


  

NuaNsa PersatuaN
di Hari PaHlawaN21

Salam

Pembina redaksi :
•  Siti Fauziah, S.Pd. • Drs. Jidi, M.Si.
Pemimpin redaksi: Ana Christanti, M.Pd.
sekretaris redaksi: Galih Rakasiwi, S.Kom. 
redaktur:
•  Dra Kamini (KS KB-TK Al Falah Surabaya)
•  Jantra Malewa, S.H.I. (KS SD Al Falah Surabaya)
•  Darmanto, M.Pd. (KS SMP Al Falah Deltasari)
staf redaksi: 
•  Rina Rahayu, S.Psi. (WKS Kesiswaan KB-TK). 
•  Siti Maryam Imam, S.Pd. (WKS Kesiswaan 
SD) • Kusmanto, S.Pd. (WKS Kesiswaan SMP) • 
Sahada Sri Winarti, S.Pd. • Kartika Nawangsasi, 
S.S. • Izzaty Latifiah, S.Pd. • Wahyuningsih, S.Pd. 
•  Indarto Imam Budoyo, S.Pd. • Abdul Tawwab, 
S.Pd.I. • Aulia Rachmani, S.Pd. 
editor : Abdillah F. Hasan, A.Md.
Penerbit: Lembaga Pendidikan
Al Falah Surabaya 
alamat redaksi: 
Jln. Citarum 23-25 Surabaya
Telp. (031) 5677961, Fax. (031) 5670291
website : www.alfalahsby.com,
e-mail: lpf_sby@alfalahsby.com

Daftar Isi

Guru, Jasamu Tiada Tara14

Kiprah sMP
• Inspirasi Al Quran
 dari Muzammil Hasballah ______________ 22

• AMT Tumbuhkan Motivasi Siswa ______ 23

siapa dia
• MUHAMMAD SAFAROZ ZAIM
 Komitmen Memberdayakan
 Mushala Sekolah ______________________ 25
• SHABRINA ALMAS ZATADINI
 Membangun Optimisme Lewat OSIS ___ 25
• AHDAN ZIYAD ASHIM
 Suka Bermain di Taman ________________ 26
• M. JOFANDA AHSANANJAYA

 Jago Robotika _________________________ 26

sang Juara
• RAVENALA AUKI ZAFRAN KELAS 8.5
 Juara II Lomba Pidato __________________ 27
• ADANINGGAR KIANA NUGROHO
 Juara III Lomba Islamic Story Telling ____ 27
• Juara I Lomba Roket Air ________________ 27
• SULTHAN HAFIDH AWWALUDIN
 Juara I Lomba Musik (Forte 2) __________ 28
• SMP Al Falah Deltasari
 Raih Empat Medali Kejuaraan

 Anggar PORKAB Sidoarjo _____________ 28

Yel-Yel Kepahlawanan
KobarKan Semangat 
perjuangan09

salam
   _____________________________________03

ruang Manajemen
• Nabi Muhammad SAW Idola Terbaik ____04

• Rasulullah Panutan Sepanjang Masa ___05

Kiprah lPF
• Usroh Memperkokoh Ukhuwah Imaniah ____ 07

• Teladan Rasulullah Sebagai

 Warisan Peradaban ____________________08

Kiprah KB - tK

• Menanam Karakter Positif Sejak Dini

 Melalui Sosiodrama ___________________ 10

• Parenting Skill dan Live Performance 

 Latih Anak Percaya Diri ________________ 11

• Sekolah Bersih dan Hijau

 Belajar Pun Senang _____________________12

• Setangkai Bunga

 untuk Guruku Tersayang _______________13

Kiprah sd
• Studi KontekstualPerkuat Pesan Moral ___ 14

• Belajar, Belajar, dan Belajar Lagi ________15

• Let’s Get Wet __________________________16

• Nugget Buatan Sendiri,

 Yummi.....Enak _________________________17

• Yang Hangat dan Nikmat

 Susu Madu Jahe dan Wedang Pokak _____17

• Belajar Demokrasi Melalui Pilpres

 ala SD Al Falah Surabaya ______________ 18

• Tewasnya Jenderal Mallaby _____________19

• Dari Robot Hingga Listrik ______________20

aNaKKu, ilMu adalaH 
BeKalduNia daN aKHirat24

Jendela Keluarga

tamu Kita
Peradapan Rasulullah Muhammad Saw ____ 29

Gallery ________________________________30

artikel
Ibu Adalah Pahlawan Sebenarnya _________ 32

Kolom Masjid
Marbot dan Tugas Mulianya ______________ 36

Karya siswa
Ibuku Pahlawanku ________________________ 37

tasyakur & takziyah ________________ 38

34
Hamas Syahid Izzuddin

Trendsetter Remaja
Muslim Masa Kini

S
udah menjadi tradisi, setiap tahun digelar 
peringatan  Maulid Nabi Muhammad 
SAW. Berarti pula, setiap tahun kita 
dingatkan untuk menguatkan kembali 

spirit untuk terus meledani sifat-sifat Sang Nabi. 
Selayaknya pula tersadarkan kembali bahwa 
sebenarnya peringatan terhadap hari besar 
apa pun sebenarnya bukanlah perayaan dalam 
kemasan gebyar dan sekadar kemeriahan belaka. 

Menyelenggarakan perayaan memang 
mudah. Tetapi, tidak gampang untuk benar-
benar memetik hikmah atau nilai esensi dari 
sebuah peringatan. Dalam konteks pendidikan, 
betapa pentingnya penciptaan sebuah kondisi 
yang benar-benar kondusif dan mendukung agar 
anak-anak kita secara dini menjadikan Rasulullah 
SAW sebagai inspirasi dan teladannya. Kondisi 
itu selayaknya dialami anak-anak kita, baik dalam 
keluarga, sekolah, masyarakat, bahkan negara.

Lalu, bagaimana sekolah LPF dalam 
mengupayakan agar seluruh warga sekolah, 
terutama para siswa senantiasa terinpirasi oleh 
sifat-sifat Nabi dan mampu menginternalisasikan 
ke dalam dirinya? LPF senantiasa berupaya, 
mulai siswa hadir di sekolah hingga pulang 
kembali ke rumah, bahkan ketika siswa sudah 
berada di rumah pun sekolah LPF masih 

Berinovasi
dalam Meneladani Nabi

terus berupaya agar budaya Islami dapat terus 
bertumbuh. Siswa ditelepon wali kelas untuk 
diingatkan akan kebaikan dan dimotivasi. 
Setiap jengkal area sekolah sedapat-dapatnya 
diwarnai dengan budaya Islami. Tak hanya kondisi 
lingkungan, para guru Al Falah juga diharuskan 
menjadi teladan. 

Menjadi program LPF  bahwa pada diri semua 
siswa secara dini telah ditanamkan sifat-sifat Nabi: 
sidiq, amanah, tabligh, dan fathonah. Karena itu, 
sebagai wujud riil upaya menanamkan sifat-sifat 
mulia itu, LPF juga menyiapkan sebuah kurikulum 
khas Al Falah (Kaaffah), di samping implementasi 
kurikulum nasional yang biasanya sering berubah. 
Harapannya, dengan Kaaffah, Al Falah juga punya 
kurikulum yang universal dan tidak terombang-
ambing akibat perubahan kurikulum nasional 
yang secara visi sering dikritik politis dan minim 
perencanaan.

Mudah-mudahan Kaaffah yang dalam 
konsepnya ditopang oleh tiga pilar: tahfidz, 
integrasi nilai-nilai Islam, budaya Islami, dan 
bilingual benar-benar terwujud secara efektif dan 
optimal. Dalam implementasi atau penerapannya 
tentu saja perlu optimisme, sinergi, kerja keras 
yang cerdas, dukungan semua stakeholder, dan 
tetap memohon kepada Allah SWT. (Redaksi)
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K
emuliaan dan keagungan 
akhlaq Rasulullah 
Muhammad SAW 
takkan habis walau telah 

diceritakan berulang kali. Dari sisi 
manapun, sirah/ perjalanan hidup 
beliau begitu banyak menginspirasi. 
Kehalusan budi pekertinya tidak 
hanya ditunjukkan pada para sahabat 
beliau, bahkan pada orang-orang 
yang menyakiti beliau, keindahan 
akhlaq tetap beliau tunjukkan. 

Tak sedikit kisah-kisah yang 
menceritakan bagaimana Rasulullah 
dalam berperilaku keseharian. Banyak 
teladan yang bisa kita petik untuk kita 
laksanakan dalam kehidupan kita saat 
ini. Betapa agung pribadi utuasan 
Allah yang terakhir ini. Allahumma 
Sholli ‘Alaa Muhammad.

Seiring dengan perkembangan 
zaman, bukan tidak mungkin 
generasi muda Islam tidak mengenal 
sosok Rasulullah SAW dengan baik. 
Hadirnya tokoh-tokoh baru yang 
banyak digandrungi anak-anak hingga 
dewasa bisa jadi menggerus bahkan 
melenakan generasi muda akan 
keindahan akhlaq Rasulullah SAW.

Bagaimana tidak, hampir tiap 
hari kita disuguhi berita-berita 
dan tayangan-tayang yang seakan 
akan mempropagandakan berbagai 
aktivitas tokoh-tokoh yang lebih 
banyak berkecimpung di dunia 

seni hiburan. Semakin sering kita 
menyaksikan tayangan-tayangan 
yang lebih banyak mengekspose 
kehidupan para aktor/aktris tersebut, 
maka bukan tidak mungkin isi pikiran 
kita dan anak-anak kita lebih banyak 
berisikan tentang hal-hal tersebut.

Berbagai cara perlu kita lakukan 
agar sosok Rasulullah SAW terus 
menerus hadir dan menjadi tokoh 
idola bagi kita dan generasi penerus 
kita antara lain terus menghadirkan 
sosok Rasulullah SAW dalam 
kehidupan sehari-hari baik dengan 
membaca sejarah Nabi Muhammad 
SAW secara rutin bersama anak-
anak kita. Hanya dengan memahami 
perjuangan beliau serta mengenali 
kemuliaan akhlaq-nya, kecintaan pada 
Rasulullah SAW dapat ditumbuhkan. 

Mendalami sirah Nabawiyah 
menjadi bagian penting agar 
kehidupan Rasulullah SAW dekat 
dengan kehidupan kita dan keluarga 
kita. Mari kita sediakan buku-buku 
yang menceritakan tentang sejarah 
nabi Muhammad SAW, agar kita dan 
keluarga kita menjadi bagian dari 
keluarga pecinta Rasulullah SAW.

Selain mendalami sirah Nabawi 
yang tak kalah pentingnya adalah 
memperbanyak sholawat kepada nabi 
Muhammad SAW, semakin sering 
kita bershalawat, maka insya-Allah 
akan mempertebal rasa cinta kita 

pada beliau. Tak hanya diri kita, tapi 
perdengarkan sholawat sebanyak 
mungkin pada anak-anak kita, agar 
bacaan sholawat terus menggema 
di rumah kita sehingga Rasulullah 
menjadi begitu akrab dengan diri kita 
dan keluarga.

Tak kalah pentingnya dari 
membaca sirah Nabawi dan 
bersholawat adalah memperbanyak 
membaca Al Quran, karena didalam 
Al Quran begitu banyak mengisahkan 
tentang kisah-kisah keteladanan 
Rasulullah Muhammad SAW.

Dalam kaitan menjadikan 
Rasulullah SAW sebagai idola, Lembaga 
Pendidikan Yayasan Masjid Al Falah 
(LPF) Surabaya, yang dalam visi-nya 
menjadikan Al Quran dan Sunnah 
sebagai landasan utama dalam 
pendidikan, berusaha secara konsisten 
membiasakan dan membudayakan 
akhlaq Islami dengan meniru 
Rasulullah SAW dalam kegiatan 
pendidikan di sekolah.

Berbagai aktivitas seperti sholat 
Duha, mengaji, sholat berjama’ah 
secara terbimbing adalah bagian dari 
upaya-upaya untuk mengajak siswa 
terbiasa meneladani contoh yang 
diberikan oleh Rasulullah SAW. Semoga 
kita semua tergolong ummat pencinta 
Rasul SAW yang dengan izin Allah akan 
mendapatkan Syafa’at Rasulullah SAW 
di hari Mahsyar kelak. Amiin

Ruang Manajemen

Nabi Muhammad SAW

Idola Terbaik

“Sesungguhnya telah ada pada 

(diri) Rasulullah itu suri teladan 

yang baik bagimu (yaitu) bagi orang 

yang mengharap (rahmat) Allah dan 

(kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak 

menyebut Allah”(QS Al-Ahzab : 21)

siti Fauziah, s.Pd. 
Direktur Sekolah LPF

Ruang Manajemen

Jantra Malewa, s.H.i.
Kepala SD Al Falah surabaya

M
uhammad Rasulullah 
Saw adalah manusia yang 
berbeda daripada yang 
lainnya. Hal ini karena 

kesempurnaan fisik dan akhlak  beliau 
yang tidak cukup digambarkan lewat 
kata-kata. Semua hati pasti akan 
mengagungkan dan menyanjung 
beliau dengan sanjungan yang tidak 
pernah diberikan kepada selain 
beliau. Orang-orang yang hidup 
berdekatan dengan beliau pasti 
akan mencintai beliau, tidak peduli 
apapun yang bakal menimpa mereka. 
Hal ini terjadi karena memang 
kesempurnaan diri beliau yang tidak 
dimiliki siapapun. Teladan Rasulullah 
Saw meliputi semua tahapan fase 
kehidupan manusia dari sejak masa 
kecil, dewasa sampai masa purna. 
Disebutkan dalam surah Al Ahzab 
21,”Sesungguhnya telah ada pada 
(diri) Rasulullah itu suri teladan 
yang baik bagimu (yaitu) bagi orang 
yang mengharap (rahmat) Allah dan 
(kedatangan) hari kiamat dan dia 
banyak menyebut Allah.”

1. rasulullah semasa Kecil
Muhammad Rasulullah Saw 

dilahirkan di kota Makkah tanggal 
9 Rabiul Awal di tengah-tengah 
keluarga Bani Hasyim (Sirah 
Nabawiyah Syaikh Shafiyurrahman Al 
Mubarakfury). Peristiwa penyerangan 
pasukan gajah, kisah runtuhnya 
sepuluh balkon Istana Kisra, 
padamnya api yang disembah kaum 
Majusi dan runtuhnya beberapa 

gereja di sekitar Buhairah mengiringi 
kelahiran Rasul mulia utusan Allah 
Swt. Muhammad kecil dilahirkan 
ke dunia dalam keadaan tidak 
seberuntung anak seusianya yang 
mendapatkan kasih sayang dari kedua 
orangtuanya. Saat kelahiran, ayahnya 
yang bernama Abdullah terlebih 
dahulu meninggal dunia, kemudian 
disusul dengan meninggalnya sang 
ibunda tercinta saat masih berumur 
enam tahun. Sungguh sangat singkat 
rentang waktu kebersamaan dengan 
ibunda yang telah melahirkannya 
(setelah sebelumnya diasuh dan 
tinggal bersama ibu susuannya 
Halimah As Sa’diyah hingga berusia 
5 tahun). Betapa sedihnya beliau 
ketika ditinggal kedua orang tuanya 
saat masih kecil. Namun hal ini 
tidak membuat beliau larut dalam 
kesedihan, justru kesabaran beliau 
telah mulai tumbuh di usia dini.

Masa kanak-kanak Rasulullah 
Saw dihabiskan sama seperti anak 
lainnya. Beliau bermain bersama 
teman-teman sebayanya dan 
bergembira ria. Muhammad kecil 
selalu disukai dan disayangi oleh 
siapapun termasuk teman-temannya 
karena sikap dan perilakunya yang 
baik dan menyenangkan. Hingga 
sampai pada satu hari ketika malaikat 
Jibril as datang dan membelah dada, 
mengeluarkan hati beliau seraya 
berkata, “Ini adalah bagian setan 
yang ada pada dirimu.” Dan Jibril 
as mencucinya di sebuah baskom 
dari emas dengan menggunakan 

air zam-zam, kemudian menata dan 
memasukkannya ke tempat semula 
(diriwayatkan Muslim) sehingga 
jadilah ia Muhammad yang berhati 
bersih dan mulia serta dijauhkan dari 
hal-hal yang buruk.

