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S
alah satu upaya yang juga 
penting untuk dilakukan selama 
Ramadhan adalah merencanakan 
agar spirit Ramadhan dan lebaran 

dapat dipertahankan hingga Ramadhan 
berikutnya. Sebab, di samping arus mudik 
dan arus balik lebaran, bisa saja terjadi arus 
balik kebajikan. Sehingga perlu antisipasi, 
Ramadhan dan lebaran yang penuh rahmat, 
berkah, dan ampunan justru menyisakan 
saku kosong, amal yang tak berbekas, serta 
nilai-nilai Ramadhan yang terlupakan. 

Semestinya ibadah yang dilakukan 
secara habis-habisan pada bulan Ramadhan 
menjadi pendadaran bagi kukuhnya 
konsistensi dalam beramal kebajikan. 
Idealnya, hal itu terjadi dalam setiap pribadi 
yang telah menuntaskan puasanya selama 
sebulan. 

Bagaimana halnya dengan Lembaga 
Pendidikan (LPF)? Dalam konteks 
pendidikan, LPF akan tetap berpegang erat 
pada konsep bahwa hari ini harus lebih baik 
daripada kemarin, esok harus lebih baik 
daripada hari ini. LPF akan tetap berbenah 

Ramadhan
dan Kebangkitan Pendidikan

37
Istiqomahkan

Bersedekah

Kolom HAIFA

agar secara riil dan terukur terjadi perbaikan, 
pertumbuhan, serta perkembangan. 

Prestasi gemilang ujian nasional, baik UN, 
USBN tentu saja belum mencukupi ukuran utuh 
keberhasilan pendidikan. UN atau USBN masih 
menjadi ukuran parsial pendidikan meski secara 
formal ujian tersebut sudah berstandar nasional. 
Konsekuensinya, LPF akan tetap mengupayakan 
pendidikan yang bukan saja jawara dalam 
perolehan nilai UN atau USBN, lebih utuh lagi, 
pendidikan yang juga berproses unggul agar 
menhasilkan lulusan yang juga unggul. 

Hal tersebut memerlukan kesungguhan 
dan sinergi dari seluruh komponen sistem 
pendidikan LPF, termasuk orang tua siswa, dan 
para stakeholder. Kerja sama yang baik yang 
telah terjalin akan terus dijaga dan ditingkatkan. 
Semua komponen perlu terus mempertanyakan 
dan meningkatkan seberapa kontribusinya pada 
upaya memajukan pendidikan. Dengan berkah 
Ramadhan dan lebaran tahun ini, mudah-mudahan 
negeri ini semakin kukuh dalam menjaga komitmen 
kebangkitan pendidikan. Taqabalallahu minna 
waminkun. (Redaksi)
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Siti Fauziah, S.Pd. 
Direktur Sekolah LPF

Ruang Manajemen Ruang Manajemen

Darmanto, M.Pd
(Kepala SMP Al Falah Deltasari)

A
khlak mulia adalah ciri 
muslim sejati, sebagaimana 
Nabi Muhammad Saw 
diutus allah sebagai Nabi 

dan Rasul untuk menyempurnakan 
akhlak manusia, dalam sebuah hadis 
disebutkan “Sesungguhnya aku 
diutus hanya untuk menyempurnakan 
kemuliaan akhlak.” Rasulullah sudah 
mengajarkan kepada kita dengan 
memberi contoh bagaimana menjadi 
sosok muslim yang berakhlak mulia. 
allah berfirman,“Sesungguhnya 
telah ada pada (diri) Rasulullah itu 
uswatun hasanah (suri teladan yang 
baik) bagimu (yaitu) bagi orang 
yang mengharap (rahmat) Allah 
dan (kedatangan) hari kiamat dan 
dia banyak menyebut Allah.”(QS. al-
ahzaab: 21)

Meneladani Nabi Muhammad 
menjadi sebuah keharusan bagi 
seorang muslim, keteladanan yang 
telah beliau tunjukkan kepada kita 
telah membuktikan bagaimana 
Islam bisa menyebar dengan 
pesat. Satu contoh peristiwa yang 
mencengangkan ditunjukkan 
Rasulullah pada saat penaklukan kota 
Makkah. Kota suci dikuasai umat 
Islam. Lawan perang benar-benar 
tak berkutik. Tapi, Nabi Muhammad 
memang punya cara-cara tersendiri 
dalam menghadapi mantan musuh-
musuhnya.

Tak ada darah menetes di dalam 
ataupun sekitar Masjidil Haram. 
Penghancuran patung berhala di 
sekeliling Ka’bah pun dilakukan atas 
permintaan penduduk Makkah. Sejak 
awal, Nabi mewanti-wanti berbagai 
bentuk kekerasan dan perusakan 
karena musuh tidak lagi menyerang.

Sikap anti pemaksaan justru 
mengantarkan peristiwa Fathul 
Makkah pada kemenangan yang 
gemilang. Musyrikin Quraisy 
berbondong-bondong memeluk 
Islam, terutama setelah pemimpin 
tertinggi mereka, abu Sofyan 
berikut keluarganya secara suka rela 
mengucapkan dua kalimat syahadat.

Kemuliaan akhlak Nabi 
Muhammad juga ditunjukkan ketika 
beliau bergaul dengan para sahabat, 
selalu tersenyum saat bertemu dan 
ramah, tidak pernah berkata kotor, 
tidak suka mencari-cari kesalahan 
orang, juga tidak suka memuji-
muji berlebihan. Beliau juga sangat 
berhati-hati dalam 4 hal :
1. dalam melakukan perbuatan 

baik sehingga orang dapat 
menirunya

2. dalam meninggalkan keburukan 
sehingga orang berhenti 
melakukannya

3. dalam mengambil keputusan 
yang memperbaiki umatnya dan

4. dalam melakukan sesuatu yang 
mendatangkan kebaikan dunia 
dan akhirat.
Sikap tegas Nabi Muhammad 

ditunjukkan dalam Firman allah yang 
artinya, “Muhammad itu adalah 
utusan Allah dan orang-orang yang 
bersama dengan dia adalah keras 
terhadap orang-orang kafir, tetapi 
berkasih sayang terhadap sesama 
mereka. Kamu lihat mereka ruku’ 
dan sujud mencari karunia Allah 
dan keridhaanNya, tanda-tanda 
mereka tampak pada muka mereka 

dari bekas sujud.” (QS. al-Fath : 29). 
Sikap keras yang dimaksud di sini 
adalah tegas memegang prinsip di 
dalam masalah aqidah atau keimanan 
saat berhadapan dengan orang-
orang kafir. Sesungguhnya bukan 
pada orang kafirnya, namun bentuk 
kekafiran itulah yang menjadi alasan 
sikap tegas itu perlu ditegakkan. Ini 
dicontohkan oleh Rasulullah dan 
para sahabat. Selama orang-orang 
kafir itu tidak memerangi kaum 
muslimin, mereka harus dilindungi. 
Namun sebaliknya, apabila mereka 
memeranginya atau semakin menjadi 
dalam kekafirannya, umat Islam harus 
bersikap tegas sebagaimana yang 
ditunjukkan Rasulullah Saw dan para 
sahabatnya kepada bangsa Yahudi 
yang memerangi kaum muslimin.

Secuil contoh akhlak mulia Nabi 
Muhammad di atas menjadi bukti 
nyata bahwa kebangkitan Islam akan 
terwujud dengan meneladani akhlak 
mulia Rasulullah Saw. Bagaimana 
caranya? Melalui proses pendidikan 
belajar dan mengajarkan sirah 
nabawiyah kepada generasi penerus 
kita, baik formal maupun non formal, 
mempraktekkan ajaran Rasulullah 
Saw, selalu mendampingi putra-putri 
kita dalam proses perkembangannya 
baik perkembangan pola pikir 
maupun perilakunya agar selalu 
mengarah pada pembentukan akhlak 
mulia. Harapan umat muslim untuk 
kebangkitan Islam akan terwujud 
dengan penerapan akhlak mulia yang 
sudah dicontohkan oleh Rasulullah 
Saw. Semoga.

Kemuliaan Akhlak,
Kunci Kebangkitan Islam 

R
asulullah Saw 
menegaskan, 
“Barangsiapa berpuasa 
Ramadhan karena iman 

dan mengharapkan pahala dari 
allah SwT, niscaya allah SwT 
mengampuni dosanya yang telah 
lalu. Dan barangsiapa melakukan 
amal ibadah tambahan (sunah) 
di bulan Ramadhan karena iman 
dan mengharapkan pahala dari 
allah SwT, maka ia akan diampuni 
dosanya yang telah lalu.” (HR. 
Bukhari Muslim).

alhamdulillah, allah 
SwT menakdirkan kita untuk 
kembali berjumpa dengan 
bulan yang penuh kemuliaan, 
bulan Ramadhan. Bulan yang 
didalamnya allah SwT turunkan 
banyak keutamaan dan pahala 
yang lebih dibandingkan bulan-
bulan yang lain. Bulan yang 
didalamnya diperintahkan kita 
untuk berpuasa dan diturunkan 
pula al Qur-an sebagai panduan 
umat Islam sampai akhir zaman. 

Berbagai rangkaian kegiatan di 
KB-TK, SD dan SMP  al Falah Deltasari 
di lingkungan Lembaga Pendidikan 
al Falah Surabaya dalam menyambut 
datangnya bulan yang penuh 
kemuliaan. Tarhib dalam upaya syiar 
dan kebahagiaan dilakukan dengan 
mengadakan bakti sosial berbagi 
pada sesama dengan warga sekitar. 

Bulan Ramadhan memang 
istimewa, karena allah SwT 
memberikan banyak pendidikan / 
tarbiyah pada hambaNya agar selepas 
Ramadhan menjadi hamba yang lebih 
bertaqwa. Yang artinya kesuksesan 
pendidikan di bulan Ramadhan di 
lihat dari sejauh mana peningkatan 
ketaqwaan kita pada 11 bulan setelah 
itu. 

ada 3 hal yang allah SwT 
berikan melalui bulan Romadhon 
yang ketiganya menjadi sikap yang 
sangat diperlukan dalam kehidupan 
keseharian dan merupakan kunci 
kesuksesan dalam kehidupan di dunia 
dan akhirat. Hal tersebut adalah. 
1. Bersabar terutama dalam 

menahan nafsu amarah dan mau 
menunggu saat berbuka sesuai 
dengan yang telah ditentukan.  

2. Jujur, dalam arti menempatkan 
allah SwT sebagi satu-satunya zat 
yang maha mengetahui sehingga 
tidak akan melanggar ketentuan 
berpuasa walaupun tidak ada 
satu makhluk pun yang melihat.

3. Empati untuk merasakan 
penderitaan sesama, haus dan 
lapar yang dirasakan para dhuafa 
juga dirasakan sehingga tumbuh 
rasa mau berbagi dan berempati 
pada yang membutuhkan. 
Kesuksesan dalam menjalani 

tarbiyah Romadhon  sangat 
ditentukan bagaimana kita semua 
istiqomah dalam menjalani amaliah-
amaliah di dalamnya. Sinergi yang 
baik antara pendidikan/tarbiyah 
Romadhon di sekolah dengan di 
rumah dalam hal ini bersama orang 
tua sangatlah di harapkan sehingga 
anak-anak kita mendapatkan pola 
pendidikan Romadhon yang utuh 
dang lengkap.

Hasilnya diharapkan kualitas 
ketaqwaan kita dan anak-anak kita 
selepas Romadhon menjadi lebih baik 
sehingga kita tergolong hamba allah 
SwT yang lebih bertaqwa. amin
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Kiprah LPFKiprah LPF

T
erbitnya mentari pagi mengiringi perjalanan 
rombongan SMP al Falah Deltasari menuju kota 
Ponorogo, bertepatan di hari Jum’at tanggal 21 april 
2017. Rombongan terdiri dari 7 perwakilan dari SMP 

al Falah Deltasari, yaitu Ustadz ainur Rofiq, Ustadz abdul 
Tawwab, Ustadz Supardi, Ustadz Erwan bersama ananda M. 
Safaroz Zaim (7.1), Moya Bramanta Zakaria (7.1) dan arvin 
Razan Rabbani (7.3). Rombongan juga terdiri dari Ustadz 
Rianto perwakilan dari LPF, Ustadz Nanang perwakilan dari TK 
al Falah Surabaya, Ustadz pengajar Baca al-Quran perwakilan 
dari SD al Falah Surabaya dan 2 orang perwakilan dari YDSF. 

Rombongan membawa 40 paket sembako dan 25 
amplop uang tunai yang masing-masing berisi uang senilai 
Rp. 200.000,-. Total sumbangan yang dibawa senilai Rp. 
7.000.000,-. LPF juga menyerahkan sumbangan uang tunai 
melalui YDSF senilai Rp. 21.433.900,- untuk disalurkan ke 
warga korban longsor pada kunjungan berikutnya. Jumlah 
keseluruhan sumbangan dari wali murid TK, SD dan SMP 
Lembaga Pendidikan al Falah Surabaya berjumlah Rp. 
28.433.900,-

Setelah menempuh 6 jam perjalanan, rombongan 
tiba di perbatasan wilayah kota Ponorogo. Rombongan 
melaksanakan shalat Jum’at terlebih dahulu sebelum 
kemudian melanjutkan perjalanan ke lokasi longsor. Setelah 
shalat Jum’at, rombongan melanjutkan perjalanan menuju 
lokasi yang bertempat di desa Banaran dengan perkiraan 1,5 
jam perjalanan. 

Setelah istirahat, tepatnya pukul 3 sore, rombongan 
menuju ke tempat pengungsian dengan berjalan kaki. 
Rombongan berkumpul di satu ruangan yang besar untuk 
melakukan seremonial sambutan dan serahterima sembako 
serta uang tunai

Bapak Prayitno adalah salah satu pengungsi yang tinggal 
rumah tersebut mengatakan bahwa lokasi yang terdampak 
tanah longsor adalah Dukuh Tangkil dan Dukuh Rajan desa 

Menopang Harapan
Korban Longsor Ponorogo

A
lhamdulillah dengan rahmat dan izin 
allah SwT, bertambah lagi satu sarana 
Lembaga Pendidikan Yayasan Masjid 
Al Falah Surabaya di jl. Darmokali 62 

Surabaya. Letaknya tepat berada di belakang 
kantor pusat LPF, jl.Citarum 23-25. Semoga Ridha 
allah SwT selalu menyertai dan mendapatkan 
kemudahan untuk mewujudkan cita-cita 
selanjutnya. 

Memang sudah sekian lama pihak 
LPF berusaha mencari lahan baru untuk 
pengembangan sekolah. Ternyata usaha tersebut 
tidaklah sia-sia. Tempat yang strategis dan 
komersil membuat lahan yang telah dibeli cukup 
menjanjikan untuk dikembangkan.

Banaran, yang terdiri dari 52 kepala keluarga dan 
47 rumah. Beliau adalah salah satu saksi mata yang 
melihat langsung datangnya tanah longsor yang panjang 
lintasannya sekitar 1,5 km dan terjadi hanya dalam 
beberapa detik saja. Beliau juga mendengar salah satu 
warga meneriakkan kalimat takbir 3 kali, namun kejadian 
longsor yang panjang dan cepat itu berhenti sesaat 
sebelum kalimat takbir yang ketiga selesai diucapkan.

Bapak Prayitno yang mewakili seluruh pengungsi 
menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan seluruh 
pengungsi saat itu, diantaranya adalah kebutuhan air 
bersih termasuk alat-alat yang mendukung air bersih 
seperti pipa paralon dan tangki air. Kebutuhan lainnya 
adalah bahan pangan khususnya sembako. Untuk 
pakaian sudah banyak yang mereka terima. Dan yang 
tak kalah penting adalah kebutuhan uang, sebab apa 
yang menjadi sumber mata pencarian sehari-hari, yaitu 
hewan ternak, kebun dan ladang telah habis tertimbun 
tanah longsor. Bahkan ada beberapa warga yang 
kehilangan rumah beserta isinya dan kehilangan seluruh 
hewan ternaknya. adapula warga yang rumahnya masih 
berdiri namun tak layak huni karena akan roboh. Selain 
itu warga belum berani kembali mengolah lahan mereka 
karena masih trauma.

Setelah sumbangan sembako dan uang tunai 
diserahterimakan, rombongan berinisiatif ingin melihat 
lokasi terjadinya tanah longsor. Menjelang Maghrib 
rombongan diantar oleh beberapa warga dengan 
mengendarai sepeda motor menuju lokasi tersebut. 
Setibanya di lokasi tanah longsor, Subhanallah, 
rombongan melihat hamparan tanah longsor yang 
sangat panjang dan luas. Panjang tanah longsor 
dari puncak longsor hingga titik akhir diperkirakan 
mencapai 1,5 hingga 2 kilometer. Lebar tebing 
dari tempat rombongan berdiri sampai ke tebing 
seberang diperkirakan mencapai 20 hingga 30 meter 
dengan kedalaman tebing sekitar 7-10 meter. Tidak 
terbayangkan seberapa besar dan dahsyatnya kejadian 
longsor tersebut. 

Ketika adzan Maghrib berkumandang, rombongan 
meninggalkan lokasi kejadian menuju rumah 
pengungsian untuk menunaikan shalat Maghrib dan 
Isya lalu berpamitan. Melihat trauma berat yang 
mereka alami, kami berharap ada beberapa psikiater 
yang datang ke lokasi untuk memulihkan trauma berat 
mereka agar dapat hidup normal seperti sediakala dan 
dapat beraktivitas dengan normal tanpa dihantui rasa 
takut dan cemas. (Tawab)

Untuk mengenalkan lebih dalam mengenai 
lokasi dan keadaan gedung tersebut, maka pihak 
Lembaga Pendidikan al Falah Surabaya mengundang 
semua pegawai (guru dan karyawan) melalui acara 
pembinaan rutin yang diadakan setiap dua pekan 
sekali. acara pembinaan dipusatkan di sana yang 
diawali dengan kegiatan sarapan bersama, tadarus 
serta pemberian materi yang diisi oleh berbagai nara 
sumber yang telah ditentukan. 

