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MANA SEKOLAH
UNTUK ORANGTUA?
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SALAM REDAKSI

Meski menjadi sektor yang amat vital, 
upaya penyiapan generasi bangsa ini 
terasa masih ada yang bolong. Untuk 

merawat gigi 32 biji saja, sekolahnya bisa 4 sam-
pai dengan 6 tahun di kedokteran gigi. Sementara 
untuk menyiapkan generasi bangsa sebesar ini, 
orangtua tidak ada sekolahnya dan cenderung 
berjalan apa adanya. Karena itu, umumnya ayah 
dan ibu tidak pernah merasa disiapkan untuk 
menjadi orangtua, tahu-tahu  sudah berkeluarga, 
tahu-tahu sudah punya anak, tahu-tahu anaknya 
dewasa, hingga berada di zona yang dianggap 
nyaman yaitu momong cucu. 

Di kementerian RI yang mengurusi manusia 
pun minim, atau jangan-jangan memang tidak 
ada yang secara khusus berkonsentrasi menyiap-
kan  atau mengurus orangtua. Di kemedikbudkah 
kementerian agamakah, kementerian sosialkah, 
Komisi Perlindungan Anak dan Perempuankah, 
atau kementerian lainnyakah? Sudah ada dirjen-
nyakah? 

Mengatasi minimnya konsentrasi penyiapan 
orangtua mestinya menjadi PR penting.  Dalam 
politik pendidikan nasional idealnya ada visi 
unggul penyiapan orangtua sebagai prasyarat 
penyiapan generasi. Kalau sudah ada, semesti-
nya tidak kempes dan beku dari program masif 
penyiapan keunggulan orangtua atau keluarga. 
Mengapa? Karena, penyiapan orangtua secara 
masif dapat menghasilkan kristalisasi komitmen 
bahwa setiap keluarga wajib melahirkan generasi 
yang lebih unggul daripada orangtuanya. Kalau 
itu bisa terwujud, alangkah besarnya amal jariyah 
dan sokongan setiap keluarga kepada kemajuan 
bangsa dan negara. 

Pendidikan nasional ini akan efektif jika di 
negeri ini budaya mutu penyiapan generasi 
bertumbuh subur dan mengakar dalam setiap 
keluarga. Misalnya banyak keluarga yang khawatir 
dan merasa tabu seandainya kelak anaknya tidak 

lebih berkualitas daripada orangtuanya, terus-
terusan menjadi beban keluarga, beban masyara-
kat, apalagi menjadi penyakit masyarakat. Negara 
tidak terus terbebani ongkos-ongkos sosial yang 
sangat mahal. Mengapa? Karena hampir semua 
individu sudah dituntaskan penyiapannya oleh 
keluarga untuk menjadi generasi unggul atau 
berkualitas lebih baik daripada orangtuanya. 

Untuk menyikapi minimnya penyiapan orang-
tua,  Lembaga Pendidikan Al Falah (LPF) Surabaya 
terus berupaya untuk bersinergi dan member-
dayakan orangtua secara proporsional dalam 
proses pendidikan putra-putrinya. Misalnya me-
lalui pertemuan orangtua siswa secara berkala, 
menyelenggarakan parenting skill, pelibatan 
orantua sebagai panitia dalam kegiatan out door, 
orangtua pustakawan, ceramah profesi untuk 
siswa, pemberdayaan paguyuban orangtua siswa, 
pemberdayaan komite sekolah, dan sebagainya. 

Di Yayasan Masjid Al Falah sebagai induk LPF 
pun ada unit konsultasi keluarga sakinah, kursus 
pranikah, forum kajian ibu-ibu, serta berbagai 
unit kegiatan yang dapat menampung sejum-
lah  besar orangtua. Diharapkan wadah-wadah 
kegiatan orangtua tersebut menjadi semacam 
“sekolahnya” para orangtua meskipun secara 
intensitas masih kurang mencukupi. Agar mencu-
kupi dan masif, tentu saja diperlukan kehadiran 
negara dalam bentuk kebijakan yang integral 
dengan sistem pendidikan nasional. 

Nah, melalui majalah edisi kali ini, LPF menga-
jak lagi para orangtua untuk senantiasa menjaga 
komitmen melahirkan generasi yang lebih baik 
daripada orangtuanya. Anak adalah aset dunia 
akhirat para orangtuanya. Dari anak-anak yang 
saleh akan terus mengalir pahala bagi orang-
tua sebagai buah dari doa-doanya meski para 
orangtuanya sudah meninggal dunia. Selamat 
membaca

Oleh :
Drs. Jidi, M.Si.



OASE

Oleh :
DR. Ir. Abdulkadir Baraja
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Tim redaksi majalah Al Falah, ingin me-
nyampaikan secara singkat point pidato 
dari bapak DR.(H.C) Ir. Abdulkadir Baraja, 

selaku pendiri sejumlah sekolah Islam, salah sa-
tunya Lembaga Pendidikan Al Falah(LPF) tercinta 
ini. Menurutnya, “Bangsa yang berkualitas akan 
dapat membentuk negara yang kuat, berwibawa 
dan dapat melindungi rakyatnya secara terus 
menerus(sustainable) agar dapat mempertah-
ankan eksistensi negara.” 

***
Sebuah kenyataan, bahwa Bangsa Indonesia 

memiliki jumlah penduduk yang besar, maka 
memerlukan sekolah yang berkualitas dengan 
jumlah yang amat besar pula. Sehingga diperlu-
kan sekolah contoh kemudian diperbanyak sesuai 
dengan contoh yang berhasil diadakan (sekolah 
contoh). 

DR. Ir. Abdulkadir Baraja menjelaskan, Apa itu 
sekolah berkualitas?. Yakni sekolah yang berhasil 
membantu keluarga untuk menciptakan generasi 
yang akan menjadi orang-orang yang berkualitas 
kelak dan berkompetensi yang dibutuhkan pada 
zamannya. 

Sehingga sekolah harus mengusahakan agar 
orang tua (keluarga) memiliki visi yang sama den-
gan visi sekolah. Visi sekolah-sekolah itu menjadi 
agen perubahan masyarakat kearah kehidupan 
yang lebih baik berdasarkan Al quran dan as 
Sunnah. Sedangkan misinya adalah menjadikan 
sekolah yang layak  dicontoh dan mudah dicon-
toh oleh sekolah-sekolah yang lainnya. 

Sekali lagi, “Intensitas kualitas sekolah ini 
dimulai dengan meningkatkan kualitas para 
gurunya. Guru-guru yang berkualitas bersama 
dengan kepala sekolah yang berkompeten, yang 
didukung oleh lingkungan kerja yang kondusif 
telah menghantarkan sekolah-sekolah tersebut 
tumbuh menjadi sekolah-sekolah yang sukses.”  

DR. (H.C) Ir. Abdulkadir Baraja melanjutkan, 
Hal ini didasarkan hasil penelitian Pujiastu-
ti(20012) menunjukkan bahwa, secara signifikan 
kompetensi professional guru memiliki kontribusi 
54,5% terhadap peningkatan kualitas hasil belajar 
siswa. Hal ini juga sejalan dengan penelitian  
tentang kemajuan pendidikan di Finlandia yang 
dilakukan oleh Lembaga Kebijakan Pendidikan 
Standford University. Penelitian yang dipub-
likasikan pada tahun 2010 tersebut menunjuk-
kan bahwa guru memiliki daya ubah yang luar 
biasa(Sahlberg, 2010).

Dia menceritakan, Sejak presiden Soeharto 

mendirikan SD Inpres di seluruh tanah air, saya 
bersama teman-teman membuat program 
Belajar Islam Jarak Jauh (BIJJA). Jalan pikiran 
saya sederhana sekalijika guru-guru SD Inpres 
ini berhasil dibentukmenjadi guru berkualitas, 
disiplin, bertanggung jawab, berakhlak mulia dan 
memiliki daya juang, maka mereka akan berjuang 
keras untuk meningkatkan kualitas pendidikan 
Indonesia.  

Masih kata Abdulkadir, Untuk meningkatkan 
kualitas guru dan antusiasme guru disejumlah 
daerah dan keterbatasan sumber daya BIJJA 
dalam melayani kebutuhan tersebut, maka men-
dorong saya untuk berpikir lagi tentang konsep 
penyiapan guru-guru berkualitas. Gagasan ini di-
wujudkan dengan mendirikan asrama mahasiswa 
bagi mahasiswa calon guruyang sedang kuliah 
di IKIP Surabaya bekerjasama dengan masjid al 
Mufidah Ketintang dan YDSF sebagai penyandang 
dananya.   

Dia mentarget bahwa  membentuk karak-
ter yang kokoh untuk mempersiapkan lahirnya 
guru-guru yang memiliki komitmen perjuangan. 
Sebagai bekal perjuangan seorang guru yaitu 
ketulusan, kompetensi dan ahklaqul mulia. Jadi 
Guru bukan lagi sebagai profesi, namun diyakini 
sebagai medan dakwah dan perjuangan di bidang 
pendidikan bersama-sama dengan komponen 
yang lain untuk membangun Indonesia. 

“Dalam keyakinan saya, komitmen perjuangan 
inilah yang saya sebut sebagai guru perjuangan. 
Dengan karakteristik guru pejuang, memiliki niat 
tulus, mencintai profesi, menguasai materi, skill 
mengajar yang tinggi dan memiliki rasa nasional-
isme.” Ucapnya 

Intinya, menjadi guru adalah sebuah pang-
gilan, spiritnya perjuangan hidupnya untuk 
mendidik, mendidik untuk hidup dan menin-
ggal sebagai pendidik. Semoga 
bermanfaat.(af/pidato 
pengukuhan:abdulkadir.b)   

SANG GURU PEJUANG
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KOLOM DIREKTUR

Dan orang-orang yang berkata: “Ya Tuhan 
kami, anugerahkanlah kepada kami 
isteri-isteri kami dan keturunan kami 

sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah 
kami imam bagi orang-orang yang bertakwa  (Al 
Furqon : 74)

Setiap orang tua pastilah bercita-cita anak-
anak yang diamanahkan Allah SWT menjadi  gen-
erasi penerus yang cerdas, taat pada Allah dan 
Rasulullah serta menjadi penyejuk mata (Qurrata 
‘Ain) serta sukses di dunia dan akhirat. 

Tidak hanya orang tua, harapan tersebut juga 
tersemat pada setiap guru agar murid-murid 
yang diamanahkan orang tua di sekolah Lembaga 
Pendidikan Al Falah Surabaya, menjadi pribadi 
yang berakidah mantap, berakhlak mulia dan 
berprestasi optimal. 

Harapan dari orang tua dan guru  tersebut 
saat ini bukanlah hal atau perkara yang sepele 
dan mudah. Perlu kesungguhan dan sinergi yang 
prima agar cita-cita tersebut dapat terlaksana. 

Tantangan yang dihadapi dalam mendampingi 
anak-anak kita sebagi generasi penerus masa 
depan atau yang saat ini santer disebut sebagai  
“kids zaman now” atau  yang disebut Generasi Z. 

Mereka para Generasi Z ini sangat cakap 
menggunakan media berbasis elektronik, seperti 
laptop, komputer, telepon pintar, iPad, iPhone, 
bahkan memproduksi dan merekayasa konten 
beragam jenis varian perangkat media sosial, 
seperti youtube, facebook, snapchat, instagram, 
vlog, line, telegram dan twitter. Semua aktivitas 
pribadi (bahkan sosial) mereka saat ini berbasis 
elektronik dan jaringan internet (online).

Menjadi “Orang tua dan guru zaman now” 
adalah suatu tantangan tersendiri. Perbedaan 
cara pandang antara orang tua dan guru yang 
dididik pola asuh lama. Mendidik generasi seka-
rang yang memiliki cara pandang kekinian sesuai 

dengan jiwa zamannya (zeitgeist) adalah suatu 
ikhtiar yang tak mudah.

Perspektif baru yang tak resisten terhadap pe-
rubahan, tidak alergi dengan bahasa zaman dan 
zeigeist tadi. Sehingga para guru dan orang tua 
zaman i-Generation ini tidak merasa teralienasi, 
terasingkan hidup di tengah-tengah para “kids 
zaman now”, yang sesungguhnya sedang berlari 
cepat melesat bagaikan anak panah. 

Diperlukan peran orang tua serta guru untuk 
bisa merangkul mereka, menanamkan Aqidah 
dan akhlaq Islami dengan pendekatan yang dapat 
diterima oleh anak-anak generasi milenial. Kuali-
tas komunikasi dalam keluarga perlu ditingkat-
kan,  sehingga anak-anak bisa dengan senang hati 
bercerita dengan orang tua.

Tidak kalah penting selain komunikasi yang 
baik adalah pemberian teladan bagaimana cara 
bersikap. orang tua dan guru perlu memiliki kesa-
maan visi misi. Sehingga mejadi sebuah  sinergi 
yang baik dalam pendidikan. 

Pendampingan sangatlah penting dan me-
nentukan kualitas keberhasilan pendidikan. Jika 
kids zaman now selalu melihat orang tua sibuk 
dengan gadgetnya sendiri, lantas bagaimana kita 
bisa meminimalisir dampak negatif penggunaan 
gadget, dan pergaulan kids zaman now yang 
sudah di luar batas?. 

Perlu kearifan bagi kita untuk lebih banyak 
meluangkan waktu mendampingi anak-anak kita, 
generasi penerus masa depan. Karena sesung-
guhnya merekalah investasi akhirat terbaik kita 
sebagai amal jariyah yang terus mengalirkan 
pahala saat kita menghadap Allah SWT kelak, 
sebagaimana hadits Rasulullah SAW 

“Jika seseorang meninggal dunia, maka ter-
putuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): 
sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya, 
atau doa anak yang shalih” (HR. Muslim)

MENDAMPINGI GENERASI
PENERUS MASA DEPAN
Oleh :
Siti Fauziah, S.Pd. (Direktur LPF)
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ARTIKEL

“Dan hendaklah ada di antara kamu 
segolongan umat yang mengajak kepada 
kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf 

dan mencegah dari yang munkar, dan itulah 
orang-orang yang beruntung.” (QS Ali Imran 104)

“Pahlawan” menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (KBBI) adalah orang yang menonjol 
karena keberanian dan pengorbanannya dalam 
membela kebenaran atau pejuang yang gagah 
berani. 

Sedangkan kata “Muslim” adalah /mus•lim/ 
penganut agama Islam. 

Jika dua kata ini digabung maka akan ber-
makna kurang lebih sebagai berikut : “penganut 
agama Islam yang menonjol karena keberanian 
dan pengorbanannya dalam membela kebena-
ran” atau mungkin juga bisa diartikan “pejuang 
muslim yang gagah berani”.

Di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Islam 
bukan hanya menjadi  agama mayoritas di negeri 
ini, bahkan lebih dari itu, Islam juga mengambil 
peran penting dalam sejarah perjuangan ke-
merdekaan Indonesia. Tak sedikit jumlah pejuang 
kemerdekaan yang berstatus sebagai ulama 
penyebar dakwah Islam, namun juga berstatus 
sebagai tokoh pahlawan nasional. Sayangnya, 
sejarah di negeri ini tak pernah mencatat per-
juangan mereka kecuali sebatas pahlawan yang 
berjuang dalam kemerdekaan Indonesia.

Pangeran Diponegoro, Cut Nyak Dien, Tuanku 
Imam Bonjol, Sultan Hasanuddin, Fatahillah, 
Bung Tomo dan masih banyak sederet nama 
lainnya, dikenal sebagai pahlawan nasional yang 
berjasa dalam memperjuangkan kemerdekaan 
negeri ini, namun nama-nama mereka mungkin 
lebih dikenal hanya sebatas sebagai pahlawan na-
sional di dalam buku-buku sejarah yang semakin 
tertumpuk usang di lemari buku dan poster-post-
er yang tertempel di dinding-dinding sekolah.

