah (Suku 

Betawi) yang aman dan menyenangkan. 
5.  Allah memenuhi kebutuhan sehari-hari Suku Betawi dengan makanan dan 

minuman (tradisonal) yang halal dan bermanfaat bagi kesehatan tubuh, 
serta berbagai ragam jenisnya diantaranya ; 
- Cingcau -    Gado-gado 
- Karedok  -    Sayurasem 
- Es doger -    Bajigur 
- Kerak telur -    Tauge goreng 

6. Allah SWT memberi rizki pakaian (tradisional) penutup aurat bagi Suku 
Betawi yang bermanfaat dan unik bentuknya. 

7.  Alat-alat musik (rebana) dan kesenian yang digunakan sebagai sarana 
untuk memuji dan mengagungkan Allah yang Maha Indah. 

 
III. Kegiatan Penunjang 

1. Cerita Nabi Yusuf AS. 
2. Kunjungan ke Kampung Betawi Cinere . 
3. Visualisasi : Rumah Kebaya, denah JABOTABEK. 
4. Membuat dan menikmati makanan dan minuman tradisional Betawi. 
 

IV. Warna dan Bentuk 
1.  Warna : Biru 
2. Bentuk : Lingkaran 
 

V. Do'a dan Surat yang Dikenalkan 
1.   Kelompok Bermain  :  Surat Al-lkhlas, gerakan dan bacaan sholat, 

pemantapan do'a untuk kedua orang tua. 
2.   Kelompok A  :  Surat AI-Falaq, gerakan dan bacaan duduk 

diantara dua sujud, arti do'a bercermin dan do'a 
memakai baju. 

3.   Kelompok B :   Pemantapan surat-surat pendek yang biasa 
dibaca, pemantapan gerakan dan bacaan sholat, 
arti do'a bercermin dan do'a memakai baju. 

VI. Lagu yang Dikenalkan 
1. Kicir-kicir 
2. Rumah 
3. Allah Maha Pemurah 
4. Jali-Jali 
 

VIl.   English For Childern 
1.   City : kota 5.   Crowded : macet 8.   Family   
 : keluarga 
2.   Food : maKanan 6.   House         . rumah  9.   Village   
 : kampung 
3.  Allow : halal 7.  Traditional  : kebiasaan  10. Street    
 : jalan 
4.   Forbidden : Haram 

VIII. Kosa Kata Yang Dikenalkan 
1. Tradisional 
2. Suku 
3. Adat-istiadat 
4. Betawi 
5. Anugerah 

6. Hidayah 
7. Karunia  
8. Ondel-ondel 
9. Delman 
10. Kampung 

11. Macet 
12. Halal 
13. Haram 
14. Aurat 
15. Istinja' 

16. Muslim 
17. Muslimah 
 

 



IX. Rumusan Tema 
4. Aku Hamba Allah 
4. Keluarga Sakinah 
4. Rumah Pemberian Allah 
 

X. Daftar Pustaka 
1. AI-Qur'an dan terjemahan, Departemen Agama Rl. 
2. Profil Orang Betawi, Drs. H. Ridwan Saidi, PT. Gunara Kata, 2001. 
3. Babat Tanah Betawi, Drs. H. Ridwan Saidi, PT Gria Media, 2002. 
4. GBPKBTK, Depdiknas, 1994. 
5. GBPKB RA, Depag, 1996. 
 



ACUAN TEMA BULAN DESEMBER 2014 
MASJID PUSAT  PEMBINAAN UMAT  

Firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 18 
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Artinya : "Hanyalah yang memakmurkan masjid Allah ialah orang-orang yang 
beriman kepada Allah dan hari tetap mendirikan sholat menunaikan 
zakat dan tidak takut( kepada siapapun)selam kepada Allah, maka 
merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-
orang yang mendapat petunjuk". 

I. PENGETAHUAN UMUM 
1. Akhlaq yang baik yang harus dibiasakan oleh kaum muslimin di dalam dan 

di luar masjid 
- Mengucapkan salam apabila bertemu dengan teman atau sesama 

muslim atau muslimah. 
- Berterima kasih atau bersyukur apabila mendapat pertolongan atau 

pemberian dari orang lain. 
- Mendo'akan kedua orang tua setiap selesai sholat. 
- Beramal dan bersedekah dengan senang hati dan ikhlas. 

