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Salam Redaksi

Pembaca yang terhormat, baru saja kita jalani secara 
habis-habisan ibadah Ramadan. Idul Fitri pun telah 
kita rayakan. Semoga ibadah Ramadan kita diterima 
Allah Swt, diampuni dosa-dosa kita, serta dikaruniai 
lagi kesempatan untuk meraih berkah Ramadan-

ramadan berikutnya.
Selepas Idul Fitri, dalam konteks pendidikan nasional, kita 
harus mengalami bersama-sama sebuah kebijakan besar 
dan cukup mendasar, yaitu kebijakan Penerimaan Peserta 
Didik Baru (Murid Baru) yang akrab disebut PPDB SMP dan 
SMA atau yang sederajat dengan sistem zonasi yang relatif 
tidak lagi menjadikan Nilai UASBN atau Ujian Nasional (UN) 
sebagai pertimbangan berapa pun bagusnya angka yang 
dicapai. Pertimbangan PPDB zonasi lebih berfokus pada 
seberapa jarak dari rumah tinggal ke sekolah. Semakin dekat 
jarak rumah tinggal resmi (sesuai Kartu Keluarga) ke sekolah, 
peluang untuk diterima sebagai murid di sekolah tersebut 
semakin besar, berlaku pula sebaliknya. 
Maksud utama dari kebijakan zonasi adalah untuk 
pemerataan kualitas pendidikan, tidak akan lagi sebutan 
sekolah favorit atau sekolah berkualitas pinggiran. Memang 
baik, namun seperti biasa, sebuah kebijakan publik tidak 
akan dapat memuaskan semua pihak. Para orantua 
mengeluh, sebagian mendatangi birokrasi pendidikan dan 
memohon agar kebijakan zonasi ditinjau ulang. Meski ada 

Bijaksana
dalam Memilih Sekolah

sebagian yang cukup emosional, lagi-lagi kita diuji untuk 
bersabar serta belajar untuk lebih mementingkan kebaikan 
bersama. Mengapa? Karena sebuah kebijakan publik tentu 
sudah didahului dengan analisis atau kajian yang mendalam. 
Apalagi PPDB berkait erat dan cukup signifikan terhadap 
masa depan seseorang. Apakah seorang anak mendapat 
sekolah baik, kondusif, atau tidak, ditentukan pula oleh 
sistem PPDB. 
Tidak mungkin waktu diputar kembali, sekarang yang lebih 
bijaksana, kita menyikapi secara positif kebijakan PPDB 
zonasi. Kurang perlu bagi orangtua untuk terus meratapi 
sistem baru itu. Lebih baik mempercayakan pendidikan 
putra-putrinya di sekolah baru asal para orangtua sudah 
mempertimbangkan benar-benar saat menentukan sekolah 
pilihan di antara jatah sekolah yang ada dalam zona. Atau, 
sekolah Islam berkualitas juga banyak. 

Syukurlah jika para orangtua Lembaga Pendidikan Al Falah 
(LPF) Surabaya, apa pun sistem PPDB-nya relatif tidak 
menganggapnya sebagai kendala. Di antara lulusan SD 
Al Falah Surabaya maupun SMP Al Falah Deltasari sudah 
diterima di sekolah Islam unggul, dalam maupun luar 
Kabupaten/Kota. Yang mendaftar ke sekolah negeri semoga 
berhasil, yang masih akan mendaftar ke sekolah Al Falah 
Surabaya semoga masih kebagian tempat. Mohon maaf 
seandainya pagu sekolah LPF sudah penuh. (Redaksi)        
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Seiring dengan perkembangan 
zaman ,  tantangan dan 
h a m b a t a n  p e n d i d i k a n 
Islam juga terus mengalami 
perkembangan dan perubahan. 

Jika pada beberapa dekade silam, 
percakapan akrab antara peserta didik 
dan guru terasa janggal, maka di era 
saat ini justru merupakan hal yang wajar 
dan keharusan. Interaksi semacam itu 
justru menjadi salah satu indikasi 
keberhasilan pendidikan. Pergeseran 
paradigma lainnya juga bisa kita temui 
dalam hal pendekatan pembelajaran. 
Semula guru menjadi figur sentral 
dalam kegiatan pembelajaran, namun 
pada konteks pendidikan modern hal 
demikian tidak berlaku lagi. Peran guru 
hari ini mengalami pergeseran, yakni 
sebagai fasilitator bagi peserta didik. 
Pembelajaran tidak lagi berpusat pada 
guru (teacher centered) namun lebih 
berpusat pada peserta didik (student 
centered).
Pergeseran dan perubahan yang 
digambarkan di atas merupakan 
keniscayaan yang tidak terelakkan. Hal 
ini disebabkan dari waktu ke waktu 
tuntutan dan kebutuhan manusia terus 
mengalami perubahan. Penguasaan 
pengetahuan luas saja tidak bisa 
menjamin seorang lulusan dapat 
bicara banyak dalam persaingan 
global. Diperlukan pula keterampilan 
hidup (lifeskill) yang selaras dengan 
kebutuhan zaman. Jika tidak demikian, 
maka kualitas yang dihasilkan tidak 
akan kompeten, lebih-lebih saat ini 
dunia telah memasuki era baru yakni 
Era Revolusi Industri 4.0.
Menghadapi era disruptive ini, SMP 
Al Falah Deltasari sebagai sekolah 
yang senantiasa berbenah diri menuju 
kualitas mutu lulusan yang unggul dan 

tangguh mencoba selalu menjawab 
tantangan dengan berbagai inovasi. 
Sudah menjadi komitmen kami 
untuk menyiapkan generasi Islam 
yang kuat secara iman (akidah), ilmu 
pengetahuan, ketrampilan hidup, 
insan-insan yang responsif, cerdas, 
kreatif, dan berakhlak mulia. 
Surat An-Nisa ayat 9, “Dan hendaklah 
takut kepada Allah orang-orang yang 
seandainya meninggalkan di belakang 
mereka anak-anak yang lemah, 
yamg mereka khawatir terhadap 
kesejahteraan mereka. Oleh sebab 
itu hendaklah mereka mengucapkan 
perkataan yang benar (sama antara 
ucapan dan perbuatan).” Ayat di atas 
memberikan sinyal keharusan agar 
kita aware dan focus dengan tujuan 
pendidikan Islam yaitu menyiapkan 
pribadi tangguh. Seperti yang 
digambarkan Allah Swt bahwa pribadi 
yang tangguh itu laksana sebuah 
pohon yang baik yakni akarnya 
menghujam ke perut bumi (akidah), 
batang dahannya menjulang ke langit 
(ibadah yang benar) dan berbuah di 
setiap musim (akhlak karimah). 
Untuk menjawab tantangan ini, 
sekolah berikhtiar dengan meng-up 
grade kurikulum yang tidak hanya 
menitikberatkan pada kompetensi 
akademik saja, namun juga non 
akademis baik dari dimensi spiritual, 
sikap, dan ketrampilan dengan 
cara  mengopt imal i sas i 
penggunaan teknologi 
sebaga i  a la t  bantu 
p e n d i d i k a n  y a n g 
diharapkan mampu 
menghasilkan output 
yang dapat mengikuti 
atau mengubah zaman 
menjadi lebih baik 

Mendidik Generasi Islam
Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0
Tutik Susilowati, S.S.M.Pd.
Kepala SMP Al Falah Deltasari

dengan berbagai terobosan sebagai 
berikut:

Pertama, metode pembelajaran 
pendidikan harus sudah mulai beralih 
menjadi proses-proses pemikiran yang 
visioner dengan semangat berliterasi 
termasuk mengasah kemampuan 
cara berpikir kritis, kreatif ,dan inovatif 
dan sistem evaluasi yang menggali 
kemampuan berpikir tingkat tinggi 
(high order thinking skill) dan berpusat 
pada siswa. Kedua, seluruh aktivitas 
kegiatan didesain dalam rangka 
membekali siswa untuk memiliki 
kreativitas, kemampuan inovatif, dan 
berwirausaha/entrepreneurship serta 
internship, misalnya dengan kegiatan 
spelfapreneur dan pengabdian 
masyarakat (homestay) . Ketiga , 
mengasah kemampuan bekerjasama 
dan berkolaborasi. Di sini, kami fokus 
memberikan ketrampilan networking 
yang menjadi indikator keberhasilan 
pendidikan di era revolusi Industri 4.0. 
Siswa akan belajar membangun ide-ide 
dan pengetahuannya secara interaktif 
dengan orang lain dan lingkungannya. 
Te rakh i r ,  dengan  mengasah 
kemampuan dan keterampilan 
berkomunikasi peserta didik serta 
rasa percaya diri. Semua perwujudan 
pendidikan tadi menjadi inovasi-
inovasi tersendiri dalam penanaman 
pendidikan karakter melalui habituasi 
positif sebagai wujud akhlak mulia. 

Rasa haus, lapar dan godaan 
untuk  menahan  na f su 
merupakan hal yang pasti 
dirasakan bagi orang yang 
berpuasa tidak dari sedikit 

dari mereka yang menjadikan puasa 
Ramadan sebagai dalih untuk tidak 
melaksanakan aktivitas seperti 
biasanya, misalnya, mengurangi jam 
bekerja, semangat bekerja menurun, 
bahkan memperbanyak jam tidur.
Banyak orang yang berfikir bahwa 
puasa dapat  melemahkan fisik 
dan menguras tenaga, namun hal 
ini tidak berlaku untuk semangat 
beribadah dan berjihad yang dimiliki 
umat Islam terdahulu. Puasa yang 
dilakukan menjadi motivasi yang kuat 
dalam berperang untuk mencapai 
kemenangan. Pada dasarnya perang 
bukanlah pekerjaan yang ringan, 
karena perlu adanya mental dan fisik 
yang kuat, namun bila berkaca dari 
peristiwa tersebut, Nabi dan para 
sahabat tidak pernah mengajarkan 
bahwa puasa merupakan alasan untuk 
bermalas-malasan dan mengurangi 
aktivitasnya.
Kalau dikumpulkan semua peristiwa 
besar dalam sejarah Islam yang terjadi 
di bulan Ramadan, tentu saja kisah 
Perang Badar adalah peritiwa yang 
paling terkenal dan sangat banyak 
terdapat hikmah dan pelajaran. Di 
antara beberapa peristiwa besar yang 
terjadi bulan Ramadan adalah sebagai 
berikut.
Perang Badar

Perang ini terjadi pada 17 Ramadan 2 
H adalah perang besar pertama yang 

Ramadan Bulan Jihad, 
Bulan Kemenangan

terjadi antara orang-orang yang beriman 
dengan orang-orang kafir, yang ingkar 
kepada Allah. Tidak ada satu pun orang 
munafik yang turut serta dalam perang 
ini, sehingga Nabi shallallahu ‘alaihi 
wa sallam menjamin setiap sahabat 
yang wafat di Perang Badar adalah 
syuhada dan dijamin surga. Adapun 
perbandingan jumlah pasukan pasukan 
Islam 314 orang dan pasukan kafir 
berjumlah 1300 orang. Bisa dibayangkan 
betapa beratnya perjuangan kaum 
Muslimin dalam perang tersebut 
sedangkan kondisi mereka saat itu 
sedang berpuasa. 
Penaklukan Kota Mekah

Peristiwa lain di bulan Ramadan yang 
menorehkan sejarah besar dalam 
perjalanan umat Islam adalah peristiwa 
penaklukkan kota Mekah. Peristiwa besar 
ini terjadi karena penghianatan yang 
dilakukan oleh orang-orang Quraisy 
dalam perjanjian Hudaibiyah.
Perang Ain Jalut

Perang Ain Jalut adalah perang besar 
yang terjadi pada 3 September 1260 
antara orang-orang muslim Mamluk 
(Turki) dengan bangsa Shamanis Mongol. 
Perang ini sekaligus menjadi kekalahan 
pertama pasukan Mongol setelah 
sebelumnya mereka menaklukkan 
negeri-negeri besar seperti Cina dan 
Abbasiyah dan kerajaan-kerajaan kecil 
yang tidak terhitung jumlahnya. 
Kisah sukses perang Badar, penaklukan 
kota Makkah, perang Qadisiyah 
mengalahkan Persia, menghancurkan 
Romawi di Tabuk, Sirakusa, maupun 
Manzikert, penaklukan Andalusia, 
kekalahan Tartar Mongol oleh Sultan 

Oleh : Jantra Malewa, S.H.I.
  Wakil Direktur LPF Surabaya

Qurtuz ,  kemenangan Su l tan 
Shalahudin Al-Ayyubi atas pasukan 
salib Jerusalem hingga sukses 
Mesir mengalahkan Israel terjadi di 
bulan Ramadan. Bahkan proklamasi 
kemerdekaan Negara Republik 
Indonesia pun juga terjadi di bulan 
suci ini. Maka tidak salah jika bulan 
Ramadan adalah bisa disebut sebagai 
bulan jihad. 
Bercermin dari sejarah di atas, maka 
sebuah kekeliruan bila terdapat 
persepsi bahwa bulan Ramadan 
merupakan bulan yang sering 
kali digunakan untuk beristirahat. 
Justru sebaliknya, bulan Ramadan 
merupakan bulan yang penuh 
semangat bagi kaum muslimin untuk 
berjihad, beribadah dan mengukir 
prestasi. Ada baiknya kita semua 
kembali merenung Sabda Rasulullah 
Saw, “Betapa banyak orang yang 
berpuasa tidak mendapatkan apa–apa 
kecuali rasa dahaga dan lapar belaka.”
Karena itu, marilah mulai sekarang 
untuk tidak lagi menganggap 
dan merusak citra bulan suci ini 
dengan hal-hal yang melemahkan 
perjuangan umat. Bulan Ramadan 
bukan bulan untuk beristirahat 
dan bermalas-malasan. Stop untuk 
menjadikan puasa sebagai alasan 
untuk beristirahat dalam berjuang dan 
berdakwah. Sejarah Ramadan adalah 
sejarah kemenangan bukan justru 
sejarah kekalahan. Ramadan adalah 
persiapan bagi umat 
Islam untuk berjihad 
di bulan berikutnya 
dengan medan yang 
lebih berat.