2. rasulullah di usia remaja
Muhammad Saw yang menginjak 

usia remaja hidup di tengah-tengah 
kaum kafir penyembah patung dan 
berhala, dikelilingi makanan yang 
haram, minuman khamr dan perilaku 
tidak baik. Namun hal ini tidak 
menggetarkan dan menggoyahkan 
imannya dalam mentauhidkan Allah. 
Di dalam kesendiriannya beliau tidak 
sedikitpun membenci kaumnya 
yang kafir, namun sebaliknya, beliau 
semakin menumbuhkan rasa sayang, 
jujur dan menonjolkan perilaku 
yang baik terhadap mereka. Karena 
itulah beliau diberi gelar Al-Amin 
(yang dapat dipercaya) sehingga 
banyak orang menyanjung perilaku 
mulianya. Pada usia remaja beliau 
selalu menghabiskan waktu dengan 
kegiatan yang bermanfaat, meski 
saat itu bukanlah masa kenabian 
beliau. Namun jiwa kepemimpinan, 
segala sikap dan perilaku terbaiknya 
mampu membuat setiap orang takjub 
dan kagum. Beliau tidak menuruti 
keinginan fase remajanya sekedar 
bergabung dengan teman teman 
seusianya demi hawa nafsunya. 

Pada awal remaja, Rasulullah 
tidak mempunyai pekerjaan tetap. 
Beliau mulai pergi berdagang ke 

Rasulullah Panutan
Sepanjang Masa
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Ruang Manajemen

kota Syam bersama pamannya 
ketika masih berusia 12 tahun. 
Beberapa riwayat menyebutkan 
bahwa pekerjaan beliau adalah 
menggembalakan kambing di 
kalangan Bani Sa’ad dan diberikan 
imbalan beberapa dinar. Pada usia 
15 tahun Rasulullah bergabung 
dalam sebuah peperangan yang 
diberi nama perang Fijar. Beliau 
bertugas mengumpulkan dan 
memberikan anak panah yang 
dipergunakan oleh paman-paman 
beliau untuk dilesatkan ke pihak 
musuh. Sungguh keberanian yang 
luar biasa di usia yang sangat muda. 
Saat memasuki usia 20 tahun, beliau 
diberi kepercayaan membawa 
sendiri barang dagangan ke negeri 
Syam oleh seorang saudagar wanita 
terpandang dan kaya raya yang kelak 
menjadi istrinya, yaitu Khadijah binti 
khuwailid. Kepiawaian Rasulullah 
dalam berdagang banyak mendapat 
sanjungan dan keuntungan yang 
besar. Hal ini karena sikap jujur, 
kredibilitas dan kemuliaan akhlaknya 
dalam berdagang.

3. Menjadi Bagian dari umat
Dalam kehidupan bermasyarakat, 

beliau memperhatikan keadaan 
dirinya dan keadaan kaumnya. 
Beliau tidak mau mengikuti tradisi 
nenek moyang yang melanggar 
aturan Allah Swt, seperti minum 
khamar, memakan daging yang 
dipersembahkan bagi berhala dan 
menyembah patung. Meski begitu 
Rasulullah Saw tetap bersikap baik 
dan santun kepada masyarakat 
sekitarnya. Dalam bermasyarakat 
Rasulullah Saw meninggalkan 
tiga perkara dari dirinya yaitu; 
bersifat riya, banyak bicara serta 
meninggalkan sesuatu yang tidak 
perlu. Hal ini ditegaskan ketika beliau 
memperingatkan manusia dari 
tiga perkara yaitu; tidak mencela 
seseorang, tidak menghina dan tidak 
mencari-cari kesalahannya.

Secara umum Rasulullah 
Saw adalah gudangnya sifat-

sifat kesempurnaan yang sulit 
dicari bandingannya. Allah Swt 
membimbingnya dengan bimbingan 
yang terbaik sehingga membuat 
manusia dekat dengan beliau, 
membuat hati mereka mencintai 
beliau, menempatkan beliau sebagai 
pemimpin yang menjadi tumpuan 
harapan hati. Bahkan orang-orang 
yang dulu bersikap keras kepala justru 
mampu berubah menjadi lemah 
lembut di tangan beliau, hingga 
akhirnya manusia masuk ke dalam 
agama Allah secara berbondong-
bondong.

4. rasulullah sebagai Kepala 
Keluarga dan seorang 
ayah
Rasulullah Saw memiliki dua 

putra dan empat putri. Mereka 
adalah Qasim, Zainab, Abdullah, 
Ummu Kultsum, Fathimah dan 
Ruqayyah. Kedua putra Rasulullah 
Saw, Qasim dan Abdullah meninggal 
di Makkah saat mereka masih anak-
anak, sebelum hijrah ke Madinah. 
Adapun ke empat putrinya meninggal 
setelah dewasa. Beliau sangat 
menjaga dan menyayangi anak-
anaknya. Hal ini dibuktikan dengan 
anak-anaknya yang senantiasa 
menyayangi dan menghormati beliau. 
Anas bin Malik ra berkata,“Aku tidak 
pernah melihat seorangpun yang 
lebih sayang kepada anak-anak 
daripada Rasulullah shalallahu ‘alaihi 
wa sallam…” (HR. Muslim). 

Tidak hanya itu, Muhammad 
Saw adalah manusia yang paling 
adil dalam menentukan hukum 
kepada siapa saja. Beliau tidak 
bertindak menuruti keinginan 
nafsunya saja melainkan kepada 
kemaslahatan manusia. Kewajiban 
seorang hamba adalah bersikap 
adil terhadap diri sendiri, keluarga 
dan orang-orang yang berada 
di bawah tanggungjawabnya. 
Beliau bersabda,“Apabila kalian 
memutuskan hukum maka bersikap 
adillah.” (Ash-shahihah). Bahkan 

dalam menegakkan keadilan beliaupun 
tanpa segan mampu menghukum 
orang yang berbuat kejahatan meski 
mereka adalah keluarga dan anaknya 
sendiri. Rasulullah Saw bersabda,” 
…Demi Allah, sekiranya Fatimah 
binti Muhammad mencuri, sungguh 
aku sendiri yang akan memotong 
tangannya” (HR Bukhari). Inilah bukti 
keadilan Rasulullah Saw yang tidak 
berpihak kepada siapapun meski 
terhadap orang terdekatnya.

Adapun teladan beliau sebagai 
seorang kepala rumah tangga 
dikisahkan dari Ummul Mukminin 
Aisyah ra,“Rasulullah mengerjakan apa 
yang biasa dikerjakan salah seorang 
kalian di rumahnya. Beliau menambal 
sandalnya, menambal bajunya dan 
menjahitnya.” (HR Bukhari). Al-Aswad 
bin Yazid ra bertanya kepada Aisyah 
ra,”Apa yang biasa dilakukan Nabi 
Saw di dalam rumah?” Aisyah ra 
menjawab, “Beliau biasa membantu 
pekerjaan istrinya. Bila tiba waktu 
shalat, beliau pun keluar untuk 
mengerjakan shalat.” (HR. Bukhari)

Apa yang diteladankan Rasulullah 
Saw, baik sebagai seorang ayah dan 
kepala keluarga, patut dicontoh oleh 
seluruh kaum Muslimin. Sungguh 
betapa Rasulullah Saw yang sangat 
dicintai oleh Allah Swt masih 
melakukan dan mengerjakan sendiri 
urusan rumah tangganya. 

Sebagai penutup, takkan pernah 
akan habis kita membahas kisah 
fenomenal dan luar biasa Rasulullah 
Saw sebagai utusanNya. Seluruh fase 
kehidupan manusia di dunia telah 
dicontohkan dengan gamblang oleh 
beliau dalam rentang waktu 63 tahun. 
Akhlak mulia yang tumbuh di usia dini 
dan dilanjutkan dengan sifat shiddiq, 
amanah, fathanah dan tabligh yang 
mengiringi kehidupan beliau sampai 
Allah Swt mengangkatnya menjadi 
Rasul merupakan suri teladan bagi 
manusia dan rahmatan lil alamin. 
Allahumma shalli ‘ala Muhammad wa 
‘ala aali Muhammad.

Kiprah LPF

U
sroh merupakan salah satu pendekatan 
dakwah Rasulullah Saw yang telah 
diwariskan pada umat Islam dari masa 
lalu. Jika mengamati aktivitas usroh yang 

dilaksanakan pertama kali oleh Rasullullah Saw, 
selain mengajarkan setiap ayat yang diturunkan, 
Rasullullah Saw juga menekankan proses 
pembinaan sifat-sifat luhur, seperti baik hati, 
amanah, bertanggungjawab, berbicara benar, 
berani dan sebagainya di dalam diri para sahabat. 

Mengikuti teladan Rasullullah Saw, pada 
tanggal 12 November 2016, Lembaga Pendidikan 
Al Falah (LPF) Surabaya mengadakan kegiatan usroh 
pegawai LPF yang dilaksanakan setiap triwulan. 
Usroh pegawai LPF kali ini bertempat di rumah 
Ustadzah Istiani yang beralamat di Griya Kartika XI/S-
19  Sedati Juanda dan dihadiri oleh seluruh pegawai LPF 
dengan jumlah tak kurang dari 170 orang.  

Acara tersebut dipandu oleh Ustadz Muhammad Ainun 
Safi’ Habibi. Kegiatan diawali dengan pembacaan ayat suci Al 
Quran yang dibawakan oleh Ustadz Lutfi Maksum Mustofa. 
Setelah itu disampaikan beberapa sambutan. Yang pertama 
dari tuan rumah. Ustadzah Istiani menyampaikan terimakasih 
kepada ustadz/ustadzah yang sudah hadir dan khususnya 
dari jenjang SD yang telah membantu mempersiapkan segala 
sesuatu sehingga kegiatan bisa terlaksana.  Sambutan ke dua 
disampaikan oleh Direktur LPF, Ustadzah Siti Fauziah, S.Pd.  

Sesuai dengan pesan Direktur LPF bahwa tujuan 
dilaksanakan usroh LPF ini adalah untuk mempererat ikatan 
tali silaturahim, karena ikatan saudara tidak hanya saudara 
kandung tapi juga saudara yang ditautkan dengan iman dan 
Islam. Jadi tidak hanya sebagai ikatan rekan kerja tetapi lebih 
sebagai ikatan persaudaraan atau ikatan mujahadah bersama-

Usroh Memperkokoh
Ukhuwah Imaniah

sama berjuang berdakwah di bidang pendidikan 
di Lembaga Pendidikan Al Falah Surabaya.

Selain itu Direktur LPF juga mengingatkan 
bahwa tugas guru tidak hanya mengajar saja 
tetapi juga berdakwah. Mengajar hanya proses 
melakukan transfer ilmu, sedang berdakwah 
yang paling utama adalah uswah atau contoh. 
Jadi, ketika seorang guru meminta anak-anak 
mengerjakan sesuatu maka pastikan bahwa guru 
yang pertama mengerjakannya. Sehingga anak-
anak tidak melihat perbedaan antara perkataan 
dan perbuatan.

Contoh yang sederhana, bagaimana 
ketika guru meminta anak-anak segera datang 
ke masjid ketika azan sudah berkumandang. 
Maka guru juga harus bersegera datang dan 
mendampingi anak-anak shalat berjamaah 
sebelum iqamah datang sehingga anak-anak 
melihat ustadz-ustadzahnya sebagai contoh 
terbaik baginya.

Selanjutnya adalah tausiyah yang 
disampaikan oleh Ustadz Ifan Agus 
Prasetyo. Terakhir ditutup dengan doa yang 
dibacakan oleh Ustadz Moch. Djufri, S.Pd.I. 
Alhamdulillah, para peserta usroh antusias 
dalam mengikuti kegiatan ini. Semoga Allah 
memudahkan langkah kita dalam jalan 
dakwah dan silaturrahim. Amin. (Galih)

Demi masa. Sesungguhnya manusia itu 
benar-benar dalam kerugian. Kecuali orang-
orang yang beriman dan mengerjakan 
amal saleh dan nasehat menasehati 
supaya mentaati kebenaran dan nasehat 
menasehati supaya menetapi kesabaran. 
(Q.S. Al Ashr 1-3)
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D
i tengah gemerlap dan 
kemilaunya dunia, 
Rasulullah telah 
mewariskan kepada 

umatnya cara-cara yang paling baik 
untuk menghadapinya. Namun, 
adakalanya ‘lupa’ dan melewatkan 
beberapa kisah tentang beliau. 
Untuk kembali merefresh cerita itu, 
Yayasan Masjid Al Falah bekerjasama 
dengan Sygma Dayainsani menggelar 
sebuah cerita yang terinspirasi 
sosok Rasulullah dengan judul 
“Warisan Peradaban, Pagelaran 
Muhammad Teladanku.” Pergelaran 
ini menampilkan Bunda Neno 
Warisman, Kang Nuggie Al Afghani, 
Bunda Kurnia Widhiastuti, Kang Harry 
BPM, Doddy Hidayatullah, Tim Teater 

Teladan Rasulullah sebagai
Warisan Peradaban

“Merdeka.…merdeka…Allahu 
Akbar,” seru anak-anak KB-TK Al 
Falah Surabaya saat memperingati 
Hari Pahlawan pada tanggal 10 
November 2016 lalu. Pemandangan 
yang tak biasa terjadi pagi itu karena 
semua siswa berkumpul di halaman 
sekolah dengan menggunakan kostum 
pejuang, dokter, TNI dan Polri serta 
membawa bendera merah putih 
dan mengenakan berbagai macam 
aksesoris bertema pejuang. Gagah 
dan berani yang tampak pada wajah 
mereka. 

Lomba yel-yel yang diadakan 
oleh ustadzah menjadi daya tarik 
tersendiri bagi anak- anak. Di situlah 
terlihat kekompakan dan keberanian 
anak-anak dalam bersaing secara 
sehat. Spektakuler, ungkapan yang 
pantas untuk anak-anak yang dengan 

gagah dan berani tampil di atas 
panggung, membawa bambu runcing 
dan bendera merah putih. Diselingi 
gerakan-gerakan yang kompak serta 
suara yang lantang saat lomba yel-
yel, membuat dewan juri berpikir 
1000  kali untuk menentukan sang 
juara. Dan, TK B2 lah yang menarik 
perhatian dewan juri sehingga dipilih 
sebagai juara.

“Oo la la la oo li li li......kami anak 
B2 anak Indonesia, kami anak B2 
cinta bangsa dan negara. Semangate 
endi rek....rek ayo rek ayo podho 
ngenang pahlawan....rek ayo rek....
ayo podho niru pahlawan, cah ayo 
cah sopo gelem melu aku.....cah 
ayo cah  nggolek ilmu rajin sinau. 
Pahlawanku! Rela mati, Pahlawanku! 
Pembela sejati, Pahlawanku!! 
Merdeka....Merdeka....Allahu Akbar, 

Yes!” Itulah cuplikan yel-yel putra 
putri TK B2 yang menggemparkan dan 
menumbuhkan semangat perjuangan 
para pendengarnya.

Selain lomba yel-yel, anak-anak 
merayakan Hari Pahlawan dengan 
pawai berkeliling komplek KB-TK Al 
Falah Surabaya. Senang, gembira 
dan bangga melihat generasi cilik 
mempunyai jiwa kepahlawanan. 
Tanpa mengenal lelah, membawa 
bambu runcing dan bendera merah 
putih anak-anak berjalan sambil 
bernyanyi dan bertepuk tangan. 
Semoga anak-anak menjadi generasi 
rabbani yang selalu bersemangat 
dalam  mengikuti  segala kegiatan 
dan selalu meneladani semangat 
Rasulullah yang tak pernah padam 
sampai akhir hayat. Amin. (Anin-KB-
TK)  

Yel-Yel Kepahlawanan
Kobarkan Semangat Perjuangan

Bandung dan  siswa-siswi SD Al Falah 
Surabaya. Kegiatan ini dilaksanakan 
pada hari Sabtu, tanggal 8 Oktober 
2016 di Zhang Palace, pukul 08.00 
WIB sampai menjelang Dhuhur. 

Jika biasanya keteladanan 
Rasulullah Muhammad Saw diketahui 
dengan cara membaca buku, 
maka kali ini keteladanan tersebut 
diperkenalkan kepada keluarga 
melalui pagelaran yang ramah dan 
menyenangkan. Hal ini diharapkan 
dapat memberikan nilai positif 
terhadap pembangunan karakter 
keluarga Indonesia. Disajikan dengan 
sangat menarik dalam bentuk paduan 
multimedia, monolog, teatrikal 
dan lagu. Siswa-siswi SD Al Falah 
juga turut meramaikan teatrikal ini. 
Meski kurang dari 10 menit mereka 
tampil, namun cukup membuat 
mereka bangga menjadi bagian dari 
pagelaran tersebut.