Semoga kehadiran gedung baru tersebut 
membawa semangat baru bagi seluruh komunitas LPF 
guna meningkatkan kinerja dan profesionalsme diri 
dan tentu saja membawa kemanfatan bersama bagi 
kemajuan Lembaga Pendidikan al Falah Surabaya di 
masa mendatang. amin. (galih)

Alhamdulillah, Sarana LPF Bertambah
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Kiprah LPF

I
nilah hasilnya ahmad.
muthohirin@alfalahsby.sch.id, 
sebuah akun dengan domain 
sekolah yang sudah resmi terdaftar 

di Microsoft. akun tersebut dapat 
memuat 1 terabyte (1000 gigabyte) 
data yang tersimpan secara online. 
akun tersebut akan menjadi pintu 
gerbang untuk melakukan inovasi 
pembelajaran berbasis internet 
(e-learning) di LPF jika disetujui oleh 
pimpinan LPF.

Tepatnya tanggal 13-14 Mei 
2017, LPF mengirimkan 4 gurunya 
untuk mengikuti pelatihan yang 
digagas oleh Microsoft dengan tema 
“pemanfaatan IT dalam perspektif 
berkarakter menuju sekolah abad 21.” 
Fokus utama dari pelatihan tersebut 
yakni workshop pemanfaatan office 
365 dalam menunjang kegiatan 
pembelajaran yang efektif dan 
inovatif. workshop yang bekerjasama 
dengan Dharma wanita Surabaya 
dan LPF ini merupakan dukungan 
dan kepedulian nyata Microsoft 
terhadap pengembangan pendidikan 

di Indonesia. 
Office 365 merupakan program 

aplikasi baru dari Microsoft yang 
berbasis online untuk memudahkan 
penggunanya tanpa terikat tempat 
dan waktu. Data yang sudah dibuat 
secara otomatis akan tersimpan di 
one drive akun yang sudah dibuat. 
Dengan syarat dalam pembuatannya 
terkoneksi secara online di 
internet. Di kalangan bisnis perlu 
mengeluarkan uang yang lumayan 
untuk mendapatkan satu akun di 
office 365 ini. Namun Microsoft 
menggratiskan semuanya untuk dunia 
pendidikan. 

Tools atau aplikasi di office 365 
sangat menunjang sekali dalam 
pembelajaran. Contoh jika kita 
hanya mengenal power point untuk 
presentasi, namun di office 365 ada 
yang lebih canggih untuk presentasi 
yang dikenal dengan “sway.” Selain 
itu ada aplikasi untuk membuat 
soal yang diberi nama “form.” ada 
lagi class notebook, one drive, 
yammer dan lain lain. Semua data 

atau dokumen yang kita buat dapat 
di share ke seluruh akun yang ada 
dalam domain LPF. Masih banyak 
lagi kelebihan dari office 365 untuk 
dapat dilakukan di pembelajaran. 
Tujuan akhirnya adalah pelaksanaan 
pembelajaran yang bebas kertas 
(paperless). 

Bisa dibayangkan seorang siswa 
dapat mengakses materi, tugas 
dan soal di akunnya masing-masing 
tanpa harus bertatap muka dengan 
gurunya. wali murid dapat memantau 
perkembangan anak dari tempat kerja. 
Sumber belajar yang tidak terbatas 
tidak hanya pada buku paket, modul, 
LKS dan sumber belajar cetak saja 
menjadi kelebihan yang lainnya. Selain 
itu akan mengurangi biaya pendidikan 
khususnya pemenuhan alat tulis dan 
buku untuk pembelajaran.

Pintu gerbang sudah dibuka, 
kesempatan e-learning sangat 
mungkin dilakukan dan sarana 
pendukung koneksi internet sudah 
lama terpasang di LPF, tunggu apa 
lagi? Kesempatan ini sangat sayang 
untuk dilewatkan. Dengan office 
365 mari kita wujudkan al Falah 
menuju sekolah berbasis e-learning. 
Mari kita siapkan generasi al Falah 
mampu bersaing di jamannya. (ahmad 
Muthohirin)

Pembelajaran Akan Semakin Efektif
dengan E-learning

Kiprah LPF

P
esatnya informasi di 
era globalisasi saat ini 
tidak dapat dipungkiri 
keberadaannya. Sementara 

itu perpustakaan sebagai pusat 
informasi selalu dituntut untuk 
melakukan adaptasi terhadap 
berbagai perkembangan yang ada. 
Itulah yang dilakukan oleh Lembaga 
Pendidikan al Falah Surabaya. 
Pustakawan dari jenjang TK, SD dan 
SMP diberi tugas melakukan magang 
di perpustakaan Unair kampus B 
Surabaya. 

Kegiatan magang yang dilakukan 
pada tanggal 17-18 Mei 2017 
tersebut berlangsung dari pagi hingga 
siang hari. Setelah sesi perkenalan, 
rombongan dari sekolah al Falah 
yang terdiri dari Ustadzah Inke 
(jenjang TK), Ustadzah widi (Jenjang 
SD), dan Ustadz abdillah (jenjang 
SMP) mendapat materi seputar 
perpustakaan dan teknologi yang 

berkaitan. Di hari pertama, kegiatan 
magang lebih banyak diorientasasikan 
pada teori dan perkembangan 
informasi perpustakaan, termasuk 
program edukatif yang menunjang 
kemajuan perpustakaan.

“Di sekolah ada yang namanya 
program literasi untuk para siswa. 
Mereka wajib datang ke perpustakaan 
untuk membaca dan menuliskan 
dari apa yang dibacanya,”ungkap 
Ustadzah widi.

Sementara di hari ke dua lebih 
banyak melakukan praktik. Praktik 
yang dilakukan rombongan magang 
dimulai dari pengolahan buku hingga 
entri data pada program otomasi 
perpustakaan.

Harus diakui bahwa manfaat 
kemajuan teknologi telah banyak 
membantu dan mempermudah 
proses pencarian informasi. 
Kehebatan informasi di abad modern 
ini membuat beragam kebutuhan 

akan koleksi buku terangkum dalam 
sebuah kotak kaca yang bisa diakses 
oleh siapapun. Sayangnya, kondisi 
masyarakat yang masih belum melek 
teknologi mengakibatkan kebutuhan 
akan penelusuran informasi melalui 
sistem otomasi belum membudaya. 
“Perpustakaan sekolah kita juga 
menggunakan otomasi Laris dari 
Unair. Cuma ada menu-menu tertentu 
yang harus diadaptasi sesuai dengan 
perkembangan yang ada,” ujar Ustadz 
abdillah. 

Yang pasti, perpustakaan 
yang terorganisasi secara baik 
dan sisitematis, secara langsung 
atau pun tidak langsung dapat 
memberikan kemudahan bagi proses 
belajar mengajar di sekolah tempat 
perpustakaan tersebut berada. Jadi, 
perpustkaan buka sekedar tempat 
pajangan buku-buku tapi juga sebagai 
study center, pusat belajar para siswa 
dan guru. (abdillah)

Tak Ragu untuk Berguru
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Kiprah LPF

B
entuknya sangat besar 
dengan panjang mencapai 
122 meter dengan lebar 
22 meter, KRI (990) dr 

Soeharso sandar di Dermaga Ujung. 
KRI yang dahulu bernama Tanjung 
Dalpele ini tempat 299 anak anak 
SD dan SMP al Falah melakukan 
khataman atau murajaah pada hari 
Sabtu dan  Minggu, 8-9 april 2017. 

Syukur alhamdulillah siswa-
siswi Lembaga Pendidikan al Falah 
dapat kesempatan untuk melakukan 
kegiatan di atas kapal ini. Sambutan 
awal dan materi kemaritiman 
disampaikan Komandan KRI dr 
Soeharso, Letkol Laut (P) asep 
Budiman. Beliau sangat senang 
dengan kegiatan ini, begitu pula para 
siswa dan ustadzah-ustadzahnya. 
Selama kegiatan tahfidz camp semua 
acara dipusatkan di geladak kapal 
sehingga siapa saja bebas melihat 

Tahfidz Camp
di Kapal KRI dr. Soeharso 990

laut. Di kejauhan tampak pulau 
Madura dan jembatan Suramadu 
dapat juga dinikmati di atas geladak 
kapal.

Kegiatan dilanjutkan dengan 
latihan sampai menjelang Dhuhur 
dan melakukan shalat berjamaah. 
Pada saat jam makan peserta 
dengan tertib antri di ruang makan 
dan duduk berjajar dengan rapi. 
Setelah shalat ashar materi  al Quran 
Kauniyah disampaikan oleh Ustadz 
Drs, B. Soeparno ahmad.

Setelah kegiatan shalat Maghrib 
dan makan malam acara dilanjutkan 
Murajaah juz 1 sampai menjelang 
shalat Isya.’ Uji tahfidz dilaksanakan 
setelah shalat Isya’ yang didahului 
oleh sambutan direktur Lembaga 
Pendidikan al Falah Surabaya, Siti 
Fauziah Spd. acara berlanjut dengan 
uji tahfidz dan motivasi al Quran 
oleh Prof Dr KH ach. Zahro, Ma 

yang dilaksanakan pukul 19.30 wIB 
sampai 23.00 wIB. Beliau adalah 
guru besar Uinsa Surabaya sekaligus 
juri internasional bidang tafsir dan 
tahfidz serta direktur Masjid Nasional 
al-akbar Surabaya. Sungguh suatu 
kebanggaan dan kesempatan yang 
luar biasa bagi anak-anak, dimana 
program hafalan atau tahfidz 
merupakan progam unggulan dan 
alhamdulillah saat ini hafalan tertinggi 
12 juz. Harapan kami semoga mereka 
mampuh melanjutkan sampai 30 juz. 
Semoga kelak menjadi generasi qurani,  
pemimpin masa depan yang cerdas 
dan amanah. 

Pukul 03.00 wIB semua peserta 
tahfidz camp melakukan shalat malam 
dilanjutkan shalat Subuh berjamaah 
di atas geladak kapal dan dilanjutkan 
dengan kuliah Subuh, senam pagi, 
bersih diri, sarapan pagi dan persiapan 
pulang. (Ismail)

Kiprah LPF

P
agi itu, Sabtu 22 april 2017 
Masjid al Falah Surabaya 
tampak ramai dan terlihat 
anak-anak memakai baju 

warna putih dengan wajah berseri-
seri dan terlihat cahaya al Quran 
menyinari wajah-wajah mereka yang 
siap mengikuti prosesi wisuda tahfidz 
al Quran Lembaga Pendidikan al Falah 
Surabaya.

acara ini merupakan program 
rutin tahunan yang diadakan 
oleh Lembaga Pendidikan al 
Falah Surabaya sebagai bentuk 
apresiasi kepada para siswa 
yang mampu menghafalkan al 
Quran dengan baik. Kali ini ada 
yang berbeda dari tahun-tahun 
sebelumnya, acara wisuda lebih 
meriah dikarenakan peserta dari 
TK, SD dan SMP al Falah digabung 
menjadi satu. Pesertanya hampir 
300 siswa yang terdiri dari 
hafidz-hafidzah juz 30, juz 1, juz 
2 bahkan ada siswa yang sudah 
mencapai juz 12. Untuk siswa 
dari TK, syarat mereka untuk 
bisa ikut wisuda adalah mampu 
menghafalkan surat al Qariah 
sampai dengan surat an-Naas.

Sebelum acara dimulai 
para peserta wisuda diarahkan 
untuk registrasi terlebih dahulu 
dengan mengambil nomor 
peserta dan mahkota kebanggan 

mereka. acara ini dimulai pukul 
08.00 wIB yang diawali dengan 
pembukaan, pembacaan ayat suci 
al Quran dan terjemahannya. 
Dilanjutkan dengan sambutan 
direktur sekolah oleh Ustadzah  
Siti Fauziah, S.Pd dan pemberian 
materi parenting oleh Prof. Dr. 
H. M. Roem Rowi, Ma. Setelah 
itu, acara inti yang ditunggu-
tunggu adalah prosesi wisuda 
yang diawali dari prosesi wisuda 
dari jenjang TK dengan capaian 
bacaan surat al Qariah sampai 
dengan surat an Naas. Prosesi 
wisuda berikutnya dari jenjang SD 
dengan capaian juz 30, kemudian 
prosesi wisuda yang terakhir 
dari jenjang SD dan SMP yang 
sudah mencapai juz 30, juz 1 dan 
beberapa siswa ada yang juz 2, 
juz 8 dan juz 12.  

Dalam kegiatan prosesi, para 
peserta wisuda menampilkan bacaan 
ayat-ayat pilihan sesuai capaiannya 
dengan suara yang merdu dan 
serentak. Setelah itu dilanjutkan 
prosesi tanya jawab oleh al Hafidz 
KH. Moh. Fathoni Dimyati, Lc kepada 
beberapa peserta yang ditunjuk untuk 
melanjutkan beberapa ayat. Inilah 
prosesi yang menegangkan dan benar-
benar melatih keberanian siswa di 
depan umum dan disaksikan orangtua 
mereka. 

Dalam rangka menumbuhkan 

semangat, maka diberikan apresiasi 
dan reward kepada peserta wisuda 
tahfidz terbaik, peserta wisuda 
tahfidz termuda dan peserta wisuda 
tahfidz terbanyak. Mereka diberikan 
penghargaan berupa piala. 

Peserta wisuda tahfidz terbaik TK 
diraih oleh ananda Nasyamah Maila 
Tazkiyah kelas B2. Peserta wisuda 
tahfidz termuda diraih oleh ananda 
Khaizuran Sevilen Safaraz at Taqi 
kelas B3 dan peserta wisuda tahfidz 
terbanyak diraih oleh ananda Uzdah 
Janeeta Oktaviani kelas B3.

Peserta wisuda tahfidz terbaik 
SD diraih oleh ananda Kineisha Rana 
Salsabila kelas 5B. Peserta wisuda 
tahfidz termuda diraih oleh ananda 
Naurah Chalisa Nur Jasmine kelas 1D 
dan peserta wisuda tahfidz terbanyak 
diraih oleh ananda Rezaul Karim 
Lesmana kelas 6a.

Peserta wisuda tahfidz terbaik 
SMP diraih oleh ananda Muhammad 
Yazid Hakim kelas 7.3, peserta wisuda 
tahfidz termuda diraih oleh ananda 
Dhenok Nursinta Syarifa kelas 7.2 
dan peserta wisuda tahfidz terbanyak 
diraih oleh ananda Rara Zerlina Justin 
kelas 8.6.

acara wisuda tahfidz al Quran LPF 
ini ditutup dengan doa senandung al 
Quran oleh para peserta wisuda dan 
dilanjutkan sedikit motivasi untuk 
para peserta wisuda yang berisikan 
semangat dalam menghafal al Quran 
serta doa yang disampaikan oleh al 
Hafidz KH. Moh. Fathoni Dimyati, Lc. 
(abidah)

Wisuda Hafidh Al Quran, Menyiapkan Generasi 
Qurani Pemimpin Masa Depan
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Kiprah KB - TK Kiprah KB - TK

K
egiatan pentas akhir tahun 
adalah kegiatan rutin yang 
dilaksanakan oleh semua 
jenjang di Lembaga Pendidikan 

al Falah. Baik di KB-TK, SD maupun SMP. 
Dalam kegiatan tersebut seluruh siswa 
akan menampilkan berbagai kreativitas 
sesuai dengan bakat dan minatnya. 
Berupa karya siswa berbentuk handcraft, 
lukisan hasil karya maupun tampilan 
seni gerak, seperti gerak dan lagu, 
tari ataupun olah vokal, paduan suara 
dengan menyanyi bersama ataupun 
membacakan puisi/syair. Kegiatan ini 
bertujuan melatih rasa percaya diri 
anak sejak dini dengan tampil di atas 
panggung, juga mewadahi segala bentuk 
kreativitas siswa agar seluruh bakat dan 
minat mereka teraktualisasikan sebagai 
wujud prestasi di bidang non akademis. 
Harapannya adalah mengembangkan dan 
mengoptimalkan seluruh potensi siswa, 
baik bagian otak kanan maupun otak kiri 
secara seimbang dan lebih optimal.

Tepat di hari Sabtu tanggal 6 Mei 
2017, bertempat di Gedung Serba Guna 
BaPRa KODIKMaR, terselenggaranya 
kegiatan ajang Kreasi dan Pameran Karya 
Siswa 2016-2017, bertajuk “Indahnya 
Bekerjasama.” alhamdulillah, kegiatan 
berjalan cukup meriah dan sangat 
menyenangkan. Mulai dari latihan seluruh 
siswa untuk persiapan sebelum pentas, 
tim dekorasi kreatif dengan inovasi hiasan 
panggung tanpa banner. Serta perpaduan 
kreativitas antara guru dan siswa 
menjadikan sinergi yang memberi kesan 
sentuhan artistik yang menarik. Sebagai 
pendukung dalam kegiatan ini, seluruh 
wali murid KB-TK mempersiapkan kostum 
kreatif yang digunakan oleh seluruh siswa 
untuk tampil di panggung. Sehingga 
tampilan menjadi unik dan menarik, 
membuat semua penonton terpesona 
melihatnya.

Indahnya Bekerja Sama
Hari itu sejak jam 7 pagi para 

tamu undangan sudah banyak 
berdatangan. Di depan, setelah pintu 
masuk di meja tamu setiap keluarga 
mendapatkan booklet kecil, yang berisi 
tentang kegiatan ajang Kreasi. acara 
dimulai pukul 08.00 tepat. Sebagai 
pemandu acara ceremonial adalah 
Ustadzah Mei. Lalu setelah pembukaan, 
pembacaan ayat suci al Quran yang 
dibacakan oleh ananda Uzdah (B3) dan 
terjemahannya oleh ananda Nasya 
(B2). Dilanjutkan sambutan-sambutan 

a1 lagu “Mars TK al Falah”, a2 lagu 
“andai aku Punya Sayap” dan a3 lagu 
“Salamku Hai Kawan.” Setelah itu 
pembacaan karakter award KB TK al 
Falah untuk Kelp B dan KB Rahman-
Rahim.