2. Peranan masjid dalam masyarakat Islam ; 
- Sebagai tempat untuk beribadah seperti sholat, I'tikaf dan mengaji 
- Tempat pusat kebudayaan Islam 
- Tempat mu'amalah (pusat kegiatan masyarakat muslim) 
- Tempat perjuangan dalam menggerakkan risalah yang dibawa oleh 

Rasulullah Muhammad SAW. 
- Tempat mengatur jalannya pemerintahan/urusan agama.  
- Tempat pertahanan umat Islam dari kerusakan umat yang telah jauh dari 

ajaran Islam. 
- Tempat sumber pendidikan agama dan umum. 

3. Seluruh permukaan bumi sah dan dapat dijadikan sebagai tempat sujud 
(sholat) kecuali; 
- Makam / kuburan 
- Tempat pemberhentian binatang ternak 
- Jalanan umum 
- Toilet 
- Di atas ka'bah 

4. Masjid dapat difungsikan dengan sebaik mungkin untuk pembinaan umat 
dengan jalan mengadakan beberapa kegiatan seperti; 

- Perpustakaan masjid. Untuk membentuk dan menjalankan perpustakaan 
masjid di seluruh tanah air maka dibentuklah Badan Pengelola 
Perpustakaan Masjid Indonesia (BKPMI) 



- Kegiatan keorganisasian, mulai dari adanya kepengurusan Dewan 
Masjid Indonesia (DMI) 

- Remaja Masjid, baik dalam organisasi lokal maupun tingkat nasional 
seperti Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) 

- Pendidikan, dimulai dari pendidikan dasar (TK) maka dibentuklah Badan 
Pembina Taman Kanak-Kanak Islam Indonesia (BPTKI) 

5. Kegiatan yang dapal dilaksanakan di masjid diantaranya ; 
- Tempat sujud (sholat). 
- Mengumumkan informasi penting untuk masyarakat. 
- Tempat belajar. 
- Ruang baca / perpustakaan. 
- -    Baitul Maal (Perbankan dan asuransi syariah). 
- Tempat menyelesaikan persoalan masyarakat dan negara. 
- Markas besar pertahanan umat Islam. 
- Tempat walimah (pernikahan) 
- Penginapan musafir. 

6. Macam-macam perkerjaan halal yang dapat dilaksanakan di Masjid ;  
a. Ibadah khusus 

- sholat 
- Mengaji / tadarus   
- I'tikaf dll.  

b. Ibadah mu'amalah 
- Keuangan ; mencari dan mengumpulkan dana untuk memakmurkan 

masjid. 
- Ekonomi;   koperasi,   pertanian,   perdagangan,   perindustrian   dll   

untuk kemasiahatan umat. 
- Kesenian ; nasyid, gambus, sandiwara, sastra dll.  
- Pendidikan ; pendidikan formal, pelatihan, pengajian, perpustakaan, 

seminar 
- Kesehatan ; poliklinik, klinik, PPPK, rumah sakit. 
-  Kerjasama antar lembaga ; menggalang dan mengkoordinir kerja 

sama baik regional, nasional maupun internasional. 
- Penerbitan / pers ; penerbitan buku, bedah buku, percetakan dll. 
- Lain-lain ; pembangunan sarana dan pra sarana 
 

II. KEGIATAN PENUNJANG 
- Cerita Nabi Ibrahim AS. 
- Kunjungan ke Masjid Agung AI-Azhar Jakarta Selatan. 

III. WARNA BENTUK 
- Wama  : Jingga       
- Bentuk  : Segitiga  
 

IV. DO'A DAN SURAT YANG DIKENALKAN 
- Kelompok Bermain Kecil    : OS AI-Fatihah do'a kebahagiaan di dunia dan 

akhirat. 
- Kelompok Bermain Besar  : Pengenalan QS. An-Nas. 
- Kelompok A 1 : Pemantapan QS An-Nasr dan do'a iftitah. 
- Kelompok A2 : QS. AI-Lahab, QS. An-Nasr dan do'a iftitah. 
- Kelompok B : QS. AI-Qurays, do'a dan hadist tentang sholat 
 

V. LAGU YANG DIKENALKAN 
• Masjid dan musholla  
• Masjid 
• Ayahku gagah 

 



 
VI. ENGLISH FOR CHILDERN 

• Mosque         : Masjid 
• Pray : Sholat 
• Moslem         : Muslim 

 
VII. KOSA KATA 
- I'tikaf 
- Baitul maal 
- Musafir 
- sujud 
 

- Walimah  
- Tadarus  
- Mu'amalah 
- Risalah 

- Amal  
- Nasyid  
- Gambus  
- Koperasi 

VIII. RUMUSAN TEMA 
- Sekolahku karunia Allah 
- Negaraku anugerah dari Allah 
- Alat komunikasi karunia dari Allah 
- Pekerjaan halal dari Allah 
-  

IX. DAFTAR PUSTAKA 
- AI-Qur'an dan terjemahan, QS. At-Taubah ayat 18, Depatermen Agama Rl. 
- Manajemen Masjid, Drs. Sofyan Syafri Harahap, PT. Dana Bhakti Prima 

Yasa. 
- PKB TK 1994, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Rl. 
- PKB RA 1996, Departemen Agama Rl, 
- PWKGA 1996, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Rl. 