Pagelaran yang berlangsung 
hampir 3 jam terasa sebentar 
saja. Cerita yang mengalir 
demikian indahnya, seolah mampu 
meringankan kisah ‘berat’ yang 
disampaikan. Secara garis besar, 
dikisahkan pembagian zaman 
berdasar pada periode-periode. 
Periode pertama adalah periode 

kenabian. Periode kedua adalah 
periode khilafah yang mengikuti 
manhaj kenabian. Periode ketiga 
adalah periode pemerintahan dan 
kekuasaan yang zalim. Periode 
selanjutnya adalah periode 
pemerintahan dan kekuasaan 
jabbariyah (diktator). Periode terakhir 
adalah periode kembalinya khilafah 
yang mengikuti manhaj kenabian. Ini 
merupakan basyarah (berita gembira) 
akan tegaknya kembali khilafah 
setelah keruntuhannya. 

Tak sedikit penonton -yang 
sebagian besar merupakan 
keluarga besar Yayasan Masjid Al 
Falah Surabaya- berurai air mata 
saat menyaksikan kisah yang 
disampaikan. Di akhir acara, para 
pemain membagikan doorprize 
berupa beberapa set buku produksi 
Sygma Dayainsani dengan judul yang 
sama “Muhammad Teladanku.” 
Semoga pergelaran ini mampu 
memacu semangat kaum Muslimin 
untuk terus berjuang demi tegaknya 
khilafah, karena kita ingin mendapat 
kemuliaan, yakni turut menjadi 
aktor bagi kembalinya khilafah yang 
mengikuti manhaj kenabian tersebut. 
Amin. (Tk)
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T
idak mudah bagi guru 
maupun orangtua untuk 
menanamkan suatu 
kebaikan kepada anak, 

namun begitu mudah anak-anak 
meniru suatu perbuatan atau 
perilaku yang tidak baik. Keadaan 
yang berbanding terbalik tersebut 
menuntut guru, orangtua dan 
masyarakat yang menjadi 3 pilar 
dalam proses pendidikan harus 
bersinergi dalam proses mencetak 
anak-anak yang berkarakter baik, 
sesuai dengan Ditjen Mandikdasmen 
Kementrian Pendidikan Nasional atau 
9 pilar karakter yang dicetuskan oleh 
Ratna Megawangi.

Karakter adalah sifat-sifat 
kejiwaan, akhlak atau budi pekerti 
yang membedakan seseorang 
dari yang lain atau cara berpikir 
dan berperilaku yang menjadi ciri 
khas tiap individu untuk hidup dan 
bekerjasama, baik dalam lingkup 
keluarga, masyarakat, bangsa dan 
negara.

Dalam proses memahami 
setiap karakter yang dimiliki 
oleh anak, langkah awal adalah 
dengan melakukan observasi atau 
pengamatan untuk mengetahui sifat 
dasar yang dimilikinya. Langkah 
kedua adalah mencari sumber materi 
yang dapat meramu antara harapan 
dari Ditjen Mandikdasmen dan 
juga telaah Al Quran dan Al Hadis 
sebagai pedoman umat Islam serta 
belajar dari sirah Nabi Muhammad 
Saw sebagai suri tauladan dalam 
berperilaku sehari-hari.

Di KB-TK Al Falah, penanaman 
karakter telah dilakukan mulai dari 
awal tahun ajaran baru seperti 
karakter; aku anak mandiri, aku anak 
jujur, aku sayang teman, aku anak 
tertib dan aku anak peduli, dengan 
cara memainkan sosiodrama yang 
diperankan oleh setiap guru/ustdazah 

secara bergantian. Salah satu contoh 
skenario dari karakter aku anak 
mandiri,  Ustadzh Ria Fatmawati 
memerankan anak yang malas untuk 
berangkat ke sekolah, bangun pagi 
saja sampai berulang kali ibunya 
(diperankan oleh Ustadzah Nur Aida 
Jasmine) membangunkan. Setelah 
bangun masih nonton televisi sambil 
disuap makanan lalu mandi dengan 
bantuan ibunya. Ibunya terlihat 
sangat repot untuk menyiapkan 
perlengkapan anaknya. Berbeda 
dengan Ustadzah Aninatul Fuad 
yang memerankan anak rajin, semua 
keperluan dirinya disiapkan sendiri 
dan berangkat ke sekolah pun dengan 
senang hati untuk bermain bersama 
teman dan guru/ustadzah.

Setelah permainan sosiodrama 
ini, anak-anak KB-TK Al Falah 
mendapatkan kertas berwarna hitam 
dan putih sebagai simbol anak yang 
rajin dan belum rajin. Anak-anak 
memberi simbol kepada anak belum 
rajin dengan warna hitam dan anak 
rajin dengan warna putih. Dan tak 
lupa menambahkan cerita kepada 
anak-anak bagaimana perilaku Nabi 
Muhammad melakukan aktivitas 
di pagi hari dan sikap yang harus 
dicontoh. 

Kegiatan penanaman karakter 
ini dilakukan di setiap awal bulan, 
lalu membuat pengamatan/observasi 
kepada anak-anak selama 4 pekan 
sesuai dengan indikator yang telah 
ditetapkan. Pada akhir pekan di hari 
Jum’at anak-anak berkumpul kembali 
di halaman untuk mengkomunikasikan 
apa yang telah mereka lakukan saat 
penanaman karakter “aku anak mandiri” 
ini. Selanjutnya ustadzah menuliskan 
setiap jawaban anak pada kertas sebagai 
KWL yang nantinya akan didisplay di 
dalam kelas masing-masing. Setiap anak 
mendapatkan pin bertuliskan “ aku anak 
mandiri” sebagai perayaan dari aktivitas 
kegiatan selama satu bulan tersebut. 

“Ini merupakan salah satu cara 
memberikan ilmu dan pengalaman 
kepada anak-anak agar bisa menjadi 
contoh yang baik dalam proses 
penanaman karakter terutama 
mencontoh sikap dan perilaku Nabi 
Muhammad sebagai suri tauladan umat 
Islam,“komentar ustadzah Dra Kamini 
selaku kepala KB-TK Al Falah saat ditanya 
tentang tujuan dari pelaksanaan kegiatan 
tersebut. Melalui program penanaman 
karakter sejak dini, semoga semua anak-
anak KB-TK Al Falah menjadi generasi 
yang berakhlakul karimah. Amin.

(Suwaidah)

Menanam Karakter Positif Sejak Dini
Melalui Sosiodrama

K
egiatan parenting skill 
dan live performance 
yang diadakan di KB-TK Al 
Falah merupakan kegiatan 

yang sifatnya rutin. Tetapi kegiatan 
yang dilaksanakan pada tanggal 
5 November 2016 ini berkesan 
istimewa dan berbeda dari kegiatan 
sebelumnya. Parenting skill kali 
ini merupakan rangkaian kegiatan 
sejak tanggal 4 November 2016 
yang didahului dengan kegiatan 
pemeriksaan kesehatan umum, 
pemeriksaan gigi dan deteksi dini 
tumbuh kembang anak. 

Dengan mendatangkan dokter 
dari RS Darmo Surabaya, dalam 1 hari 
pemeriksaan seluruh siswa tuntas 
dilaksanakan. Sementara pada hari 
Sabtunya, 5 November 2016 saat 
kegiatan parenting, dengan tema 
Tumbuh Kembang Anak,  Dr. Nyoman 
Tri Utami, Sp.A dari RS Darmo sebagai 
pembicara,  memberikan pelayanan 
konsultasi gratis di ruang UKS kepada 
wali murid.

Alhamdulillah, antusias para wali 
murid mengikuti kegiatan parenting 
skill dan live performance memenuhi 
halaman sekolah dengan perkiraan 

Parenting Skill dan Live Performance 
Latih Anak Percaya Diri

sekitar 150 wali murid yang hadir 
pada saat itu. 

Setelah Dr.Nyoman Tri Utami, 
Sp.A menjelaskan tentang deteksi 
dini tumbuh kembang anak dengan 
sangat gamblang, kegiatan berlanjut 
dengan live performance seluruh 
siswa-siswi KB-TK Al Falah. Kali ini 
menampilkan bina program bakat 
seluruh siswa. Mulai dari MC anak-
anak, tampilan tartil surat Ar-Rahman 
dan terjemahnya, menyanyi, gerak 
dan lagu, syair, drama, cerita pildacil 
dan berbagai tampilan yang lain. 
Semuanya menarik perhatian seluruh 
para tamu yang hadir saat itu. 

Alhamdulillah semua siswa 
tampil dengan berani dan percaya 
diri. Semoga seluruh siswa siswi KB-
TK Al Falah menjadi generasi rabbani 
yang pemberani, percaya diri dan 
tangguh. Amin. (Rina) 
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I
slam mengajarkan dalam kehidupan sehari-hari agar hidup 
bersih dan sehat, baik dalam kehidupan pribadi maupun 
bermasyarakat. Selain itu Islam mengajarkan umatnya 
untuk melindungi dan menjaga alam dan lingkungan. 

Contohnya adalah sampah. Betapa banyak akibat dari 
membuang sampah sembarangan, seperti banjir, dsb. Dalam 
surah Al-A’raaf ayat 7 Allah berfirman,”.....dan janganlah 
kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan 
memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika 
betul-betul kamu orang-orang yang beriman.”

Tidak kalah pentingnya adalah menjaga lingkungan 
tempat tinggal, termasuk rumah dan sekolah. Bahkan Nabi 
Muhammad Saw menggolongkan orang-orang yang menanam 
pohon sebagai sedekah.”Tidaklah seorang Muslim menanam 
tanaman, kemudian tanaman itu dimakan oleh burung, 
manusia ataupun hewan, kecuali baginya dengan tanaman itu 
adalah sedekah.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Pendidikan di sekolah tak sekadar proses pengayaan 
intelektual dan penggalian potensi kognitif semata, tetapi 
juga menumbuhkembangkan nilai-nilai luhur bagi kemajuan 
peradaban bangsa, termasuk kecintaan terhadap lingkungan. 
Membangun budaya positif dengan konsep green school 

Sekolah Bersih
dan

 Hijau
Belajar pun Senang P

agi yang cerah itu tepat 
di hari Jum’at tanggal 25 
November 2016 di halaman 
KB-TK Al Falah terlihat 

semarak dengan semua anak-anak 
dan ustadzah memakai kostum 
batik. Tujuannya supaya cinta batik 
Indonesia.  Anak-anak memakai pin 
karakter guruku yang bertuliskan 
“Guruku Beriman, Guruku Takwa, 
Guruku Berilmu, Guruku Sabar, 
Guruku Penerangku, Guruku Ceria.” 

Di hari tersebut KB-TK Al Falah 
mengadakan kegiatan dalam rangka 
memperingati Hari Guru. Ada 2 
agenda kegiatan yang dibagi menjadi 
2 kelompok. Untuk kegiatan yang  
dilaksanakan di KB-TK Al Falah, 
diikuti oleh kelompok bermain 
dan kelompok A dan dipandu oleh 
Ustadzah Soraya. Beragam kegiatan 
diikuti oleh anak-anak dengan 
riang gembira dan khidmat. Anak-
anak mengucapkan “selamat Hari 
Guru” kepada seluruh ustadzah dan 
memberikan setangkai mawar pink 
yang tertulis ucapan selamat Hari 
Guru. 

Kemudian anak-anak 
menyanyikan lagu “Guruku tersayang 
... guruku tercinta … tanpamu apa 
jadinya aku…. “ Suasananya menjadi 
syahdu dan penuh haru. Kemudian 
kegiatan diakhiri dengan nonton film 
Laskar Pelangi melalui LCD dengan 
tujuan supaya anak-anak dapat 
mengambil hikmah dari semangat 
guru dan murid-murid yang ada di 
film tersebut.

Sedangkan kelompok B 
kegiatannya adalah berkunjung ke 
kampus FKIP UNESA. Tujuannya 
adalah mengenalkan tentang 
guru pada anak. Sambutan yang 
meriah dan apresiasi luar biasa dari 
pihak kampus. Berbagai acara dan 
tampilan disaksikan para dosen 
dan mahasiswa. Acara dipandu 
oleh Ustadzah Ria dan Kak Intan, 
mahasiswa PAUD dari UNESA. Acara 
berlangsung dengan tertib dan 
meriah, penuh keharuan. Diawali 
pembacaan Al Quran surat Ar-
Rahman oleh Nanda Uzdah, Andini 
dan Nasya, yang terjemahannya 
dibacakan oleh Nanda Aisyah. Semua 

hadirin mendengarkan dengan 
khusyu,’ dilanjutkan dengan 
sambutan-sambutan dari pihak 
UNESA dan KB-TK Al Falah. 

Kemudian tampilan-tampilan 
siswa dengan menyanyikan 
beragam lagu dan dilanjutkan 
pembacaan kata mutiara Dorothy 
oleh Nanda Whildan, Bintang 
dan Daffa. Anak-anak juga 
memberikan setangkai bunga 
mawar berwarna pink sambil 
mengucapkan “selamat Hari 
Guru” kepada seluruh dosen, 
ustadzah KB-TK Al Falah dan kakak 
mahasiswa sebagai calon guru 
PAUD. Acara ditutup dengan doa.

 Setelah akhir acara, anak-
anak jalan-jalan sekitar kampus 
untuk membagikan souvenir 
bolpoint sebagai ucapan selamat 
Hari Guru. Semoga peringatan 
Hari Guru ini memberi manfaat 
dan refleksi bagi setiap pendidik 
untuk lebih meningkatkan kualitas 
diri, keimanan, ibadah dan 
keilmuannya. (Rina)

Setangkai Bunga
untuk Guruku Tersayang

perlu diperkenalkan di sekolah sebagai satu upaya 
mendukung pelestarian penghijauan. 

Begitu pentingnya menjaga lingkungan yang 
sehat, maka pada hari Rabu, 19 Oktober  2016  
KB-TK Al Falah  mengadakan acara special day  
yang bertema tentang lingkungan dan diikuti 
oleh 170 siswa. Acara tersebut bertujuan untuk 
meningkatkan kesadaran pentingnya lingkungan 
yang sehat dan mengenalkan keindahan lingkungan 
dengan penghijauan. Selain itu juga memperindah 
lingkungan sekaligus meningkatkan rasa 
kebersamaan.

Kegiatan ini diawali dengan mengumpulkan 
semua siswa di halaman sekolah dalam acara 
pembukaan. Setelah itu siswa diberi penjelasan 
tentang  cara menanam yang baik dan  benar.  
Selanjutnya seluruh siswa mengambil peralatan 
menanam dan  mulai bekerja sesuai kelompok  
yang dipandu oleh wali kelas dan guru 
pendamping. 

Dalam proses menanam anak-anak begitu 
senang karena merasa baru pertama kali bergotong 
royong  dan peduli dengan lingkungan melalui 
acara menanam di sekitar halaman  sekolah dan 
juga membersihkan sampah yang berserakan.

Setelah anak-anak bekerja, mereka merapikan 
kembali peralatan untuk menanam dan setiap 
harinya mereka menyiram tanaman agar tumbuh 
dengan subur. Dari kegiatan ini diharapkan 
kelak anak-anak memiliki sikap peduli dengan 
lingkungan rumah dan sekolahnya. Sekolah yang 
asri, bersih dan hijau akan membuat proses 
belajar dan bermain menjadi nyaman, aman dan 
menyenangkan. (Mei) 
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T
epuk tangan segera bergemuruh ketika lagu 
tersebut selesai dinyanyikan. Siswa-siswa begitu 
takjub melihat seluruh ustadzah bertugas 
menjadi tim paduan suara. Ya, para ustad dan 

ustadzah menjadi petugas upacara di hari khusus itu, 
upacara peringatan Hari  Guru.

Sejak pagi, siswa-siswi SD Al Falah ricuh 
mengomentari seragam guru yang berbeda dari 
biasanya. Berbagai macam reaksi mereka. Ada yang 
sekadar bertanya, “Seragamnya baru ya…?” Atau yang 
berkomentar manis, “Ustadzah semua tambah cantik 
kalau pakai baju hitam putih…” Namun tak ada yang tahu 
jika seragam baru itu adalah seragam petugas upacara. 
Selain para  guru, satpam dan petugas kebersihan juga 
ikut berpartisipasi menjadi petugas upacara. 