Tak banyak masyarakat tahu siapa mereka, 
karena memang pelajaran sejarah di sekolah 
tak menyebut mereka sebagai seorang dai atau 
ulama. Mereka lebih dikenal sebagai pahlawan 
nasional yang telah berjasa dalam memper-

juangkan kemerdekaan negeri ini. Maka tak salah 
jika nama mereka mungkin sangat lekat dengan 
gelar pahlawan, namun jauh dari status sebagai 
ulama ataupun sebagai dai atau bahkan seorang 
mujahid.

Tak bisa dipungkiri jika sejarah di negeri ini 
mencatat para pahlawan muslim memberikan 
andil yang sangat luar biasa dalam perjalanan 
kemerdekaan bangsa ini, bahkan tidak berlebihan 
jika negeri ini dimerdekakan dengan perjuangan 
mereka dengan mengorbankan keringat, darah 
dan air mata serta bahkan nyawa mereka

Lantas, bagaimana cara umat Islam di masa 
kini dalam memaknai perjuangan mereka. Islam 
mengharuskan kita untuk senantiasa berdakwah, 
meneruskan perjuangan Rasulullah SAW dan 
para pahlawan/mujahid yang sudah mendahului 
kita, dengan menanamkan semangat untuk terus 
untuk mengumandangkan ayat-ayat Allah SWT, 
menyampaikan ilmu dalam kebaikan, serta saling 
menasihati untuk menjauhi apa yang dilarang 
oleh Allah SWT.

Islam juga menganjurkan kita untuk menel-
adani sikap-sikap kepahlawanan mereka. Mari 
kita raih tongkat estafet yang telah mereka 
berikan, karena sudah saatnya lahir pahlawan-
pahlawan muslim zaman sekarang yang gembira 
dengan karunia Allah SWT yang dilimpahkan 
kepada mereka. Mari kita teruskan perjuangan 
mereka, kita sampaikan ke anak-anak generasi 
millennial saat ini, agar mereka nantinya tidak 
hanya mengenal para pahlawan muslim ini hanya 
sebagai nama monumen dan nama-nama jalan di 
berbagai kota.  Bangkitlah generasi Islam, jadilah 
pahlawan muslim sejati yang cinta terhadap 
agama dan bangsa.

 “Kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahir-
kan untuk manusia, kamu menyuruh (berbuat) 
yang ma’ruf dan mencegah yang munkar, kamu 
beriman kepada Allah; dan sekiranya Ahli Kitab 
itu beriman, niscaya akan lebih baik bagi mereka; 
diantara mereka ada yang beriman, dan keban-
yakan mereka adalah orang-orang yang fasik.” 
(QS Ali Imran 110)

MEREKA BUKAN HANYA
PAHLAWAN KEMERDEKAAN
Oleh :
Jantra Malewa
Kepala SD Al Falah
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Orang tua harus memiliki visi misi ter-
hadap putra-putrinya. Selanjutnya visi 
misi tersebut diaplikasikan di rumah. 

Jika orang tua tidak memiliki visi dan misi, maka 
mereka akan kesulitan untuk mengarahkan anak-
anaknya. Karena untuk mengarahkan anak-anak 
dibutuhkan pandangan, tujuan yang masuk 
dalam visi misi yang akan mengarahkan mereka 
semua menuju garis yang sama.

Dan bagi kami, syarat utama bagi orang tua 
untuk memilih sekolah bagi anaknya adalah men-
cari sekolah yang memiliki visi misi yang sama 
dengan mereka. Karena seberapapun bagusnya 
pembelajaran di sekolah, akan sia-sia jika orang 
tua tidak memiliki visi misi yang sama dengan 
pihak sekolah. Dan lembaga pendidikan Al Falah 
adalah salah satu SD Islam yang memiliki visi 
misi terdekat dengan visi misi yang kami miliki. 
Sehingga akhirnya kami menentukan Al Falah 
sebagai pilihan kami.

Menurut kami, Al Falah mampu untuk 
mengintegrasikan prestasi dunia dan ukhrowi. Ti-
dak hanya mumpuni dalam hal prestasi akademik 
dan non akademik, namun juga piawai dalam 
memberikan bekal akhirat. Hal tersebutlah yang 
menjadikan kami jatuh hati dengan Al Falah.

Sejak dini kami membiasakan kedisiplinan dan 
kemandirian pada anak. Misalnya waktu sholat, 
belajar, mengaji, bermain, tidur, menonton TV 
dan lain-lain tanpa ananda merasa terbebani. 
Termasuk membiasakan meminta ijin kepada 
orang tua. Kemandirian mulai dipupuk sejak 
kecil dengan menanamkan tanggung jawab 
untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kecil di 
rumah. Dengan pembiasaan-pembiasaan baik 
ini, ananda akan terbiasa melakukannya hingga 
dewasa kelak.

Sedangkan untuk mengembangkan kreati-
vitas, minat dan bakat ananda adalah dengan 
melakukan pengamatan sejak dini. Setelah itu 
kami akan memberikan bimbingan, arahan, 
dukungan, dan fasilitas yang diperlukan. Harapan 
kami, minat dan bakat ananda akan terpupuk dan 
berkembang sejak masa kanak-kanak. 

Keluarga kami memiliki tempat dan aktivitas 
favorit yakni rumah, toko buku dan membaca. 
Rumah adalah tempat ternyaman kami beraktivi-
tas bersama. Dan di toko buku kami bisa menyal-
urkan hobi membaca keluarga kami.

Moto keluarga kami adalah “Jadikan akhirat 
di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di 
pelupuk matamu”. Dari hal tersebut kami ber-
harap semoga anak-anak kelak akan menjadi gen-
erasi terbaik yang bermanfaat bagi umat untuk 
membangun peradaban. Semoga kami menjadi 
salah satu keluarga robbani yang selalu berusaha 
di jalan Allah agar kelak dapat bersatu di surga 
bersama keluarga dan orang-orang tercinta. 
Aamiin. Semoga bermanfaat. (Izzaty)

Biodata Keluarga
Ayah : M. Agung Prihandoko Basuki

Pekerjaan : Swasta
Ibu : Ema Agustina

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Ananda :

 1. Kineisha Rana Salsabila
(kelas 6D SD Al Falah)

2. Kayyisa Faihana Zhafira
(kelas 3B SD Al Falah)

3. Muhammad Ayyash Istisyhad
(kelas 1A SD Al Falah) 

HATI, TANGAN,
DAN PELUPUK MATA
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JENDELA KELUARGA



Himpunan Alumni Al Falah Surabaya 
(HAIFA) lintas angkatan telah menga-
dakan kegiatan berbuka puasa dan 

bersilaturahim bersama lansia penghuni Griya 
Werdha Surabaya. Perwakilan alumnus mewar-
nai kegiatan Ramadhan tahunan kali ini dengan 
berbagi alat-alat kesehatan dan obat-obatan yang 
dibutuhkan para penghuninya. Selain itu, yang 
tidak kalah indahnya adalah saling menguatkan 
silaturahim antara para alumni Al Falah Surabaya  
juga arti penting semangat kebersamaan dan 
indahnya berbagi.

Bakti sosial HAIFA ke UPTD Griya Werdha, Jl. 
Jambangan Baru Tol no. 15 A Surabaya, Ahad, 
18 Juni 2017 lalu, diikuti 20 orang perwakilan 
alumni lintas angkatan yang dipimpin oleh Ryan 
Barry, sebagai ketua HAIFA. Mereka berbaur 
dengan para sesepuh berhimpun di aula panti 
yang dikelola oleh Pemerintah kota Surabaya itu. 
Mereka tampak asik-asik saja dan tidak canggung 
berkumpul dengan para kakek-nenek penghuni 
Griya Werdha yang menampung 114 orang. 
Dalam acara itu, 107 orang  hadir  langsung 
dalam pertemuan dan 7 orang  tak dapat hadir 
karena kondisi fisik yang tidak memungkinkan 
dan harus beristirahat di kamarnya.

Suasananya menjadi ramai. Kegiatanpun di-
warnai dengan penyerahan secara simbolis ban-
tuan berbagai kebutuhan penghuni panti. Seperti 
alat-alat kesehatan dan obat-obatan. Hampir 

semua  lansia menyambutnya dengan senang 
hati, tampak dari raut wajahnya yang sumringah. 
Selain itu HAIFA menjamu berbuka puasa ber-
sama dan takjil di tempat yang sama. Disambung 
dengan bingkisan Ramadhan. Kegembiraan pun 
tak bisa disembunyikan para lansia. 

Ryan Barry, sebagai komandan Alumni 
menjelaskan, bagi anggota HAIFA sendiri, 
kegiatan setiap Ramadhan ini dapat terseleng-
gara berkat partisipasi dari rekan-rekan alumni 
Al Falah Surabaya yang tersebar di berbagai kota 
dan negara. 

Ia menambahkan, “Dengan memanfaat-
kan teknologi informasi dan sosial media kami 
berkoordinasi dengan para koordinator tiap 
angkatan membantu ngeshare informasi kegiatan 
kepada para anggota, hasilnya mereka berempati 
dan berpartisipasi dalam bentuk donasi maupun 
pengumpulan barang-barang yang dibutuhkan.”

Ryan Barry melanjutkan, bahwa event Ramad-
han tahunan ini amat penting untuk menguatkan 
silaturahim antara para alumni Al Falah Surabaya. 
Dan yang lebih penting lagi, dapat menunjuk-
kan arti penting semangat kebersamaan dan 
indahnya berbagi. 

“Untuk itu para alumni Al Falah Surabaya 
melalui HAIFA dapat memberi manfaat pada ma-
syarakat, seusai lulus dari almamater tercinta-Al 
Falah Surabaya.” Pungkas Berry mengakhiri pem-
bicaraan dengan tim redaksi Al Falah. (af/aulia)

SENYUM LANSIA SAMBUT HAIFA
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Suatu hari seorang murid mengadu 
kepada gurunya,”Pak, saya sudah belajar 
dengan keras dan sungguh-sungguh, tapi 

nilai saya, kok, belum memuaskan?”Si guru hanya 
tersenyum sambil memberi nasehat,”Belajar lagi 
yang tekun, ya dan jangan menyerah.”Keluhan 
semacam ini banyak menghinggapi kalangan 
siswa. Anehnya, siswa sering tidak memahami 
pangkal utama permasalahan dalam belajarnya. 
Tahunya, jika besok ada ujian, berarti hari ini 
harus belajar. Tidak perduli meski harus belajar 
dengam sistem kebut semalam. 

 Konsep belajar semacam ini sebena-
rnya membuat psikologi siswa semakin tertekan 
karena otak seakan ‘dipaksa’ menerima setiap in-
formasi dalam sekejab. Akhirnya, esok hari siswa 
malah kelelahan dan tidak mampu menghadapi 
ujian dengan optimal. Konsentrasi  kabur dan 
tidak fokus. Materi yang sebetulnya sudah dikua-
sai jadi berantakan karena kantuk yang sangat. 
Fenomena ini, maknannya mirip dengan orang 
yang mau ikut kompetisi lari maraton, tapi hanya 
berlatih sehari menjelang lomba. Tentu saja 
bukan kekuatan yang diperoleh tapi kelelahan 
sebelum bertanding.

  Konon, otak manusia adalah pusat 
pengaturan yang memiliki volume sekitar 1.350cc 
dan terdiri atas 100 miliar sel saraf. Otak manusia 
bertanggung jawab terhadap pengaturan seluruh 
pemikiran dan informasi yang ditangkap oleh 
indera. Otak ini selanjutnya dipercaya dapat 
memengaruhi kognisi manusia. 

Setiap anak (siswa) dilahirkan dengan potensi 
otak yang sama termasuk dalam hal belajar. 
Namun tidak semua siswa sadar akan potensi 
dasarnya itu. Tak heran jika ada siswa yang bela-
jar santai tapi nilai ujiannya bagus. Ada juga siswa 
yang belajar dengan keras namun nilainya kurang 
memuaskan. Sebenarnya persoalannya bukan 
melulu pada kognisi siswa, tapi pada metode 

belajar itu sendiri. Orang sekelas Bill Gates dan 
Steve Jobs pun, belajar bukan asal-asalan tapi 
ada tekniknya. Mereka belajar lebih cerdas bukan 
lebih keras. Dalam hal ini, belajar butuh strategi, 
bukan sekedar membaca materi dan menghafal-
nya dalam ingatan. 

 Pertama, belajarlah dengan senang 
hati. Perasaan senang, gembira atau bahagia 
akan menghasilkan energi yang akan membentuk 
suatu kebiasaan positif. Bangun feelingset bahwa 
belajar adalah kegiatan yang sangat menyenang-
kan (menggembirakan) seperti makan pizza yang 
lezat, misalnya. Buanglah anggapan bahwa be-
lajar adalah kegiatan yang berat, memeras otak, 
memakan waktu dan menyebalkan. Prasangka 
buruk seperti itu akan menjadi tembok baja yang 
akan menjadi penghalang semangat belajar. 
Memang awalnya sekedar perasaan, tapi jika di-
lakukan terus menerus akan menjadi kebiasaan.

 Kedua, di luar sekolah, carilah tempat 
belajar yang paling dianggap menyenangkan. 
Misalnya di teras rumah, di kebun, di Mall, bah-
kan  di masjid sekalipun. Metode ini merupakan 
upaya untuk menghindarkan kejenuhan. Jika rasa 
jenuh dipaksakan saat belajar, materi akan sulit 
dicerna otak.

 Ketiga, belajar dengan system kredit. 
Mencicil materi meski hanya satu-dua lembar 
perhari. Dengan mulai mencicil materi, siswa 
tidak perlu belajar dalam porsi besar dengan 
waktu yang terbatas. Jika rutin melakukannya, 
materi akan tersimpan lebih lama di otak.

 Keempat, buat intisari, rangkuman atau 
catatan penting dari apa yang telah dipelajari 
baik saat belajar di sekolah maupun di rumah. 
Selanjutnya, tanpa menunggu instruksi guru, 
coba jawab latihan-latihan soal untuk mengukur 
kemampuan diri. Jika jawaban tidak ada di buku, 
aktiflah bertanya kepada guru. Selamat mencoba.
(*)

YUK, BELAJAR
LEBIH CERDAS 
Oleh: 
Abdillah F Hasan
Pustakawan SMP Al Falah Deltasari

CAKRAWALA



Pagi itu cuaca cukup cerah. Tampak  segerombolan 
siswa menuju tempat wudlu dengan hati riang. 
Bagai pasukan Badar yang  sedang mempersiap-

kan barisan. Satu persatu siswa itu memutar kran dan 
keluarlah air yang siap digunakan untuk berwudlu. Tam-
pak keseriusan mereka dengan membasuh muka, tangan, 
sebagian kepala dan mengucuri kaki mereka dengan air 
suci yang mensucikan.

Begitulah keseharian siswa SMP Al-Falah Deltasari 
saat akan memulai pembelajaran. Setiba di sekolah pukul 
07.00 WIB mereka harus mengambil air wudlu dan dilan-
jutkan dengan melaksanakan shalat dhuha. 

Secara bahasa, wudlu berasal dari kata Al-Wadha’ah, 
yang mempunyai arti kebersihan dan kecerahan. Ber-
wudlu umumnya dilakukan saat akan melaksanakan 
shalat. Namun, seringkali aktivitas membasuh anggota 
tubuh ini (wudlu) terkesan digampangkan. Padahal efek 
dari berwudlu itu sendiri sungguh luar biasa, baik bagi 
mental, pikiran maupun jasmani. Berbagai Penelitian 
medis mengungkap tentang keajaiban wudlu dari berb-
agai sisi. Hasilnya pun membuat  mata dunia terbelalak. 
Sedangkan praktik wudlu telah dilakukan Rasulullah Saw 
14 abad silam.

Berwudlu dapat dilakukan kapan saja tidak hanya saat 
menjelang shalat. Saat memulai bekerja dan belajar pun 
wudlu memberi pengaruh positif.  Fisik jadi bugar dan 
pikiran akan  fresh. Hal itu diakui oleh Fauzan, siswa kelas 
8.1. “Wudlu  membuat belajar makin fresh dan berse-
mangat,” ungkapnya.

