
 

Gerakan Ayo Bercita-cita                                               1 

Menyambut Ramadhan Ceria 

Ramadhan tiba... 

Ramadhan tiba... 

Ramadhan tiba... 

Marhaban Ya Ramadhan... 

Marhaban Ya Ramadhan...s 

Marhaban Ya Ramadhan... 

Marhaban Ya Ramadhan... 

 

Seperti itulah suka cita umat Islam dalam 

menyambut datangnya bulan suci Ramadhan, 

bulan penuh keberkahan dan pengampunan. Rasa 

suka cita dalam menyambut Ramadhan adalah cerminan ketaqwaan dari seorang muslim. 

Mempersiapkan keluarga terutama buah hati dalam menyambut suka cita Ramadhan 

adalah tugas utama Ayah dan Bunda. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya Ramadhan 

tahun ini datang di tengah suasana duka akibat wabah COVID-19. Bahkan tidak sama 

seperti tahun sebelumnya, di Ramadhan tahun ini kegiatan di mushollah dan masjid-masjid 

terancam sepi dan lumpuh kegiatannya. Namun demikian Ayah, Bunda semangat 

menyambut datangnya Ramadhan tetap harus kita tanamkan pada benak buah hati kita. 

Mempersiapkan buah hati untuk tetap semangat menyambut datangnya Ramadhan 

dengan aktivitas yang menyenangkan belum tentu mudah. Oleh karenanya, membutuhkan 

sinergi antara Ayah dan Bunda untuk Menyambut Ramadhan Ceria bersama buah hati. 

Memulai sesuatu memang tidak mudah, begitu juga dengan memulai mengajarkan buah 

hati untuk berpuasa di bulan Ramadhan. Agar Ayah, Bunda berhasil mengondisikan buah 

hati untuk memaknai datangnya bulan Ramadhan dibutuhkan strategi dan perencanaan 

yang matang. 
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Berikut beberapa aktifitas yang dapat Ayah, Bunda lakukan bersama buah dalam 

menyambut Ramadhan Ceria... 

1. Cerita Mengenalkan Puasa pada Buah Hati 

ULAT YANG BERPUASA 
 

Di sebuah dahan pohon, hiduplah seekor ulat yang tengah bersedih. Dia menangis terisak. 
Kebetulan seekor semut lewat dan bertanya. “Kamu kenapa menangis wahai ulat?” 
 
Sang ulat menjawab, “Aku sedih. Lihatlah bentukku. Kemana-mana merayap. Lambat sekali. 
Sementara itu, anak-anak manusia jijik melihatku, dan para petani menyebutku hama. Aku 
benar-benar tidak beruntung.” 
 
“Ooo begitu.” Jawab ulat, kemudian meneruskan. “Kamu bisa berubah kok. Kamu bisa 
disukai anak-anak dan petani. Bahkan kamu bisa terbang.” 
 
“Hah? Benarkah? Bagaimana caranya?” tanya ulat kaget dan sangat penasaran. 
“Caranya, kamu hanya perlu berpuasa menjadi kepompong.” Lalu semut menjelaskan 
kepada Ulat. 
Setelah mendengar penjelasan semut, si Ulat kemudian memutuskan untuk berpuasa 
menjadi kepompong. Dia bersabar selama puasanya.  
 
Dan benar saya, waktunya telah tiba. Kepompong terbuka perlahan-lahan. Namun yang 
keluar bukanlah ulat. Namun makhluk baru yang merentangkan sayapnya yang indah 
berwarna warni. Ya! 
 
Setelah berpuasa, sang ulat telah berubah menjadi kupu-kupu. Dia sekarang terbang. Anak-
anak menyapanya ketika lewat di taman. Bahkan, para petani senang karena kupu-kupu 
tidak merusak tanaman namun membantu penyerbukan.  
 
---  
Nah adik-adik, ulat saja bisa berubah menjadi kupu-kupu karena berpuasa. Kita juga lho. Jika 
kita berpuasa, wujud kupu-kupu kita disebut “bertakwa” seperti dalam surat al Baqarah ayat 
183. Yuk baca sama-sama. 
 

َياُم َكَما ُكِتَب َعلَى ٱلَِّذيَن ِمن قَۡبِلُكۡم َلعَلَُّكۡم تَتَّقُ  َٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ ُكِتَب َعلَۡيُكُم ٱلص ِ   ١٨٣وَن َي 
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan 
atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa 
 
Untuk ilustrasi: 
Menjijikkan → indah 
Merayap lambat → terbang cepat 
Merusak/hama → membantu penyerbukan 
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2. Menghias Kamar Buah Hati 

Suka cita menyambut datang bulan Ramadhan salah satunya adalah dengan 

membersihkan dan menatan ulang dekorasi rumah bernuansakan Ramadhan. Ayah, Bunda 

juga dapat melibatkan buah hati dalam aktifitas tersebut. Sembari membereskan rumah, 

Ayah, Bunda dapat sekalian menghiasi kamar buah hati bernuansakan Ramadhan. Misalnya 

dengan menempelkan karakter-karakter Islami, kaligrafi, membuat hiasan dinding Islami, 

dan membuat ruangan khusus untuk buah hati mengaji bersama. 