 
 



ACUAN TEMA BULAN JANUARI 2015 
SUSU MINUMAN HALAL KARUNIA ALLAH SWT" 

Allah berfirman dalam surat Al-An’am ayat 65-66 
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Artinya : “Dan Allah menurunkan dari langit air (hujan) dan dengan air itu 
dihidupkanNya bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang 
demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebeesaran Tuhan) 
bagi orang-orang yang mendengarkan (pelajaran). Dan 
sesungguhunya pada binatang ternak itu benar-benar ferdapaf 
pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari pada apa yang 
berada dalam perutnya berupa susu yang bersih antara tahi dan 
darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya". 
(QS. Al-An’am 65-66) 

I. PENGETAHUAN UMUM 
1. Allah mengaruniat bermacam-macam tumbuhan untuk kebutuhan 

makhluknya. 
- Warung hidup         - Umbi-umbian 
- Buah-buahan            - Apotik hidup 
- Biji-bijian - Tanaman hias 

 - Sayur-sayuran 
2. Allah memerintahkan Malaikat Mikail untuk menurunkan hujan yang airnya 

berguna bagi makhluknya, untuk. 
- Diminun - Mandi                                 
- Memasak - Berwudhu 
- Mencuci .                      - Pembangkit tenaga listrik 
- Istinja' - Menyiram tanaman 
- Irigasi - Dsb. 

3. Allah menciptakan udara (oksigen) untuk kebutuhan hidup makhlukNya. 
 Manusia 
 Hewan  
 Tumbuh-tumbuhan 

4. Allah memerintahkan manusia untuk memakan makanan dan minuman 
yang halal dan sehat seperti empat sehat lima sempurna. 

- Karbohidrat  
- Protein nabati  
- Protein hewani 
- Vitamin Mineral 

5. Kebersihan adalah sebagian dari iman dan Allah memerintahkan kepada 
manusia untuk mtmelihara kebersihan dan kesehatan diri dan lingkungan. 
- Mandi 
- Gosok gigi  
- Istinja 



- Menjaga kebersihan lingkungan sekolah, keluarga, masjid, dll 
6. Allah memerintahkan kepada manusia untuk melindungi diri, menjaga 

keamanan diri dan keluarga dari : 
- Benda panas 
- Arus listrik tegangan tinggi 
- Orang-orang yang lupa peraturan (pencuri, dll) 
- Benda tajam 
- Bahan kimia beracun 
- Binatang buas 

7. Allah menciptakan hewan-hewan yang menghasilkan susu yang bermanfaat 
bagi kesehatan manusia seperti : 
- Sapi      - Kedelai  
- Kambing      - Unta 
- Kerbau      - Domba 
- Kuda      - dll. 

8. Allah memberi banyak manfaat pada zat yang terkandung dalam susu 
seperti : 
- Untuk kesehatan - Untuk meningkatkan vitalitas tubuh 
- Untuk pertumbuhan - Untuk menjaga agar tulang tidak keropos 
- Untuk kecantikan kulit - Untuk obat 
- Untuk kecerdasan otak - Untuk Pembentukan tulang gigi 
 

9. Allah memberi kepandaian kepada manusia untuk mengolah susu menjadi 
berbagai macam makanan sehat seperti : 
- Keju    - Bermacam-macam roti 
- Yakult     - Es Teler 
- Puding    - Es Krim 
 
 

II. KEGIATAN PENUNJANG 
1. Kunjungan ke pabrik Yakult 
2. Kunjungan ke Pusat Perpustakaan Islam Indonesia 
3. Praktek membuat susu sendiri 
4. Membuat kue dari susu 
5. Membaca buku cerita : 

- Sayur-sayuran makanan sehat 
- Aku berani minum obat 
- Kambing yang berjasa (susu kambing) 

VI. WARNA DAN BENTUK 
1. Warna  : Kuning 
2. Bentuk : Bujur sangkar 
 

VI. DOA DAN SURAT YANG DI KENALKAN 
- Kelompok bermain 

- Surat Al-Ikhlas dan An-Nas 
- Gerakan dan bacaan I’tidal 
- Doa talbiah dan doa kebahagiaan dunia dan akhirat (beserta artinya) 
 