Bukan hanya itu, dalam hadis disebutkan,”Bila seorang 
Muslim atau Mukmin berwudlu kemudian mencuci wa-
jahnya, maka akan (terhapus) dari wajahnya setiap dosa 
pandangan yang dilakukan kedua matanya, hanyut ber-
sama air wudlu atau bersama akhir tetesan air wudlu. Bila 
ia mencuci kedua tangannya, maka akan (terhapus) setiap 
dosa yang dilakukan kedua tangannya hanyut bersama 
air wudhu atau bersama akhir tetesan air wudlu. Bila ia 
mencuci kedua kakinya, maka akan (terhapus) setiap dosa 
yang disebabkan langkah kedua kakinya, hanyut bersama 
air wudhu atau bersama akhir tetesan air wudlu, hingga 
ketika selesai dari wudlunya, ia dalam keadaan suci dan 
bersih dari dosa-dosa.” (HR. Muslim). 

Demikian besarnya hikmah maupun manfaatnya, 
apakah kita masih merasa berat untuk berwudlu saat 
memulai aktivitas? (af/abdillah).

MIMBAR SEKOLAH

MENGAWALI BELAJAR 
DENGAN BERWUDLU
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Pementasan sosiodrama, lomba sholawat 
antar kelas dan makan bersama menjadi 
sebuah rangkaian untuk memeriahkan 

Maulid Nabi Muhammad SAW. Acaranya berjalan 
dengan seru, tegang dan lucu. Terbukti dari 
mimik mereka saat mengikuti proses perayaan 
itu.  Kata kepala sekolah KB-TK, ustadzah Dra 
Kamini, goal dari acara ini supaya anak-anak lebih 
mencintai Rasululloh, mengidolakannya dan 
menjadikan suri tauladan.

Ada peristiwa besar pada bulan Rabiul Aw-
wal. Nabi yang paling agung, pembawa risalah 
terakhir telah lahir. Hampir sebagian umat Islam 
khususnya di Indonesia merayakan hari lahirnya 
sang pembawa cahaya, menerangi umatnya dari 
zaman kegelapan hingga terang benderang.

 Ada apa dengan KBTK Al falah?. Alham-
dulillah, pagi yang cerah, Kamis 30 November 
2017 lalu, semua siswa bersemangat dengan 
mengenakan baju tema Arabian untuk mengikuti 
kegiatan maulid nabi Muhammad SAW di hala-
man KB-TK Al Falah Surabaya.

 Mulai pukul 07.30-09.30 WIB semua 
siswa ceria. Ketika Ustadzah Ayuningsih, menga-
wali pembukaan dengan salam dan penjelasan 
tujuan kegiatan. Dilanjutkan pembacaan ayat suci 
al-qur’an yaitu surat Al-Fiil oleh ananda Anira dan 
terjemah ananda Naira. Keduanya kelompok B2 
dengan khusyu’. 

 Acara semakin meriah dan juga 
penasaran ketika sosiodrama “Lahirnya nabi 
Muhammad SAW di tahun gajah” akan di mulai. 
Anak-anak mengambil posisi duduk masing-ma-
sing untuk menyaksikan dengan antusias setiap 
adegan yang di perankan teman- teman mereka 
sendiri. Bertambah seru lagi adanya suara nara-
tor Ustadzah Rina. 

Adegan pertama, ibunda Siti Aminah yang 
sedang mengandung berumur 6 bulan ayahnya 
Abdullah telah meninggal dunia. Lantas Raja 
Abrahah datang dengan pasukannya ingin meng-
hancurkan Ka’bah. Dengan menunggangi gajah 
– gajah dari afrika yang sangat kuat. 

Kabar kedatangan Raja Abrahah itu membuat 
panik Abdul Mutholib sebagai pemimpin kota 
Mekkah dan seluruh penduduknya. Mereka 
semua penduduk kota Mekkah akhirnya men-
gungsi ke gunung-gunung yang tinggi. Abdul 
Mutholib bersama seluruh penduduk kota 
Mekkah berdo’a memohon pertolongan untuk 
melindungi ka’bah. 

Sebelum Raja Abrahah dan pasukannya 
sampai di depan Kabah, Alhamdulillah, Allah 
SWT memberikan pertolongannya dengan cara 
mengirimkan beribu-ribu burung Ababil yang 
berbondong-bondong membawa batu panas 
kemudian dilemparkan diatas Raja Abrahah dan 
pasukannya. Seketika itu juga semuanya jatuh 
tersungkur seperti daun-daun yang dimakan ulat. 
Bersaman dengan peristiwa itu lahirlah seorang 
bayi yang kelak menjadi pemimpin umat. Bayi itu 
diberi nama Muhammad yang artinya terpuji. 

Perlu pembaca ketahui, pemain dalam 
sosiodrama adalah : sebagai Raja Abrahah (Ust.
Farid), Pasukan Raja Abrahah (ananda Rafi’, Evan, 
Varo, El). Sebagai burung ababil (ananda Dharma, 
Abdurrahman, Aca), sebagai Siti Aminah (ananda 
Mazea), yang menjadi Abdul Mutholib, pemimpin 
kota Mekkah (ananda Arkan), dan yang menjadi 
penduduk kota Mekkah , ananda Zhafira, Darell, 
Mursyid. 

  “Setelah sosiodrama dilanjutkan den-
gan membaca sholawat bersama-sama seluruh 
siswa-siswi KB-TK Al Falah dan Ustadzah, dipandu 
oleh Ustadzah Aslihah. Alhamdulillah semuanya 
membaca dengan syahdu dan khidmad.” jelas 
Dra Kamini Kepala sekolah TK Al Falah

 Tidak hanya drama, tetapi juga dia-
dakan lomba sholawat antar kelas yang diikuti 
seluruh siswa KB-TK Al Falah Surabaya. Untuk 
menambah suasana lebih meria lagi setiap kelas 
tampil dengan memukau melantunkan sholawat-
nya di iringi suara hadra.

“Jadinya, Suasana acara Maulid Nabi Muham-
mad SAW semakin seru, meriah dan men-
egangkan ketika juri mengumumkan siapa yang 
menjadi kelas terfaforit melantunkan bacaan 
sholawat. Akhirnya juara dalam lomba sholawat 
ini diraih KB Rahim, kelompok A2, dan kelompok 
B3.” Kata ustadzah Dra Kamini mengakhiri pembi-
caraan dengan tim redaksi Al Falah.

 Sementara itu, acara diakhiri dengan 
makan roti maryam bersama-sama, sembari 
dengan penyampaian pesan hikmah tentang per-
ayaan maulid yang disampaikan oleh Ustadzah 
Rina. “Supaya anak-anak lebih mencintai Rasu-
lulloh, mengidolakannya dan menjadikan nabi 
Muhammad sebagai suri tauladan dengan men-
jalankan dengan segala sunahnya dalam kehidu-
pan sehari-hari sampai kelak mereka dewasa.” 
Pungkas ustadzah Rina. Aamiin. (af/ayuningsih)
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GEBYAR MAULID

MAULID NABI YANG 
‘MENEGANGKAN’ 



MOTIVASI

Menyiapkan generasi muda yang ber-
akidah mantap dan berakhlak mulia, 
menumbuhkan jiwa berani mencoba, 

menerima dan menyelesaikan tantangan, dan 
mampu bekerjasama dalam tim adalah bagian 
tujuan dilaksanakannya Training Motivasi bagi 
siswa kelas 6. Mereka mengikuti training motivasi 
ini selama 3 hari, 18-20 Oktober 2017 di Pusat 
Pendidikan dan Pelatihan Hidayatullah, Batu, 
Malang.

Cuaca yang sejuk dan segar segera menyapa 
kami ketika tiba di lokasi. Melihat kesejukan dan 
tanah lapang yang berada di depan lobby pengi-
napan mengundang siswa putra turun bermain 
bola, seru!. Sedang siswa putri lebih memilih 
duduk-duduk sambil menikmati suasana baru. 
Sambil menunggu menunggu tim dari Hidayatul-
lah memulai kegiatan, kami melaksanakan pre-
test tentang fiqih. 

Sesi pertama, Team Building. Kegiatan ini 
berupa permainan kelompok yang tentu saja 
memerlukan kerja sama dari seluruh tim. Harus 
ada yang berani menjadi pemimpin dan juga mau 
dipimpin. Beragam permainan telah disiapkan, 
semuanya akan membuktikan kelompok yang 
mampu bekerjasama yang akan mencapai tujuan. 
Refleksi dari setiap kegiatan selalu disampaikan 
oleh masing-masing pendamping, sehingga di-
harapkan pada permainan berikutnya kekompak-
an tim semakin meningkat. Motivasi dari Ustadz 
Arifin dari Hidayatullah mengakhiri kegiatan di 
hari itu.

Esok paginya, seluruh siswa bersenam pagi 
dan dilanjutkan dengan jalan-jalan mengitari 
desa. Susu segar hangat telah menanti, dan 
langsung saja tandas. Pada sesi Personal Build-
ing mereka ditantang secara mandiri untuk bisa 
menaklukkan berbagai macam rintangan. Ada 

yang menerima semua tantangan tanpa menge-
luh, ada juga yang menangis sebelum mencoba, 
atau bahkan dengan berbagai macam alasan me-
lewatkan satu-dua permainan yang ada. Dengan 
sembunyi-sembunyi para wali kelas mengamati 
dan menilai semua tingkah polah siswanya. 

Di sore hari kami kedatangan 8 ustadz dan 
ustadzah termasuk Kepala Sekolah, Ustadz 
Jantra Malewa, yang memang menyusul kami. 
Kedatangan para ustadz dan ustadzah ini untuk 
menemani siswa dalam kelompok kecil belajar 
dan lebih memahami fiqih. Harapannya, akan 
terjadi interaksi, tanya jawab yang lebih mende-
tail, tanpa sungkan, tanpa ragu. Sehingga mereka 
akan lebih mantap dalam menjalankan perintah 
agama. 

Ustadz Jantra menutup dengan muhasabah 
diri. Menasihati dan memberikan wejangan agar 
para siswa lebih dapat mengenal diri sendiri dan 
mengenal lingkungannya. Di malam kedua ini 
diakhiri Walking on Fire. Sebuah tantangan yang 
paling ditunggu dengan perasaan cemas sekal-
igus penasaran. Dan memang, malam itu, kantuk 
seakan sirna, digantikan teriakan-teriakan saling 
menyemangati untuk dapat berjalan melewati 
api yang menyala-nyala.

Selain semua kegiatan di atas, para siswa 
selalu mengerjakan salat fardhu berjamaah, salat 
tahajud, membaca Alquran dan pembiasaan 
ibadah harian lainnya. 

“Diharapkan setelah pulang nanti, kita  tetap 
istiqamah dalam beribadah seperti sekarang ini. 
Dalam jiwa terbentuk semangat untuk menjadi 
lebih baik dari sebelumnya. Intinya, kita harus  
menuju perubahan yang positif, sehingga mampu 
menjadi generasi penerus yang membanggakan 
agama dan bangsa,” ujar ustadz Jantra mengakhi-
ri muhasabah. (af/tika) 

TUMBUHKAN AKHLAK
TAKLUKKAN TANTANGAN
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Mentauladani bagaimana cara Rasu-
lullah berdagang, adalah lebih dari 
sekedar berdagang. Apalagi anak-

anak juga belajar menejemen berdagang. Meski 
mereka mengaku capek, karena dagangannya 
diserbu pembeli. Tapi dalam raut wajahnya tidak 
bisa menyembunyikan suka rianya. Sementara 
pihak sekolah memberi penghargaan bagi ‘peda-
gang’ yang terbanyak labanya. 

Entrepreneur Kids adalah kegiatan rutin yang 
selalu dilaksanakan dan setiap pelaksanaan 
memilih tema Wirausaha berbeda. Tema yang 
diusung kali ini adalah makanan tradisional. Tema 
ini diangkat untuk memperkenalkan kepada anak-
anak  seputar jajanan dan minuman tradisional. 
Sebab, banyak sekali dari mereka yang tidak 
pernah tahu, bahkan enggan untuk mencicipi. 
Padahal, makanan-makanan tersebut tidak kalah 
nikmat dari jajanan kekinian yang cenderung 
lebih dipilihnya. 

Jajanan itu, selain cenil (sebut saja klanthing), 
tampak juga pisang goreng, klepon, nagasari, roti 
kukus, wingko dan lain-lain. Tak hanya makanan 
ada pula minuman seperti kolak, dawet, sinom, 
beras kencur, sari dele, es cao dan masih banyak 
lagi. 

Sejak acara dimulai dengan ucapan basmallah 
yang dipimpin ustad Jantra, para siswa segera 
menyerbu dan membeli. Asma yang berjualan 
cenil  yang dibentuk bulat warna-warni dan ditu-
suk  serupa sate, terlihat sibuk melayani pembeli. 

Salah satu ‘pedagang,’ Asma, kelas 6 misal-
nya mengekspresikan rasa gembiranya karena 
dagangannya diserbu pembeli dan iapun super 
sibuk melayaninya. 

“Sampai capek aku jualan, tapi seneng. Aku 
untung buanyak, ustadzah,” kata Asma sambil 
menyunggingkan senyum. 

Dalam kegiatan ini, semua siswa kelas 6 (a,b,c, 
dan d) yang berjumlah 115 siswa, tampak larut 
dalam persiapan kegiatan di pagi hari itu. Menata 
meja, men-display makanan, dan menulis-
kan harga. Namun sejatinya, persiapan telah 
dilakukan jauh-jauh hari. Mereka diminta untuk 
merencanakan makanan dan minuman yang akan 
dijual. Bahannya apa saja, berapa modal yang 

harus disiapkan, dan perkiraan harga jualnya.  
Program belajar Entrepreneur Kids ini 

memang ditunggu-tunggu karena moment 
pertemuan para siswa ‘pedagang’, orang tua dan 
guru. Hingga suasana sekolah berubah menjadi 
mini market yang ramai dan hiruk pikuk calon 
pembeli. Sedangkan para penjualnya menunggu 
di balik barang dagangan yang sudah dipajang di 
meja lapak.  

Sambil mengamati suasana pasar kecil al 
Falah itu, ustadz Jantra selaku Kepala Sekolah 
menjelaskan,“Kegiatan ini bertujuan untuk 
menumbuhkan jiwa berdagang, seperti halnya 
dagang yang dilakukan oleh Rasulullah.”   

Untuk memberi penghargaan, pihak sekolah 
memilih kelompok yang berhasil mendapatkan 
laba terbanyak di kelasnya, yakni mendapatkan 
hadiah yang disiapkan oleh wali kelas masing-
masing. 

Sekedar tahu saja, kata ustadzah Faizah 
selaku koordinator kelas 6, “Hadiahnya sih…tidak 
seberapa, hanya coklat yang bisa mereka beli 
dengan mudah, namun tentu saja, coklat yang ini 
pasti lebih nikmat rasanya.” 

Mudah-mudahan pembelajaran ini menjadi-
kan kita entrepreneur sejati. Entrepreneur yang 
menjaga nilai-nilai Islam dalam setiap langkahn-
ya. Seperti dagangnya Rasulullah SAW. 

“Semoga menjadi pelajaran dan menjadi 
rezeki yang barokah, amiin” pungkas ustadzah 
Faizah mengakhiri pembicaraan dengan tim 
media al Falah. (af/tika)
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“Tidaklah seseorang mengkon-
sumsi makanan yang lebih baik 
dari makanan yang dihasilkan 

dari jerih payah tangannya 
sendiri Dan sesungguhnya 

nabi Daud ‘alaihissalam dahu-
lu senantiasa makan dari jerih 

payahnya sendiri.”
(HR. Bukhari, Kitab al-Buyu’, Bab 
Kasbir Rojuli wa ‘Amalihi Biyadihi 

II/730 no.2072). 

KLANTHING SAMPAI DAWET
WARNAI ENTREPRENEUR KIDS

ENTREPRENEUR KIDS
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Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) 
SMP Al Falah Deltasari menyeleng-
garakan Pemilihan Umum Ketua OSIS, 

Remas dan MPK periode 2017-2018. Sebagai 
pendidikan politik untuk remaja. Pemilihan ini 
diadakan sesuai dengan tata cara pemilihan 
kepala daerah (Pilkada) ataupun presiden di Indo-
nesia yaitu dengan pencoblosan secara langsung. 
Tapi disini ada perbedaan sedikit yaitu setelah 
pencoblosan secara langsung ada tim formatur 
yaitu dewan guru yang mengambil keputusan 
siapa yang akan menjadi ketua OSIS, Remas dan 
MPK. Penjaringan ini diambil untuk menghindari 
pemilih yang cenderung melihat kepopuleran 
sang kandidat tapi tidak melihat kompetensi dari 
sang kandidat.