Setelah tampilan-tampilan selesai, 
tibalah pada puncak acara. Drama 
kolosal yang berjudul “Indahnya 
Bekerjasama” yang dimainkan oleh 
siswa KB a Malik, KB B Rahman-Rahim 
dan Kelp B. Dalam drama kolosal ini 
menceritakan tentang kehidupan 
semut dan sekelompok binatang lain 
yang tinggal di kerajaan semut. Mereka 
saling menyayangi, saling membantu 
dan bekerjasama. Kemudian terjadi 
bencana yang menyebabkan kerajaan 
semut hancur. alhamdulillah, mereka 
semua sangatlah kuat dan hebat, 
bangkit dan bersemangat untuk bekerja 
keras membangun kerajaan mereka 
kembali. Sampai pada akhirnya, atas 
izin allah, kerajaan semut berhasil 
dibangun kembali. Dengan bekerjasama 
segala pekerjaan menjadi mudah. Itulah 
cuplikan cerita dalam drama kolosal 
yang dimainkan siswa-siswi KB-TK al 
Falah. Yang menjadi narator adalah 
Ustadzah Emi. Di tengah-tengah adegan 
cerita diselingi gerak dan lagu, ada 
beberapa tampilan anak-anak KB dan 
TK, sebagai Taman Bunga Kebun Buah, 
Pasukan Semut, Lebah, Kucing, Tikus, 
Belalang, dan Kupu-kupu. anak-anak 
tampil dengan bagus. Mereka semua 
telah berusaha dengan sebaik-baiknya. 
“anandaku semua, Ustadzah bangga 
dengan kalian. Jadilah anak-anak yang 
selalu ceria, berani dan percaya diri.” 
Semoga dari kegiatan ajang Kreasi dan 
Pameran Karya Siswa ini memberikan 
banyak manfaat bagi kita semua dan 
mendapat ridha allah SwT. amin. (Rina)

yang diawali dari sambutan Kepala 
KB-TK al Falah, Ustadzah Dra.Kamini, 
sambutan dari Ketua Komite oleh ibu 
Novi Prasetyowati, S.Pd, dilanjutkan 
dengan pemberian sertifikat kepada 
seluruh ibu-ibu Komite KB-TK al 
Falah dan dilanjutkan sambutan 
Direktur Lembaga Pendidikan al Falah, 
Ustadzah Siti Fauziah, S.Pd, dan diakhiri 
sambutan dari Ibu atinah dari Diknas 
Kota Surabaya. Setelah sambutan-
sambutan acara berakhir, dilanjutkan 
dengan doa yang dibacakan oleh Bapak 
andi wirahadi (ayah dari ananda Farah 
– B2)

Setelah acara ceremoni dilanjutkan 
dengan tampilan-tampilan dan 
pembacaan karakter award. Diawali 
dari tampilan al-Quran siswa-siswi 
yang telah mencapai jilid 4. Dilanjutkan 
menyanyi bersama mulai dari Kelp 

Memasak Pizza, Memecah Rekor MURI

H
ari itu, Sabtu 20 Mei 2017 di jalan 
Tambak Sari depan Stadion Gelora 
10 Nopember jalanan padat dan 
macet.  Dipadati oleh kendaraan 

seluruh peserta warga Surabaya yang akan 
mengikuti kegiatan cooking class, memasak 
pizza bersama 2500 anak, pemecah rekor MURI 
yang diadakan oleh IGTKI & HIMPaUDI bersama 
PT. Lazizaa Rahmat Semesta. Dalam rangka Hari 
anak Nasional, Hari Kebangkitan Nasional yang 
mengambil Tema “aku Cinta Produk Indonesia.” 

Sebagai pembukaan, acara yang dihadiri 
oleh Bu Iis Hendro Gunawan, ketua DwP Kota 
Surabaya, menerbangkan balon sebagai simbol 
cita-cita anak bangsa, gapailah setinggi langit.

Dari KB-TK al Falah yang mewakili untuk 
mengikuti kegiatan ini ada 11 anak yaitu; 
ananda Rafi-B1, Deva dan arza-Kelp a1, Putera, 
Olla, adiva, alif-Kelp a2, ai, arya, Syifa dan azka-
Kelp a3. Dalam kegiatan ini anak-anak diajak 
untuk praktek membuat pizza sendiri tanpa 
dibantu orangtua. Yang mendampingi ananda 
dalam kegiatan ini adalah Ustadzah Rina dan 
Ustadzah Nunik. Semua peserta memakai kaos 
warna merah dari panitia. 

Tahapan dan langkah-langkahnya adalah: 
anak-anak berdiri di depan meja sesuai nomor 

peserta, kemudian memakai kaos tangan 
yang terbuat dari plastik. Di meja depan 
anak-anak sudah tertata rapi bahan untuk 
membuat pizza. Mulai dari roti pizza 
berbentuk bulat, mayonaise, sosis, keju 
mozarella dan bawang bombai.

Yang dilakukan anak-anak setelah 
memakai kaos tangan adalah membuka 
semua plastik bahan pizza dengan 
dibantu oleh guru pendamping. Dengan 
mendengarkan panduan dari panitia, 
anak-anak mengikuti langkah demi langkah. 
Diawali dengan mengoleskan mayonaise 
di atas roti, kemudian menuangkan sosis 
dan menatanya di atas roti dengan rapi, 
menabur bawang bombai dan yang terakhir 
adalah menaburkan keju mozarella di 
atasnya.

alhamdulillah, pizza siap untuk dioven. 
Panitia mendatangi setiap kelompok dan 
menyodorkan loyang yang kemudian anak-
anak menatanya di loyang. Satu loyang 
berisi 12 pizza. Setelah ditata rapi, panitia 
segera memasukkan loyang ke dalam oven. 
Panitia telah menyiapkan 40 oven yang 
siap untuk memanggang pizza yang ada. 
Kami menunggu sekitar 15 menit. Setelah 

15 menit pizza telah matang dan siap untuk 
disajikan. Panitia mengemasnya dalam 
kardus yang sangat cantik. Pizza dibagikan 
ke semua anak-anak. Mereka senang dan 
merasa bangga menerima pizza buatan 
sendiri.

Setelah kegiatan selesai, anak-anak 
diajak panitia untuk mengikuti senam 
bersama. Semoga dari kegiatan ini anak-
anak mendapatkan pengalaman baru dalam 
memasak pizza dan lebih menyukai kegiatan 
memasak agar lebih bangga menikmati 
buatan sendiri. anandaku, jadilah anak 
Indonesia yang lebih mencintai produk-
produk Indonesia. (Rina)

A
lhamdulillah pada hari Selasa 
tanggal 23 Maret 2017, Kelompok 
Persiapan ( Malik ) jalan-jalan ke 
Kebun Bibit  Surabaya, ditemani 

3 ustadzah, yaitu Ustadzah Ida, Ustadzah 
ashlihah dan Ustadzah Lusi. anak- anak 
tampak bersemangat saat mau berangkat. 
Dengan naik mobil sekolah mereka berangkat 
pukul 8.30 wIB. Setelah tiba dikebun bibit, 
ustadzah mengajak semuanya turun dan 
mulai memperkenalkan lingkungan sekitar 
kepada anak-anak. Sambil berjalan-jalan 
ustadzah mengajak anak-anak bernyanyi. 
Dengan riang gembira anak-anak mengikuti 
lagu yang dinyanyikan ustadzah. Di dalam 
area Kebun Bibit anak-anak melihat banyak 
mainan dan beberapa jenis binatang, seperti 
aneka burung, ikan dan rusa. 

Kegiatan jalan-jalan ini merupakan 
program sekolah, dengan tujuan: mengenal 
lingkungan, yaitu mengenalkan pada anak 
usia 2-3 tahun bahwa lingkungan belajar 

tidak hanya di sekolah, namun banyak 
tempat yang lain yang bisa digunakan 
tempat belajar seperti seperti Kebun 
Bibit sebagai taman kota Surabaya yang 
hijau, rindang, bersih, terdapat banyak 
mainan,dll. 

Selain itu untuk melatih 
bersosialisasi dan melatih kemandirian. 
Kegiatan ini dapat melatih anak jalan-
jalan atau bepergian tanpa orang tua. 

Juga melatih keberanian, diantaranya 
dengan berani memberi makan rusa dan 
memberi makan ikan. Dan yang paling 
penting adalah mengenalkan ciptaan 
allah, bahwa semua binatang dan 
tumbuhan yang ada di Kebun Bibit adalah 
ciptaan allah yang harus disayangi. 

alhamdulillah, setelah waktu 
menunjukkan pukul 11.00 wIB, ustadzah 
mengajak anak- anak untuk persiapan 
pulang. Mereka tampak tetap gembira dan 
tidak ada  yang menangis saat ustadzah 
memberitahu anak-anak untuk berhenti 
bermain dan berjalan keluar area Kebun 
Bibit dan mulai masuk mobil untuk 
kembali ke sekolah. Semoga dari kegiatan 
ini anak-anak semakin mandiri dan selalu 
ceria saat berada di tempat keramaian 
ataupun tempat-tempat rekreasi baik 
bersama ustadzah maupun bersama 
orangtua dan orang-orang terdekat 
mereka. (aslihah)

Jalan-jalan ke Kebun Bibit
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Kiprah KB - TK

27 Rajab, peristwa 
perjalanan spiritual 
Rasulullah Saw dari 
Masjidil Haram 

menuju ke Masjidil aqsa. Peristiwa 
ini disebut Isra’ Mi’raj. Pada bulan 
Rajab, umat Islam memperingatinya 
dengan kegiatan-kegiatan yang 
positif. Begitu pula dengan seluruh 
siswa-siswi KB-TK al Falah Surabaya, 
tepatnya di hari Jum’at, 21 april 
2017. Mereka menggunakan momen 
peringatan Isra’ Mi’raj dengan tujuan 
dapat mengenal perintah shalat lebih 
dekat dan menumbuhkan kecintaan 
terhadap shalat. alhamdulillah, 
semua anak- anak mengikuti kegiatan 
dengan senang hati, gembira dan 
khidmat

Seluruh siswa-siswi KB-TK al 
Falah Surabaya berkumpul di dalam 
Masjid Ibnu Sina, yang beralamatkan 
di Jalan Siak No. 2 Surabaya. Kegiatan 
pagi itu dimulai dengan menyanyikan 
lagu yang berjudul “Masjid,” “waktu 
Shalat,’ dan “Isra’ Mi’raj.” Seluruh 

siswa-siswi KB-TK al Falah Surabaya 
sangat bersemangat menyanyikan 
lagu tentang “Isra’ Mi’raj.” Berikut 
lirik lagunya,

Muhammad dipanggil Allah 
Melaksanakan Isra’ dan Mi’raj.

Berjalan ke Baitul Maqdis dari 
Makkah. Naik ke Sidratul Muntaha.

Di situ diterima perintah tentang 
shalat wajib yang lima (2x).

Kegiatan dilanjutkan dengan 
menyaksikan cerita boneka, yang 
diperankan oleh Ustadzah Emi, 
Ustadzah warti dan Ustadzah Riza. 
Cerita boneka mengisahkan tentang 
semangat melaksanakan ibadah 
shalat 5 waktu. anak-anak terpesona 
menyaksikan cerita boneka yang 
tampil di balik layar. ada 3 tokoh 
yaitu Ibu, Nisa sebagai kakak dan 
ali sebagai adik. Kisah tersebut 
menceritakan tentang keseharian 
dalam melaksanakan ibadah shalat. 
Harapannya, ketika mendengar 
kumandang adzan, setiap Muslim 
harus segera bergegas mengambil 

air wudhu dan menuju ke masjid 
untuk menunaikan shalat berjamaah. 
Kemudian dilanjutkan dengan 
melihat tayangan video Isra’ Mi’raj. 
Dengan layar lebar melalui LCD, film 
itu menjadi lebih menarik, dengan 
suara yang double stereo membuat 
anak-anak menjadi lebih khusyu’ 
menyaksikan tayangan video tersebut.

Selanjutnya adalah kegiatan tanya 
jawab pengetahuan seputar ibadah 
shalat. Subhanallah, seluruh siswa-
siswi KB-TK al Falah Surabaya sangat 
bersemangat menjawab pertanyaan 
seputar shalat 5 waktu. Lebih 
bersemangat lagi ketika mendapat 
reward bagi yang bisa menjawab 
pertanyaan dengan cepat dan tepat.

Dengan mengenal perintah shalat 
lebih dekat, semoga seluruh siswa-
siswi KB-TK al Falah Surabaya menjadi 
pribadi yang mencintai shalat dan 
menjadikan shalat sebagai ruh dalam 
setiap aktivitas kehidupan mereka. 
amin. (Riza_Umma)

Peringati Isra’ Mi’raj,
Aku Rajin Shalat K

egiatan special day yang 
diadakan di KB TK al-
Falah merupakan kegiatan 
rutin yang dilaksanakan 

pada puncak tema setiap bulan. 
Khusus tema ini dilaksanakan pada 
hari Selasa tanggal 7 Maret 2017. 
Penanggung jawabnya adalah 
Ustadzah Nur Hidayati. Dengan 
menampilkan sosiodrama yang 
melibatkan seluruh siswa-siswi KB-TK 
al Falah Surabaya dan Ustadzah-
ustadzahnya. Hari itu anak-anak 
berkumpul dengan kostum yang 
dipakai dengan perannya masing-
masing sesuai pembagian dalam  
sosiodrama. Kegiatannya dimulai 
dengan pembacaan ayat suci al 
Quran yang dibacakan oleh ananda 
Tatra dari  kelompok B3 dan 
diterjemahkan oleh ananda Khansa 
dari kelompok B2. 

alhamdulillah, semaraknya 
kegiatan spesial day kali ini membuat 
anak-anak terlihat sangat antusias 
mengikutinya. Sebelum sosiodrama  
anak-anak bertepuk sambil bernyanyi 
lagu “allah Turunkan Hujan,”  lagu  
“Tik-Tik Bunyi Hujan” dan Ustadzah 

Sosiodrama, Astaghfirullah...Banjir

Kiprah KB - TK

menjelaskan melalui gambar akibat 
terjadinya banjir dan bagaimana cara 
mencegah supaya tidak terjadi banjir.

Setelah itu acara yang ditunggu-
tunggu yaitu sosiodrama dengan 
judul “astaghfirullah Banjir.” Sebagai 
narator yang membacakan alur 
cerita dalam sosiodrama ini adalah 
Ustadzah Rina Rahayu. 

sangat deras dan angin yang kencang. 
Karena aliran sungai tersumbat banyak 
sampah akibat orang buang sampah 
sembarangan, sehingga terjadilah 
‘astaghfirullah banjir....’ dan masuk 
ke rumah-rumah. akhirnya banyak 
orang yang mengungsi di posko 
kebanjiran, wartawan pun meliput 
berita kebanjiran, banyak relawan 
yang memberi bantuan di posko 
kesehatan, posko makanan dan banyak 
yang menyumbang di pelayanan 
peduli banjir.” Di akhir acara ustadzah 
menjelaskan bahwa kita harus bisa 
mengambil hikmah atas semua 
kejadian dan mencegah supaya tidak 
terjadi lagi. 

Semoga seluruh siswa-siswi KB 
TK al-Falah menjadi generasi yang 
peduli dan bisa menjaga lingkungan, 
karena pengenalan dan peduli 
lingkungan sejak dini penting untuk 
bekal pengetahuan anak-anak dan 
menanamkan rasa empati terhadap 
sesama. 

Setelah selesai pesan hikmah pada 
anak-anak, ustadzah mengajak anak-
anak mencicipi makanan hasil alam 
yang tadi telah dipraktekkan dalam 
sosiodrama oleh peran petani  yang 
semuanya dimasak dengan direbus, 
seperti kacang, ketela, singkong, 
pisang, supaya anak-anak mengenal 
makanan sehat ciptaan allah. Semoga 
kegiatan ini bermanfaat dan mendapat 
Ridha dari allah dan semoga kegiatan 
ke depan lebih baik lagi. amin. (Nur 
Hidayati)Inilah Ringkasan deskripsi 

sosiodrama yang dimainkan anak-
anak bersama ustadzah. ” Di pagi 
yang cerah anak-anak sekolah 
dengan riang bermain karena hari 
ini matahari bersinar dengan terang. 
Para petani juga senang karena hasil 
panennya bagus dan bisa dijual 
ke pasar. Keesokan harinya tiba-
tiba mendung datang, hujan turun 
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S
atu persatu anak-anak KB-a (Malik) al Falah 
Surabaya datang ke sekolah dengan wajah ceria 
dan senang. Seiring berlalunya waktu, anak-anak 
yang dulunya pada awal tahun ajaran masuk 

ke dalam kelas masih menangis dan minta ditunggui, 
sekarang anak-anak bisa beradaptasi dengan situasi 
dan lingkungan baru serta telah mengenal pentingnya 
arti teman saat bermain bersama di dalam atau di luar 
kelas. Bila temannya datang, sambutan hangat dengan 
memanggil namanya secara bersamaan.

Seperti hari itu, Kamis tanggal 18 Mei 2017 anak-anak 
KB-a melakukan kegiatan outdoor, yaitu tadabur alam 
ke kebun binatang yang diikuti 11 anak dan didampingi 
5 ustadz dan ustadzah. Suasana gembira saat anak-anak 
bersiap masuk ke dalam mobil sekolah bersama teman 
dan ustadzah, bernyanyi dan melihat apa saja yang ada di 
jalan menambah keriuan selama perjalanan ke lokasi yang 
ditempuh sekitar 30 menit dari lokasi sekolah.

Saat tiba di lokasi, anak-anak menunggu antrian untuk 
pembelian tiket masuk ke kebun binatang. anak-anak 
mendapatkan tiket yang diikat di tangan masing-masing, 
sambil bergandengan tangan dengan teman atau ustadzah, 
anak-anak mulai menjelajahi lokasi kebun binatang sambil 
mengamati binatang apa saja yang mereka lihat. 

Bergembira
ke Kebun Binatang

Kiprah KB - TK

H
ari itu, terlihat 
pemandangannya yang 
sangat berbeda di Royal 
Plaza. Banyak pengunjung 

yang datang, namun tidak hanya 
shopping, Jum’at tanggal 7 april 
2017, ada kegiatan Parenting dan 
Life Performance yang diadakan 
KB-TK al Falah. Tempat kegiatan 
adalah ruang Craft Centre, Royal 
Plaza. Seluruh Ustadz dan Ustadzah, 
siswa dan wali murid menggunakan 
busana Jawa sebab dihari itu juga 
sekaligus menyongsong peringatan 
Hari Kartini. acara yang digelar 
pada hari itu adalah ada berbagai 
tampilan yang sangat menarik 
perhatian seluruh pengunjung yang 
ada di Royal Plaza, tidak hanya dari 
keluarga besar KB-TK al Falah, namun 
pengunjung yang lain yang sedang 
jalan-jalan dan berbelanja pun juga 
terkesima menyaksikan tampilan 
anak-anak. Diantaranya di awal acara 
ada tampilan pildacil yang dibawakan 
oleh ananda Vino-B1 dan Tampilan 
Parade Puisi yang dibawakan ananda 
Linda, afif, dan Nasya, mereka ini 
adalah anak-anak yang telah meraih 
juara I tingkat kota dan akan naik 
ditingkat Jatim, pada kegiatan lomba 
yang diadakan oleh Pentas PaI.