Ruang ManajemenRuang Manajemen
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Lembaga Pendidikan Al Falah (LPF) 
dengan rasa syukur menghelat 
acara Al Falah Exhibition 2019 
dengan mengusung tema Al 
Falah untuk Kita Semua. Acara 

tersebut dilangsungkan selama 3 hari 
yaitu pada hari Jumat sampai dengan 
Ahad, tanggal 15-17 Maret 2019 di City 
of Tomorrow (CITO) Mall Surabaya. 
Al Falah Exhibition (AE) adalah salah 
satu sarana untuk sosialisasi aktivitas 
dakwah melalui pendidikan LPF kepada 
khalayak atau umum. Acara ini meriah 
karena menampilkan berbagai acara di 
antaranya pentas seni siswa mulai jenjang 
KB-TK, SD, SMP Al Falah Surabaya, SMP 
Al Falah Deltasari Sidoarjo, ada talkshow, 
lomba-lomba, pameran booth setiap 
jenjang sekolah LPF, serta penyerahan 
reward kepada siswa berprestasi bagi 
siswa SMP dan reward pejuang subuh 
bagi siswa SD. 
Melalui gebyar seni siswa dan talk 
show, masyarakat dapat mengenal 
lebih dekat informasi baik tentang visi, 
misi, dan program pendidikan yang 
terkandung di Lembaga Pendidikan 
Al Falah Surabaya. Kegiatan seperti ini 
cukup besar potensinya dalam melatih 
keberanian anak dalam menyalurkan 

Talkshow:
1. Mendidik Generasi Milenial ala 

Rasulullah Saw oleh Drs. Luqman 
Chakim, M.M.

2. Cara  E fek t i f  Anak  Dalam 
Menggunakan Gadget oleh Donny 
Ruvi Gardjito, S.E.

Berbagai Lomba, diantaranya:
1. Al Falah Photoboth Competition
2. Mewarna di atas Media Teko 

(orangtua dan anak)
3. Membatik
4. Membuat Poster. 

Selain itu ada pemberian reward bagi 
siswa berprestasi untuk jenjang SMP Al 
Falah Deltasari dan pemberian reward 
bagi pejuang shubuh untuk siswa SD 
berupa uang saku dan sepeda gunung. 
Selain acara pementasan, talkshow dan 
berbagai lomba di Al Falah Exhibition 
juga terdapat boothstand pameran 
untuk mengenalkan program-
program sekolah tiap-tiap jenjang 
kepada masyarakat. Semoga Allah Swt 
memudahkan upaya-upaya baik LPF 
bersama para orangtua siswa. (Galih)

Perlombaan yang ditampilkan 
di hadapan ustaz-ustazah dan 
teman-temannya pada hari 
Jumat itu sungguh menarik 
perhatian. Ada yang naik ke 

atas panggung dengan ceria dan riang, 
ada yang dengan mimik datar, ada 
juga yang dengan gugup. Rasa itulah 
yang senantiasa menyertai peserta 
lomba saat akan tampil bercerita. 
Jangankan anak-anak, orang dewasa 
pun merasakan hal yang sama saat 
dihadapkan dengan situasi yang 
demikian.

Lomba cerita ini 
merupakan salah 
satu cara untuk 
menumbuhkan 
rasa percaya diri 
agar berani tampil 
d i  panggung. 
Selain itu, lomba 
juga  men jad i 
sarana menggali 
bakat anak didik, 

sekaligus memberikan pesan moral 
bagi anak bahwa mereka mampu atau 
bias. Mereka akan terpacu untuk kreatif 
dan inovatif dalam mengungkapkan 
ide atau gagasannya.  

Lomba bercerita adalah salah satu 
program rutin yang diadakan oleh 
perpustakaan  untuk siswa-siswi TK 
A dan TK B.  Alhamdulillah, KB-TK Al 
Falah memiliki ruang perpustakaan 
yang cukup luas, dilengkapi dengan 
berbagai koleksi buku yang beragam. 
Selain buku cerita anak, juga koleksi 
buku referensi untuk guru sebagai 
pendukung pembelajaran. Berbagai 
koleksi buku parenting juga tersedia 
sebagai salah satu fasilitas sekolah untuk 
orangtua. Perpustakaan KB-TK Al Falah, 
selain berfungsi melayani peminjaman 
buku untuk siswa, orangtua, dan guru, 
juga untuk membangun keberanian 
dan percaya diri. 

Meningkatkan Percaya Diri
dengan Lomba Bercerita

Beragam sekali cerita yang ditampilkan, 
mulai dari cerita animasi hingga 
binatang kesayangan. Bentuk tampilan 
pun beragam, ada yang menggunakan 
media buku, peraga, dan ada yang 
bercerita pengalaman. Hebatnya 
lagi, ada juga yang  menghafal di 
luar kepala. Fayyadh Rakha El Khan 
dari kelas TK B3 mengaku senang 
bisa tampil di panggung dan akan 
terasa sangat senang jika cerita yang 
dibawakan mendapat tepuk tangan 
dari penonton. 
“Aku mau hadiah”, ucap Rizqina Khalila 
Rahman, yang biasa dipanggil Lila 
dari TK A1. Bagi siswa yang sudah 
berani tampil bercerita di depan akan 
mendapatkan reward berupa hadiah 
sederhana untuk mereka bawa pulang. 
Hadiah ini sebagai bentuk apresiasi dari 
sekolah agar anak lebih termotivasi 
untuk lebih berani dan percaya diri 
tampil di atas panggung.  
Lucunya, ada juga dari sebagian 
anak yang senang dengan hadiahnya 
namun enggan bercerita karena malu. 
Benar-benar lucu tingkah mereka. 
Inilah dunia anak, tiap anak memiliki 
karakter yang unik dan keistimewaan 
yang berbeda-beda. Yang terpenting 
sekolah berusaha semaksimal mungkin 
memberikan motivasi optimal untuk 
tumbuh kembangnya. 

Pelaksanaan lomba bercerita ini 
diadakan satu minggu sekali, setiap 
hari Jumat pukul 10.00 WIB. Pesertanya 
sebanyak 6 siswa-siswi dari tiga kelas 
yang terbagi dalam dua kelompok 
Oke dan Hebat. Setelah empat 
kali pertemuan setiap minggunya, 
diadakan final. Dari pengamatan wali 
kelas, terpilih siswa yang memiliki 
kemampuan terbaik. Selanjutnya akan 
mengikuti lomba cerita tahap kedua 
untuk memperebutkan juara I, II dan III. 
Ada beberapa indikator penilaian, 

Al Falah Exhibition 2019,
Al Falah untuk Kita Semua

bakat, seni, dan prestasi siswa agar 
tetap semangat dan semakin cerdas 
serta membanggakan orangtua. 

Disampaikan juga oleh Direktur 
LPF, Ustaz Darmanto, M.Pd. dalam 
sambutannya, bahwa Al Falah 
Exhibition ini diselenggarakan 
selain untuk menebar kebaikan 
pada masyarakat juga untuk melatih 
keberanian dan penyaluran bakat 
siswa dengan harapan agar siswa 
berani dan mampu menunjukkan 
karya serta prestasi belajar mereka 
kepada orangtua dan masyarakat 
umum agar lebih bersemangat lagi 
dalam meraih prestasi dan bisa 
beradaptasi di zamannya. 
Kegiatan Al Falah Exhibtion ini 
menampilkan pentas seni siswa-siswi 
sekolah-sekolah Lembaga Pendidikan 
Al Falah Surabaya meliputi 
1. KB-TK Al Falah Surabaya

2. SD Al Falah Surabaya

3. SMP Al Falah Surabaya
4. SMP Al Falah Deltasari Sidoarjo

Pencerita Muslim Indonesia Kak 
Hadiyan Maryadi 

Kiprah KB-TKKiprah LPF

antara lain kreativitas dalam menyajikan 
bentuk tampilannya. Misalnya saja 
pendukung yang berupa slide power 
point, penambahan musik, gambar, 
atau video. Tentunya dalam hal ini 
diharapkan kerjasama orangtua dalam 
membuat kreativitas tersebut. Melalui 
kegiatan lomba cerita ini sekolah dan 
orangtua dapat bersinergi membangun 
kerjasama yang indah mempersiapkan 
anak untuk dapat tumbuh lebih 
optimal kompetensinya terutama 
dalam kemampuan berbahasa dan 
berkomunikasi.  
Alhamdulillah, Ustazah Rina Rahayu, 
S.Psi selaku kepala sekolah KB-TK 
Al Falah mengaku bangga dengan 
program perpustakaan yang satu ini. 
Karena, dengan tampil di panggung, 
anak akan semakin tumbuh rasa 
percaya dirinya. Kegiatan ini juga 
merupakan wahana kreativitas 
yang dapat menstimulasi anak 
untuk menyalurkan imajinasi dan 
kemampuan bahasanya ke dalam 
karya yang bermanfaat. Harapannya, 
terbangun kemampuan berbahasa 
sejak dini melalui kegiatan lomba 
bercerita. 

Di panggung siswa dapat secara 
spontan mengungkapkan ide atau 
gagasan baik secara bahasa lisan 
dengan menggunakan bahasa 
Indonesia yang baik dan benar pula. 
Semoga dari KB-TK Al Falah terlahir 
generasi rabbani yang kelak menjadi 
insan yang komunikatif di segala 
bidang keahliannya. (ink)                                                                                                                                           
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KB-TK Al Falah Surabaya 
memperingati Maulid nabi 
Muhammad Saw 1440 H. yaitu 
hari kelahiran nabi tercinta, 
nabi umat Islam di seluruh 

dunia. Anak-anak datang ke sekolah 
dengan wajah ceria, memakai pakaian 
busana muslim-muslimah, dan dengan 
bangga membawa bekal makanan 
khas Timur Tengah.
Acara peringatan maulid kali ini adalah 
tampilan yang spesial karena para 
ustazah ikut memeriahkan melalui 
lantunan salawat dengan menampilkan 
hadrah dengan balutan kostum kuning.  
Tampilan ini menjadi sangat berkesan. 
Tampak suasana di halaman KB-TK 
Al Falah Surabaya bagaikan pondok 
pesantren. 
Setelah tampilan hadrah dari para 
ustazah, dilanjutkan dengan tampilan 
beberapa siswa TK yang membawakan 
sebuah lagu dengan judul Rindu 
Rasul. Lagu tersebut dibawakan oleh 
beberapa siswa TK sangat syahdu 
sehingga membuat beberapa peserta 
matanya tampak  berkaca-kaca karena 

Maulid Nabi di KB-TK Al Falah,  
Menumbuhkan Cinta kepada Rasul

menghayati lagu yang dibawakan. 
Kerinduan benar-benar terasa dan 
berharap bertemu dengan baginda 
Rasulullah Saw.
Setelah tampilan lagu Rindu Rasul, 
anak-anak dihibur oleh seorang 
pengkisah dari anggota PPMI yang 
bernama Kak Ustman. Kisah yang 
dibawakan oleh Kak Ustman sangat 
memukau anak-anak dan membuat 
mereka tertawa karena dibawakan 
dengan sangat mengesankan. Sebelum 
berkisah, Kak Ustman dengan gayanya 
yang unik dan sangat menarik, bermain 
pantomim dengan sangat lincah. 
Ada anak yang tadinya menangis 
karena tidak mau berpisah dengan 

Anak adalah anugerah Allah Swt, yang harus 
dididik dengan seluruh cinta dan kasih sayang 
yang tercurah. Guru sebagai orangtua di sekolah, 
ingin agar anak-anak menjadi pecinta Al Quran 
yang mampu mengkaji seluruh kandungan di 

dalamnya. Untuk itulah KB-TK Al Falah mempunyai program 
kegiatan yaitu Taddarus keliling ke rumah teman. Kegiatan 
ini bertujuan mengajarkan anak untuk bersilaturrahmi dan 
mengenal adab bertamu. Selain hal tersebut, sekaligus 
sebagai latihan membaca doa dan hadist pilihan serta 
mengaji. 
Tiada hari tanpa mengaji menjadi moto di Lembaga 
Pendidikan Al Falah, khususnya yang diaplikasikan di jenjang 
KB-TK Al Falah. Kegiatan Tadarus bersama ini juga merupakan 
syiar sekolah dan publikasikan program pembelajaran Al 
Quran pada masyarakat. Diharapkann masyarakat mengenal 
program pembelajaran Al Quran di KB-TK Al Falah. 