- Kelompok A 
- Surat An-Nas, Al-Ashr, Al-Falaq, An-Nashr, dan Al-Laha=b 
- Gerakan dan bacaan sujud, duduk diantara dua sujud, dan tasyahud 

awal 
- Doa talbiah, kebahagiaan dunia akhirat beserta artinya dan 

bercermin. 
- Kelompok B 



- Surat Al-Ashr, An-Nashr 
- Gerakan dan bacaan tasyahud akhir 
 

VI. LAGU YANG DIKENALKAN 
- Aku anak sehat 
- Siapakah yang menciptakan air 
- Macam-macam rasa 
 

VI. ENGLISH FOR CHILDREN 
1. Song 

a. I love chocolate milk 2x 
Chocolate milk is very sweet 
I love chocolate milk 2x 
Because very nice to drink 

b. Allah make the rain fall 
From cloud up in the sky  
The rain fall to the ground  
And with the earth that dry 
 

c. Bismiliah, bismillah 
d. Before we eat we say bismillah  

Bismillah bismillah  
Before we drink we say bismillah  
Before we read and before we write  
We must all say bismillah  
Bismillah in tha name of Allah  
We are moslems, we must all say  
Bismillah to start the day 

2.   Daily Interactive 
- Tidy up, please 
- Put on your shoes, please 
- Sit nicely, please 
- Enjoy your meal childern " 

3.   Vocabulary 
- Food -    Vegetables 
- Rice -    Milk 
- Fruits -     Health 
- Energy -    Eat  
- Drink                                  -    Cow 

4.   Story Reading "Vegetables" 
 
VII.   RUMUSAN TEMA 

- Makanan 
- Air dan udara 
- Tanaman 
- Kebersihan, kesehatan dan keamanan 
 

VIII.  KOSAKATA 
- Makhluk -    Mineral  
- Apotik hidup -     Karbohidrat  
- Oksigen                                          -    Kimia beracun  
- Protein nabati                                 -     Buas  
- Protein hewani                               -    Kropos 

 
 



IX.  DAFTAR PUSTAKA 
1. Quran Surat An-Nahl ayat 65-66, Departemen Agama 
2. Bersih dan Sehat, Kucica, Jakarta 
3. Kambing yang berjasa, Abdullah Tawwab Yusuf 
4. Aku berani minum obat, Ali Muakhir / Iwan Yuswandi 
5. Sayur-sayuran Makanan Sehat, Tim Tiga Belas Jakarta 

 
 



ACUAN TEMA BULAN FEBRUARI 2015 
KESEHATANKU KARUNIA ALLAH 

Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 168 

$yγ •ƒ r'̄≈ tƒâ¨$̈Ζ9 $#(#θèä .$£ϑÏΒ’ ÎûÇÚ ö‘ F{ $#Wξ≈ ny m$Y7 Íh ‹ sÛŸωuρ(#θãèÎ6 ®K s?ÏN≡ uθäÜ äzÇ⎯≈sÜ ø‹ ¤±9 $#4…çμ ¯ΡÎ)öΝ ä3 s9Aρß‰tã

î⎦⎫ Î7 •Β∩⊇∉∇∪   

Artinya : Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang 
terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; 
karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.( QS 
AI-Baqarah 168) 

Firman Allah yang lain dalam QS. Asy-Syu'ara ayat 80 :
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Artinya : "Dan apabila aku sakit, maka DialahYang menyembuhkan aku". (QS. As-
Syu'ara 80)  
I. Keterangan Umum 

Keadaan terbaik kita adalah saat kita disehatkan oleh Allah SWT. Ketika 
kita merasa sehat, kita bisa menikmati seluruh kehidupan pemberian Allah ini 
sangat menyenangkan. Walaupun untuk selalu hidup sehat, bisa merupakan 
sebuah tantangan. Untuk itu kita memerlukan pengetahuan, tidak hanya 
mengenai masalah-masalah kesehatan, tetapi juga pengetahuan tentang diri 
kita dan lingkungan di sekitar kita sebagai Karunia Allah. Dengan informasi 
yang tepat dan persiapan yang bijaksana, kita akan menemukan tantangan 
untuk selalu hidup sehat itu menjadi menarik dan menyenangkan. 