Kegiatan ini dilaksanakan, Kamis (19/10). 
Prinsip demokrasi ini diterapkan dalam pemilihan 
ketua OSIS, Remas dan MPK yang diharapkan 
memberikan pelajaran untuk menggunakan hak 
yang dimiliki secara bertanggung jawab.

Ada beberapa tahapan yang ‘seru’ harus 
dilalui oleh para calon pengurus OSIS, Remas dan 
MPK. Tahapan-tahapannya dimulai dari seleksi 
akademik, tes wawancara, tes PBB dan LDKS 
Outdoor untuk melihat kesiapan secara mental 
dan fisik. Setelah seleksi terpilihlah total 12 orang 
kandidat untuk ketua OSIS, Remas dan MPK. 
Masing-masing kandidat ada 4 orang. Ketua OSIS, 
Alfahusna Wannajaah (7.2), Moya Bramanta Za-
karia (8.1), Shafira Almalia Putri Tambunan (8.4) 
dan Putri Namira Zahrani (8.6). 

Ketua Remas juga ada 4 yaitu Izzah Faiq Putri 
Madani (7.2), Arvin Razan Rabbani (8.1), M. Yazid 
Hakim (8.5) dan Neisya Namira Zahrani (8.6).  
Ketua remas, Ghaitsyeh Mumtaz (7.3), Dahayu 
Sasmita Dharma (7.4), Syifa Nur Putri Indrayana 
(8.4) dan M. Safaroz Zaim (8.5).

Pelaksanaan  Pemilu tidak main-main. Mereka 
juga melalui tahapan kampanye setiap kandidat. 
Sesi ini cukup menarik, dan menyedot perhatian 
karena sebelum pencoblosan, seluruh kandidat 
Ketua OSIS, Remas dan MPK melakukan orasi 
alias kampanye ‘habis-habisan’ sekuat tenaga 
dan pikiran untuk menyampaikan ‘janji’ program, 
visi dan misi yang akan dilaksanakan 1 tahun 
kedepan dalam memimpin OSIS, Remas dan 
MPK. 

Kepala SMP Al Falah Deltasari dalam sam-
butan sebelum pemilihan umum mengatakan, 
bahwa pelaksanaan pemilihan Ketua OSIS, 

Remas dan MPK periode 2017-2018 ini adalah 
wujud penanaman demokrasi sejak dini sehingga 
nantinya terbiasa dengan alam demokrasi yang 
ada di negara ini. Tentu saja menekankan untuk 
mentaati aturan main dan etika politik dalam 
kampenye.

Darmanto menambahkan, “Hal ini perlu 
dilakukan untuk mengajarkan siswa agar berani 
mengungkapkan pendapatnya kepada khalayak 
ramai.” 

Sementara itu Wakil Kepala Kesiswaan, 
Kusmanto menyampaikan, Pemilihan Ketua OSIS, 
Remas dan MPK ini diikuti oleh seluruh siswa 
kelas 7 sampai 9 dengan jumlah pemegang hak 
pilih lebih dari 400 siswa. 

“Tiap siswa mempunyai hak untuk melakukan 
pencoblosan,” Imbuh Kusmanto.

Kusmanto menambahkan, Setiap siswa 
bergantian memberikan hak suaranya di kelas 
masing-masing. Setiap kelas disediakan 2 bilik 
pencoblosan, dan setiap bilik dijaga oleh 1 orang 
petugas kakak OSIS, Remas dan MPK periode 
2016 - 2017, sehingga pemilihan ketua OSIS di-
jamin kerahasiaannya dalam proses pencoblosan 
ini.  Alhamdulillah,  tidak memerlukan waktu 
yang lama. 

Masih menurut Kusmanto, “Bagi kandidat 
yang bersaing diharapkan dapat menerima 
apapun hasil akhir proses pesta demokrasi itu. 
Sementara itu, Ketua OSIS, Remas dan MPK yang 
nantinya terpilih  diharapkan mampu menjadi 
sosok yang bisa memimpin dan memberikan 
contoh yang baik bagi temannya.” 

Alhamdulillah, hasil dari Pemilihan Langsung 
dan musyawarah mufakat tim formatur maka 
terpilihlah Moya Bramanta Zakaria (8.1) sebagai 
Ketua OSIS, Arvin Razan Rabbani (8.1) sebagai 
Ketua Remas dan  M. Safaroz Zaim (8.5) terpilih 
sebagai ketua MPK. Ketiga ketua organisasi di 
SMP Al Falah Deltasari ini diharapkan dapat 
bekerja sama untuk menjadikan SPELFA lebih 
baik lagi ke depannya. 

Lebih dari itu, hasil pelaksanaan Pemilu Al 
Falah mendapat jaminan mutu seratus persen, 
yakni partisipannya 100%, jujur dan adil. Karena 
anti money politik dan berjalan damai, lancar 
dan aman. Jadi tidak ada istilah Pemilu itu kotor. 
Semoga saja menjadi cermin bagi Pemilu di 
Republik ini. ‘rakyat’ siswa-siswi Al Falah Deltasari 
Sidoarjo. Semoga bermanfaat. 

(tiyas)

DEMOKRASI
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PEMILU ‘TERJUJUR’ DI DUNIA



PESTA DEMOKRASI ALA SD AL FALAH

Pembaca yang yang dirahmati Allah SWT. 
Pesta demokrasi yang diselenggarakan di 
Senin pagi sampai sore hari itu,  berupa 

simulasi Pemilihan Umum (Pemilu) lengkap. Pe-
milu untuk memilih Presiden dan wakil Presiden 
Al Falah periode 2017-2018. Pesertanya Tidak 
hanya kelas 6, kegiatan ini juga melibatkan seba-
gian besar civitas SD Al Falah. 

Pembelajaran PKn dengan materi uraiannya 
tentang kepemimpinan utamanya tentang fungsi 
dan tugas lembaga negara, terkadang menjadi 
sesuatu yang abstrak bagi siswa. Mereka tidak 
bersinggungan secara langsung, sehingga sulit 
memahami. Untuk itulah kegiatan simulasi pe-
milu ini dilaksanakan.

Ustadz Wildanum Akromudin, selaku guru 
pengampu mata pelajaran Pkn menjelaskan 
bahwa kegiatan ini sudah dimulai lebih awal 
sebelum masuk tema Kepemimpinan. Teknis 
pertama, mereka memilih wakil dari masing-
masing kelas. Di kelas 6.A, diwakili Sulthan Dhafir 
Rafief dan Agha Aryo Utomo (Raga), 6.B, diwakili 
Salwa Maulia dan Lyanda Razita Maulana (Sadar), 
6.C, diwakili Fatih Madani Irham Muhammad 
Amin dan Reynard Rakha Anartha (Dare), serta 
6.D, diwakili Nayla  Rahma Mawardi dan Kineisha 
Rana Salsabila (Maneis).  Kemudian membetuk 
tim sukses, ketua  dan anggota Komisi Pemilihan 
Umum (KPU). 

Setiap petugas melaksanakan seluruh tugas-
nya. Presiden dan Wakil Presiden dibantu tim 
suskses merumuskan visi dan misi. Tim sukses 
berkampanye, masuk ke kelas-kelas mempro-
mosikan kandidatnya. Tak hanya itu, mereka juga 

menyiapkan pernak-pernik yang akan dibagikan 
seperti pin, topi, yang khusus mereka buat.  
Demikian juga dengan Ketua dan anggota KPU. 
Mereka menghitung jumlah pemilih, menye-
barkan undangan. Semua bekerjasama untuk 
menyukseskan kegiatan Pemilu.

Dan ketika hari ‘Pemilu’ tiba, semua siswa 
terlihat antusias. Bahkan adik kelas 4 dan 5 yang 
terlibat sebagai pemilih, sudah hadir sebelum 
pemilu dibuka. 

Ketika ‘Pemilu’ dibuka secara langsung oleh 
Ustadz Jantra, selaku Kepala Sekolah, dua siswa 
pemegang kartu hak pilih membocorkan pilihan-
nya, “Aku pilih nomor 3 ustadzah!” Sedang yang 
lainnya menyahut,”Kalau aku pilih nomor 4, 
soalnya mbaknya hapal 2 juz!.” Jadinya simulasi 
Pemilu menjadi seru sekali.

“Alhamdulillah, Pemilu berjalan lancar. Semua 
melaksanakan tugasnya dengan baik. Ustadz dan 
ustadzah, petugas Satpam, Cleaning Service dan 
siswa kelas 4,5,6 telah mengambil hak  pilih-
nya.” Kata Ustadz Jantra, selaku Kepala Sekolah 
yang secara langsung mengamati proses pemilu 
berlangsung.  

Tepat pada sesi perhitungan suara, kandidat 
nomor 4, Nayla  Rahma Mawardi dan Kineisha 
Rana Salsabila terpilih dengan jumlah 133 suara.

Ustadz Jantra  berharap pada kegiatan ini, 
agar siswa dapat lebih memahami pelajaran di 
kelas, belajar dipilih dan memilih, jujur, berkom-
petisi, menghargai orang lain, siap menang, dan 
siap pula menerima kekalahan. 

“Semoga mereka semua kelak bisa menjadi 
pemimpin yang amanah.” Pungkasnya.(af/tika)
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Tim Robotik SD Al Falah Surabaya, lagi-lagi 
memenangi lomba robotika yang diselengga-
rakan oleh IISRO (International Islamic School 
Robot Olympiad) di Jepang. Kegiatan ini adalah 
kegiatan lomba tahunan untuk tingkat SD dan 
SMP. Ini adalah kali pertama SD Al Falah mengi-
kuti kejuaraan di luar negeri. Namun sebelum-
nya, tim robotik ini telah berhasil memenangkan 
lomba yang diselenggarakan di tingkat local 
maupun nasional.

Punggawa kebanggan Al Falah ini berang-
gotakan Radja Altaf Pramudya, Radja Altaf 
Pramudya, M. Akbar Dzakwansyah Yusuf, 
Hernawan Santosa, Richello Ristyant Akbar, dan 
Muhmmad Rafi. Kelima-limanya adalah siswa 
kelas 5. Mereka telah berlatih sedemikian keras-
nya sehingga layaklah jika mereka pulang dengan 
keberhasilan yang membanggakan. 

Kejuaraan yang berhasil mereka raih meliputi, 
juara I Soccer Auto dan Transporter, runner-up 
dan peringkat ketiga di kelas Sumo 1 kilogram 
dan peringkat kedua di soccer RC. Selain itu, 
mereka  juga berhasil merebut posisi runner-
up di Maze Solving dan peringkat ketiga Robot 
Gathering. Bukan prestasi yang sembarangan. 
Keberhasilan mereka ini tentu saja tidak bisa 
dilepaskan  dari peran serta orangtua yang secara 
penuh mendukung kegiatan ini. 

“Dari semua lomba yang diikuti, lomba Soccer 
Auto yang paling seru, sebab kami harus berta-
rung melawan siswa senior,” ungkap Akbar. 

“Tapi, bismillah PD saja dan alhamdulillah 
menang,” imbuhnya.

Selama di Tokyo, mereka menginap di APA 
Hotel Toyama-Ekimae. Selain fokus lomba, para 
punggawa ini tentu saja tidak melewatkan kes-
empatan berjalan-jalan ke Disney Land, Tokyo.  

“Rugi kalau sampai Tokyo gak ke Disney Land,” 
begitu celetuk mereka. 

Selama di sini, isinya senang terus, Gak su-
kanyanya hanya satu, kalau kita lapar, harus cari 
makanan halal dulu. Dan itu gak mudah,” kata 
Akbar. 

Alhamdulillah, tentu aja gak lupa salatnya juga 
kan?

Pada kesempatan yang berbeda, Ustaz Jantra 
Malewa selaku Kepala sekolah SD Al Falah 
menyampaikan, “Sinergi antara sekolah dan 
orangtua seperti inilah yang harus kita semaikan, 
sehingga Al Falah bisa terus mencetak gen-
erasi yang berakidah mantap, berakhlak mulia, 
dan berprestasi.” Selamat ya, Nak. Teruslah 
berprestasi menjadi jundullah yang sholih. 
Menjadi kebanggan agama, orangtua, sekolah, 
dan bangsa. Pungkas Ustaz Jantra mengakhiri 
pembicaraan. (af/tika)

TIM ROBOTIK JUARA
LOMBA DI JEPANG

PRESTASI



PRESTASI

Hobbi akan menjadi prestasi, jika kita 
mau menekuni dan terus mengembang-
kan diri. Awalnya menikmati sendiri, ke-

mudian berdiskusi dengan teman atau komunitas 
untuk saling berbagi pengalaman dan berbagai 
hal. Dalam era teknologi ini, robotik adalah salah 
satu jenis perangkat yang banyak digemari oleh 
anak-anak yang kekinian atau istilahnya zaman 
now. SMP Al Falah menjadikan robotik sebagai 
salah satu cabang ekstrakurikuler dan diminati 
oleh siswa. Inilah repartase tim redaksi yang 
berhasil menemui sang juaranya. Siapa sia?

Pada event Robotic Competition Marvell City 
Mall 2017, tim Robotik SMP Al Falah mengir-
imkan 5 tim turut bertanding dengan 33 tim 
kompetitor lain. Untuk persiapan perlombaan ini 
relative singkat hanya dalam waktu dua pekan. 
Mereka mendapat latihan tiap hari 1,5 - 3 jam 
dari guru robotik untuk melatih ketrampilan 
dan pemprograman. Dalam latihan yang cukup 
singkat, siswa SMP Al Falah, Alhamdulillah, bisa 
merebut dua Juara. Yaitu Sulthan Abdillah Pra-
yudha, kelas 8-5 meraih juara II dan Syafiq Rizal, 

kelas 9-5 meraih juara V. 
Keduanya mengakui, semua keberhasilan ini 

selain karena ada persiapan, dukungan orang 
tua dengan memotivasi dan tentunya doa yang 
istiqomah. Peran dari orang tua dan guru ini san-
gat penting untuk menguatkan mental dan rasa 
percaya diri anak. Sebab masih banyak dijumpai 
peserta yang akan tanding merasa khawatir, 
gugup dan tidak tenang.  Keberhasilan lomba ini 
telah mendatangkan rasa lega dan senang. 

Sulthan misalnya, menceritakan merasa 
senang tetapi gugup karena waktu take point 
takut gagal, karena doa orang tua dan selalu 
memotivasi akhirnya juara II” 

Berbeda dengan Syafiq Rizal, meski dalam 
persiapan dan latihan hanya tiga hari, yang larut 
kesibukan mengikuti try out kelas 9. Karena 
sudah memiliki pengalaman sebelumnya dan giat 
belajar sendiri, rasa percaya diri cukup mem-
bantu untuk meraih prestasi.  

“intinya harus lebih giat mempelajari program 
dan tetap percaya diri” pungkas Syafiq. 

(af/indarto)

JUARA ROBOTIC COMPETITION
TINGKAT JAWA TIMUR
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PRESTASI

Sekali lagi, Siswa SMP Al Falah Deltasari 
Sidoarjo, meraih prestasi tingkat nasional 
dalam olimpiade robotic pada event ber-

gengsi IRO (Indonesia Robotic Olympiad)  2017.  
Acara yang bertempat di Trans Luxury Hotel Kota 
Bandung ini, diikuti tidak kurang 65 tim dari berb-
agai provinsi di Indonesia.

Lomba robotik yang berlangsung selama 2 
hari untuk kategori Junior High School, melom-
bakan jenis robot Lego EV3. Yaitu lomba robot 
yang memiliki tingkat kesulitan dan kecepatan 
dalam perakitan serta pemprograman. 