Kegitan tadarus bersama di semester I diikuti oleh seluruh 
kelompok TK A dan kelompok TK B. Kelompok TK A 
dilaksanakan di rumah ananda Tania (A1) yang bertempat 
di sekitar Prapen. Kelompok TK B dilaksanakan di rumah 
ananda Davina (B1) di Jalan Lesti, Surabaya. 
Acara tadarus bersama ini dilaksanakan mulai pukul 07.15-
11.15 WIB. Acara dimulai dengan pembukaan.  Selanjutnya 
pembacaan surat-surat pendek, murajaah, dan cerita 
Islami serta ramah-tamah. Menyenangkan sekali ketika 
mendengarkan anak-anak membacakan surat-surat pendek 
dengan lancarnya. Kelompok TK A membacakan surat Al 
Kafirun dan Al Kautsar yang dibacakan nanda Tania (A1), 
Qisya (A2), Niha (A3). 

Ustazah Rina selaku Kepala Sekolah memberikan sambutan 
dan dilanjutkan shohibul bait yang disampaikan oleh bunda 
Thania sekaligus pemberian tali asih dari sekolah untuk tuan 
rumah. 

Tadarus Bersama, 
Penguat Silaturahmi

Acara dilanjutkan dengan murajaah yang dipandu 
oleh Ustazah Riza membacakan surat-surat pendek, 
hadis-hadis pilihan, dan doa harian. Ustazah Husnul 
memberikan tausiah cerita Islami tentang Nabi Musa. 
Selanjutnya mengaji bersama dengan kelompok 
masing-masing sesuai jilid anak-anak. Tanpa terasa 
waktu mengaji telah usai, doa sesudah mengaji 
dilantunkan para ustazah dan anak-anak. Selanjutnya 
adalah ramah-tamah. Dengan disiplin dan tenang 
ananda duduk rapi membaca doa sebelum makan 
dan minum. 
Tak jauh berbeda dengan kelompok TK A, kelompok 
TK B juga melakukan tadarus bersama dengan 
gembira serta terlaksana dengan khusyuk dan hikmat. 
Ketika memasuki rumah ananda Davina, anak-anak 
dimanjakan dengan melihat kolam ikan koi dan melihat 
binatang kelinci binatang peliharaan keluarga Davina. 
Anak-anak duduk dengan rapi dan dilanjutkan dengan 
pembacaan surat-surat pendek yang dibacakan ananda 
Davina (B1), Cia (B1), Kila (B2), Nahla (B2) dan terjemah 
oleh nanda Hikam (B3) dan Keyaan (B3). Murajaah dan 
doa harian serta hadis pilihan dipandu ustazah Nur. 
Tausiah cerita Islami tentang Bonci, anak Penghafal 
Quran oleh ustazah Warti. Ustadah Nunik mewakili 
Kepala Sekolah memberikan sambutan serta pemberian 
tali asih kepada shohibul bait. 
Di akhir acara, sesi foto bersama yang menjadi momen 
tak terlupakan. Dengan senyum manis dan ceria, 
anak-anak bergaya. Sungguh, indahnya jalinan tali 
silaturahmi menjadi penguat persaudaraan di antara 
anak-anak, guru, dan wali murid. Semoga ananda semua 
menjadi penerus generasi Islam yang tangguh yang 
selalu berpegang teguh kepada Al Quran dan Sunnah. 
Mudah-mudahan menjadi generasi rabbani yang selalu 
menghidupkan silaturahmi sejak dini. Aamiin. (emi)

Kiprah KB-TKKiprah KB-TK

ustazah pada akhirnya ikut tertawa 
mendengarkan kisah yang dibawakan 
oleh Kak Ustman. Tanpa sadar ikut  
duduk bergabung dengan teman-
temannya. 
Peringatan Maulid Nabi Muhammad 
Saw diakhiri dengan acara santap 
bekal makanan Timur Tengah yang 
sudah dibawa oleh masing-masing. 
Meskipun ada beberapa siswa yang 
tidak membawa bekal, mereka dapat 
ikut merasakan makanan khas Timur 
Tengah karena teman-temannya 
senang berbagi. Ada beberapa siswa 
tidak mau ikut makan karena merasa 
tidak terbiasa, akhirnya mau juga 
mencicipi.  Setelah ditanya bagaimana 
rasanya mereka menjawab, “Enak, 
ustazah.”
Semoga dengan peringatan Maulid 
Nabi ini menumbuhkan rasa cinta 
kepada rasul pada diri siswa siswi 
KB-TK Al Falah dan dapat meneladani 
akhlak karimah yang dicontohkan 
Rasulul laah.  Ayo menjadikan 
Rasulullah sebagai teladan bagi 
generasi rabbani sejak dini. (jas)                                                                                                                                        
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Rangkaian syair 
l agu  J a samu 
G u r u  y a n g 
d i l a n t u n k a n 
siswa-siswi KB TK 

Al Falah menggema di 
seluruh ruang. Anak-anak 
bernyanyi dengan penuh 
semangat. Menyadarkan 
kembali arti penting 
kehadiran seorang guru 
bagi setiap individu. Kita semua tahu, bahwa proses 
belajar tidak  mengenal waktu, usia, dan bahkan tempat. 
Di mana pun dan kapan pun kita tetap dituntut untuk 
belajar. Sabda nabi dalam sebuah hadist yang artinya 
Belajarlah dari buaian hingga ke liang lahat. Artinya, 
belajar sepanjang hayat adalah kewajiban setiap muslim. 
Belajar adalah kewajiban setiap individu. Apalagi sebagai 
seorang guru, sebuah profesi yang dituntut untuk belajar 
dan selalu upgrade diri.
 Pagi itu 8 Nopember 2018, di aula  KB-TK Al Falah. Sedang 
berlangsung kegiatan menyongsong   peringatan hari 
guru yang begitu meriah, diawali dengan pembacaan 
Al Quran  surat Al Alaq oleh ananda  Hafidz dan El 
Qudsi, dilanjutkan dengan pembacaan puisi guru dan 
menyanyikan lagu  Pagiku Cerah dan Jasamu guru. 
Mengenalkan macam-macam profesi merupakan 
salah satu proses pembelajaran dan pendidikan untuk 
menghargai peran penting guru. Sebab dari gurulah 
muncul berbagai macam profesi. Dalam kegiatan ini, 
sekolah mengundang wali murid dengan latar belakang 
profesi yang berbeda. Ada yang berprofesi sebagai 
TNI, polisi, dokter, pengusaha, dan dosen. Adapun 
nara sumber tersebut adalah Dr. Pratiwi Pudjiastuti 
M.Si. selaku dosen pengajar Fakultas Sains & Teknologi 
Unair, Rr. Dyan Mukti Rahayu, ST.A selaku Konsultan 
Art & Creative Designer, dr. Mona Latifanza selaku staf 
Edukatif Universitas Islam Indonesia, Sujayat selaku 
Pabintal Denmadam V Brawijaya Surabaya, dan  Yulies 
selaku Binmas Polrestabes Surabaya

Karena Guru,
Lahirlah Berbagai Profesi

Serasa melihat parade 
profesi  dengan daya 
tariknya masing-masing. 
Para nara sumber  memberi 
gambaran pada siswa 
tentang tugas dan peran 
mereka dalam masyarakat. 
Mulai dari ibu polisi, bapak 
tentara, bu dokter, dan bu 
insinyur.  Peran mereka 
disajikan dengan sangat 

menarik melalui film pendek yang dikemas secara interaktif 
dengan tanya jawab. Tampak decak  kagum, bangga 
terpancar pada wajah anak-anak menyaksikan paparan 
nara sumber. Sesekali diselingi gelak tawa  ketika diajak 
menggambar gedung bertingkat oleh bunda “insinyur” 
Didi. Ada juga yang berteriak dor, dor, dor....bersamaan, 
saat menyaksikan film barisan TNI menyandang senapan 
sebagai  penjaga keamanan wilayah Indonesia.Suasana 
menjadi riuh saat bu Polisi Yulies dari Binmas Polrestabes 
Surabaya memasuki ruangan. Atau ketika Rafli siswa A2 
tersenyum malu saat bu dokter Mona melintas, karena 
beliau adalah mamanya Rafli. Sebagai penutup, dosen 
nenek Tiwi memberi penguatan pada semua siswa yang 
hadir bahwa, ”Untuk bisa menjadi dokter, polisi, tentara, 
dan insinyur, anak-anak harus belajar dengan semangat, 
rajin berdoa, menurut nasihat ayah bunda.  InsyaAllah 
cita-cita kalian akan tercapai,” pungkasnya.

Kegiatan peringatan hari guru tahun  ini, terasa sangat 
spesial dipersembahkan setangkai bunga mawar pada 
setiap guru, serta tumpengan bersama bunda-bunda 
komite sebagai wujud rasa syukur. Persembahan video 
yang sangat mengharukan dari bunda-bunda komite 
yang berupa rekaman dari perwakilan siswa-siswi KB-TK 
yang mengungkapkan rasa terima kasihnya. Di akhir 
acara dilantunkan doa bersama untuk guru agar guru-
guru KB-TK Al Falah tetap sabar dan amanah dalam 
mengemban tugas. Peringatan Hari Guru ini diharapkan 
untuk anak-anak selalu bersemangat dalam menuntut 
ilmu dan selalu mengenang jasa guru sampai kapan 
pun.  (win)

Alhamdulillah, di pagi yang cerah, Kamis, 24 
Januari 2019, seluruh ananda kelompok B TK Al 
Falah Surabaya sangat antusias dalam mengikuti 
kegiatan berkunjung ke Kantor PMK (PMK) di 
Rayon IV Wiyung, Kota Surabaya. 

Kegiatan berkunjung ke Kantor PMK sebagai aplikasi dari 
tema ‘Kemarau’ yang ada kaitannya dengan kebakaran 
hutan, serta mengenalkan profesi ke anak-anak, Anak-anak 
berkumpul di halaman sebelum berangkat berdoa bersama, 
doa keluar sekolah dan informasi tentang tata tertib saat 
berkunjung ke PMK yang diberikan Kepala Sekolah KB-TK 
Al Falah Surabaya oleh ustazah Rina Rahayu,S.Psi.

Kemudian anak-anak berangkat menuju mobil dan 
berdoa naik kendaraan, anak-anak sangat senang sekali. 
Alhamdulillah, sudah sampai di Kantor PMK disambut 
dengan komandan dan petugas PMK (PMK). Acara di mulai 
oleh pembawa acara ustazah Nur. Acara dibuka dengan 
membaca basmallah dan surat Al Fiil oleh ananda Meisya 
(B-1), ananda Miky (B-2), ananda Naura (B-3).  Selanjutnya 
dengan bersemangat anak-anak menyanyi bersama-sama 
Mars TK Al Falah dan menyanyikan lagu tentang api.  
Selanjutnya sambutan dari komandan, Pak Kohar dan 
perkenalan petugas-petugas yang ada di PMK dan 
dilanjutkan dengan memperkenalkan alat-alat apa saja yang 
digunakan saat bertugas menjadi PMK. 