Selain itu juga banyak tampilan 
yang membuat pada penonton 
menjadi sangat terhibur, ada tarian 
bidadari yang dibawakan oleh 12 
anak kelompok a, ananda Umay, 
Dira, Zahwa, Meysya, aiko, Khaira, 

Gebyar di Hari Kartini
Bela, arza, anira, alena, Vina 
,Lea, dan Ustadzah Nur sebagai 
pembimbingnya.

Tampilan gerak dan lagu Mbok 
Jamu, dengan luwesnya tarian ini 
dibawakan oleh gabungan kelompok 
a dan kelompok B, ananda Syifa, Cia, 
azka, Deva, aira, Echa Yang dibimbing 
oleh Ustadzah Nunik.

ada juga tarian odong-odong 
yang sangat lucu, yang dibawakan 
oleh anak-anak dari kelompok 
KB Rahman dan KB Rahim. Yang 
dibimbing oleh Ustadzah anin. Yang 
menjadi MC, pemandu acara pada 
kegiatan ini adalah Ustadzah win.

Diawal dan Di akhir acara 
ada tampilan menyanyi bersama 
kelompok a, menyanyikan lagu 
Ibu Kita Kartini dan kelompok 
B, menyanyikan lagu Indonesia 
raya. Kegiatan berjalan dengan 
cukup meriah, yang tak kalah 
menariknya lagi ada Dongeng yang 
cukup mengesankan dan sangat 
memukau, yang dibawakan oleh Kak 
Hadiyan, Konsultan PaUD dan Ketua 
Persaudaraan Pencerita Muslim 
Indonesia wilayah Jawa Timur. 
Dengan bertema “Ibuku Hebat, 
Membuatku Jadi Berani” kak Hadiyan 
mendongeng 
bersama 
temannya Boneka 
Moli yang lucu, 
semua penonton 
pada saat itu 

menjadi tertawa-tawa dan terpesona 
dengan dongeng yang dibawakan 
oleh kak Hadiyan. Pesan moral yang 
disampaikan adalah agar anak-anak 
menjadi lebih berani, mandiri dalam 
menjaga dan melindungi dirinya 
sendiri. Setelah dongeng berakhir, 
dilanjutkan dengan kegiatan lomba 
Mewarnai dan menambah gambar 
anak bersama orang tua. Dan 
alhamdulillah yang menjadi juaranya 
adalah

Kelp KB =Juara I: ananda Zahra, 
Juara II : ananda Hania   ,Juara III : 
ananda Karim

Kelp a =Juara I: ananda atha, 
Juara II : ananda Handa, Juara III : 
ananda Olla

Kelp B =Juara  I: ananda alya, 
Juara II : ananda Uzdah dan Juara III : 
ananda alza

alhamdulillah... Rangkaian acara 
yang sangat padat membuat semua 
yang hadir pada saat itu menjadi 
bersemangat. Itulah Peringatan Kartini 
dengan berbagai kegiatan.

anandaku… Semoga kelak bila 
kalian telah dewasa, dapat lebih bisa 
memaknai arti lebih dalam tentang 
Peringatan Hari Kartini. Semoga 
kegiatan ini bermanfaat. aamiin (Rina)

Ketika melintasi patung buaya anak-
anak berkata,“Ustadzah ada buaya besar… 
tapi itu patung ya…,” komentar Nasha. 
Perjalanan dilanjutkan dengan melihat 
aneka burung yang  berwarna-warni, ada 
yang hitam, putih dan yang lainnya, jerapah, 
zebra, babi hutan, rusa, harimau, singa, unta 
dan paling menarik perhatian anak-anak 
saat melihat kelucuan binatang monyet yang 
berlari-larian tanpa henti, bergelantungan 
dan ada yang asyik makan kacang yang 
diberi pengunjung sambil berenang di dalam 
air. anak-anak tampak sangat gembira.

Setelah hampir berjalan selama satu 
jam, anak-anak beristirahat untuk makan 
dan minum bersama di lokasi dekat harimau. 
Dengan lahap anak-anak makan kue yang 
telah disediakan, di bawah rindangnya 
pohon dan semilir angin anak-anak tidak 

merasa capek tapi asyik berlarian bersama 
teman sambil menunggu teman yang 
belum selesai makan. Tak terasa lokasi yang 
dilalui pun telah berakhir, sehingga waktu 
untuk pulang ke rumah masing-masing. 
alhamdulillah, dari kegiatan tadabur alam 
ini, banyak pengalaman berharga untuk 
anak-anak mengenal binatang ciptaan allah 
dan proses beradaptasi di tempat baru serta 
melatih kemandirian dalam beraktivitas 
karena mereka tidak didampingi orangtua. 
(Suwaidah)

16 Media Pendidikan Al Falah 17Edisi Ramadhan 1438 H / Juni 2017



Kiprah SD

“Ustadz Tohir, kakiku copot 
satu,” ujar Ibran. “Tuh, masih ada, 
lengkap dua-duanya,” jawab Ustadz 
Tohir. Hiperbola? Ya, itulah salah satu 
ungkapan perasaan Ibran dan kawan-
kawan saat menelusuri lereng gunung 
arjuno untuk studi kontekstual di 
Kaliandra Sejati. ada sekitar 122 
kelas 4 SD al Falah Surabaya yang 
mengikuti kegiatan studi kontekstual 
di wilayah tersebut. Kegiatan inti 
yang akan dilaksanakan meliputi 
tanam-panen di perkebunan organik, 
melakukan pewarnaan alam dan high 
roof.

buah murberry gratis di sekitar 
perkebunan. 

“Yang enak itu warna apa 
Ustadz, biru atau merah?” tanya 
Jihan. “warna buah murberry 
semakin gelap semakin enak,”jawab 
Ustadz wildan. “Oh, gitu ya.” Jihan 
memanggutkan kepala tanda 
mengerti.

“adik-adik kita sudah sampai 
di perkebunan organik,” ujar Kak 
Supardi. “Kita bisa melihat banyak 
green house di perkebunan ini, 
yang di dalamnya terdapat dua 
sampai tiga jenis sayur organik 
yang dibudidayakan,” lanjutnya. 
“Loh kak, kenapa green housenya 
diberi pelindung plastik”? tanya 
Keysia. “Untuk melindungi tanaman 
dari hama, cuaca panas, hujan 
dan gangguan lainnya. Itu plastik 
khusus yang mempunyai daya tahan 
keawetan sampai lima tahun dan 
tahan terhadap berbagai kondisi,” 
jawab Kak Supardi.

Tidak menunggu lama peserta 
studi kontekstual masuk ke green 
house untuk praktek tanam 
panen. Jenis-jenis tanaman yang 
dibudidayakan meliputi bayam hijau, 
bayam merah, bawang dan aneka 
sayur organik lainnya. Ternyata cara 
panen dan menanam sayur organik 
sangatlah mudah karena tinggal 
mencabut dan menanam sayur di 
media yang sudah disediakan. Justru 

kehebohan terjadi ketika melihat 
pupuk organik yang digunakan.

“Ustadah Erma ini apa?” tanya 
Naira sambil menunjukkan benda kecil, 
agak hitam sebesar kerikil. “Itu kotoran 
kambing,” jawab Ustadzah Erma. “Yek 
....Yek ..... Jijik ... Jijik ....” Semua anak 
kaget. Dengan kalem Kak Supardi 
menenangkan “Tenang adik-adik, itu 
memang pupuk organik untuk sayuran 
dan sudah melewati tahap pengolahan 
dulu sehingga baunya sudah tidak ada. 

Memang itulah keunggulan 
perkebunan organik, tanpa zat kimia 
sedikitpun untuk pemupukannya. 
Bahan yang digunakan pupuk 
merupakan bahan dari sampah 
tumbuhan, kotoran hewan dan 
organik lainnya yang mudah diserap 
oleh tanah. Jika menggunakan pupuk 
organik maka di posisi hari tertentu 
tidak perlu diberi pupuk lagi karena 
tanah tersebut akan subur secara 
alami. Dari segi harga pasti untung dan 
dari segi kesehatan tidak diragukan 
lagi. Menguntungkan bukan? Mari kita 
kembali ke alam. (ahmad Muthohirin)

Back to Nature, Menyehatkan
dan Menguntungkan

Kiprah SD

Kegiatan tanam panen 
merupakan kegiatan yang sangat 
menguras tenaga. Bagaimana 
tidak, peserta harus menuju 
lokasi perkebunan organik melalui 
jalan setapak, berbatu, kiri kanan 
terdengar suara serangga khas hutan. 
Namun terbayar lunas ketika sampai 
di lokasi perkebunan organik. Nuansa 
tenang menyelimuti seluruh peserta 
karena pemandangan lereng gunung 
yang indah, banyak bunga, samar-
samar di atas puncak gunung arjuno 
terlihat salah satu air terjun yang 
menjadi sumber mata air prigen. 
Selain itu, peserta dapat memakan 

S
ejak pagi, keriuhan terdengar 
di sepanjang sisi tribun kanan 
maupun kiri. Tidak hanya 
para siswa, tetapi juga para 

orangtua yang menemani buah hati 
mereka tampil. 

Pagi itu seluruh siswa SD al Falah 
Surabaya mengadakan pergelaran 
kolosal yang bertajuk Gebyar Karya 
Siswa (GKS). Kolosal karena memang 
diikuti oleh seluruh siswa SD al Falah 
tanpa kecuali. Ini kegiatan yang ke-6. 
Pada awalnya adalah kegiatan rutin 
dua tahunan. Namun, mulai tahun 
ini Insyaallah akan diadakan setiap 
tahun. 

Judul GKS kali ini adalah “Ketika 
Bunga Bangsa Bersemi.” Bercerita 
tentang Indonesia di masa sebelum 
merdeka, masa peperangan, masa 
kemerdekaan, masa kini. Diramu 
menjadi cerita yang saling berkaitan 
dengan memaksimalkan seluruh 
potensi yang ada. Seluruh acara 
dipandu oleh Ustadzah aulia dan 
Ustadzah Ni’mah selaku pembawa 
acara. Dengan ditunjang lighting 
dan  tiga layar besar di belakang 
panggung, semakin menambah 
kemegahannya. 

Kegiatan ini bertujuan untuk 
mewadahi potensi siswa di luar 
potensi akademik. Hal ini pula yang 
diapresiasi oleh Ibu Ellys Nanik, M.Pd 
selaku pengawas SD al Falah. Dalam 
pidato sambutannya disampaikan 

bahwa mestinya setiap sekolah harus 
mempunyai wadah bagi siswanya 
dalam mengembangkan potensi 
non akademik. Selaras dengan 
hal tersebut, Ustadzah Fauziah 
selaku Direktur LPF memberikan 
kesempatan yang lebih luas kepada 
guru sehingga dari tahun ke tahun 
kegiatan ini semakin meningkat 
kualitasnya. Baik dari sisi tampilan 
maupun proses pelaksanaannya. 

Selain karya yang berupa 
tampilan, para siswa juga 
menampilkan karya yang berupa 
pameran hasil karya yang dibuat 
ketika pembelajaran SBdP. Karya 
tersebut berupa wayang karton, 
maket rumah, batik jumput dan 
masih banyak lagi. Pada kesempatan 
ini pula SD al Falah me-launching 
buku Kumpulan Cerita Pendek karya 
siswa kelas 3,4 dan 5 yang berjudul 
Me and Rain. 

Dukungan dari wali murid 
juga tak kalah pentingnya. Komite 
Sekolah yang merupakan representasi 
seluruh wali murid dengan segala 
daya upaya turut serta secara aktif 
dalam menyukseskan kegiatan ini. 
Mulai dari mendesain baju, menjahit 
sampai mencari asesoris yang sesuai 
dengan tampilan. 

Padatnya kegiatan proses 
belajar mengajar tentu saja secara 
tidak langsung menyulitkan siswa 
maupun guru untuk rutin latihan. 

Namun, sekali lagi, kerja sama dan 
keikhlasan seluruh ustaz-ustazah 
lah yang menjadikan proses latihan 
tetap berjalan dengan lancar. Panitia 
acara memilah dan mengolah 
waktu sedemikian rupa sehingga 
pembelajaran tetap dapat berjalan. 
Tidak semudah menuliskan dalam 
kalimat pada prosesnya, tetapi 
alhamdulillah atas ridhaNya, Gebyar 
Karya Siswa dapat berjalan dengan 
sukses.

Sport Centre UINSa menjadi 
pilihan kami pada kali ini. Karena 
akses menuju lokasi yang mudah 
dan lahan parkir yang luas. Selain 
itu, karena daya tampung yang 
sangat besar. Maklumlah, kegiatan 
ini melibatkan sekitar 650 siswa 
ditambah orangtua. Bukan jumlah 
yang sedikit. Meski masih terdapat 
kekurangan pada masalah sound 
system namun secara keseluruhan 
kami mendapat apresiasi yang 
baik. Belum lagi kegiatan usai, 
beberapa siswa bertanya dengan 
semangat,”Kapan GKS lagi, 
Ustadzah?” Subhanallah….

Seperti yang telah disampaikan 
Kepala Sekolah, Ustadz Jantra, 
“Semoga semua kelelahan, semua 
kesibukan menjadikan amal ibadah 
kita semua. Dan siapa tahu, salah satu 
tangan siswa-siswa itu akan menarik 
kita ke surga. amin.” (tika)

Gebyar Karya Siswa ke-6,
Ketika Bunga-bunga Bangsa Bersemi
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Kiprah SDKiprah SD

S
iswa kelas 6, telah memulai dan 
menyiapkan segala sesuatu 
dalam menyambut Ujian 
Nasional. Rentetan kegiatan 

telah dilakukan sejak semester 1. 
Ketika adik-adiknya belajar 1 tema 
setiap bulannya, siswa kelas 6 
harus menyelesaikan 2 tema dalam 
setiap bulan. Itu artinya, mereka 
melaksanakan ulangan harian setiap 
2 minggu sekali. Sehingga, semua 
tema telah habis mereka pelajari di 
semester 1. Ketika semester 2 tiba, 
kegiatan intensif  telah menunggu. 
Setiap hari mereka mengerjakan 3 
mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia, 
Matematika dan IPa. Siang hari, satu persatu 
guru pengajar bergantian masuk ke setiap kelas 
untuk membahas dan menjelaskan hal-hal yang 
dianggap kurang dimengerti. 

Tidak cukup hanya itu, kegiatan selanjutnya 
adalah super intensif. Ya, disebut super karena 
memang kegiatannya sangat super. Siswa 
mengerjakan pre test, dibahas dan dilanjutkan 
post test. Lelah? Bosan? Jelas. Namun bukankah 
ini bagian dari upaya mendapatkan hasil yang 
baik. allah tidak akan mengubah nasib umat-Nya 
tanpa berusaha. 

Tetap Semangat, Anak-anakku!

Untuk mengatasi kelelahan dan kebosanan itu, kelas 6 
mempunyai program refreshing yang kami beri nama Training 
Motivasi (TM). Di semester 2 ini, kami melaksanakan 2 kali 
TM. TM pertama kami laksanakan di akademi Politeknik 
Kelautan dan Perikanan. Di tempat ini siswa mendapatkan 
pengalaman tentang cara mengembangbiakkan ikan, 
memelihara, mengolahnya menjadi makanan. Mereka secara 
langsung menangkap ikan dan kemudian mengolahnya 
menjadi makanan setengah jadi. Bakso ikan, nugget ikan. Tak 
kalah menarik adalah mencabut duri ikan. 

 Sedang TM  ke dua dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama, 
mendengarkan motivasi dari Ustadz Chudzil Chikmat 
dari Sekolah Motivasi. Tak hanya mendengarkan, mereka 
secara aktif bermain dalam game-game yang menantang. 
Mematahkan pensil dengan satu jari, melubangi kentang 
dengan sedotan hanya dengan sekali tusuk, memecahkan 
botol hanya dengan menepuk tutupnya. Semua permainan ini 
dianggap sesuatu yang tidak mungkin. Namun ternyata bisa 
dilakukan. Banyak dari mereka yang berhasil, tak hanya satu-
dua saja. Man jadda wajada.

Sesi kedua dilaksanakan di Kebraon Sport Centre (KSC). Di 
tempat ini kami bermain dan bertanding futsal. Bukan siapa 
yang menang, atau siapa yang kalah. Tapi ini adalah tentang 
sportifitas, kejujuran dan kedisplinan. Bersedia siapapun 
menjadi anggota tim dan bersemangat berjuang. Semua 
menjadi pemenang. Pemenang yang sesungguhnya. 

Semoga program yang telah direncanakan, mendapat 
bonus dari allah Swt berupa hasil yang maksimal di Ujian 
Nasional nanti. Namun, akhlaq yang mulia tetap menjadi yang 
utama ya, Nak! tetaplah semangat, anak-anakku. (tika)

Mengenal
Makanan Sehat, Yuk!

Mengenalkan makanan sehat dan bergizi 
sudah semestinya ditanamkan sejak usia dini. 

Pembelajaran tematik menjadi sumber ilmu 
pengetahuan yang otentik. Peserta didik dapat 

mengambil pelajaran dan pengalaman, termasuk 
praktik pembuatan makanan bergizi yang 

diselenggarakan SD Al-Falah ini.  

P
enuh riang dan semangat terpancar di raut wajah 
peserta didik kelas II. Sesuai arahan dari guru 
pendamping, tangan mungil itu terlihat dengan 
cekatan menata komposisi bahan yang perlu 

dipersiapkan. Bertempat di auditorium SD al-Falah para siswa 
tersebut diajarkan bagaimana membuat dan mengenalkan 
makanan sehat--Salad--, pada Rabu 29 Maret 2017.   

Selain terlihat bersih, nampan itu tertata rapi sekaligus 
dibentuk formasi dua baris lima kolom. Nampan tersebut ada 
yang berbentuk persegi dan ada pula yang persegi panjang. 
ada pula yang berwarna biru, merah dan hijau. Tidak kalah 
menarik, berbagai jenis buah segar tertata dengan rapi di 
atasnya. Tidak kurang dari sepuluh jenis buah tertata manis 
yang menggoda selera.   