Komando Ustadz Fahad yang menggelegar sontak 
mendiamkan peserta upacara. Belum lagi Ustadz 
Fahrudin, Ustadz Wildan dan Ustadz Ainun berjalan gagah 
mengibarkan bendera. Upacara memang berlangsung 
lebih khidmat dibanding biasanya. Ustadz Dahlan selaku 
pembina upacara memberikan nasihat dan motivasi 
kepada guru dan siswa. Upacara hari itu diakhiri dengan 

penyerahan secara simbolis cenderamata dari Ustadz 
Jantra selaku Kepala Sekolah kepada Ustadz Dahlan 
selaku wakil ustad-ustadzah sebagai tanda terima 
kasih. Setelah upacara selesai, acara berikutnya adalah 
pengumuman dan pembagian hadiah lomba baju 
pejuang yang diadakan pada peringatan Hari Pahlawan. 

Terima kasih guru, setiap dari kami adalah bukti 
kerja kerasmu. Dan kami sebagai guru, semoga bisa 
menjadi murabbi yang sesungguhnya.(T-ka)

Guru, Jasamu Tiada Tara
…Guru bak pelita, penerang dalam gulita. Jasamu tiada tara…

Tak ada yang ngobrol, tak ada yang tak menyimak. Semua mendengarkan dengan khidmat.

S
uara serangga yang bersahutan diiringi desau 
angin yang mengeluarkan aroma pinus seolah 
menyambut  ketika rombongan kami tiba di 
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Hidayatullah. 

Udara yang sejuk dan segar memanggil kami untuk 
segera turun dari bus. Serentak seluruh siswa kelas 6 
SD Al Falah Surabaya tak ingin terlambat menikmati 
suasana tersebut. Ada yang sekadar duduk di bawah 
pohon, berkejaran dan bermain bola. 

Kegiatan ini adalah kegiatan rutin yang 
dilaksanakan oleh siswa kelas 6. Ada sedikit yang 
berbeda, jika tahun-tahun sebelumnya hanya 
dilaksanakan selama 2 hari 1 malam, kali ini 
waktunya bertambah menjadi 3 hari 2 malam. 
Tujuan penambahan waktu ini sebagai harapan agar 
pembiasaan yang dilakukan lebih lama dan lebih 
melekat pada diri anak-anak.  Dan betapa bahagianya 
kami ketika di tengah-tengah kegiatan yang dilakukan, 
Ustadzah Fauziah selaku Direktur Al Falah berserta tim 
menyempatkan diri dan menyediakan waktu untuk 
menjenguk kami. Beliau tidak sekedar menjenguk, 
namun juga memberikan nasihat. 

Selain pembiasaan yang berlangsung lebih 
lama, tambahan lainnya adalah pembinaan Fiqh 
dalam kelompok kecil. Pengelompokan kecil ini 
diatur berdasar hasil pre-test yang dilaksanakan. 
Kelompok kecil ini berupa diskusi aktif antar sesama 
anggota kelompok  dan ustad/ustadzah pengajarnya. 
Karenanya kelompok ini terbagi menjadi Fiqhurrijal 
bersama ustad dan Fiqhunnisa’ bersama ustadzah. 
Dari pembagian ini ternyata para siswa dan siswi lebih 

nyaman dan detail bertanya dan berdiskusi dengan 
kelompok kecilnya. Alhamdulillah, kedatangan para 
ustadz dan ustadzah pengajar  Fiqh di sore hari dan 
harus segera kembali di keesokan harinya sebelum 
Subuh supaya tetap dapat mengajar di sekolah, 
terbayarkan. Mereka mendapatkan pengetahuan 
baru tentang Fiqh dan mudah-mudahan dapat 
mengaplikasikannya pada kehidupan sehari-hari. 

Dari berbagai macam permainan yang dilakukan, 
seperti jaring laba-laba, mencari harta karun, 
robot A, meniti tali, flying fox, kesemuanya melatih 
kepercayaan diri, menjalin komunikasi, kerja sama 
dan melawan takut. Namun, di antara permainan 
yang disebutkan tadi, ada permainan yang begitu 
mengasyikkan; Walking on Fire! Berjalan di atas api. 
Ya, di atas api. Arang yang lidah apinya mengibas-ibas 
tertiup angin, mau tidak mau membuat beberapa 
siswa merasa ciut hatinya. Tetapi para instruktur 
memastikan bahwa mereka akan aman. Untuk itu, 
Ustadz Jantra diikuti wali kelas 6 memberi contoh 
dan cara yang aman melewati 2 meter lintasan yang 
menyala itu. Tepuk tangan riuh segera membahana 
ketika ustad-ustadzah melewati lintasan api itu. 
Semangat dan keberanian siswa-siswi langsung muncul 
setelah melihat contoh dari para guru. Satu persatu 
mereka sanggup melewati lintasan api. “Ternyata apa 
yang sepertinya tidak mungkin ternyata mungkin ya, 
Ustadzah,” teriak salah satu siswa. Ya, memang itulah 
salah satu yang diharapkan muncul dari pembelajaran 
ini. Semoga apa yang diupayakan menjadikan kebaikan 
bersama. Amin. (Tk)

Belajar, Belajar, dan Belajar Lagi

G
una meningkatkan pemahaman akan 
kecintaan terhadap lingkungan, siswa 
kelas II SD Al Falah Surabaya melakukan 
studi kontekstual di Delta Fishing Sidoarjo, 

pada hari Rabu, 9 November 2016 lalu. Bertema 
‘tugas di luar sekolah dan mencintai lingkungan” 
diharapkan siswa mendapat pengalaman dari 
kehidupan sehari-hari.  Tidak kurang dari 119 siswa 

dan delapan pendamping antusias mengikuti agenda 
tersebut.

Raut ceria terpancar di wajah semua siswa. Mereka 
riang gembira mengikuti rangkaian acara. Zualdian Putra, 
siswa kelas 2C mengaku sangat betah dengan permainan 
yang dikemas secara edukatif dan menyenangkan. “Saya 
senang sekali, Ustadzah, bisa belajar sambil bermain,” 
katanya penuh semangat.

Senada dengan Naila, siswa kelas 2D ini 
mengutarakan jika belajar di luar sekolah sebagai variasi 
belajar agar tidak bosan. “Biasanya belajar di dalam 
kelas, sekarang bisa melihat alam bebas. Senang sekali, 
Ustadzah.” Diantara permainan edukatif yang digemari 
anak-anak adalah mancing, sepeda air dan flaying fox. 

Kegiatan tersebut memiliki tujuan khusus. Yakni. 
memperdalam pengetahuan siswa pada mata pelajaran. 
Diantaranya, Bahasa Indonesia, Shalat Akhlaq dan 
PKN.  Misalnya pada pelajaran Bahasa Indonesia, siswa 
dapat menceritakan kembali short strory dari kegiatan 
tersebut. Yang jelas, program ini sebagai penyegaran 
dalam menyampaikan pesan moral kepada siswa.
(Anis Siamu)

Studi Kontekstual Perkuat Pesan Moral
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Kiprah SD Kiprah SD

A
jaran Islam begitu sempurna sehingga Rasulullah 
Saw menganjurkan umatnya untuk berolahraga, 
seperti berenang, memanah, berlari, berkuda dan 
lain sebagainya. Untuk itu umat Islam janganlah 

malas berolahraga. Olahraga bertujuan untuk menjadikan 
manusia sehat dan kuat. Dalam Islam, sehat dipandang 
sebagai nikmat terbaik yang ke dua setelah 
iman. Selain itu, banyak ibadah dalam Islam 
membutuhkan tubuh yang kuat seperti 
shalat, puasa, haji dan jihad. Bahkan 
dalam sebuah hadis disebutkan 
bahwa seorang mukmin yang kuat 
lebih baik daripada mukmin yang 
lemah.

Berenang, bermanfaat 
bagi ketahanan fisik. Anak 
yang mahir berenang akan kuat 
pernapasannya dan ini besar 
pengaruhnya bagi kecerdasan 
anak ketika asupan oksigen ke 
otak itu terdistribusi dengan cukup. 
Selain itu, anak yang rutin berenang 
akan terkoordinasi gerakannya. Olahraga 
berenang itu melibatkan hampir seluruh otot dan ini akan 
meningkatkan daya tahan tubuh dan stamina seseorang 
sehingga tetap bugar dan tidak gampang sakit.

Itulah sebagian dari alasan tim kelas 1 SD Al 
Falah Surabaya untuk melakukan studi tematik tema 
“Kegemaranku” dengan mengajak anak-anak berenang di 
kolam renang Plaza Marina Surabaya pada bulan Oktober 
yang lalu. “Belajar sambil bermain,” kata Ustadzah Nikmah. 

Pada hari yang telah ditentukan, anak-anak tampak 
bersemangat. Bila pada hari-hari biasa ada beberapa anak 
yang terlambat datang ke sekolah, hari itu semua siswa 

datang jauh lebih awal. “Aku berangkat jam 5, Ustadzah. Aku 
tidak mau ketinggalan,” kata anak kelas 1A dengan penuh 
semangat. Alhamdulillah cuaca pagi itu cerah, berbeda 
dengan hari sebelumnya yang hujan sepanjang hari. 

Tepat pukul 07.00 WIB anak-anak berkumpul di lobi 
untuk berdoa bersama dan mendengarkan petunjuk dari 

Ustadz Jantra selaku kepala SD Al Falah Surabaya. 
Pesan ustadz, patuhi aturan yang ada di kolam 

renang dan ikuti petunjuk ustadz-ustadzah. 
“Siap Ustadz !” jawab anak-anak. “Let’s 

Get Wet, Go Go Go……”teriak anak-
anak.

Subhanallah, perjalanan ke 
lokasi lancar sehingga tiba di lokasi 
tepat waktu. Setelah meletakkan 
tas dengan rapi sesuai kelas masing-
masing, anak-anak mendengarkan 
petunjuk dari Ustadz Ainun selaku 

guru olahraga yang akan mengajari 
mereka berenang. “Aku bisa berenang 

Ustadz,”kata Rizky dari kelas 1A dengan 
percaya diri. Tanpa menunggu lebih lama, 

setelah ustadz selesai memberi petunjuk, semua 
anak langsung berhamburan masuk ke kolam renang. 

Byur………. dan tak terasa sekitar 1 jam anak-anak belajar dan 
bermain di kolam renang. “Seruuuuuuuuuuu !” teriak anak-
anak. “Kok cepet, sih, Ustadzah?”kata beberapa anak yang 
masih belum ingin keluar dari kolam. Setelah mandi dan 
ganti baju anak-anak menikmati rice box yang disediakan 
ustadz-ustadzah. Alhamdulillah, kegiatan di kolam renang 
berjalan dengan lancar dan selesai tepat waktu. Anak-anak 
pun dapat mengambil hikmah dari kegiatan ini berupa 
nikmatnya kebersamaan dan dengan mematuhi aturan, 
semua kegiatan dapat berjalan dengan sukses. (U3)

Let’s Get Wet

K
egiatan proyek 
tematik dengan tema 
“Perkembangan 
Teknologi Pangan” adalah 

pengolahan daging ayam menjadi 
nugget sehat tanpa bahan pengawet. 
Rencana awal kegiatan ini membuat 
sosis ayam. Namun karena bahan 
untuk membungkus sosis tidak 
dijual bebas, sementara kalau 
menggunakan plastik, khawatir akan 
bereaksi jika dipanaskan, sehingga 
beralih membuat nugget.

Alhamdulillah semua berjalan 
sesuai dengan rencana. Kegiatan 
dimulai pukul 07.30 WIB yang 
diawali dengan membaca surat-surat 
pendek yang dipandu oleh Ustadz 
Ifan dan Ustadz Thobari. Dilanjutkan 
mengingat kosa-kata bahasa Arab 
oleh Ustadz Jufri. Kegiatan intinya 
adalah membuat nugget yang 

dimulai oleh Ustadzah Lastri dengan 
menjelaskan bahan-bahan yang 
diperlukan untuk membuat nugget 
dan cara mengolahnya. 

Bahan dasar membuat nugget 
adalah daging ayam bagian dada 
yang sudah difilet lalu digiling. Untuk 
campurannya, pakai wortel yang 
sudah dipotong kecil-kecil, bawang 
putih dan bawang merah goreng, 
bubuk bawang putih garam dan 
tepung maizena secukupnya. Semua 
bahan dan bumbu dicampur dengan 
cara diaduk hingga tercampur semua. 
Sambil menunggu adonan tercampur 
dengan baik dan merata, Ustadz 
Ainun memandu dengan ice breaking, 
agar siswa-siswa tertib. 

Lalu dibagikan adonan yang 
akan dicetak sesuai dengan cetakan 
yang dibawa dari rumah. Semua 
siswa antusias mencetak adonan. 

Jika sudah siap, adonan digoreng 
yang dibantu oleh Ustadzah Listy dan 
Ustadzah Lastri. Semua siswa berbaris 
rapi untuk antri mengoreng adonan 
yang sudah mereka cetak. Selesai 
digoreng nugget siap dipacking untuk 
dibagikan kepada siswa. Mereka 
boleh menikmati di sekolah ataupun 
dibawa pulang. Rasanya......yummi 
dan enak. (Sulastri)

Nugget Buatan Sendiri,
Yummi.....Enak

Yang Hangat dan Nikmat
Susu Madu Jahe dan Wedang Pokak

“Ajarilah anak-anak kalian berkuda, berenang, dan memanah.”
(HR. Bukhari dan Muslim)

A
duk, aduk dan terus diaduk. Dengan cekatan, siswa kelas 5 SD Al 
Falah mengaduk susu di panci-panci yang telah disediakan secara 
berkelompok. Tak tampak canggung di raut wajah dan gerakan 
tangan mereka. Setelah susu mendidih, mereka mengangkat 

panci tersebut dan menuangkan susu pada gelas-gelas yang tersedia. Tak 
lupa, mereka menambahkan bubuk jahe dan madu sesuai takaran yang 
disarankan. Tadaa…...Siaplah Susu Madu Jahe untuk dihidangkan dan 
dinikmati.

Kegiatan tersebut mereka lakukan pada proyek tematik kelas 5 dengan 
tema Sehat Itu Penting. Dan pentingnya kesehatan tersebut diwakili oleh 
pembuatan Susu Madu Jahe dan Wedhang Pokak. Kedua minuman itu 
dibuat oleh siswa kelas 5 pada hari Senin, 31 Oktober 2016. 

Bila Susu Madu Jahe dibuat pagi hari, Wedhang Pokak baru dibuat pada 
siang harinya. Namun, persiapannya sudah dilakukan sejak pagi juga. Saat 
sebagian siswa mengaduk susu, siswa yang lain menyiapkan bahan untuk 
Wedhang Pokak. Kegiatan mengupas dan mencuci jahe, membersihkan serai 
dan mencucinya, mencuci kayu manis, mencuci daun pandan, serta menyisir 
gula merah dilakukan dengan semangat. Saking semangatnya, beberapa 
siswa yang diminta mengupas jahe malah jadi mengiris jahe, karena yang 
terkupas bukan kulitnya, melainkan sudah sampai daging jahe. (Erni)

16 Media Pendidikan Al Falah 17Edisi Rabiul Awal 1438 H / Desember 2016



Kiprah SD Kiprah SD

S
ah? Sah!!! Begitulah suara 
lantang salah satu anggota 
Komisi Pemilihan Umum (KPU) 
ketika membuka dan membaca 

surat suara. Siswa SD Al Falah khususnya 
siswa kelas 6 sedang melaksanakan 
simulasi pemilihan umum Presiden dan 
Wakil Presiden SD Al Falah Surabaya. 
Proses kegiatan yang tampak abstrak di 
kelas, telah terejawantahkan menjadi 
sesuatu yang nyata dan jelas dengan 
kegiatan ini.

Pemilu yang menjadi ajang belajar 
di luar kelas merupakan bagian dari 
kegiatan tematik kepemimpinan.  
Kegiatan pemilihan suara bukanlah satu-
satunya kegiatan yang telah dilakukan. 
Sebelumnya, mereka telah mencari 
calon presiden (capres) dan wakil 
presiden (cawapres). Membentuk tim 
sukses sekaligus  menentukan visi dan 
misi. Sedang siswa yang lain bertugas 
menjadi petugas KPU.

Mereka tidak menjadi petugas 
ketika pelaksanaan saja, namun 
juga menyiapkan segala pernak-
perniknya. Tim sukses menjadwalkan 
kampanye dan masuk ke setiap kelas, 
menempelkan  pamflet, menyebarkan 
pin sebagai bagian dari usaha 
mendapatkan suara. Begitu juga dengan 
capres dan cawapres, menyiapkan 
pidato saat kampanye dan belajar 
menjadi orator. Tim KPU juga tak kalah 
sibuknya, menyiapkan daftar pemilih, 
membuat dan menyebarkan undangan, 
membantu melipat kertas suara yang 

sudah dicetakkan oleh tim pengajar 
kelas 6.