Asyiknya
Berkunjung

ke Kantor PMK

Kiprah KB-TKKiprah KB-TK

Ternyata banyak sekali perlengkapan, peralatan yang di 
gunakan salah satunya kostum/jaket PMK dan helm yang 
semuanya memiliki kegunaan masing-masing. Anak-anak 
ingin sekali memakai jaket kecil yang warna oranye khusus 
untuk anak. Komandan juga melibatkan anak-anak yang 
ingin bertanya tentang perlengkapan PMK. Beberapa dari 
siswa bertanya antara lain nanda Aley, Nanda Aldo, Nanda 
Adel, dan Nanda Keisha. Lalu pak Kohar bertanya ke anak-
anak, “Berapa nomor telepon darurat PMK?” Dengan 
semangat nanda Raufa menjawab, “112.” 
Kemudian penyerahan ucapan tanda terima kasih dari TK Al 
Falah Surabaya untuk PMK. Selanjutnya anak-anak berfoto 
bersama setiap kelompok dengan petugas PMK di depan 
mobil PMK. Tak lama kemudian anak-anak naik mobil 
PMK. Bunyi sirine meraung-raung  di sekitar halaman PMK. 
Alhamdulillah, anak-anak senang sekali naik mobil PMK. 
Lalu, acara selanjutnya praktik cara menyiramkan air dengan 
selang saat terjadi kebakaran. Anak-anak juga sangat 
antusias membantu petugas PMK untuk memadamkan api 
saat terjadi kebakaran. 
Alhamdulillah, acara sudah selesai anak-anak makan kue, 
dan ditutup dengan doa dan ucapan terima kasih pada 
semua petugas PMK. Setelah itu anak-anak bersalaman 
dengan bapak komandan dan semua petugas PMK. 
Anak-anak kembali ke 
sekolah pukul 10.15 WIB 
dan pulang sekolah seperti 
biasanya yaitu pukul 11.30 
WIB.
Semoga acara berkunjung 
k e  P M K  S u r a b a y a 
bermanfaat dan menjadi 
p e n g a l a m a n  y a n g 
berharga bagi anak-anak. 
Melalui Kegiatan Spesial 
Day ini diharapkan anak 
anak juga mendapatkan 
wawasan baru khususnya 
tentang profesi petugas 
PMK. Aamiin. (nur)

Kita jadi bisa, menulis dan membaca karena siapa? Kita jadi tahu beraneka bidang 
ilmu  dari siapa? Kita jadi pintar dibimbing Pak Guru. Kita jadi pandai dibimbing Bu 

Guru. Guru bak pelita, penerang dalam gulita. Jasamu tiada tara.
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Cito Mall pun 
Jadi Berwarna

Kiprah KB-TKKiprah KB-TK

Acara diawali dengan pembacaan 
tilawah Al Quran Surat Al Maun 
berserta terjemah oleh nanda Alisha 
dan Qisya Kelompok A, sambutan 
sepala sekolah, dilanjutkan penyerahan 
simbolik sembako kepada perwakilan 
duafa oleh Kepala KB TK Al Falah dan 
Pengurus Komite Sekolah, pembacaan 
doa, dilanjutkan dengan pengambilan 
sembako dan pemeriksaan kesehatan 
gratis oleh Tim Medis YDSF dan Bulan 
Sabit Merah Indonesia (BSMI).
Siswa Taman Kanak-kanak kelompok 
B berbagi kurma, jadwal imsakiyah ke 
6 masjid (Masjid Al Akbar, Al Falah, Al 

Menari, menyanyi serta fashion 
show merupakan tampilan siswa 
yang disuguhkan oleh KB-TK Al 
Falah Surabaya di Cito Mall pada 
bulan Maret yang lalu selama tiga 

hari berturut- turut. Dengan penuh percaya 
diri KB Rahman dan Rahim menampilkan 
gerak lagu bertemakan    Aku Bangga Sekolah 
di KB AL Falah Surabaya. Kelompok TK A 
mengusung tema Bangga Jadi Anak Indonesia. 
Serta tak kalah spektakulernya,  kelompok TK 
B mengusung tema Aku Bangga Jadi Anak 
Muslim.

Alhamdulillah, tampilan siswa siswi KB TK Al 
Falah Surabaya ini mendapatkan respons positif 
dari seluruh pengunjung. Melihat tampilan 
siswa KB yang begitu lucu dan menggemaskan 
membuat para penonton merasa terhibur, 
tertawa, dan penasaran, “Di mana sih sekolah 
KB TK Al Falah itu? Saya ingin menyekolahkan 
anak saya,” tutur salah seorang pengunjung 
dengan penuh semangat.

Selain tampilan KB yang lucu dan menggemaskan 
hari berikutnya ada fashion show dan gerak lagu 
dari kelompok TK A.  Subhanallah…Sungguh 
tampilan yang luar biasa. Mereka dengan penuh 
percaya diri menunjukkan bakatnya dalam 
memperagakan busana dari berbagai daerah 
seperti Jawa timur, Jawa tengah, Sulawesi, 
Kalimantan serta Irian jaya dengan gaya yang 
imut dan lucu. Selain fashion show siswa siswi 
TK A juga menampilkan tarian dari berbagai 
daerah. Dengan mengusung tema tersebut 
diharapkan semoga siswa-siswi TK Al Falah 
menjadi generasi yang cinta tanah air serta 
berguna bagi nusa dan bangsa.

Tak kalah menariknya lagi di hari ke-3 ada siswa-siswi TK B yang 
menampilkan menyanyi, membaca hadis pilihan, serta gerak lagu. 
Uniknya dari pertunjukkan TK B ini anak- anak menyuguhkan kreasi 
gerak dan lagu dari Timur Tengah. Semua siswa menggunakan 
kostum Arabian. Diselingi dengan membaca hadis-hadis pilihan 
perkelompok, menjadikan suasana Cito Mall berubah menjadi aura 
positif dengan nuansa religius. Selain menampilkan berbagai bakat 
seluruh siswa KB-TK, di event itu juga membuka stand pameran 
sekolah mengenalkan program legiatan dan berbagai permainan 
yang menarik dari seluruh jenjang Lembaga Pendidikan Al Falah 
yakni jenjang KB-TK, SD, SMP Surabaya dan SMP Deltasari. Semoga 
dengan diselenggarakannya, KB-TK Al Falah Surabaya semakin 
dikenal oleh masyarakat luas sehingga mampu menjadi sekolah 
favorit di Surabaya. Inilah Lembaga Pendidikan Al Falah yang selalu 
berusaha menyiapkan generasi unggul, berprestasi, dan berakhlak 
karimah. Semoga Kegiatan ini memberikan banyak manfaat kepada 
kita semua dan mendapat rida-Nya. Aamiin. (nin)

Ramadan Ceria
KB-TK Al Falah

Baitul Haq kejaksaan, At Taqwa Kodam, 
Nuruz Zaman UNAIR, dan Al Mujahirin 
Pemkot) serta berbagi sembako kepada 
duafa di jalan sekitar masjid. 

Tujuan kegiatan ini adalah untuk syiar 
Islam menyambut datangnya bulan suci 
Ramadan. Yang penting juga adalah 
memupuk rasa peduli anak sejak dini 
serta menjalin ukhuwah sekolah dengan 
warga sekitar sebagai program syiar 
sekolah.

Pada awal pembelajaran tematik 
ini dilakukan dengan sosiodrama 
penanaman karakter Puasa itu Sabar 
oleh ustazah-ustazah. Dalam sosiadrama 
tersebut  dijelaskan arti sabar selama 
puasa (seperti sabar menahan makan, 
sabar menahan minum, sabar menahan 
marah). Setelah itu bernyanyi Arti Puasa 
dilanjutkan dengan penyematan Pin 
Puasa itu Sabar oleh guru kelas masing-
masing. 
Ramadan ceria di KB TK Al Falah 
dilaksanakan selama 2 pekan dengan 
materi belajar puasa, pengenalan 
amalan-amalan di bulan Ramadan, 
misalnya makan sahur dengan 
main musik patrol, berbuka dengan 
menghafal doa, berbuka puasa, praktik 
tarawih dan witir, serta tadarus Al Quran.
Selain amalan tersebut siswa juga diajak 
membuat kreasi kartu lebaran dan 
pengenalan kantor pos dengan praktik 
langsung mengirimkan kartu lebaran 
di kantor pos terdekat. Menjelang akhir 
tematik belajar mengenal tata cara 
berzakat fitrah, membaca takbir, dan 
sosiodrama  8 golongan yang berhak 
menerima zakat.
Ramadhan ceria KB TK Al Falah berakhir 
dengan praktik salat Idul Fitri di Taman 
Bungkul. Diberikan reward kepada 
siswa yang berhasil berlatih puasa 
dan pembagian  parcel lebaran dari 
guru ke anak dengan ucapan mohon 
maaf dan selamat Idul Fitri 1440 H. 
Semoga tematik Ramadan Ceria ini 
mampu menjadikan siswa KB-TK Al 
Falah menjadi generasi ceria, rabbani, 
dan  muttaqin. Aamiin. (sor)

Kegiatan tematik Ramadan 
Ceria di KB-TK Al Falah 
diawali dengan Marhaban 
yaa Ramadan tepatnya 
pada hari Jumat berkah, 3 

Mei 2019 dengan tema Semangat 
Berbagi dan Kasih Sayang pada 
Sesama dengan bentuk kegiatan 
bakti sosial kepada 175 duafa. 
Siswa Kelompok Bermain  dan 
Taman Kanak-Kanak kelompok A  
di sekolah berbagi sembako, uang, 
dan pemeriksaaan kesehatan gratis, 
bekerjasama dengan YDSF serta 
duafa sekitar sekolah. 
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Alhamdulillah, outbound siswa-siswi KB TK Al 
Falah mencoba inovasi baru yaitu pelaksanaan 
outbound bersama orangtua. Makoya Pandaan 
menjadi pilihan yang tepat untuk melaksanakan 
kegiatan outbound tahun ini. Menggunakan 

dresscode merah menyala, para wali murid terlihat begitu 
semangat dan antusias melaksanakan kegiatan. Selain 
sebagai hiburan, kegiatan ini juga melatih otot, kecepatan, 
ketangkasan, keberanian, kekuatan, dan kelenturan tangan-
kaki serta masih banyak lagi yang lainya.

Permainan dan fasilitas yang disediakan 
sangat bervariasi. Ada rafting, flying 
fox, panen hidroponik, menanam padi, 
memberi makan hewan ternak seperti 
kelinci dan kambing serta permainan 
tarik tambang. 
Untuk permainan rafting ini merupakan 
hal baru bagi anak-anak. Dengan 
menggunakan ban besar mereka 
berseluncur ikut terbawa arus sungai 
kecil. Tanpa rasa takut anak-anak 

terlihat begitu menikmati. Meskipun baju basah kuyup 
tak menjadikan penghalang bagi anak-anak untuk berani 
mencoba. Selain rafting ada lagi kegiatan yang sangat 
disukai yaitu menanam padi. Meskipun hanya di sepetak 
sawah yang penuh dengan lumpur, anak-anak bisa berlatih 
cara menanam padi dengan benar. Pada kegiatan kali ini 
diharapkan anak-anak bisa menghargai kerja keras para 

Kiprah KB-TK

Outbound Seru
Bersama Mama dan Papa

petani untuk menghasilkan beras, makanan pokok kita 
semua. Mereka belajar  menghargai makanan dan tidak 
bertindak mubazir atas semua makanan. 
Kegiatan orangtua tak kalah menarik, ada fun game 
kebersamaan yang bertujuan untuk mempererat tali 
silaturahmi antarwali murid serta sekolah. Yang paling 
seru adalah game kekompakan antara orangtua dan anak. 
Melihat anak-anak tertawa lepas bermain bersama orangtua 
merupakan pemandangan yang luar biasa, mengingat di era 
sekarang ini umumnya orangtua lebih banyak menghabiskan 
waktu ditempat kerja. Semoga kegiatan outbound bersama 
orangtua ini membawa  banyak manfaat dan pengalaman 
berharga bagi anak- anak serta orangtua. (nin)

Tahfidz Camp merupakan salah satu bentuk program 
pengembangan pembelajaran Al Quran yang 
pertama kali bagi anak-anak TK Al Falah. Kegaiatan 
ini dilaksanakan pada hari Senin, 22 April 2019 di 
Restoran Agis. dengan tema Menyiapkan Generasi 

Rabbani Cinta Al Quran.  Alhamdulillaah, jumlah peserta 
yang mengikuti kegiatan Tahfidz Camp ini ada 48 anak dan 
15 pembimbing. 

Dalam kegiatan ini tidak semua anak TK B ikut sebagai peserta, 
hanya anak-anak yang tuntas hafalannya saja  yaitu Surat Al 
Qariah sampai surat An Naas yang diikutkan dalam kegiatan 
Tahfidz Camp. “Untuk itu, kami melaksanakan observasi 
untuk mengetahui capaian siswa,” ujar ustazah Mei selaku 
koordinator acara sekaligus observer. “Kegiatan ini bertujuan 
memberikan   pembekalan dan motivasi anak-anak dalam 
belajar dan menghafal Al Quran sejak dini. Sehingga, mereka 
diharapkan menjadi generasi pecinta Al Quran yang hafidz/
hafidzah yang tangguh dalam berdakwah,” imbuhnya.
Berbagai rangkaian kegiatan dalam Tahfidz Camp ini. Awal 
kegiatan pagi, anak-anak melaksanakan senam bersama yang 
dipandu oleh Ustazah Nur. Setelah itu, mereka memasuki aula. 
Ustazah Riza memandu kegiatan Tahfidz Camp ini dari awal 
acara hingga akhir dengan bersemangat. 
Kegiatan di aula diawali pembacaan Al Quran, pembukaan/
sambutan sekaligus pemberian motivasi yang disampaikan 
oleh Ustazah Rina selaku Kepala KB TK Al Falah. Game-game 
yang sangat menarik membangun semangat ke-Islaman yang 
dipandu oleh Ustaz Luqman Hakim. Anak-anak menonton film 
motivasi yang menayangkan beberapa anak yang berhasil 
menjadi hafidz Quran. Di sela-sela kegiatan ada ice breaking 
yang menyenangkan dipandu oleh Ustazah Nunik.      
Dalam kegiatan Tahfidz Camp tersebut anak-anak terlihat 
senang, ceria, dan gembira. Harapannya, mereka akan 
menjadi penghafal Al Quran sehingga banyak ilmu yang 
didapat. Allah akan memuliakan hambanya yang berilmu. 
Dengan menghafal maka secara langsung menjaga kitab 
Allah, sehingga Allah akan sayang pada kita. Tahapan setelah 
kegiatan Tahfidz Camp adalah Wisuda Tahfid, yaitu semua 
peserta Tahfidz Camp nantinya akan menjadi peserta wisuda 
tahfidz

Semoga sejak dini, KB TK AL Falah dapat mempersiapkan 
generasi Hamilul Quran, generasi yang tidak hanya 
bisa membaca Al Quran, namun memahami arti dan 
mengamalkannya dalam kehidupan sehari hari sampai akhir 
hidupnya kelak. Amin (mei)

Tahfidz Camp TK Al Falah Surabaya

Kiprah KB-TK
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Pagi itu suasana KB-TK Al Falah 
Surabaya terlihat berbeda dengan 
hari biasanya. Anak-anak terlihat 
cantik dan tampan memakai baju 
batik, begitu pula dengan ustazah. 

