The Differentiation of Al Falah Surabaya
Islamic Values
Seluruh elemen pendidikan di LPF berupaya dengan
sungguh-sungguh menanamkan nilai-nilai Islami pada seluruh
siswanya, dengan menjadikan Al Quran dan Al Hadits sebagai
landasan utama dalam seluruh aspek pendidikannya.

Teacher as Da’i
Di LPF guru adalah sumber daya yang terus menerus
ditingkatkan kualitasnya, melalui proses perekrutan yang selektif
dan pelatihan yang intensif untuk peningkatan kompetensinya.
Guru adalah uswah/contoh utama sehingga guru tidak hanya
melakukan pembelajaran, tetapi berda’wah sekaligus mendidik
dengan sepenuh hati.

Schedule
Preschool
1. Toddler

Tuesday, Thursday

09.30- 11.30

2. Playgroup

Monday to Friday

07.30- 10.00

3. Kindergarten

Monday to Friday

07.00 - 11.30

4. Daycare

Monday to Friday

10.00 - 16.30

Elementary School

Junior High School

Grade 1 - 2

Monday to Thursday 06.50 - 12.15
Friday

06.50 - 10.30

Grade 3 - 6

Monday to Friday

06.50 - 15.30

Grade 7 - 9

Monday to Friday

07.00 - 15.45

Continues Improvement
Upaya yang bersungguh-sungguh untuk terus menerus
meningkatkan kualitas, mendorong budaya inovasi, melalui usahausaha berkelanjutan untuk mengembangkan dan memperbaiki
kualitas pendidikan di LPF. Hal itu bertujuan untuk mencari dan
mendapatkan “bentuk terbaik”.

Parents Community
Di LPF orang tua merupakan mitra utama dalam pendidikan
anak. Oleh sebab itu, berbagai komunitas dan aktivitas
disediakan bagi para orangtua agar aktif berpartisipasi dalam
proses pendidikan melalui parenting education, pertemuan, dan
pengajian orang tua.

Further Information please contact :
Head Office
Jln. Citarum 23-25 Surabaya, Telp. (031) 5677961,
Fax. (031) 5670291, Email: lpf_sby@alfalahsby.com
Al Falah Preschool Surabaya (KP-KB-TK-TPA)
Jln. Siak 2 Surabaya Telp. (031) 5661116, Fax. (031) 5669788
Email: kb_tk@alfalahsby.com
Al Falah Elementary School Surabaya
Jln. Taman Mayangkara 2-4 Surabaya Telp. (031) 5672451,
Fax. (031) 5686743, Email: sd@alfalahsby.com
Al Falah Junior High School Deltasari-Sidoarjo
Jln. Anggrek VI/40 Deltasari Indah, Waru, Sidoarjo
Telp. (031) 8543912, Fax. (031) 8543913
Email: smp@alfalahsby.com

PREPARING FOR AKHLAQUL KARIMAH
AND OVERACHIEVERS GENERATION
MEWUJUDKAN GENERASI BERAKHLAK MULIA
DAN BERPRESTASI

Al Falah Junior High School Surabaya
Jln. Darmokali 62 Surabaya
Telp. (031) 99536122
Email: smpsby@alfalahsby.com
Access more information ONLINE:
Web
: www.alfalahsby.com
Facebook : Al Falah Surabaya
Twitter
: @alfalahsurabaya
Instagram : Al Falah Surabaya
Whatsapp : 081314142015