Ayah, Bunda juga dapat membuat hiasan dinding sederhana bersama buah hati 

lohhh... Nah berikut adalah cara membuat hiasan dinding sederhana dari bahan kain flannel 

dikutip http://indo.amuslima.com/. 

Langsung saja yuk kita siapkan bahan-bahannya yaa Ayah, Bunda... 

 
 

1. Kain flanel 

2. Karton atau kardus bekas 

3. Jarum jahit 

4. Benang sulam 

5. Lem tembak. 

6. Penggaris atau sentimeter 

7. Benang kasur 

8. Pita untuk hiasan dan tali 

9. Kancing 

10. Gunting & cutter 

 

 

 

 

http://indo.amuslima.com/
http://indo.amuslima.com/wp-content/uploads/2018/07/IMG_2103-e1531916511604.jpg


 

Gerakan Ayo Bercita-cita                                               4 

Lalu kita lanjut cara pembuatannya yaa Ayah, Bunda.. 

 
 

1. Gunting kain flanel dengan ukuran panjang 27 cm lebar 11 cm sebanyak 2 helai. 

Lalu potong karton (kardus bekas) ukuran panjang 26 cm dan lebar 10 cm. Tentang 

ukuran ini semuanya bisa disesuaikan dengan keinginan. 

2. Gunakan karton tersebut sebagai lapisan dalam dari kain flanel. Untuk membantu 

agar kain flanel tidak bergeser bisa kita gunakan lem tembak di setiap sudut karton. 

Jahit sisi-sisi tepi kain flanel dengan menggunakan jahit festoon. 

3. Untuk membuat hiasan rukun Islam, diperlukan 5 persegi panjang beserta 1 persegi 

panjang untuk judulnya (ukuran bisa kita perbesar, misal panjang tetap 27 cm, 

namun lebar kita tambahkan jadi 13 cm). 

 

 
 

4. Kemudian buat huruf yang diperlukan dari guntingan kain flanel. Bisa dibuatkan 

dulu huruf-hurufnya dari kertas lalu diaplikasikan di atas kain flanel kemudian 

digunting. 

http://indo.amuslima.com/wp-content/uploads/2018/07/1531916992212.jpeg
http://indo.amuslima.com/wp-content/uploads/2018/07/1531917361299-e1531920066525.jpeg
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5. Setelah selesai membuat huruf-hurufnya lalu tempelkan di persegi panjang yang 

sudah dibuat. 

6. Kemudian buat pula pola untuk wajah anak muslimah. Beri lapisan karton di 

dalamnya. Susun sedemikian rupa. 

 
 

7. Jahit sisi tepinya dengan festoon dan jadinya seperti tampak pada gambar. 

8. Jangan lupa pasangkan tali untuk digantung di paku. 

9. Tempelkan wajah anak muslimah dengan judul Rukun Islam. Bisa kita gunakan lem 

tembak dulu lalu dijahit supaya lebih kuat. 

 

 
 

10. Sambungkan sisi-sisi antara beberapa persegi panjang itu dengan menggunakan 

benang kasur. Dari awal hingga akhir. 

11. Untuk hiasan rukun iman bisa menggunakan wajah anak muslim. Buat polanya 

dulu. 

12. Beri karton di bagian dalamnya, lalu jahit sekeliling tepi kain flanel, sama seperti 

cara pembuatan pada wajah anak muslimah. 

 

http://indo.amuslima.com/wp-content/uploads/2018/07/1531919246725-e1531922012463.jpeg
http://indo.amuslima.com/wp-content/uploads/2018/07/1531919520887-e1531948713548.jpeg
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Nah, jadi deh Hiasan Dinding dari Kain Flanelnyaa.. Bagaimana, lucu dan cantik 

bukaan? Ayah dan Bunda dapat melibatkan si buah hati dalam proses pembuatannya. 

Yukkk ajak buah hati menghias kamarnya sendiri!!! 

Dan ikutan challenge Seri Kegiatan Temani Buah Hati Menjaga Mimpi bersama Gerakan 

Ayo Bercita-cita... 

 

❖ Follow instagram @ayobercitacita.id 

❖ Upload kegiatan Ayah, Bunda beserta buah hati dalam menghias kamarnya atau 

membuat hiasan kamar bersama 

❖ Sertakan caption yang menarik 

❖ Tag akun GAB @ayobercitacita.id 

❖ Ajak 10 orang tua untuk mengikuti challenge Seri Kegiatan Temani Buah Hati 

Menjaga Mimpi 

❖ Pakai #challengeGAB 

 

 

 

http://indo.amuslima.com/wp-content/uploads/2018/07/22-hiasan-e1532231135791.jpg