Tanggal 21 April adalah tanggal ketika 
semua orang memperingati sosok pahlawan 
wanita Indonesia. Hari tersebut kita rayakan 
dengan tujuan meningkatkan semangat 
juang tokoh emansipasi wanita, R.A. Kartini.

Hari tersebut adalah momentum untuk 
mengenalkan sejarah bangsanya. Sejarah 
seorang pejuang Pendidikan kaum 
perempuan. Kaum yang membearkan 
anak-anak dengan wawasan dan ilmu 
pengetahuan.
Agar suasana ceria dan semangat terdengar 
di ruang KB Al Falah, semua anak-anak 
KB-TK berkumpul menyanyikan lagu Ibu Kita 
Kartini bersama-sama. Selanjutnya melihat 
film tentang sejarah perjuangan R.A Kartini.

akhirnya menyajikan informasi 
menjadi berita sangatlah 
membawa peran penting bagi 
penikmat berita. 
Pencari berita adalah salah satu 
profesi yang tak kenal lelah 
bahkan bisa berada dalam bahaya 
dan harus bertaruh nyawa. Anak 
KB-TK Al Falah Surabaya dalam 
menyambut Hari Pers Nasional 
2019, mengundang kakak-kakak 
wartawan sebagai wujud apresiasi 
dari atas tugas mulia para insan 
pers yang telah mencari berita 

dengan penuh semangat.

Seluruh siswa-siswi KB-TK Al Falah 
Surabaya berkumpul di halaman 
untuk menggelar perayaan Hari Pers 
Nasional 2019 dengan tema Andai Aku 
Jadi Wartawan. Pada pukul 09.00 WIB, 
mereka melakukan serangkaian acara 
diawali dengan bernyanyi lagu untuk 

Peringatan Hari Pers yang Mengharukan

Pengenalan R.A. Kartini
di KB-TK Al Falah Surabaya 

Informasi yang aktual, faktual, 
dan terpercaya merupakan 
kebutuhan yang harus terpenuhi 
di era modern sekarang ini, baik 
melalui media cetak maupun media 

elektronik yang bersifat nasional 
maupun internasional. Kecakapan 
dan keandalan pewarta berita dalam 
mencari, memilih, mengolah, sampai 

Kiprah SDKiprah KB-TK

Pawai menyambut Ramadan 
biasanya dilakukan oleh 
berbagai instansi baik 
swasta maupun negeri. 
Tak hanya parade, mereka 

juga menggelar aksi teaterikal 
untuk menyerukan masyarakat 
agar bersiap memasuki bulan puasa 
dengan penuh keikhlasan.
Itulah yang menjadi salah satu tema 
kegiatan menyambut Ramadan 
yang dilakukan  SD Al Falah Surabaya. 
Para siswa berkeliling melewati 
Jalan Darmo. Beragam atraksi 
sepeda kuno yang ditampilkan 
cukup menarik perhatian warga 
yang menonton. Siswa dan guru 
selain berkeliling dengan membawa 
poster juga ada ratusan kincir 
angin yang dibawa siswa selama 
perjalanan. ”Filosofi kincir ini adalah 
untuk memberi angin kesegaran 
bulan Ramadan. Udara yang penuh 
dengan rahmatNya,” tutur Ustaz 
Ashari. 

dengan aneka ibadah yang umum 
seperti bulan bulan selain Ramadan. 
Di mana kewajiban puasa ini 
sudah menjadi tradisi orang-orang 
terdahulu (para nabi dan utusan). 
Sedangkan tujuan ahir (al-Ghoyah) 
Allah Swt memerintahkan puasa 
adalah agar meraih derajat paling 
tinggi (taqwa) (Q.S Al-Baqarah 
(2:183)

Para salafush-shal ih sela lu 
memohon kepada Allah agar 
diberikan karunia bulan Ramadan, 
dan berdoa agar Allah menerima 
amal mereka. Bila telah masuk 
awal Ramadan, mereka berdoa, 
”Allahu akbar, allahuma ahillahu 
alaina bil amni wal iman was 
salamah wal islam wat taufik lima 
tuhibbuhu wa tardha.” Artinya, ya 
Allah, karuniakan kepada kami pada 
bulan ini keamanan, keimanan, 
keselamatan, dan keislaman; dan 
berikan kepada kami taufik agar 
mampu melakukan amalan yang 
engkau cintai dan ridhai.
Ramadan yang dinanti-nanti 
akhirnya datang juga. Bulan yang 
dirindukan oleh orang-orang 
yang beriman ini hadir dan patut 
disambut dengan penuh bahagia. 
Kuatkan tekad untuk mengisi waktu-
waktu Ramadan dengan ketaatan. 
Isi Ramadan dengan membuka 
lembaran baru yang bersih. Semoga 
kita menjadi hamba-Nya yang 
kembali kepada fitrah (suci hati dan 
perbuatan). (Abdillah)

Agar suasana semakin seru dan sosok 
Ibu Kartini lebih berkesan di hati anak-
anak, ustazah mengajak anak-anak 
duduk melingkar berkelompok. Setiap 
kelompok terdiri dari 5 anak sesuai 
jenjang bermain puzzle poster R.A Kartini. 
Untuk KB puzzle terbagi atas 4 keping. 
Untuk TK A puzzle terbagi atas 6 kepin. 
Untuk TK B puzzle terbagi atas 8 keping. 
Alhamdulillah, anak-anak sangat antusias 
dan bersemangat sekali.  Kegiatan diakhiri 
dengan foto bersama kelompok dengan 
hasil puzzelnya.
Melalui  kegiatan ini, diharapkan anak-
anak mengenal sosok R.A. Kartini, agar 
mereka kelak menjadi generasi penerus 
bangsa Indonesia yang mampu berpikir 
maju untuk membangun negara. Semoga 
kegiatan ini dapat memberikan banyak 
manfaat bagi kita semua khususnya untuk 
anak anak KB-TK Al Falah. Aamiin. (ayu)

Sepeda Kuno pun
Ikut Sambut Ramadan

kakak-kakak wartawan, drama anak, dan 
pemberian kenang-kenangan. Kenang-
kenangan tersebut berupa miniatur 
kamera yang dibuat sendiri oleh siswa-
siswi KB-TK Al Falah Surabaya dibantu 
ustazah. Pemberian ini memberikan 
keharuan tersendiri bagi para tamu 
undangan tersebut.

Acara peringatan Hari Pers Nasional selalu 
diagendakan KB-TK Al Falah Surabaya 
sebagai bentuk rasa terima kasih atas 
kerjasama para wartawan sebagai mitra 
sekolah yang selama ini telah aktif meliput 
berita yang diadakan  KB-TK Al Falah 
Surabaya. Acara diakhiri dengan doa 
bersama untuk para wartawan agar selalu 
diberi kekuatan dan kesehatan dalam 
perjalanan meliput 
berita dan semoga 
selalu mendapat rahmat 
dan kasih sayang Allah 
Swt.  Aamiin.(riz)     

Di sepanjang jalan beragam bacaan 
shalawat dan orasi dari Ustaz 
Zainal Achwan terus ditabuh untuk 
mengingatkan warga bahwa bulan 
suci telah menjelang. Selain itu, setelah 
pawai selesai, ada pembagian sembako 
gratis yang didistribusikan kepada 
warga sekitar dan tetangga para 
pegawai yang kurang mampu.
Acara tahunan ini tidak disia-siakan 
masyarakat sekitar untuk melihat 
dengan memadati rute jalan yang akan 
dilewati rombongan siswa. Mereka 
ada yang sekadar 
menonton bahkan 
m e n g a b a d i k a n 
momen tersebut 
lewat tangkapan layar 
ponsel. 
Memang, Ramadan 
i b a r a t  m u t i a r a 
berharga   yang 
sangat disayangkan 
jika hanya dilalui 
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Sebagai lanjutan kegiatan menanam kacang hijau 
di sekolah, siswa kelas I SD Al Falah Surabaya 
mengadakan Proyek Tematik ke-2 dengan tema 
Benda, Hewan, dan Tumbuhan. Sebelumnya, 
siswa diajak mengamati pertumbuhan kacang 

hijau yang mereka tanam sendiri di sekolah. Dalam 
kegiatan proyek tematik ini, siswa diajak berkunjung ke 
Taman Bungkul, Surabaya pada tanggal 29 Maret 2019.
Setelah melakukan persiapan di sekolah, siswa 
berangkatkan pukul 08.00 berjalan kaki menuju Taman 
Bungkul. Sebanyak 152 siswa berpartisipasi dalam 
kegiatan ini. Sebelumnya, siswa dibagi dalam kelompok 

Kiprah SD

Seiring perkembangan 
t e k n o l o g i ,  k e g i a t a n 
mendongeng saat ini 
nyaris hilang. Padahal, 
banyak manfaat yang 

bisa didapatkan anak-anak saat 
mendengarkan dongeng. Di 
antaranya mengajarkan anak-anak 
tentang agama dan norma sosial 
lewat tokoh yang didongengkan.
 Untuk itulah siswa kelas IV SD Al 
Falah Surabaya memperingati hari 
dongeng dengan mengunjungi  
perpustakaan Bank Indonesia pada 
tanggal 8 Maret 2019. Kegiatan 
tersebut  bersamaan dengan 
pembukaan ruang pojok dongeng 
di perpustakaan Bank Indonesia 
yang tepat berada di seberang 
sekolah. Anak-anak terlihat antusias 
mendengarkan si pendogeng 
yang membacakan cerita penuh 
penghayatan. ”Senang, asyik dan 
sebisa mungkin sering ada kegiatan 
seperti ini,” ujar Akifah kelas IV-D. 
Diakui, saat ini modernisasi telah 
mengubah banyak hal. Anak-anak 
lebih senang bermain game online, 
gadget atau nonton dari pada 
mendengar kisah dongeng dari 
orang-orang sekitarnya. Padahal, 
kisah-kisah dongeng yang positif 
tentang perilaku suatu tokoh 
membuat anak-anak menjadi lebih 
mudah dalam menyerap pelajaran 
akhlak yang baik dan tutur kata 
yang sopan. Berbagai pakar juga 

Benda Hidup dan 
Benda Tak Hidup,

Masya-Allah
meyakini dengan mendongeng maka 
perkembangan linguistik anak lebih 
meningkat dibanding anak yang tidak 
pernah didongengkan.
Selain mendongeng, para siswa 
juga belajar tentang permainan 
tradisional seperti cublek cublek 
suweng, gasing, holahop, dakon, 
dan lain-lain. Permainan yang sering 
dianggap jadul tersebut kini memang 

menurut kelas mereka. Selama perjalan, siswa 
bernyanyi bersama, sehingga jarak tempuh yang 
agak jauh terasa lebih dekat.
Tiba di Taman Bungkul, siswa berkeliling 
dengan kelompoknya masing-masing. Mereka 
mengamati makhluk hidup serta benda tak 
hidup yang ada di Taman Bungkul, mulai dari 
tumbuhan serta hewan. Selama pengamatan, 
siswa aktif menyebutkan nama tumbuhan dan 
hewan yang mereka temui, tak terkecuali saat 
melihat ulat yang menyebar di area Taman 
Bungkul, siswa terkejut dan takut melihat ulat.

Selain itu, siswa juga mengamati tanda-
tanda larangan serta pemberitahuan yang 
tersebar di area Taman Bungkul. Siswa diajak 
mengenal berbagai macam simbol larangan 
dan pemberitahuan beserta artinya. Siswa aktif 
menyimpulkan alasan mengapa ada larangan-
larangan tersebut.
Kegiatan ini berakhir pada pukul 09.00 WIB. 
Siswa kembali ke sekolah dan mengerjakan 
lembar kerja siswa. Rangkaian proyek tematik 
ini ditutup dengan kegiatan kolase pasir buatan. 
Setelah melakukan kegiatan ini, siswa diharapkan 
mengetahui makna tanda-tanda peringatan dan 
pemberitahuan serta mampu membedakan 
benda hidup dan tak hidup. Masya-Allah.