Ketika hari pemilihan tiba, semua 
siswa kelas 6 bersiap di lapangan untuk 
melaksanakan kegiatan. Bilik suara 
ditata sedemikian rupa dengan kotak 
suaranya. Kegiatan ini tidak hanya 
melibatkan siswa kelas 6, tetapi juga 
kelas 4, 5, ustadz-ustadzah, petugas 
kebersihan, petugas keamanan 
semuanya tumpah ruah dalam 
pembelajaran pesta demokrasi ini.

Sosialisasi tata cara memilih telah 
disampaikan oleh Ustadz Wildanum 
Akromudin selaku pengajar PKn, 
namun ternyata masih banyak pemilih, 
khususnya adik-adik kelas 4, yang 
belum mengetahui cara memilih yang 
benar. Akhirnya ustad-ustadzah pun 
turun tangan bergantian memberikan 
penjelasan.

Semua capres dan cawapres duduk 
di panggung mengamati setiap detik 
kegiatan. Dari kelas 6A terpilih Edrico 
Arya Utama dan Aliif Ghitbah Rayya. 
Dari kelas 6B terpilih Nanda Dewi 
Challista dan Alfahusna Wannajah. 
Sedangkan dari kelas 6C terpilih Henri 
Maulana Mustofa dan Ridha Yusuf 
Herdiaman.  

Ustadzah Fauziah selaku Direktur 
Lembaga Pendidikan Al Falah memilih 
untuk pertama kali. Selayaknya pemilih 
yang sesungguhnya, beliau juga bersedia 
mencelupkan jari kelingking sebelah kiri 
sebagai tanda telah menggunakan hak 
pilihnya. Setelah itu bergantian para 

pemilih mendapatkan kesempatan 
yang sama. Satu-satunya yang 
membedakan antara pemilu yang 
sesungguhnya adalah setiap pemilih 
mendapatkan bonus berupa jajanan 
kecil sebagai tanda terima kasih dari 
panitia pemilu.  

Dari hasil pemilu, akhirnya 
pasangan nomor 3 Henri Maulana 
Mustofa (Ofan) dan Ridha Yusuf 
Herdiarman (Ridha) mendapat 
suara terbanyak. Presiden dan Wakil 
Presiden Al Falah baru ini akan 
menjadi teladan bagi teman-teman 
dan adik-adik kelasnya. Kegiatan 
ini merupakan implementasi dari 
kurikulum 2013 yang memasukkan 
beberapa unsur mata pelajaran 
antara lain; Pkn, IPS, Bahasa 
Indonesia, Matematika, dan 
SBdP. Semoga kegiatan ini dapat 
memberikan pembelajaran bagi kita 
semua. Amin. (Tk)

Belajar Demokrasi Melalui Pilpres
 ala SD Al Falah Surabaya

P
uluhan pesawat kertas 
berwarna-warni, besar dan 
kecil,  meluncur dari lantai 3 
gedung SD Al Falah Surabaya. 

Tiga pesawat drone yang dikendalikan 
para pemenang lomba robotika 
melayang-layang di udara. Pesawat 
kertas dan drone diumpamakan 
pesawat sekutu yang menyerang 
kota Surabaya. Hari itu, 10 November 
2016, siswa SD Al Falah melaksanakan 
peringatakan Hari Pahlawan. Riuh 
tepuk tangan segera membahana di 
pagi itu.

Sebelum aksi teatrikal dimulai, 
para guru dan siswa melaksanakan 
upacara bendera. Upacara 
berlangsung dengan khidmat 
meskipun cuaca terasa sedikit 
menyengat. Untunglah, tak lama 
kemudian, cuaca berubah lebih 
bersahabat. Para petugas upacara kali 
ini dipercayakan kepada siswa kelas 5. 

Tewasnya Jenderal Mallaby
Tahun ini, teatrikal drama 

menekankan pada kisah terbunuhnya 
Jenderal Mallaby di Surabaya. 
Berbeda dari tahun lalu yang lebih 
banyak bercerita tentang perobekan 
bendera Belanda. Para pemain terdiri 
dari siswa yang mengikuti ekstra 
kurikuler teater. Kisah diawali ketika 
tentara sekutu mulai memasuki kota 
Surabaya. Arek-arek Suroboyo yang 
dipimpin Bung Tomo diminta untuk 
menyerahkan senjata tidak terima 
begitu saja. Mereka berkumpul dan 
langsung membalas menyerang 
tentara sekutu tepat ketika mereka 
mulai menembakkan senjata. 

Seluruh siswa yang hari itu 
mengenakan pakaian pejuang dan 
profesi pun terhanyut oleh suasana 
perang. Bahkan beberapa adik kelas 
1 ada yang tidak sadar ikut berlari 
mengikuti siswa-siswa kelas 5 yang 
memeragakan perjuangan arek-arek 

Suroboyo waktu itu. Apalagi ketika 
pesawat kertas diterbangkan, mereka 
berhamburan keluar barisan dan sibuk 
memunguti pesawat yang jatuh. Kakak-
kakak kelas hanya tertawa melihat 
perilaku adik-adiknya. Akhirnya, 
ustadz dan ustadzah meminta mereka 
kembali ke barisan dan pertunjukan 
dilanjutkan.

Puncaknya, ketika Jenderal 
Mallaby yang diperankan oleh 
Ustadz Fahruddin, tewas terbunuh 
di pertempuran itu. Serta merta 
seluruh siswa bertepuk kegirangan. 
Kemenangan telah diraih. Sekutu tidak 
boleh begitu saja mengambil alih 
negara Indonesia yang sudah merdeka. 
Kami arek-arek Suroboyo akan selalu 
meneruskan perjuangan bangsa ini 
dengan cara kami. Akan terus kami jaga 
kota tercinta ini sebagai satu-satunya 
kota di Indonesia yang mendapat 
julukan sebagai Kota Pahlawan. (Tk)
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Kiprah SD Kiprah SMP

A
pa beda robot dengan android? Robot hanya 
mampu menjalankan satu pekerjaan saja, 
sementara android bisa lebih dari itu karena 
ia bisa menentukan apa yang ia lakukan 

dari apa yang ia lihat. Pengetahuan tersebut baru saja 
didapatkan oleh sebagian besar siswa kelas 5 SD Al Falah 
Surabaya saat menonton film pendek berjudul Android 
di Wisma Jerman pada Jumat, 11 November 2016. 
Mereka mendapat undangan dari Wisma Jerman yang 
setiap tahun mengenalkan pengetahuan melalui film. 
Pada tahun ini tema pengetahuannya adalah Material 
Science.

Dari Robot Hingga Listrik

B
angsa yang baik adalah 
bangsa yang menghargai 
jasa para pahlawannya. 
Bentuk kenangan berupa 

aksi untuk mengingat perjuangan 
para pahlawan telah digambarkan 
pada kegiatan tanggal 10 November 
2016 di lingkungan SMP Al Falah 
Deltasari. Siswa-siswi tampak 
sumringah memakai baju adat dari 
beberapa provinsi. Ada pula yang 
memakai kostum doreng layaknya 
tentara. Suara riuh rendah lagu Maju 
Tak Gentar dan Surabaya Oh Surabaya 
mengalun rapi tapi pasti. Menambah 
gempita susana pada hari itu.

Siswa-siswi terlebih dulu 
berkumpul di lapangan guna 
melaksanakan apel bersama. 
Bila dilihat dari barisan timur 

sampai barat, tampak seperti 
miniatur keanekaragaman 
budaya di Indonesia. Tak kalah 
lantang, pasukan Paskibraka yang 
sebelumnya dua minggu berlatih, 
tampil dengan matang. Derap 
sepatu dan langkah tegap dalam 
mengibarkan bendera  memukau 
peserta apel. Suasan hening 
seketika saat Kepala Sekolah, 
Ustadz Darmanto,  mengingatkan 
dalam pidatonya tentang makna 
kepahlawanan. Secara garis besar, 
beliau menyampaikan pentingnya 
mencontoh semangat pahlawan 
yang tanpa lelah berjuang membela 
bangsa.

Acara berlanjut dengan bazar 
yang disediakan oleh seluruh 
elemen kelas 7 sampai kelas 9. 
Semua antusias dengan makanan 
khas rakyat tersebut. Lebih tepatnya 
makanan tradisional. Harga yang 
cukup terjangkau dengan penyajian 
dan pelayanan yang baik menjadikan 
mereka seperti interpreneur muda. 
Saat bazar dibuka, tampak beberapa 
anak menikmati jajanan semanggi 
Surabaya. Menurut penuturannya, 
jajanan ini harganya terjangkau dan 

cukup sehat karena kaya akan vitamin 
A pada daun semanggi. 

Dari arah yang lain, terdengar 
lantang seluruh personel peserta 
pidato memulai orasinya. Ajakan 
merdeka dan pekik Allahu Akbar 
membakar semangat para siswa. 
Semangat mereka terlihat ketika 
sama-sama mengumandangkan Allahu 
Akbar bersama-sama. Tangan dikepal, 
takbir dilantunkan, menandakan 
bahwa perjuangan butuh usaha dan 
pengorbanan.

Siangnya, semua bersiap 
menampilkan lomba Paskibraka. 
Derap langkah yang sama. Pandangan 
mata ke depan dan gerakan yang 
pasti menjadikan semuanya tampak 
istimewa. Dengan menampilkan 
kekompakan yang terbaik tersebut, 
siswa bisa menjadi pribadi unggul 
dalam memimpin dirinya sendiri. 
Lomba-lomba di atas merupakan life 
skill yang nantinya bermanfaat bagi 
para siswa dalam bermasyarakat dan 
menjadikan mereka siap menatap 
masa depan. (Defi Aryani, M.Psi)

Nuansa Persatuan di Hari Pahlawan

Bukan hanya pengetahuan tentang robot yang 
didapat oleh siswa kelas 5 dalam memenuhi undangan 
tersebut. Mereka juga tahu seluk-beluk pesawat kecil 
yang diterbangkan dengan remote control, yang ternyata 
harus punya sertifikat untuk menerbangkannya. Belum 
lagi tentang adanya aturan dalam memainkan Daine 
Reporter, nama pesawat tersebut sekaligus judul film ke 
dua yang diputar. Pesawat kecil yang dilengkapi dengan 
kamera itu memungkinkan penerbangnya melihat 
keadaan di sekitar pesawat yang sedang terbang. Dan 
karena tidak semua tempat boleh dilihat, dibuatlah 
peraturan dalam menerbangkan pesawat tersebut.

Antusias siswa kelas 5 semakin meningkat saat 
ditayangkan film ke tiga. Film ini bercerita tentang 
penyebab terputusnya rangkaian listrik. Gambaran 
listrik yang terputus ini diilustrasikan dengan jalan 
raya yang dipenuhi oleh lautan aliran unik berbentuk 
ribuan boneka lucu. Boneka ini tidak bisa melanjutkan 

perjalanan karena ada jembatan yang terputus. Dengan 
sekedar menyambung jembatan yang terputus inilah, 
aliran listrik lancar kembali. Sekedar? Bagaimana 
mungkin? Mungkin saja. Sang penyambung listrik akan 
mengecilkan tubuh sehingga tidak perlu solder atau alat-
alat pelistrikan yang lain, cukup dengan menyambung 
jembatan tersebut. Toh jembatannya tidak terlalu besar. 
Dan tentu saja karena peristiwa ini hanya ada film, jadi 
semua dimungkinkan oleh penulis ceritanya. Yang pasti, 
siswa kelas 5 mampu mengetahui ilustrasi saat rangkaian 
listrik terputus melalui film ini.

Di sela-sela menonton tayangan film pendek, mereka 
diajak melakukan eksperimen ringan. Eksperimen 

pertama yang dilakukan adalah membuat sedotan 
yang dilipat sedemikian rupa dengan penjepit 

kertas sehingga mampu mengapung, melayang 
dan tenggelam. Eksperimen ke dua yang 
tak kalah seru adalah memindahkan bola 
secara bergantian dari satu gelas ke gelas 
lain di depannya hanya dengan meniup. 
Karena semangat meniup, salah satu gelas 
justru pecah tersenggol tangan. Kegiatan 
bereksperimen sempat berhenti sebentar, 
namun kemudian berlanjut kembali sampai 
kegiatan berakhir.

Rintik hujan yang turun selama perjalanan 
pergi pulang dari dan ke Wisma Jerman dan 

membuat beberapa siswa merasa agak dingin, 
terbayarkan dengan banyaknya pengetahuan yang 

mereka peroleh hari itu. Semoga ilmu yang diperoleh 
barkah dan bermanfaat, ya. (Fahad)
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Kiprah SMPKiprah SMP

M
uzammil Hasballah datang ke sekolah 
SMP Al Falah Deltasari tepat pukul 08.00 
WIB. Usia mudanya digunakan untuk 
kegiatan positif dalam dakwah. Beliau 

merupakan imam dari masjid ITB. Saat dituturkan, 
awalnya terpaksa membaca ataupun menghafalkan 
Al Quran. Namun dari keterpaksaan tersebut 
timbullah kebiasaan yang baik. Seiring berjalannya 
waktu beliau sangat ingin sekali mengetahui Islam 
lebih lanjut dengan berguru pada ulama-ulama. 

Dengan membawakan lantunan indah surat Al 
Mu’minun siapa saja yang mendengar terkagum 
dengan bacaannya. Sungguh sangat menyentuh 
sehingga tampak beberapa dari siswa 
menitikkan air mata. Beliau menuturkan 
bahwa semua kandungan dalam Al Quran 
nyata adanya. Salah satu contoh, proses 
dari penciptaan manusia jauh sebelum 
sains membuktikan dari berbagai 
riset,  Al Quran sudah menjelaskannya 
terlebih dulu.

Muzammil menuturkan, BJ 
Habibi—mantan presiden RI--bisa 
menjadi contoh para generasi muda 
Muslim agar memahami bahwa 
kepandaian tidaklah bisa lepas dari 
akhlak. Muzammil Hasballah juga 
menuturkan bahwa sosok BJ Habibi 

Inspirasi Al Quran
dari Ustadz Muzammil Hasballah

W
onosari, 25 Oktober 2016 
sekitar pukul 09.30 WIB dengan 
diawali bacaan basmalah siswa 
dan siswi kelas 8 SMP Al Falah 

Deltasari menginjakkan kaki di kawasan Kebun 
Teh Wonosari. Cuaca mendung tidak menciutkan 
semangat dan senyum ceria yang tergambar 
dari wajah mereka. Hal ini terlihat ketika mereka 
keluar dari bis yang ditumpangi, segera mereka 
lari berlalu-lalang mengitari pemandangan sekitar 
secara singkat. Keindahan senyum benar-benar 
mencerminkan betapa mereka siap mengikuti 
kegiatan outdoor di Kebun Teh Wonosari. 

Waktu berjalan dengan cepat, sekitar pukul 
10.00 WIB siswa melakukan agenda mereka yang 
pertama, yaitu observasi mengelilingi Kebun 
Teh Wonosari. Siswa dan siswi didampingi oleh 
pemandu Kebun Teh Wonosari dibagi menjadi 
dua kelompok, laki-laki dan perempuan. Ada 
dua tempat tujuan observasi, yaitu mengelilingi 
area Kebun Teh sembari mendengarkan sejarah 
berdirinya dan melihat proses pemilihan daun teh 
terbaik di dalam pabrik. Penulisan hasil observasi 
siswa dan siswi ini nantinya akan diseleksi yang 
terbaik sebagai pemenang. 

Titik puncak acara di Kebun Teh Wonosari 
adalah pemberian materi tentang bagaimana 

cara menumbuhkan mimpi dan visi siswa melalui 
sebuah motivasi (AMT) yang dipandu oleh Ustadz 
Luqman sebagai narasumber. Walaupun mendung 
begitu menggelayut,  namun tidak mematahkan 
semangat para peserta. Mereka antusias menyimak 
materi yang disampaikan oleh Ustadz Luqman. Riuh 
bergemuruh tidak dapat dibendung saat perwakilan 
beberapa siswa tampil ke depan menyampaikan 
sepuluh mimpi terbesarnya serta visi mereka 
dengan Allah, keluarga, dan sekolah. Menyenangkan 
dan menggemberikan karena ditambah dengan 
pengumuman reward kategori penulis hasil 
observasi terbaik. Mereka adalah Ananda Reza 
Ananta, Rafi Rabbani, M. Fatih Ihsan, Raditya Eka, 
Romzi Ahmad, Bima Briliandhika, Rr. Diajeng, Febby 
Fani, Nisa Sadiya, Fakhira Athaya, Rr. Nuhhaliza dan 
Trisya Nadita T.