Kita perlu mengetahui dan mempelajari tentang kebiasaaan hidup sehat 
yang disukai Allah SWT yang akan membantu menjaga kita agar tetap dalam 
keadaan sehat. Untuk itu kita perlu membuat pola makan yang sehat dan 
kepuasan akan kebutuhan mental, emosi dan sosial seperti perasaan, ide, 
keluarga, teman, dan lingkungan yang sehat. Kebiasaan olahraga yang baik 
dan cukup akan membantu tubuh kita melawan berbagai macam penyakit, 
musibah dari Allah. Semakin kita sehat, kita akan merasa jauh lebih baik. 

Menjadi sehat tidak bisa terjadi begitu saja. Kita diberi tanggung jawab 
oleh Allah untuk mengembangkan kebiasaan-kebiasaan hidup sehat, yang 
dengan izin Allah akan menjadikan kita selalu sehat. 

II. Pengetahuan Umum 
1. Allah mengaruniai kita anggota dan organ tubuh yang sempurna. 

a. Anggota tubuh ciptaan Allah. 
b. Tulang dan otot ciptaan Allah. 
c. Sistem pencernaan dan pernapasan Karunia Allah, 
d. Sistem peredaran darah Karunia Allah, 
e. Sistem syaraf dan perasaan Karunia Allah, 
f. Tubuh yang diizinkan berkembang. 

2. Allah memberikan kepandaian dan keterampilan pada manusia untuk menjaga 



kebersihan dan kesehatan karunia Allah.  
a. Manfaat kebersihan dan kesehatan karunia Allah. 
b. Alat dan cara menjaga kebersihan penglihatan (mata) karunia Allah. 
c. Alat dan cara menjaga kebersihan pendengaran (telinga) karunia Allah. 
d. Alat dan cara menjaga kebersihan kulit dan rambut karunia Allah. 
e. Macam-macam penyakit yang ditimbulkan kerena tidak memelihara 

kesehatan dan kebersihan peringatan dari Allah,  
f. Cara mencegah terkena penyakit dan bahaya dari benda-benda atau obat- 

obatan tertentu 
3. Allah memberikan kepada manusia rezeki yang berupa makanan dan minuman 

yang halal dan sehat untuk membantu menjaga agar tetap sehat; 
a. Manfaat makanan dan minuman halal dan sehat rezeki dari Allah SWT. 
b. Jenis makanan dan minuman yang halal dan menyehatkan rezeki dari Allah 

SWT. 
c. Asal makanan dan minuman halal dan sehat karunia Allah SWT. 
d. Tata tertib makan dan minum yang disukai Allah SWT. 
e. Persyaratan makanan dan minuman halal dan sehat rezeki dari Allah SWT 
f. Peralatan makan dan minum karunia Allah SWT. ;: 

III. Kegiatan Penunjang 
1. Cerita tentang Nabi Ayub AS 
2. Kunjungan ke Rumah Sakit / Puskesmas 
 

IV. Warna dan Bentuk 
1. Warna : Hijau 
2. Bentuk: Persegi panjang 
 
 

V. Do'a dan Surat yang dikenalkan 
1.   Kelompok Bermain 
 
2.   Kelompk A 
 
 
3.   Kelompok B 
 

:  Surat AI-'Ashr, gerakan duduk di antara dua sujud, 
tasyahud akhir, salam dan do'a bercermin.  

:  Surat AI-Qadar, gerakan dan bacaan tasyahud akhir 
dan Salam dan do'a sebelum dan sesudah bangun 
tidur beserta artinya.  

:  Surat AI-Qadar, gerakan dan bacaan tasyahud akhir 
salam dan do'a sebelum dan sesudah bangun tidur
beserta artinya.  

 
VI. Lagu yang dikenalkan 

1. Aku Gigi 
2. Bersih dan Sehat 

 
VII. ENGLISH FOR CHILDREN 
 - Healthy (Kesehatan) - Medicine (obat) - Trash (sampah) 
 - Body (tubuh) - Doctor (Dokter) - Nurse (perawat) 
 - Clean (bersih) - Garbage (Tempat Sampah)  
 - Hospital (rumah sakit) 
 
VIII. Kosa Kata 

- Kesehatan - Dokter - Najis 
- Obat - Suster - Istinja’ 
- Apotik - Tempat sampah - Halal 
- Kebersihan - Thaharah - Haram 

 
IX. Rumusan Tema 

1. Aku Ciptaan Allah 



2. Kebersihan, kesehatan dan keamanan karunia Allah 
3. Makanan dan Minuman halal rezeki dari Allah 
 

X. Daftar Pustaka 
1. Departemen Agama, Tafsir Al-Qur’an dan Terjemahannya 
2. Departemen Agama, GBPKB RA, 1996 
3. Departemen Pendidikan Nasional, GBPKP TK, 1994 
4. Jovanovic H.B. Being Healthy, Orlando, Florida, 1990 