Asyiknya
Belajar
Mendongeng

mengalami reduksi seiring dengan 
permainan modern yang menawarkan 
sensasi audio visual yang lebih hidup. 
Karena itu perlu diperkenalkan kepada 
siswa sebagai warisan bangsa yang 
perlu dijaga dan dilestarikan Dalam 
permainan tersebut terdapat aktivitas 
fisik, serta kreativitas yang dilakukan 
secara berkelompok. “Semoga bisa 
membangun karakter positif pada 
anak,” tutur seorang ustaz. (Abdillah)
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Pagi yang cerah, membuat semangat siswa kelas III berapi-api. 
Mereka semua sudah siap dengan tas ranselnya menuju 
Taman Prestasi yang berlokasi di Jalan Ketabangkali 
Surabaya. Sejumlah kendaraan umum yang sudah dipesan 
sebelumnya, berjejer rapi di lapangan. Pukul 07.10 semua 

bersiap berdoa dan menuju kendaraan masing-masing. 

Kegiatan diawali dengan perkenalan tim Rally Kids dan beberapa 
agenda yang sudah disiapkan. Yel-yel siap memeriahkan acara 
bersama tim salah satu produk minuman di Taman Prestasi. Teriakan 
yang riuh memecahkan  suasana yang cukup tegang, ketika salah 
satu tim dari Salah satu produk minuman memberikan tantangan 
pengetahuan manfaat air bagi tubuh. Setelah suasana cukup 
semangat dimulailah kegiatan adu ketangkasan dan kecerdasan. 
Tim Salah satu produk minuman menyuguhkan rally games, dibuat 
tiap pos bertujuan untuk melatih kerjasama dan ketrampilan individu 
dalam tiap kelompok. Setiap pos terdiri dari dua kelompok untuk 
saling berkompetisi adu ketrampilan dan ketangkasan.
Di antara game yang disuguhkan antara lain snake and ladder, game 
ini mengadu ketangkasan dalam bermain angka. Peserta harus 
menyelesikan permainan ular tangga dengan cara melempar dadu 
yang disediakan secara bergantian hingga garis finish. Tujuan dari 
pos ini melatih kerjasama dan konsentrasi menyelsaikan rintangan. 
Kegiatan dilanjutkan dengan trush your team, secara bergantian 
dalam satu kelompok berusaha menemukan sebanyak banyaknya 
botol yang disebar secara acak. Peserta harus saling percaya dan 
mendengarkan suara teman dalam satu timnya untuk mengambil 
sebanyak-banyaknya botol tersebut. Tujuan dari pos ini mengajarkan 
setiap anggota tim untuk percaya dengan teman timnya dan kompak 
demi suatu tujuan bersama. 
Sponge Bob adalah kegiatan yang dilakukan dalam sebuah tim untuk 
saling memberikan motivasi agar bisa memindahkan air dari ember 
satu ke ember berikutnya dengan menggunakan spons. Tujuan 
dari pos ini adalah setiap anak harus berhati-hati dan tidak boleh 
tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu serta melatih kebersamaan 
dan kelincahan. 

Rope-Bottle-Goal, games ini adalah dengan sistem bekerjasama dan 
memecahkan masalah dengan memasukkan botol ke mulut galon 
dengan menggunakan tali tanpa memegang botol tersebut. Tujuan 
dari pos ini yaitu melatih kemampuan intelektual peserta untuk bisa 
bekerjasama dan merencanakan suatu misi. 
Jum- jump adalah tim akan melakukan estafet balap karung untuk 
melewati rintangan jarak dan barang secara bergantian dalam track 

panjang. Tujuan dari pos ini adalah untuk melatih 
kecepatan intelektual dan kebersamaan dalam 
sebuah tim. Setelah semua adu ketangkasan dari 
tim salah satu produk minuman selesai, kegiatan di 
taman prestasi diakhiri dengan pembagian hadiah 
bagi para pemenang dan melihat secara lebih 
dekat salah satu transportasi air. Siswa kelas III naik 
perahu secara bergiliran, “Senangnya naik perahu, 
Ustazah,” kata Haikal. Semoga jadi tim yang andal, 
Nak. (Nikmah)

Kiprah SD

Bermain Sambil Belajar
Membangun Tim 

Kiprah SD

Dalam rangka pelaksanaan Proyek Tematik 
dengan tema Lingkungan Bersih, Sehat, 
dan Asri, siswa kelas 1 SD Al Falah Surabaya 
mengadakan kunjungan ke Kebun Binatang 
Surabaya pada tanggal 30 Januari 2019.

Dengan membawa tas ransel kecil, sebanyak 152 siswa 
kelas 1 SD Al Falah Surabaya berbaris di depan lobi 
sekolah sembari menunggu keberangkatan. Persiapan 
dilakukan mulai dari pengarahan, pengecekan logistik, 
serta persiapan obat-obatan dan doa bersama. Pukul 
07.15 siswa berangkat menuju Kebun Binatang Surabaya 
dengan berjalan kaki. Letak SD Al Falah Surabaya yang 
berdekatan dengan Kebun Binatang Surabaya, mudah 
ditempuh siswa dengan berjalan kaki. 

Siswa didampingi 12 orang guru, berangkat menyusuri 
trotroar, menyeberang Jalan Raya Darmo melalui 
jembatan penyeberangan, sampai akhirnya tiba di Kebun 
Binatang Surabaya. Sebelumnya, anak-anak dibagi dalam 
kelompok menurut kelas mereka, dan ada 6 kelompok. 
Mulai dari kelas 1A sampai 1F. Siswa diajak berkeliling 
Kebun Binatang dan mengenal lebih dalam satwa serta 
lingkungan yang ada di area Kebun Binatang. 

 dengan satwa yang ada di Kebun Binatang, memberi 
makan hewan, serta mengamati lebih dekat tingkah laku 
dan habitat satwa tersebut. Siswa aktif bertanya mengenai 

Pendidikan Akhlak
terhadap Lingkungan

macam-macam hewan yang mereka lihat di kebun 
binatang. Selain itu, siswa juga diajak mengenal kekuasaan 
Allah dalam menciptakan berbagai macam mahkluk hidup 
dengan lingkungan dan karakteristik yang berbeda-beda. 
Kegiatan ini berakhir pada pukul 10.30 WIB. Siswa kembali 
ke sekolah dan mengerjakan lembar kerja yang berisi 
tentang hasil pengamatan selama kegiatan berlangsung. 
Dengan kunjungan ini, diharapkan siswa lebih dekat 
dengan lingkungan dan merasakan kenyamanan di 
lingkungan yang asri,  Ini menjadi bagian dari pendidikan 
akhlak terhadap lingkungan. Semoga kita makin pandai 
bersyukur. 
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Kiprah SD

Dua bus siap mengantar kepergian kami, 
siswa kelas III menuju Bhakti Alam, 
Pasuruan. Lebih pagi dari biasanya, 
semua siswa sudah berkumpul di 
sekolah karena jarak yang cukup jauh. 

Pukul 06.15 dua bus mengantarkan  siswa kelas 
III menuju lokasi kegiatan. Perjalanan yang cukup 
jauh dan berkelok-kelok membuat siswa merasa 
bosan, secara bergantian dalam bus membaca 
hafalan mereka masing-masing, 
Tiba di lokasi kami menunggu beberapa saat 
untuk persiapan. Kakak Pembina outbound 
menyambut kedatangan siswa kelas III dengan 
mempersilakan masuk ke dalam lokasi. Jembatan 
yang terlihat dari sisi kanan kiri jurang memacu 
adrenalin siswa untuk melewatinya. Sampai 
di sebuah aula, kami dipersilakan masuk dan 
kegiatan diawali dengan beberapa games serta 
senam. Selesai pemanasan, kegiatan dilanjutkan 
dengan bermain flying fox, jembatan titian tali, 
dan rintangan. Tujuan dari kegiatan ini adalah 
melatih ketangkasan, keberanian, dan  kekuatan 
tubuh. Setelah permainan  outdor berakhir, 
semua siswa melaksanakan salat berjamaah dan 
makan siang. Pada kegiatan kali ini yang berlokasi 
cukup jauh dan kegiatan yang cukup padat, siswa 
diajarkan untuk praktik salat jamak. 
Kegiatan berikutnya adalah menuju tempat 
pemerahan sapi, semua siswa diberi kesempatan 
untuk melakukan pemerahan. Pengetahuan 
bagaimana cara memerah yang benar dan jenis 
sapi yang dapat diperah.

Serunya Belajar
dengan Cara Mengalami

 Kegiatan berikutnya adalah edukasi biogas, bahan bakar alternatif 
dari kotoran sapi. Siswa sudah mendapatkan pengalaman tentang 
edukasi biogas di sekolah sebelum melihat praktik secara langsung 
di lokasi kegiatan. 

Selesai melakukan kegiatan biogas, menanam padi adalah 
pembelajaran berikutnya. Semua siwa diajak menuju sebuah sawah 
yang sudah disiapkan bibit padi untuk di tanam. Satu persatu bibit 
padi dibagikan dan secara bergiliran masuk ke dalam sawah yang 
berlumpur dan berair. Cara tanam padi yang diajarkan kali ini adalah 
praktik tandur (tanam mundur). 
Pemandu memberikan arahan  bagaimana cara menanam yang benar, 
perawatannnya, dan kapan usia padi siap untuk dipanen dari mulai 
tanam. Berlumpur dan baju kotor semua, itu pasti karena semua siswa 
masuk ke dalam sawah yang sudah dibajak sebelumnya. Edukasi 
tanam padi berakhir. 
Semua siswa diajak untuk bersih diri di kolam mungil, membersihkan 
lumpur yang menempel di baju dan badan mereka. Setelah bersih dari 
lumpur, siswa diajak berkeliling kebun Bhakti Alam dengan beraneka 
tanaman buah dan sayur dari berbagai daerah. Siswa juga diajak 

untuk mengunjungi dapur Bhakti Alam, lokasi pembuatan makanan 
tradisional mulai dari pengolahan hingga bahan bakar yang digunakan 
untuk memasak. 
Kegiatan diakhiri dengan menikmati bersama hasil pembuatan keripik 
singkong, pisang, dan makanan tradisional di sana.  Semua siswa 
merasa senang dan puas dengan kegiatan di sana dan kembali ke 
bus masing-masing untuk kembali ke Surabaya. Seru benar belajar 
dengan cara mengalami. (Nikmah)

Kiprah SD

Pentingnya membangun karakter kepemimpinan 
sejak dini sudah ditanamkan di lingkungan SD Al 
Falah Surabaya. Baik berupa kegiatan di dalam 
kelas maupun di luar kelas. Di antara program 
tersebut adalah dengan melatih siswa yang 

terlibat dalam Kader Afeksi, Dokter Cilik, Duta Literasi, 
serta Penemu Cilik.
P e l a t i h a n  i n d o o r 
d i l a k s a n a k a n  p a d a 
tanggal 15 Februari 2019. 
Kegiatan tersebut diisi oleh 
pemateri yang masing-
masing terbagi dalam 
subkelompok. Misalnya 
kader Duta Literasi, pemateri 
menyampaikan tentang 
kegiatan membaca dan 
menulis serta operasional 
perpustakaan sebagai 
ujung tombak pusat baca 
dan belajar para siswa. 

Sementara pemateri kader 
Dokter Cilik juga memberi penjelasan umum tentang 
penanganan siswa sakit dan hal yang berkaitan dengan 
kesehatan lainnya.

Dilanjutkan pada tanggal 22 Februari 2019 dengan 
kegiatan outdoor dan menginap di sekolah. Kegiatan 
tersebut lebih mengorientasikan pada kedisiplinan, 

keberanian, semangat juang, serta tanggungjawab siswa 
dalam menjalankan amanah yang diberikan kepada 
mereka.
Salah satu acara yang dinanti para siswa adalah berupa 
muhasabah yang dilakukan di malam hari. Saat itu siswa 
dikelompokkan secara acak. Lalu mereka masuk ke dalam 

ruangan kelas dengan 
kondisi lampu mati. Di sana 
sudah ada para ustaz yang 
siap memberikan wejangan 
dengan materi tentang 
peran orangtua, guru serta 
sekolah. 

B e g i t u  t e r h a r u n y a , 
banyak di antara mereka 
yang menangis tatkala 
mengingat  besarnya 
jasa orangtua, guru serta 
sekolah dalam memotivasi 
mereka menjadi sosok yang 
sukses di masa depan. 