Bagi guru kelas II sangat penting mengenalkan 
makanan sehat, tidak sekedar teori yang 
disampaikan di dalam kelas. Melainkan, anak-anak 
harus diajak praktik dan ditunjukkan langsung jenis 
makanan sehat beserta cara membuatnya. 

Menurut ahli gizi, fungsi makanan adalah 
sebagai sumber energi bagi manusia. Oleh sebab 
itu, sebaiknya sejak dini diajarkan memperhatikan 
makanan sehat dan bergizi untuk asupan kebutuhan 
tubuhnya. Kalau salah memilih jenis makanan, bisa 
jadi makanan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. 
“Yang awalnya sebagai energi, bisa menjadi sumber 
penyakit. Pasalnya, makanan tidak terjaga dengan 
baik dari sisi kebersihan dan nilai gizi yang tidak 
diperhatikan.

Mengenalkan jenis makanan sehat pembiasaan 
sejak usia dini sangat penting. Dengan begitu, 
mereka akan terbiasa makan makanan sehat dan 
bergizi. Lebih jauh, anak-anak akan lebih selektif 
memilih jenis makanan. Minimal mereka tidak akan 
jajan sembarang tempat. 

Selain membuat makanan, dalam pembelajaran 
itu anak-anak diajarkan bagaimana menjaga agar 
kebersihan makanan tetap terjaga. Contohnya, 
makanan harus dipastikan bersih. Untuk yang perlu 
dilakukan adalah, pertama, buah-buahan harus 

dicuci terlebih dahulu sebelum dimakan. Kedua, 
memastikan makanan tidak terbuka. Kalau dibiarkan 
terbuka takutnya ada benda atau hewan yang 
menyebabkan makanan tidak steril, bersih, akibatnya 
sebagai sumber penyakit. 

Tidak kalah menarik, di akhir dari acara 
tersebut, anak-anak dijelaskan akan manfaat buah-
buahan. Buah-buahan merupakan salah satu jenis 
makanan yang mengandung kaya akan vitamin dan 
mineral yang dibutuhkan untuk menunjang fungsi 
tubuh yang baik. Selain itu, buah-buahan berfungsi 
menjamin agar kesehatan lebih optimal serta 
berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan 
emas anak-anak. (anis)
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I
tulah kalimat yang bisa kita 
temui pertama kali saat 
memasuki kantor PMK 
(Pemadam Kebakaran) wilayah 

4 wiyung Surabaya Barat. Petugas 
PMK tidak akan pulang sebelum 
berhasil memadamkan api di lokasi 
kebakaran. Hari itu, sebanyak 116 
siswa kelas 1 SD al Falah Surabaya 
didampingi 9 guru mengadakan 
kegiatan di luar kelas dengan 
tema “Bencana alam” di kantor 
PMK wiyung di bawah pimpinan 
Komandan Peleton Bapak agus 
Sartono.

Tepat pukul 08.00 wIB siswa-
siswi SD al Falah tiba di kantor 
PMK. Mereka disambut dengan 
sangat ramah oleh 6 petugas 
PMK. anak-anak duduk dengan 
tertib mendengarkan penjelasan 
dari Komandan agus. “Siapa yang 
pernah melihat kebakaran?” tanya 
beliau,“Saya Pak. Di KPU. Rumah saya 
dekat KPU, Pak,” jawab Rizky dari 
kelas 1a. 

Lalu Komandan agus 
menjelaskan apabila lonceng 
dibunyikan lebih dari 1x dan ada 
“Berita 65” artinya sedang terjadi 

Pantang Pulang
Sebelum Padam

kebakaran dan petugas PMK harus 
segera tiba di Tempat Kejadian 
Kebakaran(TKK), tidak boleh lebih 
dari 7 menit. Itulah sebabnya mobil 
PMK menyalakan lampu Rotari yang 
berwarna merah disertai bunyi 
sirine yang keras agar  pengguna 
jalan yang lain member jalan dan 
mereka bisa segera sampai di TKK. 
“Mengapa lampu Rotari berwarna 
merah, Pak?” tanya Satria, siswa kelas 
1a, “Lampu Rotari berwarna merah 
karena berhubungan dengan keadaan 
gawat darurat. Kalau yang berwarna 
biru berhubungan dengan aparat 
pemerintah,” jawab Komandan agus 
dengan sabar.

Penjelasan berikutnya diberikan 
oleh petugas PMK yang lain, yaitu 
Kak Ilham. Beliau mengajak anak-
anak untuk bertanya jawab tentang 
tugas PMK selain memadamkan 
kebakaran. “Menolong kucing turun 
dari pohon, Kak,” jawab Reza dari 
kelas 1C. “Benar,”kata Kak Ilham. 
Ternyata tugas PMK banyak teman-
teman, antara lain, memadamkan api, 
pencarian orang hanyut di sungai, 
menolong binatang, evakuasi pohon 
tumbang.

anak-anak juga dikenalkan 
macam-macam pakaian yang 
dikenakan para petugas pemadam. 
ada jaket tahan panas yang berwarna 
jingga yang dilengkapi dengan helm 
tahan panas berwarna putih yang 
bila gelap akan berubah menjadi 
hijau. ada juga baju tahan api yang 
berwarna silver dilengkapi helm 
dengan warna yang sama. Bedanya 
untuk helm tahan api tertutup sangat 
rapat seperti astronot. Selain baju 
tahan panas dan tahan api, peralatan 
petugas PMK selain mobil pemadam 
ternyata banyak juga. ada selang 
pemadam besar berwarna putih yang 
dihubungkan kehidran air, selang 
kecil, gergaji listrik, tang ukuran 
raksasa, sekop dan linggis. 

“Kak, bagaimana caranya 
menjadi petugas PMK?” tanya salah 
satu siswa. “adik-adik harus  jaga 
kesehatan dan jaga makan,  jangan 
sampai sakit supaya bisa tercapai 
cita-citanya. Belajar yang rajin 
jangan lupa,” jawab Kak Ilham bijak. 
“Setelah ini, kita akan mencoba 
menjadi petugas  PMK dengan naik 
mobil PMK,” lanjut Kak Ilham yang 
disambut teriakan senang dari anak-
anak. “Horeeeeeeeeeee !”

Guru-guru pendamping juga 
mendapat pelatihan memadamkan 
api memakai aPaR (alat Pemadam 
api Ringan) disaksikan anak-anak dan 
diikuti oleh tepukan meriah anak-
anak saat berhasil memadamkan 
api. “alhamdulillah, ternyata tidak 
sulit,ya, kalau kita tidak panik,” kata 
Ustadzah Tri. Dalam kegiatan ini 
anak-anak diberi pemahaman sejak 
dini tentang bahaya kebakaran, tidak 
boleh main api, apa saja yang boleh 
dan tidak boleh dilakukan dalam 
hubungannya dengan api. Pesan 
dari petugas PMK apabila terjadi 
kebakaran di rumah, yang dilakukan 
pertama kali adalah teriak sekeras-
kerasnya agar orang dewasa di 
sekitar tahu dan segera menolong. 
Segera telepon PMK dengan nomor 
112 bila terjadi kebakaran di sekitar 
kita. (Tri)

Kiprah SDKiprah SD

P
agi itu sangat cerah, bus 
pengantar anak-anak kelas 
1 aBCD sudah siap untuk 
mengantar studi outbound 

di alas Prambon Sidoarjo di hari 
Kamis 13 april 2017. Suasananya 
mendukung, tidak panas dan tidak 
mendung membuat anak-anak 
antusias untuk belajar. Pukul 06.30 
wIB bus mulai beranjak menuju 
lokasi diiringi doa dan pesan yang 
diwakili oleh wakasek Kurikulum, 
Ustadzah Izzaty Latifiyah. Beliau 
berpesan agar anak-anak selalu 
sopan dan taat dengan apa yang 
disampaikan oleh kakak pembina 
maupun ustadz /ustadzah.

Pukul 08.30 wIB sampailah 
para generasi penerus bangsa ini 
untuk mempelajari sesuatu yang 
ada di sana. Kakak pembina sudah 
menunggu kedatangan mereka 
yang siap memandu mereka belajar 
tentang kemandirian untuk jadi anak 
yang pemberani, bersemangat dan 
kreatif.

Tibalah saatnya untuk bermain 
flying fox yang pasti akan menguji 
para siswa untuk jadi pemberani dan 
smart, namun tetap butuh bimbingan 
untuk melawan ketakutan. 

Kegembiraan terlihat di wajah 
mungil para siswa ketika sampai pada sesi 
penangkapan ikan hias. Ikan tersebut harus 
ditangkap dengan tangan terbuka tanpa alat 
penangkap. Diantara mereka ada siswa yang 
cekatan menangkap ikan lebih dari lima ekor 
sambil berteriak, “Ustadzah aku dapat lima 
ekor, he... he... he...”

diberikan ujian, yaitu uji 
kemampuan tentang ilmu 
pengetahuan lingkungan 
hijau.

Setiap siswa diberi 
pertanyaan dan yang  
menjawab akan mendapatkan 
hadiah. apa hadiahnya? 
Yaitu memetik buah jambu 
yang sedang panen. wow! 
Begitu menyenangkan! Para 
pemenang diabadikan dengan 
berfoto sambil memetik 
buah.

Saat ishoma para siswa 
shalat berjamaah dan 
acara yang terakhir makan 
bersama dan bersiap-siap 
untuk kembali ke sekolah. 
Dari pembelajaran di atas 
dapat kami simpulkan bahwa 
mencari ilmu tidak hanya di 
bangku sekolah namun di 
lingkungan sekitar dapat kita 
jadikan sebagai wahana untuk 
mencari ilmu. Seperti kata 
sebuah makolah, ”Carilah 
ilmu walau sampai ke negeri 
Cina.” Ilmu allah sangat luas 
dan dapat dijangkau siapa 
saja yang menginginkannya. 
(Yatimah)

Panen, Yuk!

Pada saat sesi meniti ayunan, tali 
gantung, panjat jaring, para siswa sangat 
heboh ditambah dengan merangkak di 
bawah jaring, bagaikan latihan para tentara 
yang siap melawan musuh-musuhnya. Lebih 
mengasyikkan ketika cabut tanaman sayur-
sayuran. Para siswa pemberani mencabut 
dengan sekuat tenaga sehingga putuslah 
tangkainya. Lucu dan sangat menggelikan. 
Yang paling mengesankan dan menjadi 
kenangan bagi para siswa, sekaligus sebagai 
hasil tes dari pembelajaran, anak-anak 

22 Media Pendidikan Al Falah 23Edisi Ramadhan 1438 H / Juni 2017



Belajar dari Petani dan Alam Sekitar

Kiprah SMP

P
ersiapan yang matang telah 
dilakukan oleh peserta study 
excursion SMP al Falah 
Deltasari. Rabu, 15 Maret 2017 

wIB. Upacara pemberangkatan dibuka 
oleh Ustadz Kusmanto selaku wakasek 
Kesiswaan serta Ustadz anshor selaku 
ketua panitia. Tepat pukul 08.00 wIB, 
13 unit kendaraan yang sejak pagi 
berjajar di halaman sekolah berangkat 
mengantarkan ke lokasi tujuan. Kurang 
lebih dua jam kemudian, tepatnya 
pukul 10.00 wIB, rombongan tiba di 
lokasi penginapan, yakni Villa Sastro 
yang letaknya di tengah pemukiman 
warga Desa Claket. Pemandangan 
indah disertai udara sejuk menambah 
suasana berbeda dari lingkungan 
tempat tinggal sehari-hari. Sesampainya 
di sana, rombongan siswa disambut 
oleh pendamping EO (Event Organizer) 
yang sangat atraktif. Permainan 
seru dilakukan dengan riang dan 
menyenangkan. Setelah lelah bermain, 
selanjutnya makan siang diteruskan 
dengan shalat Dhuhur berjamaah. 

Kegiatan yang ditunggu-tunggu 
adalah panen raya. Kami membawa 
beberapa perlengkapan untuk pergi 
ke ladang milik petani setempat yang 
hasil tanamnya akan dipanen. Kami 
berjalan menyusuri ladang hijau dan 
pemukiman warga yang sangat asri. 
Dalam perjalanan, tampak sungai yang 
airnya sangat jernih, petani yang sibuk 
mengairi sawah, hewan-hewan ternak 

yang sehat dan hasil-hasil bercocok 
tanam yang siap panen. Tidak terasa 
rombongan sampai di sebuah petak 
tanah yang enam bulan sebelumnya 
sudah ditanami benih ubi jalar. 
Sebelum turun untuk memanen, 
petani memberi arahan bagaimana 
cara memanen ubi yang baik. 
arahan pun sudah kami dapatkan, 
waktunya melakukan panen ubi 
bersama-sama. Tidak peduli tangan 
terkena tanah, baju dan celana yang 
terkena noda, yang jelas pada saat 
itu anak-anak antusias memanen 
ubi. Hasilnya, lebih dari 15 karung 
ubi hasil panen didapatkan.

Malam harinya, para siswa 
mendengarkan presentasi dari 
kepala Desa Claket mengenai 
informasi profil Desa Claket yang 
ternyata desa ini juga memiliki home 
industry penghasil makanan olahan 
ubi dan segala hasil tani lainnya. 
Semua informasi yang diperoleh 
selanjutnya wajib dituangkan dalam 
tugas dengan membuat mind 
maping dan short movie. Sebelum 
melakukan istirahat dan makan 
malam, guru pendamping dan 
anak-anak melakukan shalat Isya’ 
berjamaah. 

Kamis, 16 Maret 2017 dini 
hari, kegiatan diawali dengan shalat 
Tahajud yang diteruskan shalat 
Subuh berjamaah. Udaranya yang 
segar disertai aroma embun sangat 

mendukung kegiatan pagi hari dengan 
melakukan olahraga bersama. Olah raga 
ini dilakukan sebagai pemanasan untuk 
bekal pergi ke air Terjun Surodadu. 
Subahanllah, begitu menakjubkan 
kebesaran allah yang satu ini. Kondisi 
air terjun yang masih asli dan belum 
terjamah banyak orang, air yang jernih, 
pepohonan rindang dan hijau berdiri 
tegak ditopang akar-akar yang sangat 
kuat dan bebatuan alam yang begitu 
kokoh dialiri derasnya air terjun. 

Sebelum pulang, para siswa 
melakukan kunjungan ke home industry 
untuk melihat produksi olahan ubi dan 
tentunya membeli untuk dijadikan 
buah tangan. Kegiatan selama dua hari 
di Desa Claket memberikan banyak 
pelajaran hidup. Pertama, mengenai 
panen raya. Ubi yang sehari-hari 
jarang kita konsumsi atau bahkan kita 
sepelekan, ternyata dihasilkan melalui 
proses yang sangat panjang. Petani 
berjuang selama 6 bulan, menanam 
dan menyiraminya agar ubi tersebut 
bisa dijual dan diolah menjadi banyak 
variasi makanan yang lezat. Kami yang 
baru memanen ubi beberapa jam saja 
merasa sangat lelah apalagi mereka 
yang setiap hari melakukannya. Kedua, 
bagaimana menjaga air terjun agar 
tetap indah dan asri. Semua yang allah 
ciptakan di muka bumi ini diperuntukkan 
bagi manusia untuk diambil manfaatnya, 
maka kita patut menjaga dan tidak boleh 
merusaknya. (QS. 2:60). (annura w)

Kiprah SMP

K
egiatan belajar dengan 
berwisata diselenggarakan 
setiap tahun dan kegiatan 
ini dikhususkan di kelas 7. 

Kegiatan dilakukan untuk menyiapkan 
siswa belajar dengan apa yang ada di 
sekeliling sehingga siswa tidak monoton 
belajar di sekolah saja.

Kegiatan studi wisata ini 
dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 
2017 dengan lokasi yang dituju adalah 
Jatim Park 1 yang berada di kota Batu. 
Siswa yang mengikuti kegiatan tersebut  
adalah 83 siswa laki dan 79 siswa 
perempuan.

Pemberangkatan didahului oleh 
upacara pelepasan yang berisi motivasi, 

Belajar dengan Bertadabbur Alam
doa dan absen siswa serta pembagian 
kelompok. Tepat pukul. 07.15 wIB 
siswa masuk ke bus. Tampak raut 
ceria terpancar di wajah semua 
siswa. Pada pukul 10.15 wIB sampai 
ke lokasi Jatim Park 1 dan setiap 
kelompok meneliti dan mengerjakan 
materi yang sudah diberi oleh ustadz 
dan ustadzahnya. Selesai kegiatan 
penelitian, semua siswa berkumpul 
di arena pertunjukan untuk 
menyelesaikan dan mengumpulkan 
tugas yang sudah diberikan. 

Salah satu siswa kelas 7.3, Razzan 
mengutarakan bahwa penelitian ini 
sangat membantu kegiatan belajar 
karena hampir semua bidang studi 
ada di sana. Setelah menyelesaikan 
tugasnya dan dikumpulkan, para siswa 
melanjutkan ishoma. Pukul. 13.00 
wIB siswa diberi kebebasan untuk 
bermain di lokasi sekitar Jatim Park 1 
dan ketua rombongan Ustadz Tawwab 
menyampaikan bahwa kegiatan 
bermain selesai pukul 15.30 wIB. 

“Permainan yang ada sangat 
menyenangkan karena baru pertama 
kali siswa kelas 7 berwisata bersama,” 
celetuk adib kelas 7.1. Senada dengan 
Ghaiza, siswa kelas 7.4 ini mengutarakan 
jika belajar bersama dengan berwisata 
sungguh menyenangkan dan pola 
pembelajarannya bisa langsung 
diterapkan. “Biasanya belajar di sekolah, 
sekarang bisa melihat secara langsung 
obyek yang kita pelajari. Senang sekali, 
Ustadz.”

Kegiatan studi wisata ini memiliki 
tujuan khusus, yakni memperdalam 
pengetahuan siswa pada mata 
pelajaran, diantaranya; Bahasa 
Indonesia, PKn, IPS, IPa dan Prakarya. 
Misalnya pada pelajaran IPS siswa dapat 
menceritakan dan mencatat mengenai 
sejarah bangsa Indonesia pada zaman 
penjajahan Belanda di tiap-tiap daerah. 
Kegiatan ini selain menyenangkan 
juga menjadi penyegaran dalam 
menyampaikan pesan moral kepada 
siswa. (M. ainur Rofiq).