Kegiatan observasi dan AMT di Kebun Teh 
Wonosari tidak hanya berhenti ketika mereka 
meninggalkan area perkebunan. Kegiatan tersebut 
memiliki sistem berkelanjutan, yaitu sepuluh mimpi 
serta visi mereka dipresentasikan di depan wali 
murid saat pengambilan rapor tanggal 5 November 
2016 lalu. Hal ini dimaksudkan agar para wali murid 
mengetahui apa sebenanya yang diinginkan oleh 
buah hati mereka. Menakjubkan. (Riri)

AMT Tumbuhkan Motivasi Siswa

diibaratkan otak Jerman tapi berhati Kakbah. 
Intelektual didukung dengan cemerlangnya 
otak dan kalbu yang terjaga oleh Al Quran. Dua 
kombinasi sains dan akhlak membentuk dinamika 
positif dalam kehidupan sehari-hari.

“Apakah baik buruknya perilaku kita akan 
mempengaruhi hafalan Al Quran?“ pertanyaan 
terlontar oleh Reza, anggota remas aktif SMP 
Al Falah. Muzammil Hasballah menjawab,“ 
Meluruskan niat pondasi awal dalam menghafalkan 
secara konsisten. Niat benar ditujukan untuk Allah 
akan berkorelasi dengan  hafalan yang kuat.“ (Defi)

 

22 Media Pendidikan Al Falah 23Edisi Rabiul Awal 1438 H / Desember 2016



Siapa DiaJendela Keluarga

K
eputusan kami memilih 
Lembaga Pendidikan Al Falah 
Surabaya karena lembaga 
ini berlandaskan Islam. Bagi 

kami, sudah seharusnya pendidikan 
dasar dipenuhi dengan tuntunan yang 
sesuai dengan agama Islam. Karena 
bagaimanapun  kelak mereka akan 
membutuhkan pondasi dan bekal 
untuk masa dewasa nanti.

Keberhasilan pendidikan tidak 
sepenuhnya di tangan sekolah. Hal 
ini sangat kami sadari sepenuhnya. 
Karena itulah kami berusaha untuk 
berkomunikasi semaksimal mungkin 
dengan manajemen sekolah. 
Komunikasi yang kami maksud adalah 
komunikasi yang baik dan terbuka 
antara wali murid dan manajemen 
sekolah. Dengan begitu kami 
berharap bisa mensinergikan antara 
pembelajaran di sekolah dan di rumah. 

Ada beberapa hal baik yang kami 
biasakan terhadap anak-anak. Seperti 

menanamkan rasa empati terhadap 
lingkungan keluarga dan sekitarnya.  
Faktor ini penting karena dengan 
begitu anak-anak akan terbiasa 
untuk peduli dengan lingkungannya. 
Sedangkan untuk menanamkan 
pola kedisiplinan meraka bersama-
sama menyusun jadwal kegiatan 
yang akan dilakukan. Untuk sisi 
kemandirian, beberapa hal yang 
telah kami lakukan adalah memberi 
kepercayaan pada anak-anak 
untuk membersihkan tempat 
privasi mereka. Hal lainnya adalah 
memberi kesempatan pada mereka 
untuk memilih, menyampaikan rasa 
dan pendapatnya. Selain itu kami 
berusaha untuk selalu memberikan 
dorongan semangat bagi segala 
potensi dan alternatif pemecahan 
masalah.

Untuk mengembangkan 
kreativitas, minat dan bakat,  kami 
melihat dari kepribadian mereka. 
Karena setiap anak memiliki pribadi 
dan style yang berbeda. Setelah 
itu kami memberikan dorongan 
dan motivasi termasuk sarana dan 
fasilitasnya. Dan pada akhirnya, 

Anakku, Ilmu Adalah Bekal
Dunia dan Akhirat Siswa yang lahir di Surabaya, 6 Oktober 2003 ini, memang memiliki 

komitmen untuk mengajak kalangan generasi muda, terutama siswa di internal 
sekolah secara bersama-sama ‘menghidupkan’ mushala dengan kegiatan 
keIslaman yang bermanfaat.

Beruntung, Rozy, biasa ia dipanggil, mendapat banyak simpati dan dukungan 
saat pemilihan ketua Remas periode 2016-2017. Dengan posisinya itu, putra 
kedua dari tiga bersaudara pasangan Samsu Imuda dengan Nita Rahayu ini makin 
memiliki peran sentral dalam memberdayakan mushala sekolah. 

Menjadi siswa yang peduli dengan mushala, terasa menjadi sebuah 
tantangan yang tidak bisa dipandang mudah. Apalagi dengan maraknya 
perkembangan hedonisme, bahkan narsisme, tidak banyak remaja yang perduli 
untuk memakmurkan rumah Allah. Namun itulah yang menjadi tekad siswa yang 
pernah meraih medali perunggu di Olimpiade Kompetisi Matematika Nalaria 
Realistik ini.

Siswa yang hoby basket, sepak bola dan ping-pong ini kegiatannya memang 
semakin padat. Di samping terus belajar menyangkut materi pelajaran di kelas, 
juga  berkonsentrasi mengembangkan kegiatan mushala. 

Namun, padatnya aktivitas yang terus mengalami peningkatan tidak 
membuat siswa yang suka ilmu hitung ini patah semangat. Sebaliknya, ia 
semakin termotivasi untuk memberdayakan mushala sekolah dengan penuh 
tanggungjawab.“Tidak ada yang sempurna, tapi berusahalah untuk menjadi 
sempurna,”begitu motonya.

Komitmen Memberdayakan
Mushala Sekolah

Membangun Optimisme Lewat OSIS

O
rang-orang yang berhenti belajar 
akan menjadi pemilik masa lalu. 
Orang-orang yang masih terus 
belajar, akan menjadi pemilik 

masa depan. Itulah kata motivasi yang 
menjadi pelecut semangat Sabrina Almas 
Zatadani, siswa kelas  8.2 hingga bersedia 
menjadi kandidat ketua OSIS 2016-2017.

Setelah melalui seleksi ketat, 
pemaparan misi dan visi di hadapan para 
guru dan pemilihan langsung yang diadakan 
sekolah, siswa yang hoby traveling, baca 
komik dan mendengar lagu ini akhirnya 
sukses menjadi ketuanya.

Bagi putri kedua pasangan Heru 
Setiyanto dengan Erwin Agustuti ini, 
kepemimpinan OSIS yang ada di pundaknya 
bukan untuk gengsi atau popularitas, tapi 
merupakan amanah yang harus dijalankan 
dengan komitmen kuat. Baginya, OSIS 
merupakan organisasi paling mujarab untuk 
meningkatkan rasa percaya diri, membangun 
rasa tanggungjawab bahkan dapat 

menambah wawasan dan banyak teman. 
Karena itu, menurut siswa yang suka 

masakan bakso, sushi, mie dan roti bakar ini,  
seorang pemimpin  harus mampu menggerakan 
orang lain, baik secara perseorangan maupun 
kelompok sehingga menimbulkan kemauan dan 
kemampuan untuk mencapai tujuan organisasi.

Di sekolah, siswa yang lahir di 
Tulungagung, 20 Agustus 2003 dan 
mengidolakan Nabi Muhammad ini, 
paling suka pelajaran bahasa Inggris. 
Pelajaran yang kerap dianggap 
momok menakutkan sebagian 
siswa, bagi Bina, biasa dipanggil, 
cukup mudah bila dipraktekkan 
sehari-hari. Apalagi jika suasana 
belajar menyenangkan, justru akan 
membuat pembelajaran bahasa 
Inggris tidak menjadi beban. Ketika 
ditanya apa cita-citanya kelak? Bina 
menjawab dengan yakin,” Seorang 
programmer.” Semoga sukses, ya.

apapun hasilnya kami berusaha untuk 
memberikan dukungan. Dukungan 
ini bisa berupa reward dan hal positif 
lainnya. Tidak ketinggalan kami juga 
berusaha untuk berdialog tentang 
sisi positif dan negatif dari satu 
permasalahan.  

Aktivitas favorit keluarga kami 
adalah berkumpul di rumah. Bagi 
kami banyak hal yang bisa dilakukan 
bersama di rumah. Seperti membuat 
kue lalu memakannya bersama 
keluarga. Hal itu adalah kebahagiaan 
yang tak terhingga bagi kami.

Harapan terbesar kami adalah 
anak-anak  tumbuh menjadi anak 
yang saleh dan salehah. Berbudi 
luhur dan berakhlak mulia, teguh 
memegang prinsip dan keyakinan 
berlandaskan Islam dimanapun 
mereka berada. Dan memang hanya 
ilmu yang dapat kami wariskan 
sebagai bekal bagi anak-anak kami. 
(Iz) 

MuhaMMad Safaroz zaiM

Shabrina alMaS zatadini

“Hanyalah yang memakmurkan 
masjid-masjid Allah adalah orang-
orang yang beriman kepada Allah 
dan hari kemudian…..”(QS At-Taubah: 
18). Ayat yang mulia ini menunjukkan 
bahwa memakmurkan masjid adalah 
salah satu bukti iman seorang hamba. 
Inilah yang melatarbelakangi Muhammad 
Safaroz Zaim, siswa kelas 7.1, untuk 
memberdayakan mushala sekolah SMP Al 
Falah Deltasari. 
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Siapa Dia

Suka Bermain di Taman
di kelas KB Rahman, putra pasangan 
Rakka Ramadhana dengan Aulia 
Naspy ini terlihat bersemangat 
saat guru dan teman-temannya 
melakukan aktivitas bermain di 
sekitar halaman sekolah.

Menurut medis, dengan bermain 
energi anak tersalurkan, peredaran 
darah lancar, kerja pencernaan 
makanan dan pernapasan anak 
menjadi teratur. Bermain fasilitas 
yang di sediakan sekolah adalah 
salah satu kegiatan yang paling 
digemari siswa yang hoby main lego 
ini. Apalagi fasilitas bermain yang 
disediakan cukup beragam dan 
mendidik. Ada sepeda, trambolin, 
ayunan, mandi bola, dll. 

Memang masa anak dikenal 
sebagai masa bermain. Hampir 

sebagian waktunya digunakan untuk 
bermain. Dengan bermain, akan 
mengembanglah seluruh potensi diri. 
Sekolah Al Falah memahami akan 
kebutuhan tersebut. 

Bagaimana dengan kegiatan 
di luar sekolah? Siswa yang 
gemar makanan coklat ini senang 
menghabiskan waktunya bersama 
ayah dan bunda dengan bermain 
bersama di taman. “Selain itu dengan 
mengaji,”tuturnya.

Melihat sang anak tumbuh 
kembang menjadi orang yang 
beriman dan berilmu pegetahuan 
pasti menjadi dambaan setiap 
orangtua. Itu juga menjadi harapan 
orangtua Ahdan,”Semoga Ahdan 
menjadi anak saleh dan hafidz Al 
Quran,”harap bundanya. Amin.

Jago Robotika

S
aat ini robot telah menjadi bagian 
kehidupan manusia dengan berbagai 
jenis dan bentuknya. Jika semula hanya 
dimanfaatkan untuk kepentingan industri, 

kini robot telah digunakan sebagai alat untuk 
membantu pekerjaan manusia dalam berbagai 
bidang. Adalah M. Jofanda Ahsananjaya, siswa 
SD kelas 4C ini termasuk sosok penggemar berat 

bidang robotika. Tak heran jika kegemarannya 
dalam mengutak-atik robot ternyata 

membuahkan kesuksesan. “Pernah meraih 
Special Award Robotika Nasional di Kediri 
jenis Transporter Manual,” bebernya. 

Putra kedua dari pasangan Pudjo 
Herdianto dengan Sofia Tridhillaningtyas 
ini berterus terang jika tempatnya 
menimba ilmu saat ini, merupakan 
sekolah yang memberinya banyak 
pengetahuan untuk meningkatkan 
kemampuan diri. Dengan sekolah di Al 

Falah, prestasi secara akademis maupun 
non akademis kerap disandangnya. Hal 
ini tidak bisa dipungkiri, sebab banyak 

M. Jofanda ahSananJaya

ahdan ziyad aShiM

L
ucu, energik dan tangkas, 
itulah kesan pertama 
melihat bocah yang lahir di 
Pekanbaru, 21 Januari 2013 

ini. Terlebih ketika melihatnya makan 
mie dan nasi goreng kesukaannya, 
siapa saja pasti gemas. Masih duduk 

prestasi akademis yang ditelurkan siswa 
di lingkungan sekolah Al Falah dari 
waktu ke waktu.

 ”Semoga saya bisa menjadi 
profesor ustadz,” ungkapnya ketika 
ditanya cita-citanya kelak. Dengan 
bimbingan ustadz dan ustadzah serta 
orang tua, siswa yang gemar traveling 
ini yakin akan sukses meraih impiannya.

Di sekolah, siswa yang suka 
makanan ayam dan sayur sop ini 
paling senang pelajaran Matematika 
dan bahasa Inggris. Untuk menambah 
pengetahuan, Jofan, biasa ia dipanggil 
juga ikut les di tempat lain. Baginya, 
bahasa Inggris adalah bahasa kedua 
setelah bahasa Indonesia yang harus 
dikuasai. Apalagi imperialisme bahasa 
telah menggurita di berbagai sektor 
informal kehidupan. “Semoga Jofan 
menjadi anak yang saleh dan mandiri,” 
harap ayahnya. Amin.

Sang Juara

S
aya senang dipercaya menjadi wakil dari SMP Al Falah Deltasari untuk 
mengikuti lomba pidato remaja tingkat SMP se-Sidoarjo. Lomba ini sangat 
menarik karena diikuti oleh banyak peserta.  Lomba pidato yang diadakan 
oleh Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (MGMP 

PAI) Kabupaten Sidoarjo bertempat di Masjid Agung Sidoarjo. Kurang lebih 80 siswa 
yang ikut lomba. 

Waktu itu saya dapat informasi dari ustadz dua minggu sebelum acara. 
Sehingga bisa berlatih dengan memilih tema Islam Rahmatan Lil’alamin. Teks yang 
ada saya baca berulang-ulang hingga hafal.  Alhamdulilah nama saya diumumkan 
sebagai juara II wakil dari SMP Al Falah Deltasari. Menurut saya, Islam itu damai, 
membawa berkah, indah dan mensejahterakan. Tetapi sekarang yang tampak bukan 
berkah dan rahmat karena banyak yang maksiat, jahat dan korupsi. 

Juara III Lomba Islamic Story Telling

S
ungguh, aku tidak menyangka akan menjadi pemenang dalam lomba ini. 
Meskipun sedikit banyak aku juga berharap menjadi juaranya. Namun 
melihat tampilan peserta lainnya, perasaanku jadi sedikit ciut juga. 

Seminggu sebelumnya, aku sudah berlatih bersama bersama Ustadzah 
Dyah. Kebetulan Ustadzah Dyah adalah ibuku, jadi kami berlatih di hari Sabtu dan 
Minggu. Pada saat lomba, aku sempat nervous. Namun aku bisa melewatinya 
dengan lancar. Semoga di hari-hari mendatang aku dapat tampil lebih baik lagi dan 
mendapatkan juara I. Amin.

adaninggar Kiana nugroho

ravenala auKi zafran KelaS 8.5

Kelas 4D SD Al Falah Surabaya

Juara II Lomba Pidato

Juara I Lomba Roket Air

A
lhamdulilah siswa SMP Al Falah Deltasari berhasil meraih juara I 
di ajang lomba roket air di Sekolah Pembangunan Jaya Sidoarjo. 
Mereka adalah Adya Muhammad Prawira kelas 7-1 dan Athalah 
Zakky kelas 7-1. Kegiatan lomba roket air ini diikuti lebih dari 50 

peserta dari tingkat SD sampai dengan SMA se-Sidoarjo.  “Senang sekali 
bisa menjadi juara I,” ujar Adya. 

Untuk meraih juara I selain ada persiapan selama seminggu dengan 
bimbingan Ustadz Imam Muzanni, juga selalu berlatih dan mencoba 
membuat serta meluncurkan roket. Bahan-bahan roket disiapkan dari 
sekolah, diantaranya botol, solasi warna, pipa pemberat, gunting, sepidol 
dan kater. Menurut Athalah, untuk meraih prestasi ini dirinya selalu berdoa 
dan percaya diri. Saat mental sudah siap dan matang prestasipun siap 
diraih. (Ind) 
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Sang Juara Tamu Kita

Juara I Lomba
Musik (Forte 2)

L
omba yang kuikuti ini diikuti oleh sekitar 250 peserta. Dan 
untuk level Forte sebanyak 15 peserta. Sebelum lomba aku 
selalu berlatih secara rutin dan juga mengikuti les piano. 