 
  



ACUAN TEMA BULAN MARET 2015 
"GEJALA ALAM BANJIR PERINGATAN/COBAAN DARI ALLAH" 
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Artinya : Dialah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira dekat 
sebelum  datangnya (hujan); dan Kami turunkan air dari langit air yang 
amat bersih. Agar Kami menghidupan dengan air itu negeri (tanah) yang 
mati, dan agar kami memberi minum dengan air itu sebagian besar dan 
makhluk Kami, binatang-binatang ternak dan manusia yang banyak. 
(Q.S. AI-Furqan/25 :48-49) 
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Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan kerena 
perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka 
sebagian dari (akibat)' perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke 
jalan yang benar). (Q.S. Ar-Ruum/30: 41) 

I. PENGERTIAN UMUM 
1. Daur Hidrologi 

Karena air di dalam Samudra selalu beredar, maka dalam skala 
besarnya keseluruhan tata air di dalam bumi ini pun selalu beredar. Di 
dalam proses hidrologi atau daur air ini, panas matahari menguapkan air 
permukaan laut dan meninggalkan kandungan garamnya, serta 
mengubah uap air itu menjadi awan. Bila awan tersebut mendingin,   ; 
maka jatuhlah hujan, butiran es atau salju.  Kebanyakan air tersebut 
jatuh lagii ke Samudra. Namun sekitar seperempatnya jatuh di daratan, 
dan sebagian bessar menguap lagi atau diserap tetumbuhan. Sebagian 
tadi meresap ke tanah dan tersimpain sementara di lapisan air di dalam 
tanah.  Selebihnya air terkumpul di danau, parit, dan sungai yang 
akhirnya menyelesaikan daurnya, yakni kembali mengalir ke laut.. 
2. Allah menciptakan awan yang terjadi karena matahari memanaskan 

air yang ada di laut, di sungai dan di dalam tanah. Sewaktu panas, 
air berubah menjadi uap dan naik ke langit. Uap air berupa gas dan 
tidak dapat dilihat. Setelah naik, uap air mendingin, lalu berubah 
menjadi titik-titik air atau butir-butir es. Apabila titik air dan butiran es 
itu sudah cukup banyak terkumpul maka terbentuklah awan. 

3. Allah memerintahkan malaikat Mikail untuk menurunkan hujan ke 



muka bumi. Hujan turun dari awan yang dinamakan awan mendung. 
Awan ini gelap dan letaknya rendah, jika awan sudah nampak, maka 
sebentar lagi akan turun hujan. 

4. Awan ciptaan Allah terdiri dari banyak titik-titik air dan butiran es bila 
sudah (cukup berat titik-titik air dar butiran es itu mulai jatuh ke tanah. 
Sewaktu butiran es itu jatuh air terkumpul di dekatnya. Butir-butir es 
bertambah besar, lalu mencair dan jatuh ke bumi dalam bentuk 
hujan. 

5. Air hujan karunia Allah mengalir ke tempat rendah melalui parit dan 
selokan. Sebagian air meresap ke dalarn tanah dan akan diisap oleh 
letumbuhan serta pepohonan. Sebagian air tetap berada di 
permukaan tanah dalam bentuk genangan air (kubangan air), tetapi 
akan hilang karena meresap ke dalam tanah. 

6. Allah menciptakan hujan badai yang terjadi karena hujan badai yang 
tiba-tiba turun berasal dari awan "komulonimbus". Awan ini bergerak 
sangat cepat di angkasa. Pada suatu saat cuaca mungkin tampak 
sangat cerah, tetapi sejenak kemudian awan komulonimbus datang 
dan hujan badai pun tiba-tiba turun. 

7. Allah Maha Kuasa yang menciptakan petir yang terjadi karena 
adanya gesekan awan satu dengan awan lainnya yang mengandung 
banyak muatan listrik. 

8. Mengapa terjadinya banjir peringatan dari Allah? Membuang sampan 
sembarangan. Menebang pohon sembarangan Banyak bangunan 
yang menghambat jalannya air. Penggurukan laut dan sungai untuk 
bangunan gedung. 

9. Akibat terjadinya banjir cobaan dari Allah. Banyak yang meninggal 
dunia. Timbulnya penyakit Banyak jalanan yang rusak. Banyak 
bangunan yang rusak. Sawah can perkebunan yang rusak. 

10. Cara mencegah banjir peringatan dari Allah. Membuang sampah 
pada tempatnya. Menanam kernbali pohon yang ditebang. 
Membangun bangunan sesuai dengan kebutuhan. 