Acara diakhiri dengan 
kegiatan pelatihan baris-berbaris yang merupakan salah 
satu wujud dalam membangun kedisiplinan siswa. Meski 
hanya sehari, kegiatan outdoor tersebut cukup berkesan 
di benak para siswa. ”Senang, bisa melatih diri menjadi 
anak yang lebih bertanggungjawab,” tutur Weisa kelas 
IV-C yang menjadi Duta Literasi. (Abdillah)

Kaderisasi Pemimpin Sejak Dini
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Al Quran merupakan mukjizat untuk menggapai 
kesuksesan, keselamatan, keberkahan, dan 
kebahagiaan dalam menjalani hidup. Orang 
yang biasa membaca Al Quran hidupnya akan 
diliputi ketenangan dan kedamaian. Pendek 

kata, dengan membaca dan mempelajari Al Quran, 
kebahagiaan sudah ada di depan mata. Karena itu sangat 
disayangkan jika hanya menjadikannya pajangan koleksi 
yang berdebu karena jarang disentuh apalagi dibaca. 
Dalam sejumlah hadis disebutkan tentang keutamaan 
orang-orang yang gemar membaca Al Quran dan 

Murajaah
Setiap Hari 

Kiprah SD

mengamalkannya. Dari Abdullah bin 
Mas’ud Ra bahwa Rasululullah Saw 
bersabda, “Siapa yang membaca satu 
huruf dari kitab Allah, maka baginya satu 
kebajikan, sedangkan satu kebajikan 
dilipatgandakan menjadi sepuluh kali lipat. 
Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim 
satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu 
huruf, dan mim satu huruf.” (HR. Tirmidzi). 
Sebagai Muslim, kegiatan membaca Al 
Quran seyogianya dibudayakan sejak dini. 
Harapannya, kegiatan tersebut menjadi 
aktivitas positif yang melekat dalam 
kehidupan sehari-hari. Hal itulah yang 
diterapkan di sekolah SD Al Falah Surabaya. 
Kegiatan mengaji memang sudah menjadi 
pelajaran pakem di sana. Namun agar 
menjadi pembiasaan, perlu strategi yang 
lebih manjur dalam penerapannya. Salah 
satunya adalah degan murajaah saat jam 
istirahat. Murajaah ini dilakukan oleh siswa 
yang sudah hafal juz ke-30, juz ke-1, juz 
ke-2, dan juz ke-3. 
Untuk melatih rasa percaya diri, mereka 
membaca Al Quran menggunakan 
pengeras suara. Tentu saja bacaan mereka 
didengarkan oleh semua siswa. Dan 
jika ada kesalahan siap untuk dikoresi 
oleh siapa saja yang mendengarnya. 
Meski menambah hafalan Al Quran 
mempunyai kesulitan tersendiri, namun 
dengan murajaah semacam ini, anak-
anak terbiasa mendengar sehingga lebih 
mudah menambah dan memperkuat 
hafalan. “Untuk menjaga hafalan dan 
melatih percaya diri serta membentuk 
lingkungan Qurani,” tutur Ustaz Ashari, 
Waka Kesiswaan. (Abdillah).

Sebuah tenda dengan beberapa meja 
telah dipenuhi alat dan bahan-bahan 
percobaan. Petunjuk penggunaannya 
pun telah disiapkan. Kira-kira apa, ya, 
yang akan dilakukan para siswa-siswa 

tersebut? Ya, begitulah susana riang acara belajar 
jadi penemu cilik yang dihelat oleh SD Al Falah 
Surabaya.

Mereka akan show tentang percobaan sains yang 
menakjubkan. Salah satunya adalah percobaan 
balon. Balon yang terbuat dari karet pasti mudah 
meletus, terlebih jika diisi banyak udara sehingga 
membuat balon tersebut membesar. Terkena 
paparan matahari saja bisa meletus. Selain itu, 
balon akan mudah meletus jika terkena benda 
yang mempunyai ujung tajam, seperti paku atau 
lidi 

Namun, anggapan yang terakhir ini keliru. Sebab 
ada loh balon yang meski ditusuk benda tajam 
tapi tidak meletus. Percobaan sains inilah yang 
dilakukan oleh penemu cilik SD Al Falah Surabaya. 
Bertempat di depan sekolah di jalan Mayangkara 

bersamaan dengan Car Free Day yang dilakukan setiap 
hari Ahad.
Mengapa begitu? Seorang penemu cilik, Rahadian siswa 
kelas 4A memberikan rahasianya. ”Pertama tiup balon 
hingga mengembang (membesar). Tusukkan balon di 
bagian yang tebal yaitu di ujung atas sampai ujung 
bawah dengan tusuk lidi. Ingat ya, yang ditusuk pada 
bagian yang tebal bukan yang tipis. Dengan begitu 
balon tidak akan meletus.”

Acara show eksperimen yang dihelat pada bulan 
Februari 2019 oleh penemu cilik SD Al-Falah tersebut 
cukup diminati masyarakat. Bukan hanya percobaan 
balon, ada juga percobaan lain yang mengundang 
decak kagum para pejalan kaki di sekitar sekolah. 
Apalagi lokasainya tidak jauh dari Taman Bungkul yang 
ramai dengan aktivitas pekanan warga Surabaya. Ada 
anak-anak, remaja bahkan ibu-ibu serta bapak-bapak 
yang melihat kegiatan tersebut dengan antusias. ”Acara 
ini merupakan bagian pengenalan potensi siswa SD 
Al Falah kepada masyarakat,” tutur seorang ustaz saat 
ditanya tentang tujuan penyelenggaraan kegiatan 
tersebut. (Abdillah)

Kiprah SD

Kiprah Ilmuwan Cilik
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Kiprah SD

Ditinggal orangtua dalam kondisi yatim 
merupakan kenyataan pahit yang harus diterima 
oleh anak-anak yang masih belum dewasa. 
Dalam QS Al-Mauun ditegaskan bahwa orang 
yang menzalimi anak yatim termasuk dalam 

golongan pendusta agama. Nabi Saw menjamin umatnya 
yang menyantuni dan memelihara mereka, kelak akan 
bersamanya di surga seperti dua jari yang saling berdekatan. 
(HR Bukhari)
Alhamdulillah, siswa kelas VI SD Al Falah Surabaya 
mendapat kesempatan untuk silaturahmi, mengunjungi 
anak-anak yang dikasihi Nabi tersebut pada tangal 13 
April 2019 di panti asuhan Arief Rahman Hakim Surabaya. 
Mereka memang selayaknya mendapatkan bantuan dan 
perlindungan dari yang mampu agar dapat hidup seperti 
anak-anak yang lain. “Tujuan kedatangan kita ke sini adalah 
untuk menjalin silaturahmi sekaligus mohon doa dari anak-
anak yatim agar apa yang kita harapkan bersama dikabulkan 
oleh Allah,” ujar Ustaz Ashari selaku Waka Kesiswaan. 
Kepulangan para siswa disambut dengan jabatan tangan 
hangat anak-anak yatim sebagai rasa terima kasih yang tak 
terhingga. Semoga amalan seperti ini menjadi tradisi yang 
terus mengakar di lingkungan sekolah Al-Falah. 

Di hari yang berbeda juga diadakan doa bersama wali murid 
kelas VI di Masjid At Taqwa, Kodam V Brawijaya. Para siswa 

Menjemput Berkah Silaturahmi 

dan segenap stakeholder sekolah mengajak wali murid 
untuk mendoakan putra-putrinya agar menjadi generasi 
yang sukses dunia dan akhirat. Tentu saja, semua harus 
dibarengi dengan ikhtiar (belajar sungguh sungguh) 
serta rasa optimis (percaya diri) untuk meraih apa yang 
diimpikan. (Abdillah).

Kiprah SD

SD Al Falah Surabaya memiliki banyak program 
konstruktif. Program tersebut tidak hanya 
dilaksanakan di lingkungan sendiri tapi juga 
diperkenalkan ke sekolah lain. Di antaranya adalah 
dengan mengunjungi dan bersilaturahmi ke sekolah 

TK di sekitar Surabaya, seperti TK Adni, TK Al Hikmah Kebraon, 
TK Lab School, TK Ibnu Sina, TK Dwi Matra, dan lain-lain. 

Kegiatan keren ini dilakukan oleh kader-kader Afeksi, Dokter 
Cilik, Duta Literasi, dan Penemu Cilik disertai oleh guru 
pendamping. Materinya bermacam-macam. Ada layanan 
kesehatan oleh dokcil,  permainan musik kibor, biola, pianika, 
membaca cerita, dan unjuk gigi presentasi dari presenter 
kader SD Al Falah lainnya. Hebatnya, beragam kegiatan 
tersebut ditampilkan sendiri oleh anak-anak di hadapan siswa 
TK yang dikunjungi. 
Seorang anak terlahir dengan potensi yang unik harus 
dikembangkan dan dioptimalkan. Belajar tampil di depan 
umum akan membentuk rasa optimis dan mengurangi 
bahkan menghilangkan pesimis dalam karakter anak. 
“Anak-anak memang dibiasakan tampil  depan umum. Agar 
timbul percaya diri dan keberanian,” ungkap seorang guru 
pendamping.
Acara tersebut mendapat respons positif dari berbagai 
kalangan. Mulai pihak sekolah, wali murid, anak-anak, dan 
tentu saja para guru pengajarnya. Antusiasme tampak 
saat acara berlangsung. Sepanjang sesi adik-adik TK tidak 
beranjak mendengarkan dengan saksama. Terlebih materi 
yang disampaikan tentang cerita kegiatan-kegiatan yang 
ada di SD Al Falah Surabaya.

Menanamkan Rasa Percaya Diri
dengan Road Show 

Para siswa TK fokus dan bersemangat saat 
mendengarkan penjelasan dari para kader SD Al Falah. 
Begitu pula dengan gurunya. Mereka menganggap 
road show tersebut sangat bermanfaat bagi mereka 
dan pendidikan anak-anak. “Senang karena bisa berani 
tampil di depan adik TK dari sekolah lain,” tutur Salwaa 
Az-Zahra kelas IV-B. (Abdillah)
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Kiprah SMP SurabayaKiprah SMP Surabaya

Setiap tanggal 21 April kita memperingati Hari 
Kartini. Begitu pula SMP Al Falah Surabaya. 
SMP Al Falah Surabaya menghargai akan 
pengorbanan dan perjuangan para pahlawan 
negeri ini. Peringatan ini dilaksanakan pada hari 

Rabu 24 April 2018 karena tanggal 21 April bertepatan 
dengan hari Ahad (libur). Seluruh siswa datang pagi hari 
dengan semangat belajar yang tinggi dan raut wajah 
yang ceria.

Peringatan ini diawali dengan upacara dan menyanyikan 
lagu nasional berjudul Ibu Kita Kartini. Peserta upacara 
berbaris dengan rapi dan petugas upacara menempatkan 
diri sesuai dengan tugasnya masing-masing. Upacara 
dimulai dan pemimpin upacara menyiapkan barisan. 
Pembina upacara dalam amanatnya menyampaikan 
akan pentingnya untuk mengambil pelajaran dari 
sosok pahlawan nasional Kartini, mulai dari perjuangan 
atas strata sosial, semangat belajar, dan gagasannya 
untuk mengangkat derajat kaum perempuan melalui 
pendidikan. Pembina upacara juga menegaskan kepada 
seluruh peserta upacara akan pentingnya pendidikan, 
bahwa dengan pendidikan seseorang dapat berpikir 

Memetik Hikmah
Perjuangan Kartini 

kritis dan berkembang sebagai insan yang berakal. Juga 
untuk senantiasa memupuk nilai-nilai budi pekerti pada 
diri pribadi dengan orientasi akhlakul karimah seperti yang 
telah dicontohkan Nabi Muhammad Saw.
Setelah upacara selesai, seluruh siswa diarahkan untuk 
menuju tempat yang sudah disediakan panitia guna nonton 
bareng (nobar) film berjudul Kartini. Film berdurasi 1 jam 
30 menit ini menyita perhatian seluruh siswa. Mereka 
memperhatikan dengan detail bagaimana kisah perjuangan 
sosok Kartini dalam memperjuangkan pendidikan kaum 
perempuan. Berbagai penderitaan dialami, namun cita-
cita luhurnya tetap tidak tergoyahkan. Tekad yang kuat 
dan semangat perjuangan yang tinggi akan menghasilkan 
sesuatu yang besar bagi sejarah di Indonesia.
Film selesai dan beberapa panitia dari OSIS menyampaikan 
review film ini. Review disampaikan dengan gamblang dan 
runtut agar seluruh siswa dapat dengan mudah untuk 
memahami film tersebut. tidak hanya itu, disampaikan juga 
pentingnya mengambil pelajaran yang bisa diterapkan 
dalam kehidupan sehari-hari, seperti semangat dalam 
belajar dan disiplin dalam segala hal. (Roqi)

Pada akhir semester I yang 
lalu SMP Al Falah Surabaya 
menyelenggarakan kegiatan 
open house Internal yang 
diikuti siswa-siswi kelas VI 

SD Al Falah Surabaya. Kegiatan ini 
adalah open house ke-2 yang pernah 
diselenggarakan SMP Al Falah Surabaya. 
Acara dimulai pukul 09.00 WIB dan 
diakhiri pukul 11.15 WIB. Alhamdulillah, 
open house berjalan dengan lancar, 
penuh dengan keceriaan, kebahagiaan, 
serta antusiasme peserta dan panitia.
S a t u  p e k a n  s e b e l u m 
diselenggarakannya acara ini, senyum 
bahagia terpancar dari wajah siswa-
siswi SMP Al Falah setelah mendapat 
kabar bahwa mereka akan kedatangan 
tamu yaitu adik-adik kelas VI SD Al 
Falah. Kebahagiaan itu terlihat saat 
bagaimana mereka bersungguh-
sungguh melakukan persiapan-
pers iapan untuk menyambut 
adik-adiknya dari SD yang nantinya 
diharapkan bisa bersama-sama 
mereka menimba ilmu di SMP Al 
Falah Surabaya. Betapa semangatnya 
mereka berlatih menyiapkan tampilan 
sampai rela pulang lebih sore dari 
jadwal yang ditentukan sekolah. 
Bahkan di hari Sabtu yang seharusnya 
libur pun, masih bersemangat untuk 
datang ke sekolah karena mereka ingin 
mempersembahkan tampilan yang 
terbaik di acara open house nanti.