Dalam perlombaan robot IRO 2017 di kota 
kembang siswa SMP Al Falah berhasil meraih 
prestasi juara VII dari 65 tim atau peserta lomba 
robotic. Mereka adalah Syafiq Rizal, kelas 9-5 dan 
Agra Raihan IHR, kelas 9-5.

Untuk meraih prestasi IRO 2017 perlu per-

juangan yang cukup menguras energi. Tim Al 
Falah melakukan persiapan dan latihan selama 
2,5 bulan. 

“Idealnya persiapan ini perlu waktu 3,5 bulan. 
Karena tantangan lombanya cukup rumit, ber-
variasi dan perlu ketrampilan serta kesabaran.” 
jelas Agra

Peserta dari daerah lain, sebenanya mereka 
jauh lebih unggul. Karena robotnya lebih canggih, 
besar dan cepat dalam gerakan. Sementara Tim 
Al Falah kalah dari segi ukuran, kecepatan dan 
dan tehnologinya di bawah lawan. 

Saat berbincang dengan tim redaksi majalah 
ini, Syafiq mengakui, sempat kurang percaya diri, 
melihat keandalan robot lawan. Namun berdoa 
sungguh-sungguh dan salat tepat waktu menjadi 
senjata andalan untuk meraih prestasi. 

(af/indarto)

JUARA IRO 2017
TINGKAT NASIONAL
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BERITA

MENYIAPKAN GENERASI MUSLIM KAAFFAH

Lembaga Pendidikan Al Falah (LPF) 
mengadakan Al Falah Family Gathering 
2017 dan Halal Bihalal 14387 H bersama 

seluruh guru, karyawan, beserta keluarganya. 
Acara tersebut dilangsungkan, Sabtu, 22 Juli 2017 
bertepatan dengan 28 Syawal 1438H. Karena 
itu Family Gathering dilaksanakan bersamaan 
dengan acara Halal Bihalal 1438H di Sport 
Center, UINSA Surabaya. Acaranya sangat meriah 
karena hadir kurang lebih 900 undangan. Selain 
karyawan dan pegawai beserta keluarga, juga 
hadir para purna pegawai, para pengurus komite 
sekolah, alumni dan pengurus Yayasan Masjid Al 
Falah Surabaya. 

Untuk menguatkan nilai semangat kebersa-
maan dan ukhuwah antar pegawai LPF, maka 
dengan adanya Al Falah Family Gathering ini 
mengajak semua warga di lingkungan LPF dapat 
menyatukan hati seluruh keluarga besarnya. 
Potensi ini memiliki peran yang besar dalam 
memperkuat perkembangan dakwah melalui 
pendidikan untuk menyiapkan generasi yang 
sukses dan berkualitas. Hal itu sebagaimana dari 
tema yang diusung oleh panitia gathering tahun 
ini, yaitu menyiapkan generasi muslim kaaffah. 

Juga disampaikan oleh Ketua Lembaga Pendi-

dikan Al Falah Surabaya Ustadz Ir. H. Abdul Kadir 
Baradja dalam sambutannya. “Untuk menyiapkan 
generasi yang berkualitas harus diawali dari kelu-
arga yang berkualitas guna menyambung cita-cita 
negara ini. Di sinilah amalan yang sangat besar 
karena di sinilah tempat anak-anak kita untuk 
menjadi pandai, jujur, berkompetensi baik dan 
berakhlak yang sangat diperlukan oleh negara. 
Dan anak-anak ini yang nantinya menggantikan 
para pemimpin saat ini,” tegasnya. 

Dengan dukungan penuh dari keluarga guru 
dan karyawan LPF, Insya Allah cita-cita dan per-
juangan LPF untuk berdakwah melalui pendi-
dikan dapat menyiapkan generasi muslim yang 
kaaffah serta berkualitas di tengah masyarakat 
bisa terwujud. 

 Kegiatan Al Falah Family Gathering 
2017 dan Halal Bihalal 1438 H diawali dengan 
pra-acara yang diisi hiburan lantunan grup musik 
gambus Malbias dan dibuka dengan pembacaan 
tilawatil Quran oleh siswa-siswa SD Al Falah Sura-
baya. Selanjutnya, sambutan oleh Direktur LPF, 
Ketua LPF, Bpk. Ir. Abdul Kadir Baradja. Acara juga 
diwarnai penganugerahan reward bagi guru dan 
karyawan. Semoga bermanfaat.

(*af/galih)
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BERITA
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Selain reward umrah, pengabdian bagi pegawai senior, dan yang berprestasi. Diberikan juga 
penganugrahan atau reward kepada juara lomba karya tulis jurnalistik yang diikuti oleh seluruh 

pegawai LPF kecuali pegawai teknis. Berikut daftar pegawai yang mendapat reward:

Kemudian acara dilanjutkan dengan pemaparan oleh Ust. Misbahul Huda dan ditutup dengan pembagian 
door price dan voucher. Dengan adanya acara Al Falah Family Gathering ini diharapkan LPF sebagai institusi 

pendidikan dapat: 

1. Meningkatkan ukhuwah antar pegawai LPF beserta keluarganya.
2. Memberikan penghargaan kepada seluruh pegawai LPF dan keluarganya.

3. Melakukan syiar Islam kepada masyarakat dalam dakwah melalui pendidikan untuk mewujudkan 
generasi muslim yang kaaffah. 

4.Menumbuhkan semangat kekeluargaan dalam meraih prestasi yang lebih tinggi.

Demikian semoga rasa kebersamaan persaudaraan dan kekeluargaan ini InsyaAllah akan semakin men-
guatkan untuk berprestasi dan mendatangkan rahmat Allah SWT yang lebih besar bagi kita semua. (*af/galih)

Reward Lomba Karya Tulis Jurnalistik
 Juara I diraih oleh Ustadzah Tutik Susilowati, M.Pd.
 Juara II diraih oleh Ustadz Drs. Luqman Chakim, M.M.
 Juara III diraih oleh Ustadzah Aulia Rahmani, S.Pd.

Juara 10 besar diraih oleh ustadz dan ustadzah di bawah ini :
 Ustadzah Annura Wulan Darini S, M.Pd.
 Ustadzah Defi Aryani, M.Psi.
 Ustadzah Sahada Sri Winarti, S.Pd.
 Ustadzah Siti Maryam, S.Pd.
 Ustadzah Arfiani Yulia Aminati, S.Pd.
 Ustadzah Nunik Fitriyah, S.E.
 Ustadzah Murtiningsih, S.Pd.
 Ustadzah Husnul Khotimah, S.Pd.I
 Ustadz Abdul Tawwab, S.Pd.I.
 Ustadz Ahmad Muthohirin, S.Pd. 

Reward Prestasi
 Ustadzah Yuni Wakhidah, S.Pd. (SD)
 Ustadzah Sufiatin Eka Sari, S.Si. (SD)
 Ustadzah Sri Susilowati, S.Si. (SMP)
 Ustadzah Lailatul Eza, S.Pd.I (SMP)
 Ustadzah Murtiningsih, S.Pd. (SMP)
 Ustadz A. Rafik, S.Si.  (SMP)

Reward Umrah
 Ustadz Herman Boedijanto, S.Pd. (SMP)
 Ustadzah Indrah Susiana I., S.Pd. (SD)
 Ustadz Maghfur Mufid, S.Ag. (SD)
 Ustadz Indarto Imam B., S.Pd. (SMP)
 Ustadzah Wahyuningsih, S.Pd. (SD)
 Ustadz Juwito Ashari, S.Ag. MA. (PUSAT)
 Ustadz Bambang Agus, S.Kom. (SD)
 Ustadzah Etty Choiriyah, S.Pd. (SD)
 
Reward Pengabdian 20 tahun
 Ustadzah Siti Assuroiyah, S.Pd. (TK)
 Ustadz Indra Kristika, S.Pd. (SD)
 Ustadzah Sulastri, S.Pd.  (SD) 
 Ustadzah Sudarmi, S.Pd.  (SD)
 Ustadz Syahrial Rizky, S.Pd. (SD)
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Perkembangan sains  dan 
teknologi saat ini makin pesat dan 
cepat. Banyak hal-hal baru yang 
perlu diketahui oleh masyarakat.

Ungkapan itulah merangsang 
Fatih Madani Irham Muhammad 
Amin, siswa SD kelas. VI C, men-
cintai bidang sains dan teknologi.  
Sedangkan pelajaran sekolahnya 
ia ‘jatuh cinta’ dengan matema-
tika dan IPA.

Putra pertama dari dua 
bersaudara pasangan Agus Irham 
MSi dengan dr. D. Supeni ini telah 
beberapa kali mengikuti ajang 
lomba olympiade sains baik di 
tingkat kota maupun provinsi. 

Tak heran jika nilai akademik 
yang berkaitan pelajaran sains di 
sekolah selalu bagus. Ia kagum 
dengan sains karena pengetahuan 
yang tidak pernah mengalami 
kata berhenti. Setiap waktu selalu 
saja ada perubahan, temuan dan 
kreativitas yang diciptakan bagi 
kemajuan dunia. 

Apa sih yang membuat Dani 

suka sains?. “Saya memang suka 
pelajaran matematika dan IPA,” 
jawab Dani yang kelak bercita-cita 
menjadi dosen.

Masih kata Dani, yang lahir 
di Surabaya, 29 September 
2006,“Selain itu saya juga sangat 
mengidolakan Nabi Muhammad, 
Abu Bakar dan Imam Syafi’I.” 

Sementara itu, untuk mendu-
kung keinginan putranya, orang-
tua Dani mempercayakan Al Falah 
sebagai tempat menimba ilmu. 
Sebab, sekolah Al Falah member-
inya banyak wawasan baik secara 
intelektual maupun moral.

Orangtua Dani berharap, agar 
putrannya menjadi anak yang 
cerdas dan berakhlak mulia, ber-
manfaat bagi agama, bangsa dan 
negara. Mengakhiri pembicaraan 
dengan tim(red), Dani mengutara-
kan motonya, “Raihlah prestasi 
dengan berdoa dan berusaha. 
Keberhasilan adalah buah dari 
kerja keras.” 

(af/*)

Selama ini banyak siswa yang 
menganggap pelajaran sains 
(Fisika dan Biologi) sebagai pelaja-
ran yang membosankan. Berbeda 
bagi Raditya Eka Putra, sains 
adalah pelajaran yang sangat me-
nyenangkan. Iapun memanfaat-

kan waktu luangnya sering untuk 
blusukan ke toko buku maupun 
elektronika. 

“Untuk Sains akan lebih mu-
dah dipelajari jika dipadu dengan 
eksperimen yang biasa terjadi 
dalam kehidupan sehari-hari.” 

CALON DOSEN
SI JAGO SAINS

SERING
JUARA OLIMPIADE

Fatih Madani Irham Muhammad Amin

Raditya Eka Putra



Kata Raditya yang lahir di Ngawi, 20 
Februari 2003 itu.

Dimata teman-temannya, 
Raditya Eka Putra, siswa SMP kelas 
9, adalah sosok yang santun  dan 
cerdas. Di kelas termasuk murid 
teladan yang layak dicontoh. Ia suka 
berbagi ilmu  termasuk mengajari 
dan membimbing temannya dalam 
kesulitan memahami pelajaran, 
terutama sains.

Putra pertama dari 2 bersaudara 
pasangan Bapak Bambang Eka 
Surya dengan  Ibu Erna Eko Putri.R 
ini meyakini bahwa, setiap siswa 
adalah cerdas, pandai dan mampu 
menguasai berbagai pelajaran. 

“Dan tidak ada siswa bodoh 

asalkan mau berusaha dengan 
sungguh-sungguh.” Ujar Aditya 
yang gemar masakan pecel dan 
rawon.

Raditya menceritakan, pernah 
raih juara olimpiade sains nasional 
tingkat SD dan SMP.  Selain itu ia 
memiliki kebiasaan mengisi waktu 
luangnya, berkunjung ke toko buku, 
tempat wisata dan toko elektronik.

Saat ditanya tim redaksi, apa 
cita-citanya, dengan yakin ia ingin 
menjadi seorang insinyur kelistrikan 
atau Fisikawan.  Sedangkan, tokoh 
idolanya adalah, Nabi Muham-
mad dan Nikola Tesla(Penemu: 
fisikawan, teknisi mekanika, dan 
teknisi listrik Serbia-Amerika). (af/*)

Dengan kepandaiannya berargu-
men, bersosialisasi, Moya, kelas 8-1 
, mendapat banyak dukungan saat 
mengikuti seleksi pemilihan ketua 
OSIS periode 2017-2018. Keunggu-
lan ‘kampanye’ menyampaikan misi 
dan misi OSIS di hadapan seluruh 
siswa dan tim juri, akhirnya, Moya, 
mendapat kepercayaan menjabat 
sebagai ketua OSIS baru.

Tentu saja, setelah terpilih 
menjadi ketua OSIS kegiatannya 
semakin padat. Nama Moya Bra-
manta Zakarian menjadi populer di 
lingkungan SMP Al Falah Deltasari 
Sidoarjo. Kini, tanggung jawabnya 
bertambah satu lagi yakni berkon-
sentrasi mengembangkan kegiatan 
organisasi intra sekolah atau OSIS. 
Jadinya, ia harus pandai mengatur 
waktu untuk kegiatan diluar mau-
pun didalam sekolah. 

Meski begitu, aktivitas bermain 

bola misalnya, ia tetap aktif mengi-
kuti kompetisi.  

“Bahkan waktu luang saya man-
faatkan sebagai sarana mengem-
bangkan potensi, meningkatkan 
mutu pribadi, kegiatan selingan 
dan hiburan atau sarana rekreasi.” 
Ujar Putra pertama dari pasangan 
Ammaruddin Arif Islami dengan 
Azizatus sholichah yang juga bola 
mania dan penyuka coklat ini.

Sebagai penyuka pelajaran Ilmu 
Pengetahuan Alam. Ia menilai 
pelajaran ilmu alam itu cukup men-
gasyikkan. Biologi atau Fisika bu-
kanlah pelajaran sulit. Apalagi jika 
diajar oleh guru yang kreatif, atrak-
tif sehingga pembelajaran tidak 
lagi membosankan di dalam kelas.” 
Kata Moya kelahiran Probolinggo 14 
Mei 2004 yang punya hobi traveling 
pantai ini.(af/*)

BERKIPRAH
LEWAT OSIS
Moya Bramanta Zakarian
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Prestasi Lomba SMP Al Falah Deltasari
Tahun Pelajaran 2017/2018

Semester 1

1. Juara rayon olympiade Matematika (Pekan Matematika Nasional / PEMNAS) di universitas Brawijaya  
     Malang 
2. Juara Rayon olympiade Fisika (phisic competition / PHOTON) di UNESA Surabaya 
3. Juara 1 Nasional olympiade IPA dan Matematika Sidoarjo
4. Juara IRO Robotik di Bandung
5. Juara IT Smart Robotik di Marvell City Surabaya
6. Juara Putra Taekwondo Kejurkab Sidoarjo.
7. Juara Putri Taekwondo Kejurkab Sidoarjo.