11. Allah Maha Indah yang menciptakan pelangi yang muncul ketika 
cuaca cerah lagi setelah hujan reda. Pelangi kelihatan bila cahaya 
pelangi dipantulkan oleh butiran-butiran air yang ada di udara. 

12. Manfaat air hujan ciptaan Alllah Untuk berwudhu 
- Untuk intinja'  
- Untuk memasak Untuk mandi 
- Untuk mencuci pakaian  
- Menumbuhkan tanaman  
- Untuk diminum oleh manusia dan binatang.  
- Menjadi bahan pembangkit tenaga listrik. 
- Dll. 

II. KEGIATAN PENUNJANG 
1. Kunjungan ke Badan Meteorologi dan Geofisika 
2. Cerita Nabi Nuh 

 
III. WARNA DAN BENTUK 

1. Warna    : Hitam 
2. Bentuk   : Bulat lonjong 
 

IV. DOA DAN SURAT YANG DIKENALKAN 
1. Kelompok bermain    : Q.S. Al-Lahab, gerakah takhiyat akhir. 
2. Kelompok A  : Q.S. AI-Asr, bacaan duduk di antara dua sujud. 
3. Kelompk B  : Q.S. An-Nasr, bacaan duduk di antara dua sujud. 

 



V. LAGU YANG DIKENALKAN 
- Gerimis 
- Hujan 
- Allah turunkan hujan 
- Air 

VI. ENGLISH FOR CHILDREN (Vocabulary) 
 - Water : Air                          -      Petir  : Thunder 
 - Awan : Cloud                      -     Pelangi : Rainbow 
 - Hujan : Rain                       -     Banjir  : Flood 
VII. RUMUSAN TEMA 

1.   Gejala alam 
2.   Air dan udara 
3.   Kesehatan dan kebersihan 
 

VIII. KOSA KATA 
 - Daur hidrologi -     Awan 
 - Hujan badai -     Petir 
 - Banjir -    Pelangi 
IX. DAFTAR PUSTAKA 

1. Sumadiana, Drs., (Ed.), Alam, Jakarta: lira Pustaka Jakarta, 1999 
2. Waluyo Subani, Drs., (Pent.), Kehidupan di Da/am Air, Jakarta: PT. lira 

Pustaka, 1983 
3. Departemen Agama Rl, Program Kegiatan Belajar Raudhatul Athfal, 

1996. 
4. Pendidikan Nasional Rl, Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak, 

1994. 



 
 
 
 

ACUAN TEMA BULAN ME1 DAN JUNI 2002  
"KEHIDUPAN PENDUDUK INDONESIA CIPTAAN ALLAH" 

Firman Allah SWT dalam surat AI-Hujurat ayat 13 
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Artinya :  Hai sekalian manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu 
dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kami 
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-
mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi 
Allah adalah orang yang paling bertaqwa (QS. Al Hujurat 13) 
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Artinya  : “Katakanlah; sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa 
saja yang ia kehendaki dan menyempitkan (bagi siapa yang 
dikehendaki-Nya), akan tetapi kebanyakan manusia tidak 
mengetahuinya 

 
 

I. PENGETAHUAN UMUM 
4. Keadaan iingkungan desa ciptaan Allah SWT; 

 - Udaranya sejuk dan segar -    Ada sungai yang masih jemih 
 -    Airnya bersih dan jernih -    Ada puskesmas 
 -    Banyak pepohonan -    Ada ladang 
 -    Banyak sawah  -    Ada kebun 
 -    Terdapat peternakan -    Dll 
 -    Ada masjid dan sekolah (madrasah)nya 

4. Tata cara kehidupan / kebiasaan di desa karunia Allah ; 
 -    Sederhana  -    Bertemak 
 -    Gotongroyong  -    Berdagang 
 -    Saling menolong  -    Rajin mengaji 
 -    Ramah  -    Bertani 
 -    Sopan  -    Berkebun 
 -    Rajin sholat  -    oil 
 -    Rajin belajar 

3. Mata pencaharian penduduk desa karunia Allah ; 
 -    Petani - Dokter 
 -    Peternak - Sopir 
 -    Pedagang 

4. Alat komunikasi yang dapat digunakan masyarakat desa karunia Allah ; 
 -    Telpon -    Televisi 
 -    Pos -    Bedug / kentongan 
 -    Majalah -    Koran 

5. Berbagai macam sarana kendaraan di desa karunia Allah ; 
-   Motor -    Delman/dokar 
-   Mobil                                          -     Becak 
-   Sepeda 