P
engalaman adalah guru 
yang terbaik. Selama ini 
beberapa even lomba robot 
sudah pernah diikuti tetapi 

prestasi baru teraih setelah sekian 
kali. alhamduliha akhirnya juga 
dapat prestasi juara III robot di wIRC 
(wonderful Indonesia Robot Challenge) 
2017 se-Jawa Timur Eco Green Park 
Batu Malang. Pretasi ini adalah surprise 
dan kado terbaik di akhir semester dua 
kelas VII. Perasaan senang dan kaget 
turut menyertai. “Kami sangat senang 
dan ada rasa kaget dan gugup,” ujar 
Lizamul arsi.

Tim SMP al Falah Deltasari terdiri 
dari tiga orang yaitu M. Lizamul 
arsi, Sufyan Kevin dan Sulthan a.P. 
Semuanya adalah siswa kelas VII-5. 
Untuk mempersiapkan lomba ini, para 
siswa berlatih selama kurang lebih dua 
pekan bersama teman-teman yang lain. 
Latihan dengan sabar dibimbing oleh 
Mas Satrio guru ekskul robotika SMP al 
Falah Deltasari. “Belajar merakit robot, 

Raih Juara Robot Se-Jatim

memprogram dan selalu berdo,a” kata 
Lizamul arsi

Prestasi juga diukir saat para siswa 
mengikuti lomba wIRC (wonderful 
Indonesian Robot Challenge) Eco Green 
Park Batu dalam kategori Robot Rescue 
se-Jawa Timur. “ alhamdulillah, meraih 
juara I dan kategori Robot Sumo Juara 
III,” ungkap Nandatama Bagus adisaka 
siswa kelas 8-5 yang dibenarkan oleh 
Faiz Haq Noviandra siswa kelas 8-3 
yang menjadi satu tim. 

Dengan prestasi ini 
semakin memotivasi untuk 
terus giat berlatih dan 
belajar, karena tidak ada 
prestasi tanpa usaha keras 

dan doa yang selalu mengiringi. Prestasi 
ini bukan hanya prestasi satu tim, tetapi 
prestasi dari semua pihak. Tidak kalah 
pentingnya adalah peran orangtua yang 
selalu mendukung anak-anak dengan 
memberikan fasilitas, memotivasi 
dan mendoakan. “Orangtua kami 
selalu mendukung dengan membiayai 
semua keperluan, memotivasi dan 
mendoakan” ujar Bagus. (Indarto)
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Kiprah SMP

P
eringatan Isra’ Mi’raj 1438 H 
pada tahun ini dimeriahkan 
dengan berbagai lomba-
lomba ke-Islaman, yang 

diselenggarakan oleh pengurus Remas 
SMP al Falah Deltasari bersama 
beberapa pengurus OSIS. Kegiatan 
PHBI Isra’ Mi’raj tersebut bertujuan 
untuk mengingatkan siswa-siswi akan 
peristiwa besar dalam sejarah Islam, 
yaitu diperintahkannya Rasulullah 
Saw dari Masjidil Haram ke Masjidil 
aqsa, kemudian dilanjutkan ke 
Sidratul Muntaha hanya dalam satu 
malam bersama malaikat Jibril. Dalam 
peristiwa tersebut beliau mendapat 
perintah shalat 5 waktu sebagaimana 
yang telah menjadi kewajiban seluruh 
umat Islam sampai saat ini.

Isra’ Mi’raj Tingkatkan Ibadah, 
Prestasi, Ilmu dan Amal

Selain itu, kegiatan tersebut 
bertujuan untuk membangun dan 
mengembangkan semangat belajar 
dan meningkatkan kreativitas siswa 
dalam pengembangan bakat di bidang 
seni Islami dan pengetahuan agama 
Islam. Harapannya agar menjadi anak-
anak yang tangguh dan unggul dalam 
berilmu, beribadah dan berakhlaqul 
karimah.

Berlandaskan pada tujuan di 
atas, pengurus Remas mengadakan 
kegiatan PHBI Isra’ Mi’raj 1438 H yang 
dilaksanakan pada hari Jum’at, 28 april 
2017. Rangkaian acara peringatan Isra’ 
Mi’raj diawali dengan tampilan grup al 
Banjari waliyyul Musthofa SMP al Falah 

Deltasari. Dilanjutkan dengan acara 
pembukaan oleh MC yang dipandu 
oleh Isnuansa Maharani dari kelas 8-4, 
Naura Sheika dari kelas 8-2 dan Raihan 
Hadinata dari kelas 8-1. Pembacaan 
ayat suci al-Quran oleh M. Yazid Hakim 
dari kelas 7-3 dengan sari tilawah oleh 
Najla allisya dari kelas 8-6. Sambutan 
perwakilan panitia oleh Stevani 
azzahra dari kelas 8-6, sambutan dari 
Kepala Sekolah yang diwakili oleh 
Ustadz Kusmanto dan rangkaian acara 
pembukaan ditutup dengan doa yang 
dibacakan oleh Ustadz Sunarno.

Kegiatan PHBI Isra’ Mi’raj 1438 H, 
dilanjutkan dengan berbagai macam 
lomba Islami, yaitu lomba kultum, 
kaligrafi, tahfidz, nasyid corner dan SMS 
(Sai’s Missions of Spelfads). Kegiatan 

lomba-lomba tersebut dilaksanakan 
mulai pukul 09.00 wIB hingga pukul 
14.00 wIB dan hanya diikuti oleh siswa-
siswi kelas 7 dan 8, dikarenakan siswa 
kelas 9 sedang ada kegiatan Pre-test 
dan post-test pada pagi harinya. Lalu 
dilanjutkan dengan kegiatan kunjungan 
dan doa bersama di Panti asuhan 
Himmatun ayat, waru, setelah shalat 
Jum’at. Pengumuman pemenang lomba 
dan penyerahan hadiah dilaksanakan 
pada pukul 14.30 wIB sampai selesai.

Para pemenang lomba 
diantaranya, juara I lomba kultum 
diraih oleh Stephanie Putricia dari kelas 
8-4 dan juara II diraih oleh andi Putri 
Maharani dari kelas 8-2. Juara I lomba 

kaligrafi diraih oleh Lintang Zahra dari 
kelas 7-6 dan juara II diraih oleh M. 
fadhly dari kelas 7-3. Juara I lomba 
nasyid corner diraih oleh grup vokal 
dari kelas 8-2 dan juara II diraih oleh 
grup vokal dari kelas 7-3. Juara I lomba 
tahfidz putra diraih oleh tim kelas 8-1 
dan juara II diraih oleh tim kelas 8-3. 
Juara I lomba tahfidz putri diraih oleh 
tim kelas 7-4 dan juara II diraih oleh 
tim kelas 7-2. Juara I lomba SMS putra 
diraih oleh tim kelas 8-5 dan juara II 
diraih oleh tim kelas 7-1. Juara I lomba 
SMS putri diraih oleh tim kelas 8-2 dan 
juara II diraih oleh tim kelas 7-2.

Inilah gambaran kegiatan 
PHBI Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad 
Saw 1438 H yang telah terlaksana 
sesuai program kerja Remas SMP al 

Falah Deltasari periode 2016-2017. 
Mudah-mudahan seluruh rangkaian 
acara pada kegiatan tersebut dapat 
bermanfaat khususnya bagi siswa-
siswi SMP al Falah Deltasari. Mari 
jadikan kegiatan PHBI Isra’ Mi’raj 
tersebut sebagai motivasi diri untuk 
giat beribadah dan berprestasi dalam 
ilmu, iman dan amal. Dan kita jadikan 
kegiatan-kegiatan PHBI seluruhnya 
sebagai sarana untuk menggali dan 
mengembangkan potensi dan bakat 
siswa dengan tujuan meraih prestasi 
dan kesuksesan bersama. amin. 
(Tawab)

Kiprah SMP

B
erkaca pada kesuksesan 
kegiatan Spelfa Charity yang 
diadakan oleh pengurus Remas 
periode sebelumnya, pengurus 

Remas periode 2016-2017 ingin kembali 
mengadakan kegiatan serupa pada tahun 
ini. Kegiatan tersebut bertujuan untuk 
menumbuhkan rasa cinta dan kasih 
sayang kepada kaum dhuafa dan anak-
anak yatim piatu. Selain itu kegiatan 
tersebut bertujuan untuk menanamkan 
sikap peduli terhadap sesama dan ikhlas 
memberikan sesuatu yang bermanfaat 
bagi orang-orang yang membutuhkan.

Pada periode saat ini pengurus 
Remas mengadakan Spelfa Charity 
dengan mengikuti waktu dan tempat 
kegiatan kunjungan dan doa bersama 
siswa kelas 9, yaitu pada hari Jum’at 
tanggal 28 april 2017, bertempat di 
Yayasan Panti asuhan Himmatun ayat, 
waru, Sidoarjo. Menurut data, panti 
asuhan tersebut membina anak-anak 
yatim-piatu sebanyak 69 anak, dengan 
rincian; 1 anak keterbelakangan mental, 
2 anak yang sekolah di jenjang SMa, 9 
anak yang sekolah di jenjang SMP, 25 
anak yang sekolah di jenjang SD, 27 anak 
yang sekolah di jenjang TK dan 5 anak 
yang sekolah di jenjang Play 
Group.

Berdasarkan 
data di atas, 
pengurus Remas 
bersepakat 
menggalang 
barang dan 
dana sesuai 
dengan 

kebutuhan anak-anak di panti asuhan 
tersebut, yaitu berupa buku-buku 
bacaan atau buku pelajaran baru atau 
bekas yang masih layak konsumsi. 
Perlengkapan sekolah seperti buku 
tulis dan alat tulis, pakaian-pakaian 
baru atau bekas dan sumbangan uang 
seikhlasnya. Penggalangan barang 
dan dana santunan dilaksanakan 
dari tanggal 10 – 26 april 2017, saat 
jam istirahat pertama dan kedua dan 
ditempatkan di perpustakaan SMP al 
Falah Deltasari.

Setelah pamflet disebarkan, 
surat pemberitahuan ke kelas-kelas 
tersampaikan dan diumumkan 
melalui mushalla putra dan putri, 
siswa-siswi beserta ustadz dan 
ustadzah SMP al Falah Deltasari 
pun merespon dan bersemangat 
untuk memberikan donasinya. ada 
yang mengatasnamakan pribadi, 
ada pula yang mengatasnamakan 
kelas. ada yang menyumbangkan 
pakaian, buku-buku cerita, buku-buku 
pelajaran, buku tulis beserta alat tulis 
menulis, tas sekolah, boneka, alat 
penyuling air minum dan ada pula 
yang menyumbangkan uang. Semua 
sumbangan didata oleh pengurus 
Remas dan dibuktikan 
dengan tanda terima. 
Setiap hari sumbangan 
datang silih berganti 
dari awal hingga hari 
terakhir penggalangan 
barang dan dana 
santunan.

Pada hari 

Kamis tanggal 27 april 2017, pengurus 
melakukan penyortiran untuk 
menyeleksi pakaian, buku-buku dan 
barang-barang sumbangan lainnya yang 
masih layak untuk digunakan, sekaligus 
merekap data sumbangan dan 
mengepak barang-barang sumbangan. 
Dari hasil rekap data sumbangan, 
terkumpul 6 paket barang dengan 
rincian pakaian mulai dari ukuran anak-
anak sampai ukuran dewasa berjumlah 
224 pakaian. Buku-buku pelajaran, 
buku-buku bacaan dan buku tulis baru 
berjumlah 108 buku. alat tulis berupa 
pulpen, pensil, stipo, penghapus, tepak 
dan alat tulis lainnya berjumlah 61 
buah. Boneka sebanyak 8 buah. Tas 
baru sebanyak 6 tas, 1 alat penyuling 
air minum (PURE). Untuk sumbangan 
uang terkumpul dana sebesar 
7.092.000 rupiah. Penyerahan barang 
dan dana santunan dilaksanakan pada 
hari Jum’at tanggal 28 april 2017, 
setelah kegiatan shalat Jum’at dan 
makan siang.

Mudah-mudahan kegiatan ini 
menjadi pelajaran dan pengalaman 
berharga bagi siswa-siswi khususnya 
bagi pengurus Remas SMP al Falah 
Deltasari. Semoga apa yang menjadi 
tujuan dan harapan dari kegiatan 
ini dapat tertanam, tumbuh dan 
berkembang dalam diri siswa-siswi 
guna membentuk generasi muda 
yang berakhlaqul karimah dan peduli 

terhadap sesama khususnya 
kepada orang-orang yang tidak 

mampu dan anak-anak yatim 
piatu.(tawab)

Spelfa Charity
Tumbuhkan Kasih Sayang
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Untaian Doa
Menyongsong UNBK

M
engawali kelas sembilan 
yang dianggap sebuah 
gawang akhir dari masa 
SMP, maka para siswa 

mempersiapkannya sedari awal. 
Tentunya target nilai maksimal yang 
diperoleh dengan kejujuran. Bentuk 
kegiatan yang menyertakan hati untuk 
selalu beriman akan menjadi pondasi 
utama dalam menyongsong ujian-
ujian di kelas sembilan.

Tiga tahun bukan waktu yang 
singkat untuk proses pembelajaran. 
Dalam kurun waktu selama 
itu, siswa-siswi menjalani 
pembelajaran yang tidak mudah. 
Saat memasuki gerbang kelulusan 
di kelas sembilan, mereka 
akan mengalami ketegangan 
psikis karena berbagai tuntutan. 
Bersyukurnya, tiap siswa dengan 
kemampuan yang dimiliki siap 
menghadapi UNBK dengan modal 
keimanan mereka. Ya, kejujuran 
adalah modal utama dalam 
pembentukan karakter dibanding nilai 
itu sendiri.

Untuk saat ini, murid kelas 
sembilan punya keingintahuan 
tinggi dan kreativitas yang bisa 
diandalkan untuk menyongsong 
masa depan mereka. Dalam hal 
kemampuan akademik, saat semester 
dua mereka akrab dengan drill soal 

dan persaingan sehat meraih nilai. 
Tiap siswa diajarkan memahami 
soal dan menjawab tepat sesuai 
dengan pemahaman mereka. Untuk 
pemberian reward, akan diberikan 
pada siswa dengan nilai terbaik pada 
program pre dan post test. Menurut 
pengakuan siswa yang berada di posisi 

target masing-masing personal yang 
menyandang gelar murid. Mereka 
yang berhak mendapatkan pendidikan 
yang layak kelak akan mampu 
menghadapi kemajuan zaman tentu 
tidak berdasar pada nilai saja. 

Pada kelas sembilan, siswa-siswi 
merasa seperti saudara antara satu 
dengan yang lainnya. Karena mereka 
tidak hanya merasakan sebuah 
pertemanan  namun lebih dari itu 
sebuah ukhuwah yang diikat oleh 
keimanan dan ketakwaan mereka. 
Sudah bisa dilihat, kelas sembilan 
ini seperti satu tubuh. Ibaratnya, 
bila mata menangis, tangan akan 
segera menghapus dan hati segera 
beristighfar. Sungguh, kekompakan 
mereka juga terlihat pada saat 
awal dan akhir kelas sembilan 

berlangsung. Bisa dilihat saat doa 
bersama menjelang UNBK. Secara 
khusyuk mereka meminta doa dan 
saling memaafkan sehingga UNBK bisa 
lancar.

Kelas sembilan sudah melampaui 
waktu yang cukup dibilang lebih sulit 
dibanding kelas tujuh dan delapan. 
Mereka akan jadi terbaik dengan 
kemampuan yang sudah diusahakan 
maksimal. Semoga, usaha dan doa 
menyertai kebahagiaan mereka saat 
kelulusan kelak. 

(Defiariyani)

pertama akan merasa bahagia karena 
bisa menjadi yang terbaik. Namun, 
ada juga kecewa saat siswa tersebut 
di posisi bukan yang pertama. Hal 
itu dianggap mereka sebagai sebuah 
persaingan yang sehat. 

Nilai memang target dari sistem 
pendidikan kita pada umumnya, 
namun nilai juang merupakan hak 

Kiprah SMP Jendela Keluarga

P
endidikan yang baik, 
berkualitas serta berkarakter 
agama yang kuat merupakan 
alasan kami memilih TK dan 

SD al Falah. Kami sangat menyadari 
akan keterbatasan yang kami miliki. 
Sedangkan kami sangat menginginkan 
untuk memberikan bekal dunia dan 
akhirat bagi anak-anak kami. Kami 
percaya bahwa Lembaga Pendidikan 
al Falah mampu mendidik anak-anak 
secara Islami dan berwawasan masa 
depan.

Lembaga Pendidikan al Falah 
memiliki standar kompetensi yang 
bermutu dalam hal pendidikan. 
al Falah mampu menyesuaikan 
dengan kemajuan ilmu pengetahuan 
teknologi serta perkembangan kondisi 
lingkungan masyarakat saat ini. Selain 
itu al Falah memiliki tenaga pengajar 
yang mumpuni di bidangnya.

Kami menyadari bahwa 
keberhasilan dalam pendidikan 
tidak sepenuhnya dibebankan pada 
lembaga pendidikan. Peran serta 
orangtua dalam mendukung dan 
menjembatani proses belajar putra-
putrinya memberikan sumbangsih 
besar di dalamnya. Pembiasaan untuk 
mandiri dan membagi waktu antara 
belajar, bermain dan beribadah 
merupakan suatu hal yang biasa kami 
laksanakan di rumah.

Kepribadian yang berkarakter 
Islami dapat terwujud dengan pola 
pembinaan yang tepat. Proses 
pendampingan orangtua dalam 

memberikan arahan dan contoh yang 
baik merupakan hal mendasar yang 
harus dilakukan oleh orangtua. Karena 
pola tingkah laku dan kepribadian 
orangtua sangat mudah ditiru oleh 
anak. Yang kami lakukan dalam 
mewujudkan hal tersebut, yaitu 
dengan memberikan jadwal kegiatan 
dari awal bangun tidur hingga akan 
tidur lagi. Jadwal kegiatan ini dibuat, 
dilaksanakan dan harus ditepati 
oleh putra-putri kami. Dengan 
begitu mereka akan terbiasa dengan 
kehidupan disiplin dan mandiri.