Prestasi Lomba SD Al Falah Surabaya
Tahun Pelajaran 2017/2018

Semester 1

1. Juara International International Islamiic Robot Olympiade ( IISRO ) 2017 di Tokyo Jepang
2. Juara Nasional lomba senam dan lomba puisi dalam rangka Hari Anak Nasional di Surabaya
3. Juara Nasional Lomba Robotik di Jakarta
4. Juara Nasional Robotik WIRC National di Bandung
5. Juara Nasional Lomba panahan KEJURNAS antar PPLP/PPLPD dan SKO se Indonesia
6. Juara Propinsi Lomba dokter cilik Pembiasan Hidup Bersih dan sehat di RS PHC Surabaya
7. Juara Propinsi Lomba Lomba panahan Pekan olahraga Tingkat SD se jawa timur
8. Juara lomba Wushu Piala Koni Surabaya Kejuaraan Sanda prajunior B tingkat kota
9. Juara lomba Menggambar dan mewarnai di Gedung perpustakaan BI Surabaya 
10. Juara lomba Menggambar dan mewarnai dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Indonesia 
      di Kantor Kementrian Hukum dan HAM
11. Juara lomba Menggambar dan mewarnai, mendongeng, dan senam ceria dalam rangka
      di Taman Flora Bratang Surabaya 

Prestasi KB-TK Al Falah Surabaya
Tahun Pelajaran 2017/2018

Semester 1

1. Juara 2 lomba mewarnai, Pegadaian Kota Surabaya
2. Juara 2 , lomba Tahfidz,  Surabaya
3. Juara Favorit , Menghias Topi Contong , Himpaudi Kota Surabaya
4. Juara Favorit 1 lomba Tari,  Pentas Seni,  Kota Surabaya
5. Juara Favorit 7 lomba Puisi,  Pentas Seni,  Kota Surabaya
6. Juara II lomba mewarnai, Surabaya
7. Juara harapan III, lomba mewarnai Surabaya
8. Juara I, II, III lomba finger painting, UNESA Surabaya
9. Juara II, lomba tahfidz Surabaya
10. 12 terbaik menghias topi contong HIMPAUDI kota Surabaya
11. Nominasi lomba mewarnai, Surabaya
12. Terbaik I , tari kreasi festival seni arek suroboyo IGTKI kec. Wonokromo Surabaya
13. Terbaik VII , syair kelompok , festival seni arek suroboyo kec. Wonokromo Surabaya 
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Pembaca yang dirahmati Allah SWT. Dalam 
memperingati peristiwa perang 10 No-
vember 1945 lampau, seluruh siswa be-

serta ustadz dan ustadzah melaksanakan upacara 
bendera, 10 November 2017 dengan khidmat. 

Pada puncaknya diwarnai dengan persembah-
kan teaterikal yang berlatar belakang sejarah per-
juangan arek-arek Suroboyo dengan mengangkat 
kisah salah seorang pemimpin sekutu, Brigjend 
Robert Guy Loder-Symonds.

*
Pagi itu, suasana di SD Al Falah terasa ber-

beda. Ada helikopter dan brovost di halaman 
sekolah. Bukan yang sesungguhnya, hanya replika 
dari kardus yang dibuat sesuai ukuran aslinya. 
Peralatan itu adalah property untuk teaterikal 10 
November 2017. Seluruh siswa dan guru pada  
hari itu mengenakan baju pejuang, telah rapi ber-
jajar di halaman sekolah.

Upacara bendera berlangsung dengan lancar. 
Daeren sebagai pemimpin upacara, suaranya 
terdengar lantang. “Sudah dua kali aku me-
mimpin upacara, ustadzah”, ujat Daeren bangga. 
Semua petugas melaksanakan tugasnya dengan 
baik. Mereka terlihat gagah dan cantik dengan 
selempang petugas upacara. Tampak raut wajah 
bangga dari mereka.

Setelah upacara usai, datanglah saat yang 
ditunggu-tunggu. Dan ketika helikopter sudah 
melayang tepat di tengah lapangan, spontan 
teriakan segera bersahutan dari mulut mereka. 
Pelakon dari kegiatan tersebut adalah peserta 
ekstrakurikuler teater yang diasuh oleh kak 

Hidayah. “Kami berlatih di sela-sela kegiatan 
pembelajaran. Untunglah, anak-anak cepat me-
mahami perannya”, kak Hidayah  menjelaskan.

Ustaz Fahruddin berperan sebagai Brigjend 
Robert Guy Loder-Symonds. Ustaz Wildan 
berperan sebagai Letnan Osborn pilot yang 
menerbangkan pesawat Mosquito. Ustaz Yoyok 
berperan sebagai Bung Tomo. Dan tentu saja 
para pejuang, tentara sekutu yang diperankan 
oleh tim ekstrakurikuler teater.

Suasana tampak sangat mendukung, dit-
ambah suara petasan yang serupa dengan suara 
tembakan semakin mengajak siswa seolah ‘meli-
hat’ peristiwa perang waktu itu. “Loh, kok ustad 
Yoyok mulutnya gak sama dengan suaranya,” 
teriak salah satu siswa kelas 4. Temannya kemu-
dian menimpali, ”Loh, itu memang bukan suara 
ustaz Yoyok. Itu suara Bung Tomo.”

Dan ketika pesawat Mosquito yang dipiloti 
oleh Letnan Osborn melewati Lapangan Udara 
Morokrembangan, Goemoen atas perintah Bung 
Tomo -seorang ahli senjata dari kesatuan BPRI 
(Barisan Pemberontak Rakjat Soerabaja)-, mem-
bidik pesawat tersebut dengan senjata anti pe-
sawat udara, brovost. Dengan tewasnya Brigjend 
Robert Guy Loder-Symonds, Komandan Detase-
men Artileri Pasukan Inggris, semakin membara-
kan semangat juang arek-arek Suroboyo sehingga 
mampu memenangkan perjuangan. 

Semoga semangat juang arek-arek Suroboyo 
terus bersemayam di dada penerus bangsa. 
Terima kasih ya, Nak! Pementasannya luar biasa. 
(tik)

TEATERIKAL PERINGATAN 10 NOVEMBER 2017:

TEWASNYA BRIGADIR JENDERAL
ROBERT GUY LODER-SYMONDS

BERITA



Perkemahan Satu Muharam (Persamuh) 
merupakan salah satu kegiatan rutin 
yang dilakukan oleh SD Al Falah Surabaya 

untuk memperingati tahun baru islam. Dengan 
jumlah peserta puluhan regu dari Sekolah Dasar 
asal Surabaya dan sekitarnya. Kegiatan menjadi 
favorit dan sangat dinantikan para siswa, khusus-
nya siswa kelas 4 dan 5. Karena dengan Perke-
mahan Satu Muharam (Persamuh) mereka dapat 
mempraktekkan kecakapan hidup islami melalui 
pengalaman nyata dan di lingkungan sekitar.

Perkemahan Satu Muharram (Persamuh) 
1439 H kali ini dilaksanakan pada tanggal 20-21 
September 2017. Kegiatan ini dilakukan di Kom-
pleks Yon Arhanudse 8, Jalan Seruni, Sidoarjo. 
Perkemahan Satu Muharam (Persamuh) 1439 H, 
SD Al Falah Surabaya ini diikuti oleh 40 regu. Me-
liputi, 30 regu dari SD Al Falah Surabaya, dan 10 
regu lainnya dari sekolah-sekolah sekitar wilayah 
Surabaya, yaitu SD Al Hikmah, SD Roudhatul 
Jannah, SD At Taqwa, SD Al Irsyad, dan SD Tunas 
Bangsa.

Meskipun Perkemahan Satu Muharam (Pers-
amuh) merupakan kegiatan tahunan, namun 
setiap tahun pelaksanaannya selalu memberi 
cerita dan kesan yang berbeda-beda. Salah satu 
hal yang mengesankan dari Perkemahan Satu 
Muharam (Persamuh) 1439 H, antara lain adalah 
kegiatan doa akhir tahun dan awal tahun. Jika di 
tahun-tahun sebelumnya kegiatan ini dilakukan di 
dalam ruangan atau di masjid, karena beberapa 
pertimbangan teknis dan cuaca yang baik, maka 
kegiatan doa akhir dan awal tahun hijriah kali 
ini dilaksanakan di lapangan terbuka. Semua 
peserta Perkemahan Satu Muharam (Persamuh) 
sangat antusias ketika mengetahui hal tersebut. 
Antusiasme ini nampak sejak di sore hari, setelah 
melakukan bersih diri, semua peserta Persamuh 
bersegera berkumpul di lapangan. Mereka berse-
mangat untuk melakukan dzikir bersama hingga 
menunggu waktu sholat maghrib.

Setelah sholat maghrib, dengan pencahayaan 
secukupnya, dipandu oleh ustad Azhari, Ustad 
Syamsul, Ustad Anwar, dan Ustad Maghfur. 

Semua peserta bersama-sama menundukkan 
kepala, memohon ampun atas segala khilaf yang 
telah dilakukan di tahun sebelumnya, dan memo-
hon pertolongan agar tetap dibimbing untuk 
melakukan hal-hal diperintahkan oleh Alloh dan 
menjahui segala laranganNya. Dengan penca-
haan secukupnya dan semilirnya angin yang 
berhembus, membuat kesan alam pun ikut serta 
melakukan doa akhir dan awal tahun, dan hal 
tersebuat membuat suasana kegiatan doa akhir 
dan awal tahun semakin khidmat. Bukan hanya 
itu, semua peserta Persamuh juga diajak untuk 
mendoakan saudara-saudara muslim Ronghiya 
agar selalu diberi kekuatan dan kesabaran yang 
luar biasa. 

Ustad Anwar, salah satupemandu men-
gatakan, “Melalui salah satu agenda kegiatan 
Persamuh ini, semua peserta Persamuh diharap-
kan dapat selalu mengevaluasi diri terhadap 
kebaikan dan keburukan yang telah dilakukan 
dalam  hubungan kita sebagai hamba dengan 
Allah,  maupun dalam hubungan dengan sesama 
manusia yang lainnya dalam kehidupan sosial.” 

“Evaluasi diri atau muhasabah ini, sangat di-
anjurkan karena dapat mendekatkan kita kepada 
Sang Pencipta, Allah SWT dan sebagai bentuk 
motivasi kita agar selalu berusaha menjadi 
pribadi yang lebih baik.” Sahut Ustad Maghfur 

Sementara Ustad Syamsul juga menambah-
kan, “Banyak pengalaman dan pelajaran berharga 
yang bisa diambil dari kegiatan Persamuh. Bukan 
hanya belajar untuk membiasan diri untuk ber-
muhasabah, para peserta Persamuh juga belajar 
banyak hal mengenai sikap-sikap, kecakapan 
hidup, dan pembiasaan islami melalui persamuh. 

“Semoga SD Al Falah Surabaya selalu 
istiqomah dalam mengembangkan kegiatan-
kegiatan yang dapat menanamkan dan mem-
praktikkan pembiasaan-pembiasaan islami, 
dan menjadikan Perkemahan Satu Muharram 
(Persamuh) sebagai media dakwah islam di ling-
kungan di sekitarnya.” ustadz Azhari mengakhiri 
pembicaraan dengan tim redaksi Al Falah. 

(*) 

BERMUHASABAH MELALUI
KEGIATAN PERSAMUH

BERITA
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AKSI KEMANUSIAN MUSLIM ROHINGYA

“Stop Genosida Muslim Rohingya. Ayo… 
Selamatkan Rohingya,” dalam orasinya. 
Mereka spontanitas mengutarakan 
kekejaman rezim Myanmar yang tidak 

berperikemanusian. Aksi ini juga diwarnai teat-
rikal yang menggambarkan penderitaan muslim 
Rohingya. Sementara itu diakhir acara para siswa 
mengumpulkan dana untuk meringankan beban 
muslim Rohingya yang disampaikan melalui YDSF.

Itulah penggalan kalimat orasi dalam aksi sim-
pati  untuk tragedi kemanusiaan yang menimpa 
saudara muslim Rohingya-Myanmar beberapa 
waktu lalu. Mereka melakukan orasi secara 
spontanitas tanpa panduan teks dalam menyam-
paikan pesan-pesan lantang dan bersemangat. 
Dalam orasinya, mengajak peduli terhadap 
rohingya saudara semuslim.

“Bersatulah dalam upaya memberikan rasa 
solidaritas dengan segala daya yang kita mampu 
untuk membantu menyelamatkan mereka.” Ujar 
salah satu siswa yang berorasi dengan semangat.

Orator melanjutkan, “Sebagai manusia yang 
masih memiliki nurani, tentu menjerit dan 
menangis, melihat malapetaka yang menimpa 
saudara muslim kita di Rohingya. Mereka diusir, 
disiksa, dianiaya dan bahkan dibunuh tanpa 
perlawanan yang memadai oleh rezim yang tidak 
berperikemanusiaan”

Juga tampak dalam sebuah poster yang mer-
eka bawa, “Stop Killing in Burma.”

Seruan orasi peserta aksi untuk menghenti-
kan Genosida muslim Rohingya sebagai bentuk 
kepedulian  dan solidaritas dari OSIS, Remas dan 
MPK SMP Al Falah Deltasari Sidoarjo. 

Selain itu, peserta aksi juga menampilkan 
teatrikal dengan percaya diri dalam memper-
agakan perannya. Dengan penuh penghayatan 
dan perasaan, mereka menggambarkan bagaima-
na kekejian rezim anti muslim, penderitaan yang 
menimpa pada kaum muslim Rohingya. Mulai 
dari pembakaran rumah, penyiksaan, pengusiran 
sampai penodongan senjata. Teatrikal ini men-
gundang perhatian siswa, guru dan masyarakat 

sekitar.  
Sekedar tahu, Rohingya merupakan kelompok 

etnis muslim asli yang menetap di wilayah Arakan 
sejak abad XVI. Wilayah tersebut saat ini menjadi 
bagian dari Negara Bagian Rakhine, wilayah 
Myanmar Barat yang berbatasan langsung den-
gan Bangladesh. Rohingya yang berarti penduduk 
muslim Rohang sebutan untuk daerah tersebut, 
sebelum dinamai Arakan. 

Realita seperti itu, menggerakkan hati nurani 
siswa SMP Al Falah Deltasari untuk turut mem-
berikan simpati, solidaritas dan doa. Sebagai 
wujud kepedulian rasa kemanusiaan dengan 
saudara seiman. Acara dadakan ini telah diran-
cang dalam waktu 3 hari, oleh Osis, Remas dan 
MPK SMP Al Falah Deltasari.

Merekapun mulai rapat koordinasi bersama 
Pembina dan waka Kesiswaan. Maka diambil 
keputusan untuk aksi simpatik, salat ghaib dan 
pengumpulan dana. 

Kemal salah satu peserta aksi yang ber-
orasi penuh semangat mengatakan, “Acara ini 
diadakan selain kemanusiaan adalah mendidik 
anak-anak agar tahu dan terbuka matanya, bisa 
melihat kejamnya dunia.” 

Dengan persiapan yang singkat itu mereka 
kompak memulai membuat alur skenario dan 
berbagi pemain peran, properti dan latihan. 
Sekaligus menyiapkan alat peraga oleh Tim PTD. 

“Beres saya bantu siapkan, mau buat apa 
peraganya?, demi untuk bantu simpatik sesama 
saudara seiman” ujar Ust. Imam Mz yang turut 
mendukung ide dan terlibat dalam persiapan 
aksi. Kemudian pengurus Osis mulai bergerak 
menyampaikan himbauan di mushola dan kelas-
kelas untuk pengumpulan dana kemanusiaan. 

Sementara itu, akhir acara ditandai dengan 
penyerahan dana kemanusiaan Rohingya kepada 
relawan Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) 
untuk selanjutnya disalurkan kepada saudara 
muslim Rohingya.  “Kita bersatu, satu jiwa laa 
ilahailallah, Allahuakbar!” pekik pemain teatrikal 
dengan serempak. Semoga bermanfaat.(af/ind)

BERITA
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Bertepatan dengan tanggal 2 Oktober 
sebagai  hari Batik Nasional yang telah 
dinobatkan oleh UNESCO, bahwa batik 

sebagai salah satu warisan kemanusiaan untuk 
budaya Lisan dan Nonbendawi (Masterpieces of 
the Oral and Intangible Heritage of Humanity). 
Kini batik bukan hanya dikenakan oleh orang 
Jawa, namun telah dikenakan oleh hampir selu-
ruh masyarakat Indonesia. Kain batik dianggap 
sebagai pakaian semi resmi yang cocok dikenakan 
dalam acara apapun.  

          Jika kita meninjau kembali sejarah 

tentang batik, sejak abad ke -17 Masehi, corak 
batik dilukis pada daun lontar dan papan rumah 
adat Jawa. Gambar-gambarnya didominasi oleh 
gambar tanaman dan hewan. para pengrajinpun 
masih terbatas tidak seperti sekarang ini.

Dari sinilah tergagas mengenalkan pada anak 
pola membatik yang  nantinya juga digunakan 
dalam kegiatan dolanan anak.