6. Keadaan lingkungan di kota ciptaan Allah ; 
 -   Udaranya panas -    Ada masjid 
 -   Banyak polusi -    Ada sekolah 
 -   Bising -     Banyak supermarket 
 -   Banyak gedung bertingkat -     Banyak tempat rekreasi 
 -   Banyak pabrik -    Banyak kendaraan 

7. Tata cara kehidupan / kebiasaan penduduk kota karunia Allah ; 
 - Individualis 
 - Waktu luangnya sedikit 
 - Bekerja di kantor 
 - Waktu liburnya digunakan untuk rekreasi 

8. Mata Pencaharian penduduk kota ciptaan Allah 
 - Pegawai -  Pedagang  

- Dokter  -  Pengamen  
 - Guru  -  Pengacara 
 - Sopir - Dll 

9. Alat komunikasi masyarakat kota karunia Allah 
- Radio -  Pos 

 - Telephon  -  Majalah 
- Handphone                             -  Koran 
- Televisi                                      - Dll 
- Internet 

10. Berbagai Macam Alat transportasi penduduk kota karunia Allah 
- Bajaj -     Sepeda 
- Angkot        -     Mobil 
- Bis  -     Taksi 

 - Motor -     Dll 
 - Kereta -     Pesawat 

11. Keadaan lingkungan di pesisir ciptaan Allah 
  - Panas -     pasir 
 - Gersang -    Ada pohon kelapa 
 - Banyak -     Banyak perahu, Dll 

12. Tata cara kehidupan / kebiasaan penduduk pesisir ciptaan Allah ; 
 - Sederhana -     Rajin mengaji 
 - Gotong royong -     Mencari ikan 
 - Sopan -     Menjual ikan 
 - Rajin sholat -     Rajin belajar 

13. Mata Pencaharian penduduk pesisir karunia Allah 
 - Nelayan -     Dokter 
 - Pedagang -     Sopir 
 - Guru -     Dll 
14. Alat komunikasi karunia Allah yang digunakan oleh masyarakat pesisir 

- Pos -  Radio 
- Koran                                         -  Televisi 
- Bedug                                       -  Kentongan 

15. Alat transportasi karunia Allah yang digunakan masyarakat pesisir 
- Perahu -    Motor boat 

 - Sampan -    Kapal laut 
 - Perahu 

16. Keadaan lingkungan pegunungan karunia Allah  
 - Udaranya bersih dan sejuk  - Ada air terjun  
 - Banyak pepohonan  - Ada mata air yang jernih dan bersih 

 - Banyak binatang 
17. Tata cara / kebiasaan penduduk pegunungan ciptaan Allah SWT 
  - Mandi di pancuran -     Penggembala 



  - Mencari kayu bakar                  -     Rajin mengaji dan sholat 
  - Bertani                                       -     Rajin Sekolah 
18. Mata Pencaharian penduduk pegunungan karunia Allah SWT  

- Pedagang  
 - Petani  
 - Guru 
 - Dokter 

19. Alat   komunikasi   karunia   Allah   yang   dapat   digunakan   oleh   
penduduk  di pegunungan 
- Pos  
- Radio  
- Koran 
- Bedug/Kentongan  
- Televisi 

20. Berbagai alat transportasi karunia Allah untuk penduduk pegunungan 
- Pedati 
- Mobil 
- Motor 
- Sepeda 
 

II. KEGiATAN PENUNJANG 
1.   Rencana kunjungan ke sawah (pedesaan) 
2.   Cerita tentang Nabi Adam AS 

III. WARNA DAN BENTUK 
1.   Warna : Coklat 
2.   Bentuk : setengah lingkaran 
 

IV. DO'A DAN SURAT YANG DIKENALKAN 
1. Kelompok Bermain : 
 
 
2. Kelompok A 
 
 
3. Kelompk B 

: Surat AI-'Ashr, gerakan duduk 
diantara dua sujud, tasyahud akhir, 
salam dan do'a bercermin. 

:  Surat AI-Qodar. gerakan dan 
bacaan tasyahud akhir. salam, 
sebelum dan bangun tidur beserta 
artinya 

:  Surat AI-Qodar, gerakan dan 
bacaan tasyahud akhir, salam, do'a 
sebelum dan bangun tidur beserta 
artinya. 

 
 
 
VIII. RUMUSAN TEMA 
1.   Kehidupan di desa, kota, pesisir dan pegunungan karunia Allah 
2.   Alat-alat komunikasi karunia Allah 
3.   Kendaraan karunia Allah 
4.   Pekerjaan karunia Allah 
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