Kreativitas, minat dan bakat 
tiap orang berbeda. Termasuk juga 
putra-putri kami. Kami memberikan 
kebebasan pada mereka untuk 
menentukan kegiatan yang dianggap 
baik dan tidak bertentangan dengan 
agama. Kami hanya memfasilitasi dan 
mendukung kegiatan putra-putri kami. 
Salah satunya adalah dengan berusaha 
hadir dalam setiap kegiatan mereka. 
Sedikit banyak hal tersebut akan 
memberikan dukungan 
moril dan semangat 
bagi mereka 
untuk mencapai 
prestasi. 

Tempat favorit keluarga kami 
adalah rumah. Setelah seharian 
disibukkan dengan rutinitas, 
kami dapat berbagi dan bercerita 
tentang segalanya di rumah. Selain 
menghabiskan waktu di rumah, 
kami biasanya jalan-jalan dan 
berolahraga. Traveling  yang  kami 
sukai adalah berkunjung ke obyek 
wisata bahari dan pegunungan. 
Termasuk berkunjung ke tempat 
bersejarah karena kami adalah 
keluarga militer.

Harapan kami sebagai orangtua 
adalah semoga kelak putra-putri 
kami menjadi manusia yang berilmu 
tinggi, berbudi pekerti yang luhur, 
berakhlak mulia dan berprestasi 
dunia-akhirat. Putra-putri kita 
adalah harta yang berharga, maka 
didik dan bekalilah mereka dengan 
dasar agama yang kuat agar kelak 
dapat menerangi jalan hidupnya 
dan orangtuanya di akhirat.(Izzaty)

Anak, Amanah yang Amat Berharga

Biodata keluarga
Nama Ayah : Mayor Marinir Setyo Edi Santoso
Pekerjaan : TNI AL
Nama Ibu : Dessy Sagita Maharani, S.E
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Nama ananda : Muhammad Daeren Tradestyo
  (kelas 4C SD Al Falah)
  Queenthara Maritza Xanahaya
  (TK B3 Al Falah)
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Siapa Dia Siapa Dia

Cita-citaku Menjadi Astronot Suka Membaca

M
embaca memang aktivitas 
yang mudah dilakukan namun 
manfaat yang diperoleh 
sungguh luar biasa. Hanya 

dengan membolak-balik lembar perlembar 
halaman buku, ratusan bahkan ribuan 
informasi telah terserap otak. Itulah aktivitas 
yang gemar dilakukan Bintang aryananda, 
siswa kelas 6, kelahiran Surabaya 31 Januari 
2005 ini. Bagi siswa yang gemar makanan 
bebek goreng tersebut, membaca sama 
dengan menjelajahi dunia hanya dalam 
sekejap saja.

”Saya pernah menjadi pemenang 
peminjam terbanyak perpustakaan 
sekolah,”ungkapnya. Tak heran, dengan 
aktivitas tersebut, Bintang tergolong siswa 
yang berpengetahuan luas. Untungnya, 
perpustakaan sekolah juga memberikan 
fasilitas bacaan yang memadai. ada ribuan 
buku yang tersimpan di rak-rak perpustakaan 

sekolah. Bintang pun bisa memanfaatkan 
perpustakaan untuk kegiatan membaca. 

Dengan banyak membaca, putra pertama 
pasangan wahju witjahja dengan Liz ariestiana ini 
tergolong siswa berprestasi di sekolah.”Mendapat 
banyak bintang saat kegiatan intensif,” tuturnya

Saat ditanya mau jadi apa kelak? Siswa yang 
paling suka ilmu hitung ini menjawab yakin, bahwa 
ia ingin seorang ilmuwan. Dengan bimbingan 
ustadz dan ustadzah serta orangtua, siswa yang 
hoby menggambar ini yakin akan sukses meraih 
impiannya.

“Kami yakin al-Falah memberikan bekal ilmu 
agama, al-Quran dan pengetahuan umum secara 
memadai,” harap ayahnya. 

Tentu saja Bintang juga akan berusaha 
optimal dengan belajar dan berdoa. Selagi ada 
kesempatan, waktu harus dimanfaatkan sebaik 
mungkin. ”Harus dapat merubah diri karena 
karakter kita tidak akan berubah jika kita tidak 
merubahnya,” ungkapnya.

Ingin Jadi Penulis Andal

A
ktivitas tulis menulis di 
tengah perkembangan 
dunia pendidikan 
khususnya dan perdaban 

dunia pada umumnya telah menjadi 
isu yang tidak bisa dikesampingkan 
begitu saja. artinya, eksistensinya 
cukup serius dan penting dalam  
pengembangan potensi diri bagi para 
peserta didik. 

Itulah yang diyakini siswa kelas 
5B yang bernama lengkap Kineisha 
Rana Salsabila ini. Bagi siswa yang 
lahir di Mojokerto 11 November 2006 
tersebut, menulis bukan sekedar gaya 
hidup tapi juga menjadi aktivitas yang 
spesial baginya.” Cita-citaku ingin jadi 
penulis,” katanya meyakinkan.

aktivitas tulis menulis berupa 
pengungkapan ide-ide dan gagasan 
adalah mutlak menjadi tuntutan  

M
asyarakat meyakini jika salah 
satu produk peradaban 
modern dikembangkan 
dengan baik, robot bisa 

meringankan tugas-tugas manusia. 
Faktanya, geliat perkembangan teknologi 
robotika mulai merasuk ke kalangan 
siswa. Saat ini, makin banyak sekolah 
yang memiliki unit khusus robotika. 
Para siswa unjuk gigi dalam berbagai 
kompetisi robot, baik lokal maupun 
regional hingga tingkat nasional. 

Salah satu siswa itu bernama 
Nandatama Bagus adisaka. Siswa kelas 
8.5 yang suka traveling ini demikian 
aktif dalam mengutak-atik elemen-
elemen elektronika untuk menjadi robot 
yang berdayaguna. Kemahirannya itu 
pun mengantarkannya beberapa kali 
menjuarai ajang kompetesi di berbagai 
tempat.

“Juara 1 ITRC (ISTTS Technology 
Robot Competition), juara 1 dan 3 wIRC 

Jago Robotika

AlmArAghy AnnAsAfy nugroho

diacungi jempol. aghy, biasa dipanggil 
diibaratkan kecil-kecil cabe rawit. 

Betapa tidak, banyak prestasi 
sekolah yang diraihnya. Diantaranya 
juara 2 lomba cerita perpustakaan, 
juara 2 lomba pildacil dan al Falah 
award kategori siswa pemberani.

Siswa yang hoby main lego 
ini paling suka pelajaran menulis. 
Tak heran meski masih duduk di 
bangku tingkat B, siswa yang yang 
lahir di Sidoarjo 5 Februari 2011 
ini sudah pandai merangkai huruf 
dan kata-kata. apalagi aghy biasa 
meluangkan waktunya untuk 
membaca buku. Sehingga kosakata 
dan perbendaharaan kata-kata yang 
dihafalnya makin bertambah. Hanya 
duduk dengan sambil bolak balik 
halaman, ribuan informasi sudah 
terserap. 

Bagi bocah manis ini, al 
Falah adalah sekolah yang 
bagus sehingga mampu 
memberikan pendidikan yang 
memadai. Menjadi anak yang 
beriman dan berpegetahuan 
luas pasti menjadi harapan 
semua orangtua. Demikian yang 
menjadi keinginan orangtua 
siswa yang mengidolakan BJ 
Habibie ini. “agar mendapatkan 
pengajaran agama dan umum 
yang berimbang. Semoga Nanda 
mendapat ilmu yang bermanfaat 
dan mampu mengamalkannya,” 
tutur sang ayah. 

Siswa yang gemar makanan 
pudding dan telor ini memiliki 
cita-cita yang hebat. apa itu? 
Menjadi seorang astronot. 
Semoga sukses, ya.

KineishA rAnA sAlsAbilA

peradaban zaman yang semakin kompetitif. 
Yang jelas siapa pun pasti memiliki 
kesempatan yang sama dengan penulis top 
dunia seperti Habiburrahman El-Shirazy, 
andrea Hirata, bahkan JK Rowling, atau Dan 
Brown dengan The Davinci Codenya serta 
penulis beken lainnya. 

agar cita-citanya terwujud, putra 
pertama pasangan M. agung Prihandoko 
Basuki dengan Ema agustina ini mengiringi 
hari-harinya dengan membaca banyak 
buku. Karena membaca merupakan syarat 
mutlak agar dapat menulis dengan baik. 
“Perpustakaan dan toko buku adalah 
tempat favoritku,”ungkapnya.

Menulis memang tak semudah 
membaca. Perlu ketekunan khusus dan 
kedisiplinan dalam mewujudkannya.“Yang 
penting selalu berdoa dan berusaha,” 
ungkap siswa yang mengidolakan Nabi 
Muhammad ini.

bintAng AryAnAndA

nAndAtAmA bAgus AdisAKA

(wonderfull Indonesia Robot Challenge) tingkat Jawa 
Timur, juara 3 ICERO (IT-Smart Computer Electronic 
Robotic Olympiad tingkat SMa,” bebernya.

Selain itu, siswa yang menyukai makanan nasi 
goreng ini mahir dalam berbahasa Inggris. Pelajaran 
yang umumnya menjadi momok ini, bagi Bagus, biasa 
ia dipanggil adalah pelajaran yang menyenangkan. 
asal mau berlatih tanpa takut salah pasti akan dapat 
menguasai dengan baik.

Meski sibuk belajar dan mengasah kreativitas 
di bidang robotika, putra pertama pasangan 
Radian Sasongko dengan Eti Sukaesih ini tetap 
meluangkan waktu untuk membaca al-
Quran. Rasulullah bersabda, “Sebaik-baik 
kalian adalah orang yang belajar al-Quran 
dan mengajarkannya.” (HR. Bukhari). 
Bagus berkeyakinan, tanggung jawab 
seorang Muslim berkaitan dengan 
al-Quran yang paling utama adalah 
membacanya. “alhamdulilah  sudah 
lulus munaqasah al-Quran metode 
Ummi kategori Tahfidz juz 30,” 
ujarnya percaya diri.

M
eski masih duduk di 
bangku TK B2, namun 
putra kedua pasangan 
Imam Turmudzi dengan 

ariyanti Noer Mayasari ini patut 
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Sang Juara Sang Juara

Juar IPU dan Linguistic S2LC se-Jatim

S
emua prestasi tidak diraih dengan gratis, tetapi 
harus dengan kerja keras disertai doa. Kemal 
Fikri Royadi dan Imam wahyu Sobirin telah 
membuktikannya. alhamdulilah mereka dapat 

meraih juara I. Prestasi bergengsi di ajang olimpiade IPU 
(Ilmu Pengetahuan Umum) S2LC (Smala Science and 
Linguistic Competion) 2017 tingkat Jawa Timur. Olimpiade 
yang diselenggarakan SMa Negeri 5 Surabaya ini, banyak 
menyedot peserta dari sekolah SMP negeri dan swasta yang 
ada di Jawa Timur. Sehingga peserta yang ikut membludak, 
kurang lebih lima ratusan pelajar SMP. 

Sebelum mengikuti olimpiade  IPU  S2LC  2017,  para 
siswa dan guru pendamping sudah mempersiapkan diri 
hampir dua bulan dan intensif sepekan. Sebagai persiapan 
untuk OSN Kabupaten dan alhamdulilah lolos mewakili 
Sidoarjo untuk ikut OSN tingkat provinsi. Sehingga 
waktu mengikuti lomba tidak terlalu nervous, bisa lebih 
tenang. Pengetahuan umum dan ilmu sosial adalah hal 

menyenangkan, dengan banyak membaca, wawasan menjadi 
luas. Menurut guru IPS SMP al Falah Deltasari, Kemal dan 
wahyu berbakat di bidang IPS dan pengetahuan umum. 
“Mereka memang berbakat di bidang ilmu pengetahuan 
sosial dan umum, biasa membaca sejarah, geopolitik dan isu 
internasional. Bahkan bertanya di luar materi,” jelas Ustadzah 
arnita, selaku guru IPS. “Perasaan senang, meski sedikit lelah. 
Belajar dan doa membuahkan hasil,” ujar Kemal yang diamini 
wahyu.

Sementara Isnuasa  Maharani dan Rr. Nurhaliza 
Prameswari Utami juga meraih juara II Bahasa Indonesia 
di acara S2LC 2017 Se Jawa Timur yang diadakan oleh SMa 
Negeri 5 Surabaya. “Sehari belajar soal-soal, lihat di internet 
dan membaca buku soal Ujian Nasional milik kakak.” tuturnya 
Dari ratusan peserta yang ikut, dilakukan proses seleksi dengan 
mengerjakan 100 soal pilihan ganda. “Kita lolos di perempat  
final dengan 15 peserta dari sekolah lain,”imbuhnya. 

Kemudian masuk semifinal dengan 10 peserta, semakin 
seru karena tanding dengan 2 tim sekolah lain hingga lolos 
masuk final dengan 5 peserta. Semakin menegangkan karena 
peserta harus bisa cepat membaca cerita dan menghafalkan. 
Mereka diminta bisa jadi repoter, tebak kalimat dan debat. 
Semua ketegangan bisa dilalui dan akhirnya mendapatkan 

juara II. “Rasanya senang, puas dan bangga bisa 
mengalahkan lawan yang kelas 9,” ujar ami panggilan 
Rr. Nurhaliza Prameswari Utami. Prestasi ini bisa diraih 
juga berkat dukungan guru dan orangtua yang selalu 
mendoakan sehinga allah mengabulkan apa yang 
mereka harapkan. (Indarto)

A
lhamdulilah senang bisa 
meraih juara robot kategori 
Senior Programming ICERO 
2017 dengan meraih 

peringkat III di Ciputra world. Melihat 
lawan tanding rata-rata usia SMa 
sebenarnya ada rasa kecil hati. 
Tapi dengan persiapan yang sudah 
dirancang sekitar dua bulan dengan 
latihan sepekan dua kali, perasaan itu 
bisa terkendali. Para siswa berlatih 
bersama teman-teman dengan 
didampingi oleh Mas Satrio, guru ekskul 
robotic di sekolah dan juga latihan di 
tempat les. Ditambah lagi kalau libur 
bisa berlatih sendiri di rumah selama  
dua sampai tiga jam sehari. 

Dengan melihat saingan sekitar 
50-an tim SMP dan SMa se Jawa 

Timur, lelah, capek terbayar dengan 
mendapat juara III. “Sejak kelas tujuh 
belajar robot rasanya tidak sia-sia,” 
terang Nandatama Bagus adisaka 
siswa kelas 8.5 SMP al Falah Deltasari. 
Tentu saja semua ini berkat semangat 
berlatih, usaha, doa, dukungan sekolah 
dan motivasi dari orangtua.  “Bangga 
rasanya, usaha selama dua bulan 
tercapai,” ujarnya.

Di kategori yang berbeda, Junior 
Programming ICERO 2017, Syafiq Rizal 
widiananta kelas 8.3 berhasil meraih 
peringkat ke-6. Prestasi ini cukup 
menyenangkan karena baru pertama 
meraih prestasi kejuaraan robot. 
Selama ini belajar robot di sekolah 
waktu ekskul dan kalau hari libur 
belajar di rumah sekitar satu jam setiap 

Juara Robot di ICERO 2017

Berjaya Di Pordasi

P
ordasi merupakan even yang baru dibuat olah 
beberapa sekolah yang diikuti oleh 6 sekolah 
Islam yang tergabung dalam Forum Komunikasi 
Sekolah Islam atau FOKSI. Sekolah sekolah 

tersebut adalah; al Falah Deltasari, al Hikmah, al Irsyad,  
at-taqwa, Roudlotul Jannah dan Lukmanul Hakim. 
Kegiatan ini bertujuan untuk bermain bersama menjalin 
silaturahim. 

Pada hari Sabtu, 18 Maret 2017, bertempat di 
kampus SMP al Hikmah Surabaya, diselenggarakan 

Persahabatan Olah Raga Dakwah dan Seni atau Pordasi. 
Kegiatan ini berlangsung dari jam 07.00 wIB sampai 
jam 13.00 wIB. acara berlangsung cukup meriah dan 
menjadi prestasi kesuksesan penyelenggaraan kegiatan 
yang melibatkan banyak orang.

Pordasi diikuti oleh 6 sekolah Islam yang tergabung 
dalam Forum Komunikasi Sekolah Islam atau FOKSI. 
Kurang lebih 350 siswa/atlet sebagai peserta kegiatan 
ini. Jika ditambahkan pendamping, wasit dan panitia, tak 
kurang dari 425 orang yang terlibat.

Sejumlah siswa merasakan bahwa kegiatan ini harus 
tetap diadakan agar bibit atlet bisa terasah. “Momen 
ini sangat menyenangkan,” ujar Rajab kelas 8.1. Sejalan 
dengan Travis Valentine kelas 7.1. Menurutnya, Pordasi 
ini membantu untuk menambah jam terbang eksekul 
dan menambah kekuatan mental pada saat bermain di 
luar.

Dalam Pordasi ini dipertandingkan beberapa cabang 
olah raga dan seni yaitu; futsal, basket, bulu tangkis, 
renang serta kaligrafi. alhamdulillah, dalam Pordasi ini 
SMP al Falah Deltasari mendapat banyak kejuaraan dan 
bersaing dengan SMP al Hikmah selaku tuan rumah. ( M. 
ainur Rofiq )

A
lhamdulilah siswa SMP al 
Falah Deltasari berhasil 
merebut juara I kategori 
pencak silat seni tunggal 

putri. Dan berhasil merebut juara 
II kategori pencak silat seni tunggal 
putra. Kejuaraan Pencak Silat Seni IPSI 
(Ikatan Pencak Silat Indonesia) 2017 
tingkat Kabupaten Sidoarjo tersebut 
diadakan di Sport Center SMaMDa 
Sidoarjo. Mereka adalah anindya Gita 
Sasmaya wahyuadi dan Imam wahyu 
Sobirin. Keberhasilan meraih predikat 
juara ini, semakin memperbanyak 
deret prestasi SMP al Falah Deltasari 
Sidoarjo.

Semua prestasi selalu diawali 
dengan sikap optimis, berlatih keras 
dan senantiasa berusaha diiringi 

Juara I dan II
Pencak Silat Seni IPSI 2017

dengan doa. Untuk mengikuti 
kejuaraan pencak silat IPSI 2017 
ini telah disiapkan secara intensif 
dua pekan oleh pelatih pencak 
silat. Dengan latihan di sekolah 
waktu ekstrakurikuler dan latihan 
tambahan di sela-sela belajar. 
Prestasi yang telah diraih ini 
semakin memacu semangat untuk 
terus giat berlatih lebih serius agar 
menjadi inspirasi bagi torehan 
prestasi di masa datang. 