Kemudian siswa menuju panggung yang telah 
disediakan untuk melihat serta mempraktekkan 
sendiri ragam dolanan yang telah dijelaskan di 
atas.(kb-tk/Asih Dwiyanti Rahayu)

MEMBATIK DAN FESTIVAL
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Setiap 10 Dzulhijjah, umat Islam sedu-
nia melaksanakan hari raya kurban 
(Idul Adha). Dari segi bahasa, Idul adha 

adalah hari pengorbanan. Menurut kaidah Fikih 
hukumnya sunnah muakkadah, artinya sangat 
dianjurkan bagi yang mampu. Disebut pengor-
banan karena latar belakang hari besar ini adalah 
ujian yang diberikan oleh Allah SWT kepada nabi 
Ibrahim dimana beliau diwajibkan menyembelih 
putranya nabi Ismail sebagai simbol untuk selalu 
memiliki jiwa pengorbanan yang tinggi. 

Meneladani jiwa pengabdian dan pengor-
banan yang dilakukan Nabi Ibrahim dan Ismail, 
momentum yang berharga ini tidak dilewatkan 
oleh lembaga pendidikan Al-Falah. Kegiatan 
dipusatkan di jenjang SMP di Deltasari Sidoarjo, 2 
September 2017 lalu. 

“Alhamdulillah, untuk tahun ini, lembaga 
mampu membeli 5 sapi dan beberapa ekor 
kambing yang berasal dari sumbangan orang tua 
siswa. Semoga daging kurban tersebut memberi 
manfaat bagi yang menerimanya.” Jelas Ustadz 
Tawwab, salah satu panitia qurban. 

Ustadz Tawwab menambahkan, diantara 
salah satu tujuan kegiatan  Idul Adha ini adalah 
menanamkan sejak dini semangat berkorban 
dengan keikhlasan untuk mengeluarkan apa yang 
dicintainya sebagai tanda ketaatan kepada Allah, 
sehingga siswa dapat mengetahui arti berkorban 
sekaligus mendidik mereka agar memiliki rasa 
empati dan peduli terhadap orang lain terutama 
pada yang tidak mampu. 

Masih kata Ustadz Tawwab “Tujuannya adalah 
mendidik anak-anak dalam mengembangkan 
jiwa sosial mereka serta  memberi pembelajaran 

untuk mengelola hewan kurban dengan semes-
tinya.”

Kegiatan penyembelihan dimulia dari pagi 
hingga Dhuhur. Sekitar pukul 08.00 WIB para 
guru sudah memadati sekolah. Sampai kegiatan 
selesai, Alhamdulillah semunya berjalan dengan 
lancar. 

Di dalam Islam dimensi kurban tidak seke-
dar pemenuhan terhadap perintah bagi setiap 
yang mampu untuk membeli hewan kurban tapi 
juga pernyataan syukur atas pelimpahan nikmat 
yang diberikanNya. Secara medis daging adalah 
makanan yang bergizi tinggi. Hal ini menafikan 
unsur informal bahwa umat Islam hendaknya 
memiliki loyalitas yang bagus ( baik ) terhadap 
sesamanya (terutama yang membutuhkan) seb-
agai bagian dari praksis sosialnya. 

Intinya, refleksi sosial dari ibadah berkurban 
berupa bentuk kepedulian terhadap sesama, 
harus dijawantahkan dalam keseharian. Arti-
nya, ritual berkurban tidak berhenti pada saat 
Idul adha saja. Sudah saatnya umat Islam yang 
mengamalkan ibadah kurban memandang segi 
essensinya dengan tidak mengabaikan makna 
hakikinya. 

Orientasi hanya pada simbol akan dapat 
menghilangkan substansi kurban itu sendiri yang 
pada akhirnya ibadah itu kehilangan jati dirinya. 
Dengan kata lain: kalau kaum muslimin  mampu 
menyembelih hewan kurban pada saat Idul 
Adha –sebagai bagian dari ritual yang bersifat 
sosial—tentu juga memiliki potensi untuk tampil 
dalam mereduksi, minimal meringankan beban 
penderitaan yang ada di masyarakat. Semoga 
bermanfaat.(af/abdillah)

MENGASAH JIWA SOSIAL 
DENGAN BERKURBAN
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“Belajarlah sampai di liang lahat” Tulisan ini 
membuat kita berfikir sampai kita menemui 
azal kita terus di himbau untuk tidak berhenti 
belajar dan belajar, agar kita dapat menemukan, 
dan mempraktekkan apa yang menjadi temuan 
kita sehingga menjadi kebanggaan bagi diri kita 
selama kita masih diberi kehidupan oleh Allah. 

Kehadiran layanan bimbingan belajar dapat 
menjadi wahana bagi sebagian anak yang ingin 
merubah keadaannya, dan keberadaan layanan 
ini harus dikawal dengan serius. Pengawalan 
layanan ini dapat dilakukan oleh guru bimbingan 
dan konseling, sesuai dengan empat bidang 
bimbingan yang menjadi fokus garapannya yaitu 
bidang bimbingan pribadi, belajar, social dan 
karir. Salah satu implementasi dari 4 bidang 
ini adalah layanan langsung yang didalamnya 
memuat kegiatan kolaborasi. Kegiatan kolaborasi 
merupakan kegiatan kerjasama interaktif antara 
guru bimbingan dan konseling dengan berbagai 
pihak meliputi guru bidang studi, orang tua, ahli 
lain dan lembaga terkait) yang dapat memberi-
kan sumbangan pemikiran dan atau tenaga untuk 
mengembangkan dan melaksanakan program 
layanan bimbingan dan konseling. Kerjasama 
tersebut dilakukan dengan komunikasi serta ber-
bagi pemikiran, gagasan dan atau tenaga secara 
berkesinambungan. Salah satu kegiatan kolab-
orasi yang dapat dilakukan adalah melaksanakan 
layanan bimbingan belajar baik bagi siswa kurang 
maupun lebih.   

Adapun layanan bimbingan belajar yang 
diselenggarakan oleh SMP Al Falah Deltasari 
tidak lepas adanya kerjasama dengan siswa, 
orang tua, guru pengajar, wali kelas, wakasek 
kurikulum dan guru BK. Masing-masing bagian 
mempunyai tugasnya sendiri-sendiri. Bagi siswa 
sebagai obyek bertugas menjalankan program 
ini dengan ikhlas dan semangat yang tinggi agar 
mereka dapat meraih apa yang menjadi target 
yang diinginkan. Semangat yang tinggi dan 
keihklasan mereka mampu menyemangati bagian 
yang lain. Bagi orang tua siswa layanan ini perlu 
dukungan moril, karena dengan bantuan moral 
yang kuat dari beliau siswa bisa memahami dan 
menyadari kemampuan yang dimiliki sehingga 
ia dengan senang hati menerima kehadiran 
layana tersebut. Bagi guru pengajar, layanan ini 
menuntutnya untuk bervariatif dalam memper-

siapkan dan menyampaikan materinya. Sehingga 
menjadikannya orang yang cerdas bukan hanya 
pintar. Bagi wali kelas hal ini dapat dipergunakan 
sebagai ajang untuk menjalin komunikasi dengan 
orang tua siswa karena ia merupakan unjung 
tombak sekolah untuk menginformasikan kepada 
orang tua tentang perkembangan belajar putra 
dan putrinya. Bagi waka kurikulum layanan ini 
merupakan salah satu program service exelent 
bagi konsumen atau pengguna jasa yaitu wali 
murid dan siswa, agar mereka merasa berarti, 
bermanfaat tenaga, pemikiran dan ilmunya 
sehingga nyaman bersekolah dan menyekolahkan 
putra dan putrinya di sekolah tersebut. Bagi guru 
bimbingan dan konseling layanan ini merupakan 
unjuk kerja dalam mengimplementasikan kompo-
nen program bimbingan dan konseling disamping 
itu sebagai bentuk tugas dalam rangka mencer-
daskan anak bangsa sesuai dengan kemampuan 
yang dimiliki. 

Beberapa tahapan yang dilalui dalam layanan 
ini antara lain, melakukan layanan  konsultasi 
dengan waka kurikulum, wali kelas dan guru 
bidang studi. Dari hasil konsultasi dilakukanlah 
pemetaan untuk menempatkan siswa sesuai 
dengan kemampuan yang dimiliki. Bila mereka 
berada di jenjang kelas 7 dan 8 mereka akan 
melaksanaakan klinik bidang studi, namun bagi 
mereka yang berada di kelas 9 mereka akan 
melaksanakan review materi yang di laksanakan 
hari sabtu dengan 4 bidang studi UNAS, klinik 
dan pengayaan yang dilaksanakan sore hari 
sepulang dari sekolah sekitar pukul 16.00-17.00 
WIB. Program klinik di berikan bagi siswa yang 
kemampuannya kurang, namun mempunyai mo-
tivasi yang tinggi untuk melakukan perubahan, 
walaupun awalnya mereka malu dengan kondis-
inya, namun melalui konseling dengan klien 
dan konsultasi dengan wali kelas dan orang tua 
akhirnya bisa teratasi. Sesuai dengan janji Allah 
dalam surat Ar-Ra’d ayat 11 “Sesungguhnya Allah 
tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga 
mereka merobah keadaan[768] yang ada pada 
diri mereka sendiri “. Program pengayaan adalah 
layanan yang di berikan pada siswa ketika mereka 
memperoleh 20 besar dalam perolehan nilai To. 
Semoga program ini dapat membantu program 
study yang lain sehingga dapat memberikan hasil 
yang maksimal.

LAYANAN BK DI SEKOLAH

DALAM MENGANTISIPASI UNAS
Oleh: 
Wahyuningsih, S.Pd, M.Psi
Guru BK SMP Al Falah Deltasari
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Kegiatan Special Day di KB-TK Al Falah meru-
pakan program rutin. Sebagai perayaan puncak 
tematik bulan November lalu bertemakan penge-
nalan Profesi di luar sekolah, telah terlaksana 16 
Nopember 2017. Dengan mengunjungi Museum 
kedokteran UNAIR, Rumah Sakit ibu dan Anak 
(RSIA) Kartika Jaya dan Polrestabes Surabaya. 

Dengan wajah ceria kelompk B1 dan B2 
Perempuan naik bis milik DPRD Surabaya menuju 
museum kedokteran, UNAIR Surabaya. Setibanya 
di UNAIR, rombongan didampingi Pak Rio, selaku 
Humas UNAIR. Di museum kedokteran anak-anak 
mengamati dengan rasa kagum melihat berbagai 
alat-alat kedokteran dan alat-alat kesehatan masa 
lalu. Dengan rasa ingin tahu yang tinggi, ketika 
melihat alat-alat bersejarah dalam ilmu kedok-
teran itu anak-anak  langsung banyak bertanya 
kepada petugas penjaga museum itu. Setelah 
puas berada di museum kedokteran, anak-
anak berpindah ke ruangan pertemuan. Dalam 
ruangan ini acara dipandu langsung oleh dr. Resti, 
kepala Humas UNAIR Fak.Kedokteran. 

Alhadulillah…acaranya berlangsung sangat 
meriah dan suasananya semakin hangat dengan 
sapaan dr. Resti kepada anak-anak, “Bagaimana 
kabarnya hari ini?”. Anak-anak menjawab dengan 
kompak dan bersemangat dengan suara lantang 
dan gaya yang sangat ekspresif, “ Alhamdulillah, 
Luar biasa, Allahu Akbar, Yess…“ 

dr.Resti sangat terkejut menyaksikan seman-
gatnya anak-anak. Mulailah dengan pembacaan 
sari tilawah yang dibacakan ananda Nazneen 
(B1) dan terjemahan oleh anada Olla (B1). 
Disambung sambutan dari KB-TK Al Falah, yang 
diwakili oleh Ust. Rina Rahayu, S.Psi dan souvenir 
dari sekolah untuk UNAIR. Kemudian dr. Resti 
dengan menerangkan pada anak-anak tentang 
cara menjaga kesehatan diri melalui slide dengan 
gambar-gambar yang sangat menarik. dr.Resti 
memancing dan memberi kesempatan anak-anak 
untuk bertanya, Alhamdulillah… anak-anak san-
gat antusias untuk bertanya dan menyampaikan 
pendapatnya. Ada yang berpendapat, ananda 
Bilgy dari B2, “Bu Dokter, saya cita-citanya ingin 
menjadi dokter mata, karena ingin mengobati 
orang yang buta.” Dokter Resti member apresiasi, 
Subhanallah… mulia sekali cita-citanya anak-anak 
KB-TK Al Falah. Berlanjutkan kembali dengan 
jalan-jalan sekitar lingkungan kampus dan mem-
bagikan souvenir kepada para mahasiswa dan 
dosen-dosen yang ada di UNAIR bertuliskan,“I 
love Dokter, karena Jasamu Aku jadi sehat.” 

Para Mahasiswa menyambut dengan senang 
dan menerima souvenir itu, kemudian minta 
foto bersama anak-anak. Untuk dokumentasi, 
kegiatan diakhiri sesi foto bersama di depan pa-
tung Airlangga bersama kakak-kakak mahasiswa. 

Semoga kunjungan di UANIR ini memberikan 
pengalaman berharga bagi anak-anak di masa 
kecilnya. 

“Alhamdulillah,kegiatan berjalan dengan lan-
car dan sukses. Kedua instansi itu menyambutnya 
dengan senang dan sangat ramah.” Kata Ust. Rina 
Rahayu, S.Psi sebagai pendamping.

Sedangkan kelompok B2 dan B3 laki-laki 
berkunjung ke RSIA Kartika, Jl.Ngagel Jaya Utara 
No.2a-2b. kegiatan diawali sambutan dari pihak 
sekolah yang disampaikan oleh Ust.Dra. Kamini 
dan pemberian kenang-kenangan “I love Dokter, 
Karena jasamu aku jadi sehat” dari sekolah untuk 
RSIA. Setelah itu penjelasan tentang cara men-
jaga kesehatan diri dan gigi oleh dr.Retno,dengan 
langsung memberikan cara menggosok gigi yang 
benar. Anak-anak sangat serius menyaksikan slide 
dengan gambar-gambar yang sangat menarik. Ke-
mudian mengamati beberapa ruangan-ruangan 
yang ada di RSIA, ada ruang periksa anak, ruang 
periksa gigi anak, kamar bersalin, ruang periksa 
ibu hamil, ruang spanduk dan ruang-ruang yang 
lainnya. 

Sementara itu, kelompok KB Rahman-Rahim 
dan kelompok A berkunjung ke Polrestabes Sura-
baya, Command Center dan Intelligent Media 
Management, jalan Sikatan Surabaya, Jum’at, 17 
November 2017. Untuk  mengenalkan profesi 
polisi dan kenalkan program polisi sahabat anak 
agar lebih dekat dengan polisi. 

Alhamdulillah, tepat pukul 08.00 siswa-siswi 
KB-TK Al Falah tiba di lokasi Polrestabes, anak-
anak disambut senyum dan ramah oleh para 
bapak dan ibu Polisi. Kegiatan diawali dengan 
pemberian kenang-kenangan “I love Polisi, pen-
gabdianmu memberi rasa aman,” dari KB-TK Al 
Falah yang diserahkan oleh Ust. Soraya. Setelah 
itu diajak berjalan memasuki museum aktif. Di 
dalam museum itu anak-anak dapat melihat 
peralatan IT dan alat-alat kepolisian sejak zaman 
dahulu.

Berlanjut ke beberapa tempat – tempat yang 
ada disana. Ada Barak Dalmas “Adem” Satsabha-
ra, Tempat anjing pelacak dan melihat beberapa 
mobil patrol yang dipakai oleh Bapak Polisi dan 
Polwan, mengikuti pengenalan rambu-rambu 
lalu lintas yang dijelaskan oleh Bu Yuli. Mereka 
bertambah semangat dengan bernyanyi bersama 
lagu “ Bapak Polisi” dan “Lampu Lalu Lintas”. 