www.alfalahsby.com
Al Falah Surabaya

Al Falah Surabaya

@alfalahsurabaya

081314142015

PREPARING FOR AKHLAQUL KARIMAH
AND OVERACHIEVERS GENERATION
MENYIAPKAN GENERASI BERAKHLAk MULIA
DAN BERPRESTASI

Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya
mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka,
yang mereka khawatir terhadapnya. Oleh sebab itu, hendaklah
mereka bertaqwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara
dengan tutur kata yang benar. (QS An-Nisa:9)
Menghadapi era global dengan berbagai tantangan yang
dihadapi, dibutuhkan generasi terbaik. Lembaga Pendidikan
Al Falah (LPF) Surabaya konsisten dalam visi mewujudkan
generasi yang memiliki kesantunan akhlak dan kemampuan
berprestasi berdasarkan Al Quran dan Al Hadis. Konsistensi itu
mendasari seluruh program pendidikan yang tertuang dalam
konsep pendidikan Kaaffah ( Kurikulum Khas Al Falah) dengan
empat pilar: Shiddiq (pembiasaan budaya islami), Amanah
(Leadership), Fathonah (tahfidz dan nilai akademik yang optimal),
Tabligh (bilingual).
Lulusan yang berkarakter Five B, yaitu Berakidah mantap,
Beribadah tekun dan istiqamah, Berakhlak karimah (diri, keluarga,
lingkungan), Berprestasi sesuai dengan bakat dan potensi,
Berjiwa kepemimpinan dan trampil memimpin.

VISION
To prepare Akhlaqul Karimah and overachievers generation
referring to Al Quran and Hadits
Mewujudkan generasi berakhlak mulia dan berprestasi optimal
berdasarkan Al Quran dan Al Hadis.

MISSION
• Implementing Dakwah through education.
Berdakwah melalui pendidikan.
• Developing a qualified education system refers to Al Quran
and AlHadits.
Mengembangkan sistem pendidikan yang bermutu dengan
mengacu pada Al Quran dan Al Hadis.
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ELEMENTARY SCHOOL ( sEKOLAH dASAR )

Pendidikan dasar adalah fase yang menyenangkan, penuh
aktivitas, dinamis, dan menarik. Pada fase itu anak-anak mulai
masuk area belajar yang akademis. Ini merupakan saat yang
tepat untuk meletakkan dasar-dasar pendidikan yang kuat
berlandaskan Al Quran dan Al Hadis dalam suasana belajar
yang menyenangkan dengan pendekatan contextual learning
melalui:
• Mengenal Allah dan Rasul-Nya serta mentaati ajarannya.
• Mempelajari Al Quran melalui metode Falahy
• Melatih sikap tanggung jawab dan life skill
• Menumbuhkan kemampuan team work
• Mengoptimalkan potensi dan rasa percaya diri

Preschool (Pendidikan Anak Usia Dini)
Toddler (Kelas Persiapan)
Playgroup (Kelompok Bermain)
Kindergarten (Taman Kanak-kanak)
Daycare (Taman Pengasuhan Anak)

Usia anak merupakan masa emas dalam pendidikan, proses
tumbuh kembangnya sangat memengaruhi keberhasilan
di masa depan. Fase ini sangat penting untuk pengenalan
terhadap Allah SWT melalui ciptaan-Nya, pengembangan
konsep diri, dan kemampuan bersosialisasi. Semua dikemas
dalam konsep joyful learning melalui:
• Cinta Allah dan Rasul
• Akhlak karimah
• Cinta Al Quran dengan metode Falahy
• Moving class & center activity
• Loving books
• Special Day
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JUNIOR HIGH SCHOOL ( sEKOLAH MENENGAH PERTAMA)

Pendidikan menengah merupakan fase penting dalam
pembentukan karakter. Masa ini adalah transisi menuju
masa remaja. Pada masa itu pertemanan memegang
peranan penting. Untuk itulah konsep pergaulan Islami dan
kemampuan untuk terus berpedoman pada Al Quran dan Al
Hadis mutlak dibutuhkan agar siswa tetap berpegang pada
ajaran Islam, dengan tetap membekalinya dengan life skill dan
enterpreneur yang dikemas dalam bentuk pendidikan:
• Menjadikan Allah sebagai orientasi dalam setiap aktivitas
• Menjadikan Rasulullah sebagai teladan
• Meningkatkan potensi dan sikap positif
• Melatih ketrampilan belajar
• Memiliki kemampuan akademik yang tinggi
• Memiliki communication skill
• Menjadi teladan bagi lingkungan sesuai dengan usianya