Saat lomba, aku merasa begitu senang dan 
bersemangat. Namun saat diumumkan, hatiku berdebar-
debar. Karena namaku tidak kunjung dipanggil. Ternyata 
namaku dipanggil yang terakhir kalinya dan menjadi 
juara I. Wow, betapa senang hatiku. Harapanku ke depan 
semoga aku dapat menjadi pianis yang mahir dan menjadi 
youtuber’s pianis terkemuka. Amin. (Iz) 

9-4 juara III sabel kadet putri dan Nur 
Alif Putra Arya Divana kelas 9-3 juara 
III degen pra kadet putra. 

Untuk meraih dan 
mempertahankan prestasi bukan 
pekerjaan mudah. Tetapi harus ada 
usaha keras, pembinaan dan latihan 
yang terus menerus. Latihan tanding 
dan fisik dilakukan saat kegiatan 
ekstrakurikuler dan ikut club di luar 
sekolah. Dalam seminggu minimal 
berlatih dua kali. Saat menjelang 
kejuaraan bisa berlatih sampai 
empat kali. Menurut Arya, 
meski sebelum bertanding 
sempat nervous tapi untuk 
meraih prestasi harus 
fokus dan membuat 
pertahanan yang 
kuat,“Fokus ke lawan 
dan pertahanan yang 
kuat,” ujarnya. (Ind)

SMP Al Falah Deltasari
Raih Empat Medali Kejuaraan
Anggar PORKAB Sidoarjo

Sulthan hafidh awwaludin
Kelas 5A SD Al Falah Surabaya

T
radisi dalam meraih gelar juara 
anggar selalu melekat pada SMP 
Al Falah Deltasari. Kali ini dalam 
kejuaraan anggar pada PORKAB 

(Pekan Olahraga Kabupaten) Sidoarjo. 
Alhamdulilah para siswa sukses menyabet 
empat medali. Kejuaraan PORKAB  yang 
bertempat di SMA Olahraga Negeri Sidoarjo 
ini diikuti lebih dari 30 peserta. Sementara 
pada siswa yang juara, yaitu Ergi Raihanah 
Fajaria kelas 9-4  juara I degen pra kadet 
putri. Nadia Rifa’i Chairina kelas 8-6 juara 
II degen kadet putri dan juara III degen pra 
kadet putri. Alyaa Saniyyah Imtiyaaz kelas 

M
engenalkan teladan 
Rasulullah Saw harusnya 
selalu diupayakan oleh 
seluruh umat Muslim 

kepada generasi penerusnya. Setiap 
Muslim mempunyai kewajiban 
melestarikan warisan peradapan dari 
Nabiyullah Muhammad Saw. Salah satu 
orang yang sangat concern dengan hal 
ini adalah Neno Warisman. Artis yang 
terkenal di era 1980 – 1990 ini sekarang 
aktif dalam dakwah tentang tauladan 
Rasulullah Saw melalui teatrikal. Al 
Falah juga berhasil mengundang 
beliau dalam peringatan tahun baru 
1438 Hijriah dengan menampilkan 
pagelaran teatrikal yang mengusung 
tema Warisan Peradapan: Muhammad 
Teladanku. 

Bunda Neno, begitu beliau biasa 
dipanggil, sangat prihatin dengan 
kondisi generasi muda Indonesia saat 
ini. Mereka umumnya tidak mengenal 
siapa dan bagaimana Rasulullah Saw. 
Hal itu dikarenakan mayoritas pola 
asuh orangtua zaman sekarang jauh 
dari contoh Rasulullah. Orangtua tidak 
mengenalkan kepada putra putrinya 

tentang Allah dan RasulNya. Pola asuh 
hedonisme menjadi trend di kalangan 
orangtua modern saat ini, bahkan di 
keluarga Muslim. Hal ini diperparah 
dengan sistem pendidikan yang belum 
seutuhnya mengembangkan kurikulum 
sesuai teladan Nabi Muhammad Saw. 

Orang tua dan lembaga pendidikan 
memegang peranan yang sangat penting 
dalam meneruskan peradapan Rasulullah 
Muhammad Saw. Ayah dan ibu diharapkan 
mampu menyadarkan putra putrinya 
darimana mereka berasal. Kita semua 
berasal dari satu keturunan Nabi Adam 
sampai ke Nabi Ibrahim, setelah itu ada 
Nabi Ishaq dan Ismail. Dari Nabi Ismail 
sampailah ke Muhammad Saw kemudian 
berpecah menjadi berbagai bangsa. 
Anak-anak harus tahu tugas mereka ke 
depan. Berbekal pengetahuan tentang 
Nabi Ibrahim, mereka diharapkan mampu 
melihat bahwa ada tugas yang sangat 
mulia yang mereka emban; menanamkan 
rasa cinta kepada Allah Swt melebihi 
apapun di dunia ini. Hal itu sesuai dengan 
risalah Rasulullah Muhammad Saw. 

Generasi saat ini mempunyai tugas 
untuk menyiapkan generasi mendatang 
supaya tetap memegang risalah 
tersebut. Tugas orangtua dan pendidik 
sekarang membekali anak-anak supaya 
mampu berjuang di semua bidang 
untuk mewujudkan peradapan budaya 
mulia, jaya, penuh keadilan, integritas, 
kejujuran, kesejahteraan dan  kesantunan 
yang diwariskan Rasulullah dan sempat 
terputus. Umat Islam mempunyai 
kewajiban untuk merebut kembali 
peradapan tersebut. Dan itu bukan tugas 
yang ringan bagi para orangtua dan 
pendidik. Sikap dan sifat apa, hati dan 
pemikiran yang bagimana, yang sudah 
diwariskan para orangtua dan guru-guru 
kepada anak-anaknya. 

Bunda Neno sangat prihatin dengan 
kondisi generasi muda saat ini. 

Kemajuan teknologi bagaikan 
pisau bermata dua yang mampu 

mencelakai pemakainya 
apabila tidak digunakan 

dengan tepat. Remaja masa kini tidak bisa 
dipisahkan dari teknologi dan orangtua 
seharusnya mampu mengendalikan supaya 
putra-putrinya tetap berada di jalur yang 
benar. Pondasi iman yang ditanamkan di 
rumah dan sekolah memegang peranan 
yang sangat penting untuk membekali 
para remaja ketika mereka bergaul 
dengan lingkungannya. Ibadah seharusnya 
ditanamkan melalui kesadaran penuh bukan 
hanya sekedar menjalan kewajiban ataupun 
menyenangkan hati orangtuanya. Bagaimana 
menanamkan bahwa Allah selalu melihat kita 
dimanapun berada, itu yang paling penting. 
Manusia yang mampu menyadari bahwa 
Allah selalu bersamanya akan selamat di 
dunia dan akhirat. 

Bapak ibu akan ditanya oleh Allah 
bagaimana mereka mendidik putra putrinya. 
Apakah mereka mendidik dengan materi 
atau benar-benar mengenalkan agama dalam 
kehidupan rumah. Orangtua hendaknya 
menjalin hubungan yang baik dengan 
anak-anak supaya penanaman agama bisa 
diterima dengan nyaman tanpa merasa 
tertekan dan menjadi beban. Hubungan ayah 
dan ibu yang harmonis sangat menentukan 
keberhasilan penanaman aqidah Islamiyah 
tersebut. Untuk menyiapkan ayah dan 
ibu yang handal, perempuan kelahiran 
Banyuwangi 21 Juni 1964 ini menyarankan 
ada pendidikan pra nikah untuk menyiapkan 
fisik, psikologis dan spiritual para calon ibu 
dan bapak. Jangan sampai orangtua hanya 
mengandalkan peran guru di sekolah untuk 
mendidik putra-putrinya karena keterbatasan 
pengetahuaannya. Lembaga pendidikan 
hanya bersifat membantu ayah dan ibu. 

Ibu tiga orang anak ini masih optimis 
kalau suatu saat peradapan Rasulullah 
Muhammad Saw akan bisa diraih lagi oleh 
umat Islam. Warisan peradapan ini masih 
terus digali dan diperjuangkan kembali. 
Teladan Rasul menjadi motivasi generasi 
Muslim untuk mewujudkan cita-cita 
tersebut. Semoga kita masih bisa menikmati 
kembali peradapan yang penuh rahmat Allah 
Swt seperti zaman Rasulullah Muhammad 
Saw. Allahumma shalli ‘ala Muhammad wa 
‘ala alii Muhammad. (Ana)

Peradapan Rasulullah
Muhammad Saw
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Gallery SD Gallery SMP

Kegiatan try out ke-2 siswa kelas IX 
persiapan menghadapi ujian nasional

Pembelajaran IPA praktek mencangkok tanaman Pemeriksaan kesehatan siswa oleh petugas kesehatan
dari Dinas Kesehatan Waru

Lomba baris berbaris dalam acara 
peringatan hari pahlawan

Musyawarah Kerja OSIS, REMAS dan MPK 
SMP Al FAlah Deltasari periode 2016-2017

Kegiatan OSIS rapat rutin koordinasi pengurus dan 
evaluasi program

Kegiatan rutin baca Alquran bersama setelah salat dhuha sebelum 
memulai pelajaran

Kegiatan DIANPINRU (Gladian Pimpinan Regu) Pramuka SMP Al FAlah Deltasari
di Yon Taifib Marinir

Kegiatan ekstrakurikuler broadcast sedang 
melakukan siaran on air  di Radio Dering Edukasi

Special Day tema Aku sayang lingkungan di KBTK Al Falah Surabaya 
dengan Belajar bercocok tanam

Parenting Skill Tumbuh Kembang Anak dengan
 live performance siswa KB-TK Al Falah

Penyerahan piala bergilir perpustakaan dan character award 
di TK Al Falah Surabaya

Penanaman Karakter siswa KB-TK Al Falah dengan 
sosiodrama tema aku sayang teman

Aksi Bela Islam versi siswa Al Falah Surabaya yang dipadukan
dengan aksi penggalangan infaq untuk rohingya

Tematik Kls 3 SD Al Falah Surabaya belajar membuat Nugget
dengan bahan-bahan yang sehat

Munaqosah SD Al Falah Surabaya

Pemilihan Presiden SD Al Falah Surabaya 2016 PEMILU LUBER 
(Langsung, Umum, Bebas, Rahasia) JUJUR&ADIL

Imtihan KB-TK Al Falah Surabaya
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ArtikelArtikel

P
ahlawan menurut bahasa sansekerta 
(phala-wan) berarti orang yang dari 
dirinya menghasilkan buah (phala) yang 
berkualitas bagi bangsa, negara dan agama. 

Berangkat dari pengertian di atas, pahlawan adalah 
manusia yang memiliki tiga karakter, yaitu memiliki 
keberanian, rela berkorban dan membela kebenaran. 
Semua karakter dasar itu berada dalam diri 
perempuan dengan sebutan ibu. 

Pertama, keberanian. Sikap berani berarti 
pantang menyerah, sekalipun aral melintang yang 
di hadapi cukup berat, namun orang yang memiliki 
keberanian akan selalu berpikir mencari solusi bagi 
setiap masalah dan selalu bangkit agar kegagalan 
tidak terulang untuk kesekian kalinya. Seorang ibu 
memiliki kesadaran terhadap perilaku dan dapat 
menimbang baik-buruknya sikap yang dilakukannya. 
Teringat ketika saya masih kecil ibu sering memanggil 
para pengemis untuk makan di rumah dan memberi 
mereka pakaian yang layak, bagiku itu hal yang 
tidak bisa dimengerti. Aku menanyakannya, “Ibu 
kenapa engkau senang memberi mereka makanan 
dan pakaian kepada para pengemis sedangkan ibu 
tidak mengenal mereka?” Ibu menjawab dengan 
singkat namun aku tidak bisa melupakannya hingga 
saat ini, “Ibu melakukannya untukmu anakku, satu 
harapan ibu agar ketika ibu menolong orang lain, 

suatu saat akan ada orang yang menolongmu ketika 
engkau sedang kesulitan, walaupun tidak ada orang 
yang mengenalmu.” Dalam perilakunya ibu tidak 
memaksa anak untuk melakukan hal baik, namun 
mencontohkannya.

Kedua, rela berkorban. Rela berkorban 
dalam kehidupan berarti bersedia dengan ikhlas 
memberikan tenaga harta atau pemikiran untuk 
kepentingan orang lain maupun masyarakat. 
Walaupun dengan berkorban akan menimbulkan 
kerugian bagi dirinya sendiri. Seorang pahlawan 
dengan ikhlas memberikan tenaga, harta dan 
pemikiran untuk kepentingan bangsa dan negara. 
Indikasi sikap rela berkorban dapat ditunjukkan 
dalam kehidupan sehari-hari, seperti sikap membantu 
dengan ikhlas. Bekerja banting tulang, mengajarkan 
dan membimbing pada arah yang benar dan diridhai 
Allah tanpa pamrih sedikitpun kepada anak. Sikap 
empati terbesar adalah sikap empati yang dimiliki 
seorang ibu. Ibu  tidak akan makan sebelum 
anak-anaknya makan terlebih dahulu, sekalipun 
pada akhirnya ibu tidak kebagian karena habis 
dimakan oleh anak-anaknya. Namun hal itu tidak 
menjadikannya sedih.

Ketiga, membela kebenaran. Salah satu 
contohnya adalah membela keadilan. Suatu  sikap 
yang tidak memihak kepada sesuatu yang telah 

diketahui salah. Seorang ibu selalu 
berbuat adil, adil bukan dalam arti 
sama rata tetapi adil bermakna 
proporsional. Seperti dalam 
memberikan kasih sayangnya ibu 
tidak akan membedakan antara anak 
sulung, anak tengah, ataupun anak 
bungsu, karena setiap anak memiliki 
kebutuhan dan masalah sendiri-
sendiri. 

Ibu adalah, orang tua 
perempuan baik melalui hubungan 
biologis maupun sosial. Ibu memiliki 
peranan sangat penting dalam 
membesarkan anak, sehingga ibu 
mendapatkan perhatian untuk selalu 
dihormati. Sebagaimana hadis yang 
diriwayatkan Bukhari dan Muslim, 
dari Abu Hurairah ra, “Seseorang 
datang kepada Rasulullah dan 
berkata,”Wahai Rasulullah, kepada 
siapakah aku harus berbakti pertama 
kali?” Nabi menjawab,”Ibumu!” Dan 
orang tersebut kembali bertanya, 
“Kemudian siapa lagi?” Nabi 
menjawab, “Ibumu!” Orang tersebut 
bertanya kembali, “Kemudian siapa 
lagi?” Beliau menjawab,”Ibumu.” 
Orang tersebut bertanya 
kembali,”Kemudian siapa lagi,” Nabi 
menjawab, “Kemudian ayahmu.” 

Ibu adalah sosok perempuan 
yang tak pernah lelah, tak pernah 
bosan, tak pernah berhenti, terus 
mencurahkan cintanya kepada 
sang buah hati. Dengan segala 
keterbatasan yang dimilikinya, 
seorang ibu akan bersungguh-
sungguh memberikan yang terbaik 
untuk anaknya. Saat anak masih kecil, 
ibu rela bangun di malam hari untuk 
mengganti popok bayinya yang basah 
dengan kencing, rela begadang saat 
balitanya sakit panas dan rewel tidak 
bisa tidur, mendampingi buah hati 
yang mulai aktif merangkak ke sana 
ke mari dengan penuh kasih sayang 
dan kelembutan serta mengajarkan 
anaknya untuk lancar berbicara, 
mulai mengenal huruf-huruf Hijaiyah 
dan huruf Latin.

Memasuki usia sekolah, 
perjuangan seorang ibu di medan 

lain pun telah menanti. Hari-hari 
pertama anak memasuki dunia 
barunya di sekolah, bagi sebagian 
anak mungkin tidak menjadi 
masalah, dalam waktu yang cepat 
bisa langsung beradaptasi dengan 
teman dan gurunya. Tapi sebagian 
anak, masa awal adaptasi menjadi 
masa yang cukup menegangkan, 
adakah dirinya akan selalu aman, 
jika aku jauh dari ibu. Dalam 
kondisi anak seperti ini, tentu 
bagi ibu butuh kesabaran untuk 
meyakinkan dan mendampingi 
anak, sampai anak siap lepas dari 
dirinya.