“Alhamdulillah, rangkaian kegiatan special day 
tema “ Profesi “ dengan mengunjungi beberapa 
instansi telah terlaksana. Semoga dari kegiatan 
ini dapat memberikan banyak pengalaman bari 
pada anak-anak dan memberikan semangat pada 
mereka untuk lebih rajin belajar meraih cita-
citanya.” Pungkas oleh Ust. Soraya dengan tim 
redaksi Al Falah. (Rina)

LAYANAN BK DI SEKOLAH

DALAM MENGANTISIPASI UNAS
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Tepatnya Kamis, 23 November 2017 lalu, 
KB-TK Al Falah memperingati Hari Guru dengan 
berkunjungan ke UINSA Surabaya, dengan tujuan 
memperkenalkan pada anak-anak salah satu 
Universitas yang mencetak calon guru. Selain 
berkunjung, tidak kalah meriahnya siswa KB-TK 
juga memperingatinya di sekolah KBTK dengan 
bermacam-macam kegiatan.

Peserta kegiatan ke UINSA adalah kelompok 
B3 dan kelompok B2 laki-laki. Alhamdulillah, 
kegiatan berjalan dengan khidmad dan meny-
enangkan. Anak-anak TK Al Falah di terima dan 
disambut oleh Dekan dan Wakil Dekan Fakultas 
Tarbiyah, yaitu Prof. Dr. H. Ali Mudlofir, M.Ag dan 
Dr.H.Munawir, M.Ag. 

Prof. Dr. H. Ali Mudlofir, M.Ag, selaku Dekan 
Fakultas Tarbiyah mengatakan, sangat senang 
sekali dikunjungi anak-anak TK Al Falah, karena 
baru pertama kali ini lho..menyambut kunjun-
gan tamu ‘besar’ anak-anak TK di UINSA. Saking 
senengnya, Ali Mudlofir, tidak melepas senyum-
nya sambil memandang anak-anak berkumpul di 
gedung Fakultas Tarbiyah. 

Rangkaian acara yang dipandu Ustadzah Nunik 
Fitriyah ini dibuka dengan pembacaan ayat suci 
Al-Qur’an yang dibacakan oleh ananda Zafar dan 
terjemahan oleh ananda Bela.

Dilanjutkan dengan puisi Guruku yang dibaca 
ananda Rafi’ dan Azka, serta lagu Guruku Ter-
sayang yang dinyanyikan oleh beberapa anak 

dari B3. Dilanjutkan dengan pemberian kenang-
kenangan dari sekolah ke UINSA dan dari UINSA 
untuk KB-TK Al Falah. 

Setelah pemberian kenang-kenangan anak-
anak menyematkan selempang dan mahkota 
pada Dekan Fakultas Tarbiyah Bapak Prof.Dr.H.Ali 
Mudlofir, M.Ag  yang bertuliskan I love Teacher. 
Ada juga beberapa mahasiswa dari PRODI PAUD 
yang memandu acara hingga suasana lebih 
meriah dengan pembagian door prize. Acara 
berakhir dengan do’a untuk guru. 

Setelah itu anak-anak berjalan-jalan di 
lingkungan kampus dan membagikan souvenir 
berupa notes yang bertuliskan Guruku Teladanku, 
Selamat Hari Guru, kepada para mahasiswa dan 
dosen-dosen yang ada di UINSA . untuk men-
gakhiri acara ada sesi foto bersama di depan 
kampus UINSA. 

“Alhamdulillah anak-anak sangat senang dan 
bersemangat selama berada di kampus UINSA 
dan mengikuti berbagai rangkaian kegiatan yang 
ada.” Ujar Dra Kamini Kepala sekolah TK Al Falah.

Sementara itu, selain kunjungan di kampus 
UINSA, peringatan Hari Guru juga diadakan di 
KB-TK Al Falah, di hari yang sama, Kamis, 23 
November 2017.

Yang mengikuti kegiatan ini adalah kelompok 
KB A (Malik), KB B (Rahman-Rahim), TK A, TK B1, 
B2 perempuan. Kegiatan dilaksanakan di masjid 
Ibnu Sina, dengan pemandu ustadzah Soraya. 

PARA PROFESOR
SAMBUT TAMU ‘BESAR’
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Alhamdulillah kegiatan berjalan 
sangat meriah, khidmat, dan meng-
harukan. 

Diawalai dengan pembacaan al-
Qur’an ananda Bilgy dan terjema-
han oleh ananda Anira. Setelah itu 
dilanjutkan dengan tampilan lagu 
Jasamu Guru dan Guruku Tersayang 
dari kelompok B. Semua peserta 
ikut bernyanyi bersama-sama. Ada 
juga penampilan baca puisi tentang 
guru oleh ananda Alexa dan ananda 
Arza dari kelompok B1. 

Berlanjut dengan menyematkan 
selempang bertuliskan I love Teach-
er dan mahkota ke semua Ustadzah 
dan disambung dengan bingkisan 
dari  anak-anak kepada Ustadzah 
satu persatu dengan iringan lagu 
Hymne Guru.

Suasana berubah sangat kh-
idmad dan mengharukan apalagi 
di layar slide ditayangkan foto-
foto Ustadzah bersama anak-anak. 
Berakhir dengan do’a bersama para 
guru dan anak-anak dipimpin oleh 
ustadzah Soraya. 

Ternyata masih belum berakhir, 
ada sau lagi yakni nonton bareng 
film Laskar Pelangi sambil bersan-
tai menikmati snack. Kemudian 
betul-betul ditutup dengan sesi foto 
bersama anak-anak dan Ustadzah. 
(af/rina)
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Seluruh siswa-siswi KB-TK Al Falah Surabaya 
pagi itu beramai-ramai mengenakan kostum baju 
doreng, suster, dokter, kostum pahlawan dengan 
hasduk merah putih di kepala hingga kostum 
bung Tomo. Selain itu juga diwarnai dengan teat-
rikal tentang penjajahan tempo dulu.

Tepat, Jum’at, 10 November 2017 kegiatan 
special day hari Pahlawan ini diawali dengan 
pawai seluruh siswa bersama Ustadzah berkelil-
ing di sekitar luar sekolah dengan riang sambil 
menyanyikan berbagai macam lagu pahlawan.

Setibanya di sekolah, mereka disambut oleh 
para ‘pahlawan’ pendukung drama dengan kos-
tum mirip bung Tomo, rakyat jelata, juga menir 
Belanda, dengan pemandu acara Bunda Didi yang  
turut serta dalam kegiatan tersebut.

Acara diawali sambutan dari Kepala sekolah, 
Dra.Kamini yang mengatakan, menjelaskan dan 
mengajak seluruh para siswa dan Ustadzah untuk 
menghargai jasa para pahlawan. 

Kemudian dilanjutkan dengan memperden-
garkan kemerduan suara ayat suci Al-Qur’an yang 
dibacakan oleh Ustadzah Aslihah. 

Acara yang paling ditunggu-tunggu yaitu teat-
rikal yang dimainkan oleh Ustad dan Ustdazah, 
dengan mengenakan berbagai kostum sesuai 
jamannya, tempo dulu dan property pendukung.

Para siswa sangat takjub meyaksikan adegan 
drama yang menggambarkan cerita  tentang pen-
jajahan bangsa Belanda pada rakyat Jelata. 

Gambaran itu seperti, perampas semua hasil 
bumi dan kekayaan Bangsa Indonesia dengan 
penindasan yang amat kejam serta membunuh 
bagi mereka yang menentang.

Pada suatu adegan anak-anak terperangah 
ketika lakon ‘Bung Tomo’, berpidato berapi-api 
oleh Ustad Farid. Suaranya yang heroik mampu 
membius para penonton yang menyaksikannya. 

Usai pidato dikumandangkan, anak-anak 
kembali tenang, menyusul puisi “Do’a Untuk 
Pahlawan” yang dibaca Ustadzah Inke, yang isinya 
mengenang jasa pahlawan yang telah gugur dan 
berusaha memaknai segala yang ada sekarang ini 
agar lebih bersyukur.

“Akhir acara para siswa dan Ustadzah diajak 
nonton bersama film perjuangan Bung Tomo, di 
kelas KB dan juga menyanyikan lagu, Surabaya 
Oh… Surabaya.

Subhanallah, para siswa betapa gembira sekali 
dan semangat menyanyikan lagu tersebut.” Kata 
Dra. Kamini selaku kepala sekolah KB-TK Al Falah 
sambil mengikuti alunan lagu tersebut dengan 
lirih

 “Kegiatan ini untuk menumbuhkan seman-

gat anak-anak KB-TK Al Falah semakin ingat dan 
semakin mencintai para pahlawan yang telah 
gugur, diharapkan semangat belajar para siswa 
pun semakin tinggi”. Dra. Kamini mengakhiri 
pembicaraan dengan tim majalah Al Falah. 

(AF/in_Fit)

ANAK-ANAK ‘TERBIUS’
PIDATO BUNG TOMO
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Kegembiraan anak-anak terlihat sangat 
antusias sekali sambil membawa tas ransel yang 
berisi bekal jajanan dan mengenakan seragam 
olah raga, yang ‘dalemannya’ sudah mengenakan 
baju renang dari rumah. Sekitar 180 siswa-siswi 
KB dan TK Al Falah Surabaya berangkat untuk 
berenang bersama ke Suncity Sidoarjo dengan 
menggunakan bis pariwisata.

Di pagi hari yang cerah, Kamis, 19 Oktober 
2017, pukul 06.30 WIB, di tengah matahari yang 
terasa hangat, anak-anak mulai berbaris rapi 
di halaman sekolah menunggu keberangkatan. 
Para siswa bersama Ustadzah mengawali dengan 
berdo’a mengharap keselamatan hingga kembali 
ke sekolah nanti.

Selama perjalanan, di dalam bis anak-anak 
tidak ada hentinya bercanda dan tertawa sem-
bari memakan sedikit bekal yang mereka bawa. 
Mereka saling bercerita dan berbagi bekal makan 
hingga tak terasa tiba di lokasi yang ditunggu-
tunggu. Suncity Sidoarjo, sebuah tempat hiburan 
dan kolam renang.  

Begitu melihat kolam renang, “Waaaaah…”. 
Mereka, cepat-cepat melepas seragam olah raga 
dan melakukan senam kecil untuk pemanasan. 
Ketidak sabaran mereka karena ingin segera 
berenang. Byur…teriakan ceria, kolam renang pun 
menjadi penuh riuh anak-anak.

Beberapa papan peluncur menjadi membantu 
mereka berenang dengan gaya bebas. Ember 
raksasa yang terletak di atas ketinggian pun 
beberapa kali mengagetkan yang ada tengah 

kolam “Aaa……aargkkk…,”anak-anakpun spontan 
berteriak serasa dibawah air terjun. Suasana 
menjadi cair, canda tawa, saling memamerkan 
gaya berenangnya kepada ustadzah, lihat aku…
byuur. 

Permainan yang seru, dan sangat mena-
kjubkan. “Seru ya Ustadzah,” celetuk salah satu 
siswa. Tampaknya sampai acara berakhir terlihat 
mereka tanpa mengeluh capek bahkan sebagian 
enggan untuk mentas dari kolam renang. 

Tapi, karena waktu sudah berakhir. Anak-anak 
harus kembali berkumpul di bagian sudut kolam 
renang dan berganti pakaian untuk persiapan 
pulang. Tampak ustadzah mengecek jumlah anak-
anak untuk kembali ke Surabaya. 

Eh, tak terasa. “ayo anak-anak kembali ke tem-
pat parkir bus, hati-hati naik busnya.” Himbauan 
salah satu ustadzah. 

Suasana didalam bus, kembali senda gurau 
saling bercerita pengalaman berenang. 

“Kapan lagi kesana… aku mau berenang lagi, 
ustd.” Celetuk salah satu siswa saat berada di 
dalam bis yang sedang melaju pulang. Tepat, pu-
kul 12.30 WIB rombongan tiba di sekolah dengan 
selamat. Alhamdulillah…

 Dra. Kamini, selaku Kepala Sekolah 
KB.TK Al Falah mengharap ,”Kegiatan outing 
school(berenang) secara rutin yang diadakan 
setiap semester ini mampu mengeksplor para 
siswa dalam bermain air dan bersenang-senang 
di kolam renang”. Semoga bermanfaat.(kbtk/in/
fit)

AKU BISA BERENANG



Kegiatan rutin Special Day di KB-TK Al Falah 
memilih tema pengenalan Profesi di luar sekolah 
yang telah terlaksana 16 Nopember 2017 lalu. 
Yakni, dengan mengunjungi Museum kedokteran 
UNAIR, Rumah Sakit ibu dan Anak (RSIA) Kartika 
Jaya dan Polrestabes Surabaya. 

Dengan wajah ceria anak-anak  kelompk B1 
dan B2 berangkat berkunjung ke Fakultas Kedok-
teran Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya, 
tepatnya di museum kedokteran. Dengan rasa 
ingin tahu yang tinggi, mereka lontarkan pertan-
yaan kepada petugas museum mengenai benda-
benda koleksi alat-alat kedokteran masa lalu itu. 
Kemudian anak-anak diajak menuju ruangan 
pertemuan yang dipandu langsung oleh dr. Resti, 
kepala Humas UNAIR Fak.Kedokteran, untuk 
menjelaskan tentang teknologi kesehatan. 

Acara berlangsung cair dan saling aktif. Dr. 
Resti memulai dengan pertanyaan, “Bagaimana 
kabarnya hari ini?.” Anak-anak menjawab dengan 

kompak, lantang dan gaya yang sangat ekspresif, 
“ Alhamdulillah, Luar biasa, Allahu Akbar, Yess…“ 
Jawaban itu membuat dr.Resti bertambah se-
mangat dalam pertemuan itu. 

Dr. Resti menerangkan kepada anak-anak 
tentang cara menjaga kesehatan diri melalui slide 
dengan gambar-gambar yang sangat menarik. 
Selama pertemuan, dr. Resti memancing dan 
memberi kesempatan anak-anak untuk ber-
tanya, Subhanallah… Luar biasa, ananda Bilgy 
dari B2 misalnya, mengatakan, “Bu Dokter, saya 
bercita-cita ingin jadi dokter mata, karena ingin 
mengobati orang yang buta.” Dengar jawaban itu, 
dokter Resti memberi apresiasi, mulia sekali cita-
citanya anak-anak KB-TK Al Falah. 

Sedangkan kelompok B2 dan B3 laki-laki 
berkunjung ke rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) 
Kartika Jaya, jalan Ngagel Jaya Utara No. 2A-2B 
Surabaya, dengan pendamping Ustazah Dra. 
Kamini. Di RSIA anak-anak mendapat penjelasan 

AKU PINGIN JADI… 

SPECIAL DAY
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mengenai cara menjaga kesehatan diri dan gigi 
oleh Dr.Retno. Memberikan cara menggosok gigi 
yang benar. Selain itu juga observasi ruangan di 
RSIA, meliputi; ruang periksa anak, klinik gigi anak, 
kamar bersalin, ruang periksa ibu hamil, ruang 
spanduk dan ruang-ruang yang lainnya. 

Sementara itu, kelompok KB Rahman-Rahim 
dan kelompok A berkunjung ke Polrestabes 
Surabaya, Command Center dan Intelligent Media 
Management, jalan Sikatan Surabaya, Jum’at, 17 
November 2017 lalu. Kunjungan ini ingin menge-
nalkan profesi polisi dan penjelasan program polisi 
sahabat anak agar lebih dekat dengan polisi. 

  “Yuk, jalan-jalan keliling kantor, nih ada 
Barak Dalmas “Adem” Satsabhara, Tempat anjing 
pelacak dan melihat beberapa mobil patrol yang 
dipakai oleh Polisi dan Polwan, pengenalan rambu-
rambu lalu lintas.” jelas Bu Yuli, salah satu anggota 
polisi wanita sembari menyemagati dengan  men-
gajak bernyanyi lagu “ Bapak Polisi” dan “Lampu 
Lalu Lintas”. 

“Alhamdulillah, rangkaian kegiatan special day 
tema “ Profesi “ dari ketiga kunjungan pihak seko-
lah juga member souvenir I love dokter dan polisi. 
Semoga dari kegiatan ini dapat memberikan ban-
yak pengalaman yang baik untuk mendorong lebih 
rajin belajar meraih cita-citanya.” Pungkas oleh 
Ust. Soraya dengan tim redaksi Al Falah. (Rina)