Menurut anindya, baru 
pertama kali ikut lomba pencak 
silat dan langsung mendapatkan 
prestasi. “Pesan orangtua agar 
tidak berkecil hati dan harus 
berani mencoba menjadi yang 
terbaik,”ujarnya. (Indarto).

hari. “Bangga, tidak menyangka dapat 
juara, ternyata poinnya pas,” ujar Syafiq 
(Indarto)
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Gallery Gallery

Kegiatan peringatan HAN di kebun bibit dg 
berbagai lomba

Kegiatan Memancing
di Delta FishingKB-TK Cocking Class at Laziza
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Siswa SD mengikuti kegiatan 
Tiwisada SD bersama dokter gigi 
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Pentas Seni siswa SD di Pameran Umroh 
Holiday Expo di Royal Plaza Kegiatan Enterpreuner siswa SD

Munaqosah Falahy siswa SD
Siswa SD mengikuti Upacara hari pendidikan 

Nasional

Studi Tematik siswa SD di Lab Jenggolo Lomba Kaligrafi dalam acara Israj Miraj Remaja 
Masjid dan Osis SMP Al Falah Deltasari

Belajar Studio Fotografi siswa ekstrakurikuler 
fotografi SMP Al Falah Deltasari

Komitmen menghadapi UNBK dengan tertib dan jujur

Doa Bersama siswa kelas 9 menjelang Ujian Nasional

Berlatih robotik siswa ekstrakurikuler 
robotika SMP Al Falah Deltasari
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Artikel

I
nilah sekelumit pernyataan abah 
Rama Royani dalam buku beliau 
yang berjudul “Talent Mapping” 
inspirasi untuk hidup lebih asyik 

dan bermakna. Dalam seminarnya 
di gedung wanita Surabaya 
tanggal 29 Maret 2017 lalu beliau 
mempertanyakan apa arti sukses dan 
bagaimana menemukan jalan menuju 
sukses? Sukses adalah seberapa besar 
kita bermanfaat bagi orang lain dan 
lingkungan sedangkan jalan menuju 
sukses adalah dengan doa, karena 
setiap manusia mempunyai tugas dan 
tugas manusia itu unik. Untuk itu allah 
memberikan perangkat yang unik 
kepada setiap manusia diantaranya; 
Keistimewaan fisik / panca indera 
dan sifat yang bisa dimanfaatkan 
untuk produktivitas. Keistimewaan 
fisik menghasilkan potensi menyanyi, 
memasak, bercocok tanam, melukis, 
olahraga, memelihara binatang dan 
lain sebagainya, sedangkan sifat 
menghasilkan potensi berjualan, 
bernegosiasi,  mengelola, memotivasi, 
mengajar, merancang, menganalisis, 
memonitor dan sebagainya, sesuai 
dengan firman allah dalam surat al 
Israa’ 70,“Dan sesungguhnya telah 
Kami muliakan anak-anak Adam, 
Kami angkut mereka di daratan 
dan di lautan, Kami beri mereka 
rezki dari yang baik-baik dan Kami 
lebihkan mereka dengan kelebihan 
yang sempurna atas kebanyakan 
makhluk yang telah Kami ciptakan.”  

Talents Mapping adalah peta 
diri yang menunjukkan apa-apa yang 
secara alamiah kita sukai dan tidak 
kita sukai. Beliau  membaginya dengan 
“4E” yaitu Enjoy ( atas apa-apa yang 
dilakukan). Easy (karena enjoy maka 
apapun yang dilakukan menjadi 
mudah). Expert (buah dari melakukan 

apa-apa yang dia suka dengan 
mudah). Earn (imbalan akan datang 
dengan sendirinya kepada mereka 
yang sudah melawati Enjoy, Easy dan 
Expert). Talents Mapping merupakan 
metode untuk mengetahui peta bakat 
seseorang. abah Rama mengartikan 
bakat adalah sifat (personality) 
yang produktif. Dikatakan produktif 
bilamana sifat ini dapat dimanfaatkan 
sebesar-besarnya untuk menghasilkan 
sesuatu dan merupakan kekuatan 
seseorang sehingga ia produktif dan 
asyik dengan apa yang ia kerjakan. 

Hubungan antara bakat dan 
kekuatan adalah hubungan timbal 
balik dan saling membutuhkan. 
Dalam Talents Mapping semua bakat 
berpontensi menjadi kekuatan, tinggal 
bagaimana menyalurkannya. Sebab itu 
Talens Mapping menerapkan prinsip 
aKU yaitu andalkan kekuatan menjadi 
utama dan akui keterbatasan juga 
utama. Dengan meyakini prinsip ini 
diharapkan tetap bersemangat dalam 
hidup dan menunjukkan potensi diri 
serta bersyukur kepada allah SwT. 

Menurut Talents Mapping, ada 
34 tema bakat yang merupakan 
karakter kinerja meliputi, aCHIEVER 
(memiliki stamina yang tinggi dan 
selalu bekerja keras), aCTIVaTOR 
(tidak sabar bertindak, melompat 
sebelum bertindak), aDaPTaBILITY 
(mudah menyesuaikan diri), 
aNaLYTICaL (percaya dan hanya 
menyukai data maupun angka 
untuk diuraikan), aRRaNGER (suka 
menata dan menata kembali), BELIEF 
(suka melayani dan mendahulukan 
orang lain), COMMaND (berani 
berkonfrontasi dan ingin menjadi 
pengendali), COMMUNICaTION 
(suka menyampaikan pikirannya 
dengan cara yang mudah dipahami 

orang), COMPETITION (senang 
membandingkan kinerja dirinya 
dengan orang lain), CONNECTEDNESS 
(kesalingketerkaitan, yakin bahwa 
semua yang ada di dunia ini ada 
sebabnya), CONSISTENCY (adil, 
sesuai dengan aturan), CONTEXT 
(senang dengan sejarah atau masa), 
DELIBERaTIVE (teliti, waspada, hati-
hati melihat sebelum melompat), 
DEVELOPER (senang melihat 
kemajuan orang lain dan senang 
memajukan orang lain), DISCIPLINE 
(pikirannya teratur, runtut), EMPaTHY 
(bisa merasakan perasaan orang lain 
baik sedih maupun senang), FOCUS 
(butuh sasaran sebelum bekerja dan 
tidak suka diganggu ketika bekerja), 
FUTURISTIC (senang membayangkan 
apa yang mungkin terjadi di masa 
mendatang), HaRMONY (tidak suka 
adanya konflik), IDEaTION (memiliki 
banyak ide-ide baru), INCLUDER 
(senang berkumpul, guyub), 
INDIVIDUaLIZaTION (mampu melihat 
karakter kinerja orang per orang), 
INPUT (suka mengumpulkan berbagai 
info atau barang), INTELECTION 
(suka dengan olah pikir), LEaNER 
(senang mempelajari hal-hal baru), 
MaXIMIZER (perfeksionis dalam 
hal hasil), POSITIVITY (pandai 
membawa suasana riang bagi 
teman-temannya), RELaTOR (senang 
bersahabat), RESPONSIBILITY 
(kalau sudah janji pasti ditunaikan), 
RESTORaTIVE (senang mengotak 
atik memperbaiki ke fungsi semula), 
SELF aSSURaNCE (memiliki indra 
ke enam), SIGNIFICaNCE (senang 
tampil dan diperhatikan orang), 
STRaTEGIC (pandai memilih jalan 
terbaik menuru tujuan), wOO (selalu 
menyapa orang walaupun belum 
dikenalnya).

Menyimak Talents Mapping
“Mengambil pelajaran tidak harus dengan pengetahuan 

tetapi juga bisa melalui pengalaman menarik”

Wahyuningsih, S.Pd, MPsi J
am sudah menunjukkan pukul 15.00, namun aktivitas 
belum juga berkurang. dr. Qonita bersiap menuju 
tempat prakteknya di daerah Keputih-Surabaya 
dengan tujuan mulia, yakni menolong sesama. 

Ya, pada edisi kali ini, HaIFa berkesempatan untuk 
bersilaturahim dengan dr. Qonita- alumni TK al Falah 1989, 
SD al Falah 1995, dan SMP al Falah 1998. Nita, demikian ia 
biasa dipanggil, tergolong sebagai wanita yang sangat aktif. 
Bagaimana tidak, di usianya yang matang, ia diamanahi 
untuk mengelola beberapa bidang usaha sekaligus 
mengemban profesi sebagai seorang dokter dan ibu rumah 
tangga. “Cukup melelahkan, namun kita kembalikan semua 
kepada allah. Rezeki allah yang mengatur. Kebetulan allah 
mengamanahkan beberapa usaha. Hendaknya waktu yang 
ada dapat diatur dengan sebaik-baiknya,” ujarnya sambil 
tersenyum. 

Istri dari dr. Belindo wirabuana,Sp.an ini juga 
dikenal sebagai donatur yang aktif dalam kegiatan sosial. 
“Kebetulan rezekinya dilewatkan allah melalui kami, 
sehingga kewajiban kami bersedekah. Mudah-mudahan 
berkah dan bermanfaat untuk sesama,” ujarnya merendah. 
Pemilik dari Lembaga  Kursus mobil “PINTaR,” persewaan 
alat pesta, dan catering “Nita Jaya” ini merasa yakin jika 
seorang hamba menolong agama allah, maka ia pun akan 
ditolong oleh allah SwT. “Setiap hari saya berusaha untuk 
menjadi pribadi yg lebih baik dari sebelumnya, menarget 
diri sendiri untuk selalu menebar kebaikan dan bermanfaat 
untuk orang lain karena segala sesuatu yang kita punya 
baik materi atau non materi adalah hanya milik allah 
semata,” sambungnya. 

alumnus dari SMU Negeri 2 Surabaya dan Fakultas 
Kedokteran Universitas airlangga ini berusaha menjadikan 
“sedekah” sebagai kebiasaan dalam hidupnya. Ia pun 
menambahkan, “Sebenarnya riskan untuk mengatakan 
hal ini, namun saya menjadikan “sedekah” sebagai suatu 
kebiasaan baik dan sebagai bagian dari ibadah saya kepada 
allah dan  harus ditanamkan pada diri seorang muslim. 
Saya pun juga berupaya menanamkan hal tersebut kepada 
putra-putri saya.Semoga kami dapat istiqamah dalam 
melakukannya”.

Ketika ditanya mengenai hikmah sedekah bagi dirinya, 
ia pun menjawab, “Semua itu hanya untuk mendapat ridha 
allah. Kadang allah menggantinya bukan berupa harta 
benda. Kesehatan, keluarga yang harmonis dan anak-anak 

Istiqomahkan Sedekah
yang baik merupakan balasan dari allah untuk diri 
kita.” Di akhir perjumpaan, Nita berpesan bagi adik-
adik yang masih bersekolah di Lembaga Pendidikan 
al Falah Surabaya untuk tetap istiqamah dalam 
melakukan kebaikan, demi meraih kesuksesan dunia 
dan akhirat. Semoga allah memudahkan langkah 
kita dalam membiasakan bersedekah dan menebar 
kebaikan. amin (aulia).

dr. QONITA
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Sang Muadzin

Kolom Masjid

Tasyakur

Generasi Islam telah hadir ke dunia. Semoga menjadi generasi Qurani, cerdas, dan berprestasi.
Dan alangkah mulianya anak kita bila senantiasa dilindungi dengan doa seperti  yang dianjurkan Rasulullah Saw : 

Ibnu abbas menceritakan, bahwa Rasulullah saw membacakan doa perlindungan untuk kedua cucunya,

ٍة مَّ
َ

ّ َعْيٍ ل
ٍة، َوِمْن ُكِ ّ َشْيَطاٍن َوَهامَّ

ِة، ِمْن ُكِ َما بَِكلَِماِت اهللِ اتلَّامَّ
ُ
ِعيُذك

ُ
أ

“aku memohon perlindungan dengan kalimat-kalimat allah yang sempurna, dari semua godaan setan dan binatang 
pengganggu serta dari pandangan mata buruk” (HR. abu Daud 3371, dan dishahihkan al-albani).

1. Putra Ke-1 Dari Ustadzah Listyorini, S.pd.Tanggal Lahir : Kamis, 23 Maret 2017
2. Putri Ke-1 Dari Ustadz Nor Hadi, S.pd.i. Tanggal Lahir : Selasa, 28 Maret 2017

S
uara adzan yang berkumandang memanggil 
umat Islam untuk segera melaksanakan 
shalat. Kita terbiasa mendengar, tapi tidak 
pernah tahu siapa yang mengumandangkan. 

Dalam sejarahnya tersebutlah Bilal bin Rabbah 
sebagai orang pertama yang mengumandangkan 
adzan. Suaranya yang merdu mampu menggetarkan 
hati umat Islam waktu itu. Dengan suaraya pula juga 
semakin meringankan langkah  mereka berangkat 
menuju masjid dan melaksanakan shalat berjamaah. 

Dalam tulisan kali ini kita akan berkenalan 
dengan salah satu muadzin di Masjid al Falah 
Surabaya. Beliau adalah Bapak asrofi. Telah menjadi 
muadzin sejak tahun 1997. Setelah lulus dari 
pesantren, Pak asrofi mengabdikan diri sebagai 
muadzin di masjid dekat rumah beliau yakni Masjid 
Istiqbal. Namun, pada suatu saat mendengar bahwa 
Masjid al Falah memerlukan petugas security. 
Dengan tekad hati beliau mendaftar. Sesampainya di 
Masjid al Falah, Ustadz H. ali Mu’tamar dan Ustadz 
H. Syakur mewawancarai beliau. Dan para penguji 
pun berkata,”Kamu tidak pantas jadi security. Coba 
sekarang adzan!” alhasil, suara beliau mampu 
memukau para penguji. Tak perlu menunggu lama, 
keesokan harinya Pak asrofi langsung melaksanakan 
tugasnya sebagai seorang muadzin.

Dua puluh tahun sudah berlalu. Tentu saja 
banyak hal yang terjadi. ada kisah suatu waktu 
Pak asrofi begitu lelahnya. Beliau tertidur di salah 

satu sudut masjid. Karena gugup dan 
terkaget-kaget beliau segera melihat 
jam dan menyadari bahwa telah masuk 
waktu shalat. Segeralah mengambil 
wudhu dan segera adzan.  Baru saja 
mengumandangkan kalimat Allahu Akbar, 
tiba-tiba listrik mati. Rupanya, salah satu 
teman sengaja mematikan listrik 
sambil berlari mendekati Pak 
asrofi. “Baru jam 2 ini, belum 
waktunya adzan…,” ujar teman 
beliau tersebut. “Ternyata saya 
salah melihat jam. Sungguh 
kejadian yang tidak pernah 
saya lupakan,” jelas pak asrofi.

Selain itu, beliau selalu 
menjaga suara dengan rajin 
minum madu dan berusaha 
untuk tidak minum es. Suara 
beliau terdengar 5 waktu 
dalam sehari setiap hari 
Senin,  Selasa dan Rabu 
Subuh. Selebihnya, beliau 
dibantu oleh Pak Farhan 
dan Pak M. Salahudin.
Allahuakbar Allahuakbar..
Laailaahaillallah..
(tika)
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Kolom MasjidKarya Siswa

Bapak dan Ibu Mempunyai Acara 
Kantor, Komunitas, RT, RW, Masjid, 
Atau Special Events Lainnya Yang 

Membutuhkan Pengisi Acara?

Siswa TK, SD, SMP Al Falah Siap Tampil Mengisi 
Berbagai Acara yang Bapak/Ibu adakan.

Kami Siap Mengisi Acara 
Bapak/Ibu dalam Bentuk;

1. Tilawah Al Quran
2. Tartil Al Quran
3. Puisi
4. Rebana

Hubungi

PERMINTAAN
DISAMPAIKAN 1 BULAN SEBELUM 

HARI H PELAKSANAAN
Al Falah Surabaya
Alfalahsurabaya
Al Falah Surabaya

Follow Us On :

5. Nasyid
6. Pencak Silat 
7. Vocal Group 
8. Gerak Dan Lagu

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertandatangan di bawah ini :
Nama :  ....................................................................................................
alamat :  ....................................................................................................
   Telp/HP. .......................................................................................

Orang Tua/wali Murid dari :
Nama anak :  ....................................................................................................
Kelas :  ....................................................................................................
Jenjang Sekolah :  ....................................................................................................
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya mendaftarkan diri menjadi 
donatur YDSF dengan donasi sebesar : Rp. ………………………………… (………………………
……………………………………………………………..) per-bulan.

Kami ucapkan terima kasih kepada Orang tua/
wali murid dan pegawai LPF yang sampai saat ini aktif 
menjadi donatur YDSF.

Seperti yang pernah kami informasikan, dengan 
ditandatanganinya surat kesepakatan kerjasama antara 
Lembaga Pendidikan al Falah (LPF) Surabaya dengan 
Yayasan Dana Sosial al Falah (YDSF) tentang optimalisasi 
pengelolaan dana infak, sedekah, dan zakat, maka kedua 
belah pihak telah bersepakat bahwa : 

Potong disini 

PENDAFTARAN DONATUR BARU

*) Lingkari yang dipilih.
Catatan :
Mohon pernyataan ini diserahkan ke bagian 
keuangan di jenjang sekolah masing-masing.

Surabaya, ………………………………2017

Orang Tua/wali Murid,

(…………………………………………………….)

1. Lembaga Pendidikan al Falah Surabaya mengkoordinasi 
pembayaran donasi seluruh wali murid dan pegawai LPF 
yang menjadi donatur YDSF.

2. Orang tua/wali murid LPF yang menjadi donatur YDSF, 
pembayarannya melalui autodebet atau dibayar tunai di 
sekolah setiap bulan.
Bagi yang belum, kami mengimbau agar bergabung untuk 

menjadi donatur YDSF dengan mendaftarkan diri di bagian 
keuangan jenjang sekolah masing-masing (formulir terlampir).

Selanjutnya, pembayaran melalui: *)
 autodebet
 di bayar tunai di sekolah setiap bulan.

Demikian, semoga allah SwT meridlai 
amal ibadah kita. amin.

Galih: 0813 1414 2015
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