Di zaman Rasulullah, saat 
seorang ibu dengan dua anaknya 
telah menerima sedekah sebutir 
kurma, dibelahlah kurma 
tersebut menjadi dua bagian, 
kemudian diberikan kepada 
dua anaknya masing-masing 
satu bagian, sementara sang 
ibu tidak mendapatkan secuil 
pun. Tapi si ibu bahagia karena 
telah membahagiakan anaknya. 
Kebahagiaan anak, akan menjadi 
kebahagiaan dirinya. Cintanya tak 
pernah pupus, kasih sayangnya 
tak pernah lekang, perjuangannya 
tak kenal lelah, doanya tak henti 
dipanjatkan, demi kebahagiaan 
dan kesuksesan anak-anaknya. 
Menjadi semakin mudah bagi 
kita untuk memahami mengapa 
Rasulullah menyampaikan 
bahwa “al jannatu tahta aqdamil 
ummahat” surga ada di bawah 
telapak kaki ibu.

Hidup akan sangat hampa bila 
tidak mendapatkan belaian ibu, 
belaian yang dapat menurunkan 
tensi darah saat marah, belaian 
yang dapat menenangkan pikiran 
dikala stres. Ibu akan berusaha 
melakukan apapun untuk 
menyelamatkan dan melindungi 
anaknya. Apabila ada seorang 
ibu yang marah-marah kepada 
anaknya mungkin hanya ungkapan 
kekecewaan sesaat, namun 
yakinlah bahwa jauh di lubuk 

hatinya, ibu sangat sayang anaknya 
dan kemarahannya adalah nasehat 
untuk kebaikan yang belum kita 
pahami. 

Kasih sayang ibu sudah dilakukan 
melalui perjuangan yang hebat, 
perjuangan yang dilakukan untuk 
melindungi, menjaga, merawat, 
memperhatikan serta menyayangi 
ketika masih berada dalam 
kandungan. Tak terperikan berapa 
kali beliau menarik napas panjang 
ketika (janin) menendang-nendang 
perutnya dan perjuangan melahirkan 
buah hatinya ke dunia dengan 
mengabaikan rasa sakit yang tiada 
tara.

Sudah selayaknya kita berbakti 
kepada Ibu, bahkan wajib hukumnya. 
Tidak ada anak yang berhasil 
menjalani hidupnya dengan mulus 
tanpa peran seorang ibu. Peran 
beliau lebih hebat dan lebih berani 
dibandingkan semua tokoh yang 
pernah kita kenal. Oleh karena itu, 
jika ada pertanyaan siapa pahlawan 
tanpa tanda jasa? Maka jawaban 
sebenarnya adalah ibu, karena 
hanya beliau dengan segenap 
hidupnya berjuang agar anaknya 
bisa selamat terlahir ke dunia fana 
ini dan siap dengan segenap jiwa 
raganya berkorban untuk melindungi 
anaknya dari apapun yang dapat 
mencelakainya. 

Semoga kita pandai bersyukur, 
memberikan yang terbaik untuk 
ibu, meski kita sadar, jasa ibu tidak 
akan pernah dapat dibalas oleh 
anaknya. Kenangan akan semua 
pengorbanannya kepada kita akan 
semakin terasa menyesakkan dada 
ketika ia telah pergi dari sisi kita 
untuk selamanya. Yang tertinggal 
hanyalah nasehat-nasehat beliau 
yang telah mendarah daging 
dalam jiwa putra putrinya dalam 
mengarungi dunia fana ini. 
Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa 
arhamhuma kama rabbayani saghira. 
Semoga kita dipertemukan Allah di 
surgaNya. Amin. (Al Musta’anu)

Ibu Adalah
Pahlawan Sebenarnya

“Tidak jarang orang memandang 
sebelah mata kepadamu, tidak banyak 

yang mengetahui tangismu di malam 
yang kelam, tidak seorangpun bertanya 

apa yang engkau pinta dalam sujud 
panjangmu. Di senyummu ada arti 

sebuah kesabaran, di tatapan matamu 
ada doa yang menyejukkan hati kami, 
dari belaian kasih sayangmu ada doa 

untuk kebahagiaan kami. Dan di bawah 
telapak kakimu surga bersemayam. 

Engkaulah pahlawan kami, ibu.”
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M
enjadi artis atau public figure mungkin 
salah satu dari sekian cita-cita yang 
diidamkan oleh sebagian remaja di 
Indonesia saat ini. Namun menjadi 

sosok public figure yang saleh, santun, dan 
berkarakter, rupanya menjadi salah satu jalan 
hidup yang harus dilalui oleh Hamas Syahid 
Izzuddin, Alumnus SMP Al Falah Deltasari  
tahun 2006 ini. Mengangkat tema “Rasulullah 
Teladanku,” HAIFA (Himpunan Alumni Al Falah) 
berkesempatan mewawancarai aktor Muslim 
idealis Indonesia berikut ini. 

Hamas, begitu ia biasa dipanggil, 
menggembleng diri menjadi seorang 
hafidz (penghafal Al Quran) sekaligus 
menjadi pengusaha sukses. Pemuda 
24 tahun yang bersyukur  dikaruniai 
wajah rupawan ini tak kenal menyerah 
dalam mewujudkan impiannya. Sempat 
terhambat restu dari Yulyani, sang ibunda 

tercinta, Hamas tak patah arang untuk 
meyakinkan ummi bahwa pilihannya untuk 

terjun di dunia seni peran akan melapangkan 
jalan dakwahnya. Mengambil peran utama 

sebagai seorang arsitek muda nan saleh di film 
perdananya, “Tausiyah Cinta,” Hamas mulai 
terjun dalam dunia seni peran dengan satu 
tujuan, yakni berdakwah dan mensyi’arkan Islam. 
Melihat komitmen Hamas, sang ibunda  yang 
semula menolak, berbalik memberikan restu dan 
mensupport aktivitas putra pertamanya tersebut. 
Film “Tausiyah Cinta” akhirnya menjadi pintu 
gerbang bagi film ke dua yang dibintanginya, yakni 
“Ketika Mas Gagah Pergi.” Di film inilah, nama 
Hamas mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia 
sebagai aktor Muslim idealis yang saat ini menjadi 
Trendsetter di kalangan remaja Muslim Indonesia.

haMaS Syahid izzuddin
Trendsetter

Remaja Muslim
Masa Kini

tentang HaMas:
• Bernama lengkap Hamas Syahid Izzuddin.
• Anak pertama dari 4 bersaudara.
• Lahir di Bengkulu, 11 Maret 1992.
• Bisnis yang dirintis: “Pempek Yenna” dan clothing
• Instagram: hamas.syahid

Selektif memastikan film dan perannya sesuai 
dengan syariat Islam, Hamas berkeinginan mengasah 
kemampuannya dengan menjajal karakter-karakter dalam 
berbagai genre film.“Ingin main di film action dan ingin 
mencoba karakter lainnya. Tapi prinsipnya tetap satu, 
filmnya harus sesuai syariat Islam,” ujarnya tegas diiringi 
senyuman dari wajah ummi tersayang. Hamas yang aktif, 
berupaya mewujudkan impian-impiannya.“Doakan ya, 
semoga segera lulus kuliah dan hafal 30 juz Al Quran, 
bisa eksis mengembangkan dakwah lewat seni peran 
dan bisnis yang dibangun bisa berkembang. Pingin jadi 
pengusaha juga,” ujarnya sambil tersenyum penuh 
semangat. 

Hamas berharap Indonesia dapat menelurkan film-
film berkualitas yang sarat nilai kemanusiaan, sosial dan 
budaya. Hamas juga ingin menghapuskan stigma bahwa 
remaja saleh, bukanlah remaja yang kolot dan sulit 
bergaul. Remaja saleh adalah remaja 

“Ingin main di film action dan ingin mencoba karakter lainnya.
Tapi prinsipnya tetap satu, filmnya harus sesuai syariat Islam,”

yang dekat dengan Allah, supel, bersih, stylish, namun 
tetap dapat mempertahankan prinsip dan idealismenya, 
serta dapat memberikan keteladanan bagi orang-orang 
di sekelilingnya. 

Hamas sangat bersyukur dapat menimba ilmu di 
SMP Al Falah Deltasari, karena di sinilah awal ia mulai 
mengenal dunia teater dan membaca novel pertamanya, 
Ketika Mas Gagah Pergi. “Subhanallah, saya benar-benar 
tidak menyangka akan menjadi pemeran utama di film 
ini. Di film yang novelnya adalah novel pertama yang 
saya baca dan ketika itu saya masih bersekolah di SMP 
Al Falah. Terima kasih pada ustad-ustadzah yang sangat 
baik dan sabar dalam membimbing saya hingga bisa 
seperti sekarang ini,”ujar Hamas dengan mata berbinar. 
Di akhir perjumpaan, Hamas berpesan kepada adik-
adik yang masih bersekolah di Lembaga Pendidikan Al 

Falah untuk terus menggali potensi diri, sehingga 
dapat menemukan passion dalam menentukan 
cita-cita ke depan. “Tetap jangan lupakan Allah dan 
Rasulullah,” pungkasnya. (Aulia)
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Kolom Masjid

M
asjid adalah tempat 
seorang hamba menjalin 
kemesraan dengan Rabbnya. 
Sudah tentu harus dijaga 

kebersihan dan kesuciannya. Apa jadinya 
jika tempat untuk mengadu kepadaNya 
itu tidak bersih dan suci? Petugas 
kebersihan masjid atau biasa disebut 
marbot, mempunyai peranan yang 
sangat penting di dalamya.

Sebuah riwayat dari Abu Hurairah 
bahwa ada seorang wanita berkulit 
hitam bernama Ummu Mahjan yang 
biasanya membersihkan masjid. 
Suatu ketika Rasulullah Saw merasa 
kehilangan, lantas beliau bertanya 
tentang keberadaannya. Lalu para 
sahabat menjawab bahwa Ummu 
Mahjan telah wafat. Mendengar 
berita tersebut Rasulullah lalu 
berkata, “Mengapa kalian tidak 
memberitahukan kepadaku?”  
Rasulullah kemudian menuju kuburnya 
dan menshalatinya. Dalam hadis lain 
Rasul bersabda, ”Sesungguhnya aku 
melihat wanita itu berada di surga 
karena amalnya memunguti kotoran 
di masjid.” Demikianlah, cerita di atas 
memperlihatkan sesungguhnya betapa 
pentingnya urusan membersihkan 
masjid.

Di Masjid Al Falah Surabaya, 
keberadaan marbot sangat diperlukan. 
Dengan luas bangunan yang lumayan 
besar dan tingkat kegiatan yang tinggi, 
perawatan harus terus-menerus 
dilakukan. Pak Sholeh, sebagai kepala 
bagian kebersihan di Masjid Al Falah 
telah bekerja hampir selama 30 tahun. 
Keterlibatan beliau sebagai petugas 
kebersihan diawali ketika beliau di tahun 
1984 mulai membantu menertibkan 
parkir. Dan ketika ada petugas 
kebersihan yang berhenti bekerja, 
beliau resmi menggantikan tugasnya. 
Sejak itulah Pak Sholeh mengabdikan 
diri sampai sekarang. Beliau bersama 
7 orang lainnya; Pak Shomad, Pak 
Imam, Pak Sodikin, Pak Beni, Pak 

Marbot dan Tugas Mulianya
Amantoro, Bu Susiani dan Bu Sutirah 
bahu-membahu membersihkan dan 
merawat masjid. Mereka memulai 
bekerja sejak pukul 6 pagi sampai 
pukul 3 sore. Mereka membaginya 
menjadi beberapa bagian, seperti 
ruang utama, tempat wudhu, kamar 
mandi, tempat shalat pria, tempat 
shalat wanita, ruang Darussalam dan 
masih banyak ruang lainnya. Khusus di 
ruang shalat wanita mencuci mukena 
menjadi tugas tambahan yang harus 
dikerjakan. Mukena yang bersih 
tentu akan menambah kekhusyukan 
beribadah.  Untuk perawatan hari-
hari biasa mereka kerjakan secara 
manual, hanya untuk membersihkan 
karpet masjid saja, pihak masjid 
sudah mempunyai alat pembersih 
semi otomatis, memudahkan dan 
mempercepat pekerjaan.

Bahkan ketika Ramadhan tiba, 
kegiatan makin berlipat. Tentu saja 
para marbot ini tidak akan sanggup 
melaksanakan tugas tanpa dibantu 
oleh rekan lainnya. Untuk itu, ada 
panitia khusus yang membantu, yakni 
seluruh pegawai Masjid Al Falah. 
Sebab kegiatan tidak terhenti sejak 
sebelum Subuh sampai sesudah Isya.’ 
Kegiatan yang berlipat itu semakin 
bertambah lagi di 10 hari terakhir  
bulan Ramadhan.  Kebiasaan para 
jamaah menyumbangkan makan sahur 
dan buka puasa menyisakan sampah 
yang tidak terhindarkan. Padahal 
mereka harus segera menyelesaikan 
semua itu sebelum shalat Subuh 
ketika sahur dan sebelum shalat 
Maghrib ketika berbuka.

Hanya saja para marbot ini sedikit 
mengeluh ketika ada beberapa jamaah 
belum membiasakan diri untuk 
membuang tisu, plastik pembungkus 
permen, biji kurma, ketika selesai 
belajar mengaji. Annadho fatu minal 
iimaan, bukankah kebersihan itu 
sebagian dari iman?. (Tk)

Karya Siswa

Termanguku di pangkuanmu
Meratapi nasibku di tanganmu

Anganku sering membisik
Terlalu seringku memaparkan sayatan di hatimu

Pahlawan.....
Satu untaian kata diperuntukkan kepadamu

Seorang perangkul kehangatan
Lengkungan sabit yang terpancar dari wajahmu

Menunjukkan betapa tegarnya dirimu

Budi yang coba kubalas
Tak pernah berhasil menyamai budi yang kau berikan

Tuturan terima kasih untukmu
Yang selamanya kukagumi

Ibuku
Pahlawanku

Oleh: Isnuansa maharani p. (7.6)
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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.



“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).

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,

1. Putri ke-1 dari Ustadz Wildanum Akromuddin, S.Pd. tanggal lahir :
 Sabtu, 3 Desember 2016

tasyakur

1. (alm) Ibunda muhammad Faadhil putra wardhana (Kelas 6C)
  Wafat : Selasa, 11 Oktober 2016/ 10 Muharram 1438 H..
  Alamat : Jl. Jl. Manyar Indah V No. 12 Surabaya

2. ayah mertua dari ustadz muh. anshor Sja’roni, S.Sos., m.pd.
  Wafat : Sabtu, 19 November 2016/ 19 Shafar 1438 H.
  Alamat  : Sidoarjo

3. ayah Kandung dari ustadzah putri pertiwi ayuariani, S.pd.
  Wafat : Senin, 28 November 2016/ 28 Shafar 1438 H.
  Alamat : Puri Safira Regency Blok D9 No 3 Menganti Gresik

ta’ziyah

Tasyakur & Takziyah

Semoga Allah SWT menerima seluruh amal ibadahnya
dan mengampuni segala dosa dan kesalahannya. Kepada keluarga

yang ditinggalkan semoga diberi kekuatan, kesabaran serta perlindungan
dalam menerima takdir dari Allah SWT.
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Kantor Pusat: 
Jln. Citarum no. 23-25 surabaya 
telp. (031) 5677961, Fax. (031) 5670291
Email: lpf_sby@alfalahsby.com

sD al Falah: 
Jln. taman Mayangkara 2-4 surabaya,
telp. (031) 5672451, 
Fax. (031) 5686743

KP, KB, tK  al Falah: 
Jln. siak 2 surabaya
telp. (031) 5661116, 
Fax. (031) 5669788

sMP al Falah DEltasari siDoarJo : 
Jln. anggrek Vi /40 Perumahan Deltasari indah,
Waru, sidoarjo, telp. 8543912,
Fax. (031) 8543913

Al Falah Surabaya Alfalahsurabaya Al Falah Surabaya

Bapak dan Ibu Mempunyai Acara Kantor, 
Komunitas, Rt, Rw, Masjid, Atau Special Events 

Lainnya Yang Membutuhkan Pengisi Acara?

Al Falah Performance team Adalah Sekelompok 
Siswa tK, Sd, SMP Al Falah Yang Siap tampil 
Mengisi Berbagai Acara.

tujuan Kami Mengembangkan Ketrampilan dan 
Rasa Percaya diri Siswa.

Kami Siap Mengisi Acara 
Bapak/Ibu Dalam Bentuk;
1. tilawah Al Quran
2. tartil Al Quran
3. Puisi
4. Rebana

Humas LPF: Ana Christanti, M.Pd

0812 5296 4303

Hubungi

PerMIntAAn
DISAMPAIKAn 1 BulAn

SeBeluM HArI H PelAKSAnAAnAl Falah Surabaya
Alfalahsurabaya
Al Falah Surabaya

Follow Us On :

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