Senyum terkembang di wajah siswa-
siswi SMP Al Falah Surabaya saat 
mereka menyambut kedatangan adik-
adik kelas VI ditemani ustaz-ustazah 
yang tak lain adalah guru mereka saat 
di SD dulu. Satu persatu adik-adik kelas 
VI dan ustaz-ustazah mereka salami 
dengan penuh bahagia dan kerinduan 
layaknya sahabat Anshor dan Muhajirin 
yang dipertemukan Allah Swt dalam 
ikatan ukhuwah Islamiyah. 

Open House Ceria
SMP Al Falah Surabaya

Adapun tujuan kegiatan open house 
ini sebagaimana disampaikan oleh 
Kepala SMP Al Falah Surabaya, 
Ustaz Jusa Indrawan S.Pd, adalah 
untuk mempererat ukhuwah dengan 
silaturahmi dan agar bisa saling 
mengenal lebih dekat. Walaupun 
lokasi SD Al Falah berada sangat 
dekat dengan lokasi SMP tetapi tidak 
semua siswa SD pernah berkunjung. 
Bahkan bagi yang pernah berkunjung 
pun hanya sekadar mampir sebentar 
untuk bermain di kolam ikan dan 
setelah itu kembali lagi ke gedung SD 

Payung-payung tersebut kini menjadi 
semakin indah setelah dilukis dengan 
berbagai macam tema, mulai dari 
bunga tabebuya, buah-buahan, 
pepohonan, cap tangan, hujan meteor, 
dan berbagai tema kreatif lainnya. 
Sudah tidak diragukan lagi, siswa-
siswi Lembaga Pendidikan Al Falah 
Surabaya tidak hanya berakhlak mulia 
dan berprestasi, tapi juga kreatif dalam 
berkarya. 

Tak berhenti sampai di sini, senyum 
kebahagiaan peserta dan panitia open 
house masih berlanjut dengan penuh 
keceriaan pada acara berikutnya, yaitu 
tampilan-tampilan. Dengan dipandu 
Mas Rama dan Mas Radja siswa VII-1 
SMP Al Falah Surabaya sebagai MC, 
acara pentas kreasi seni berlangsung 
dengan meriah, mengundang senyum, 

di Mayangkara. Dengan adanya open 
house ini sangat diharapkan siswa-
siswi SD Al Falah Surabaya bisa lebih 
mengenal SMP Al Falah Surabaya.

Senyum kebahagiaan berikutnya 
adalah tatkala adik-adik kelas VI 
dengan panduan kakak-kakak SMP 
menuangkan ide-ide kreatifnya dalam 
melukis payung. Bermain dengan kuas 
dan cat sangat mengasyikkan. Waktu 
60 menit berlalu begitu cepat dan tak 
sedikit pun lelah menghampiri adik-
adik SD Al Falah. 
Payung dengan warna perak yang 
bertuliskan SMP Al Falah Surabaya 
lengkap dengan logonya mereka hiasi 
dengan cat warna-warni. Hasilnya 
begitu indah, kreatif, dan inovatif. 

dan tawa semua perserta open house. 
Tampilan tidak hanya dibawakan oleh 
kakak-kakak SMP, peserta open house 
juga mendapat kejutan khusus dari 
Ustzah Tika, koordinator wali kelas 
VI, yang mengajak semua perserta 
open house untuk bernyanyi bersama 
dengan alunan nada-nada dari 
keyboard yang dimainkan dengan 
begitu indah. 
Alhamdulillah open house berlangsung 
l anca r ,  penuh  kebahag iaan , 
dan senyuman dalam balutan 
ukhuwah. Semoga kegiatan ini bisa 
mendatangkan berkah dan rahmat 
Allah Swt, SMP Al Falah Surabaya 
khususnya, Lembaga Pendidikan 
Al Falah Surabaya umumnya makin 
berjaya. Aamiin. (Eka)
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antar siswa bukan lagi jiwa kompetitif yang dikedepankan, 
akan tetapi kolaborasi antar siswa yang masing-masing 
meiliki keunikan dan kelebihan yang akan melengkapi satu 
sama lain.

Studi ekskursi ini adalah kali ke dua SMP Al Falah Surabaya 
meminta siswa untuk membuat vlog. Vlog sudah menjadi 
bagian tak terpisahkan dalam teknologi untuk menyebarkan 
informasi dengan cara yang lebih menyenangkan. Begitu 
pula yang dirasakan siswa siswi SMP AL Falah Surabaya 
melalui pembuatan vlog, siswa dapat menyampaikan hal-hal 
menarik yang didapat dari kunjungan ke Eco Green Park. 
Komunikasi menjadi keterampilan penting yang dilatih di sini. 
Bagaimana siswa bisa percaya diri menyampaikan informasi 
di depan kamera, penggunaan bahasa yang komunikatif 
juga pengambilan gambar yang merepresentasi hal yang 
sedang mereka tampilkan dalam vlog. Communication skill  
juga diasah ketika siswa mempresentasikan slide power point 
berisi berbagai topik pembelajaran yang mereka dapat di 
Science Center. Jadi, dalam satu kegiatan siswa dapat belajar 
menjalankan dua peran sekaligus yakni sebagai vlogger dan 
penyaji dalam presentasi.
Keterampilan terakhir yang menjadi fokus dalam 
pembelajaran ini adalah creativity and innovation. Bagaimana 
tidak, dengan satu tugas travel vlog siswa memiliki berbagai 
versi vlog yang mereka buat. Vlog yang mengedepankan 
sisi fotografi yaitu angle pengambilan gambar, vlog 
dengan detail informasi yang lengkap, vlog dengan suara 
dan penjelasan yang mendukung, bahkan vlog yang 
diselingi meme  lucu yang tidak pernah terpikirkan oleh 
guru yang menilai. Dari sini tentunya ide-ide kreatif siswa 
dapat tersalurkan yang harapannya dapat terus mengasah 
keterampilan-keterampilan lain yang menjawab tantangan 
di abad 21.(Fani)

Kiprah SMP SurabayaKiprah SMP Surabaya

Dengan berkembangpesatnya teknologi dan arus 
informasi, tujuan pendidikan nasional mengalami 
transformasi untuk bisa menjawab tantangan 
abad 21. Siswa-siswi disiapkan untuk memiliki 
keterampilan yang bisa mereka gunakan 10-20 

tahun ke depan bukan hanya secara teoretis namun juga 
aplikatif. Keterampilan 21 menekankan pada kemampuan 
siswa dalam mencari tahu informasi dari berbagai sumber, 
merumuskan permasalahan, berpikir analitis dan kerjasama 
serta kolaborasi dalam menyelesaikan masalah (Kemdikbud). 
Singkatnya, keterampilan abad 21 lebih dikenal dengan 
4C (Critical thinking and problem solving, Creativity and 
innovation, Collaboration, and Communication). 
Pertanyaannya, bagaimana membekali siswa untuk dapat 
menguasai keteramiilan tersebut? Salah satunya adalah 
melalui integrated learning. Pembelajaran yang memiliki 
kesesuaian antara tujuan, langkah-langkah pembelajaran 
dan penilaian juga melibatkan siswa secara aktif dalam 
prosesnya. Salah satu bentuk integrated learning telah 
diterapkan SMP Al Falah Surabaya melalui salah satu 
kegiatan yakni studi ekskursi.

Studi Ekskursi SMP Al Falah Surabaya dilaksanakan pada 
tanggal 22 April 2019. Mengusung tema ‘Explore Nature, 
Enjoy Science’ kegiatan ini dilakukan sebagai wadah 
siswa untuk mengeksplorasi lingkungan sekitar sekaligus 

Studi Ekskursi,
Sarana Mengasah Ketrampilan Abad 21

sebagai pembelajaran yang bermakna. Pembelajaran 
bermakna karena studi ekskursi ini dapat dikatakan sebagai 
puncak setelah proses pembelajaran sebelumnya untuk 
memenuhi penilaian proyek. Puncak sebagai sarana siswa 
mengaplikasikan ilmu yang didapat di sekolah untuk dapat 
diterapkan pada tugas-tugas yang diberikan. Sehingga 
keterkaitan yang ada pada integrated learning  dapat 
terfasilitasi dalam kegiatan ini, ketika tujuan, proses, dan 
penilaian pembelajaran berjalan searah.
Bertempat di Eco Green Park, Batu, siswa diajak 
mengeksplorasi berbagai wahana, memperoleh berbagai 
informasi yang relevan pada pembelajaran di sekolah. 
Dalam kegiatan ini, bukan hanya kunjungan ke tempat 
wisata akan tetapi juga fokus untuk penyelesaian proyek 
dan tugas. Siswa diminta mengerjakan booklet yang berisi 
beberapa lembar kerja siswa yang topiknya sejalan dengan 
pembelajaran di kelas. Lembar kerja tersebut misalnya, 
topik pengolahan sampah pada mata pelajaran Biologi. 
Siswa diminta mengobservasi, mengeksplorasi wahana 
area pengolahan sampah dan menjawab soal-soal yang 
berhubungan dengan topik tersebut. Pengolahan sampah 
ini juga meliputi penjelasan pada Taman Biogas. Dengan 
teliti siswa mendengarkan penjelasan dari guide dan melihat 
langsung pemanfaatan kotoran hewan menjadi energi 
alternatif untuk menyalakan kompor gas dan lampu. 

Di sepanjang jalan dari satu wahana ke wahana lain, siswa 
mengobservasi berbagai satwa yang ada. Dari hasil observasi 
tersebut, siswa melengkapi graphic organizer tentang teks 
deskripsi hewan pada pelajaran Bahasa Inggris. 

Area selanjutnya yang dikunjungi siswa adalah area Science 
Center, di sini siswa bisa belajar science dengan cara 
menyenangkan. Untuk materi-materi seperti lapisan bumi, 
gempa bumi, disediakan layar interaktif yang bisa disentuh 
untuk melihat informasi lebih lanjut. Untuk topik siklus 
vulkanis, hidrologi, dan musim siswa bisa melihat poster 
dan video yang ditayangkan pada layar. Selain beberapa 
topik tersebut, siswa melanjutkan mengobservasi bahkan 
merasakan bagaimana fenomena alam di sekitar mereka 
terjadi. Siswa mencoba merasakan bagaimana gempa bumi 
terjadi melalui simulator gempa, merasakan kuatnya tenaga 
angin pada simulator angin, dan melihat bagaimana proses 
terjadinya tsunami melalui replika simulator tsunami. Melalui 
simulator ini, siswa melengkapi lembar kerja fisika tentang 
mitigasi bencana.
Serangkaian proses tersebut mengasah salah satu aspek 
dari 4 C yaitu critical thinking dan problem solving. Dengan 
suguhan pertanyaan pancingan tentang pencemaran 
lingkungan, siswa dapat merumuskan solusi penanganan 
pencemaran lingkungan tersebut melalui berbagai macam 
cara pengolahan sampah. Proses pengolahan sampah pun 
dapat mereka observasi secara langsung, yang nantinya 
diharapkan dapat mereka terapkan ketika kembali ke 
lingkungan sekolah maupun tempat tinggal mereka. Jadi, 
bukan hanya melatih cara berpikir kritis siswa tapi juga 
mengasah kepedulian siswa terhadap lingkungan sehingga 
insyaAllah dapat tercipta generasi berwawasan milenial yang 
peduli lingkungan.
Selain booklet dengan serangkaian lembar kerja tersebut, 
informasi yang siswa peroleh dari Eco Green Park disusun 
dalam bentuk power point dan travel vlog. Di sini, siswa 
dilatih untuk memiliki kemampuan literasi, memilih dan 
mengolah informasi, dan memanfaatkan teknologi sebagai 
pengembangan dari keterampilan critical thinking and 
problem solving. 
Dalam studi ekskursi ini, siswa dibagi menjadi beberapa 
kelompok beranggotakan 3-4 siswa. Dengan pembagian 
kelompok ini, bagaimana cara siswa berkolaborasi dan 
bekerja sama menjadi poin penting dan diperhitungkan. 
Hal ini dikarenakan tugas siswa tidak berhenti ketika studi 
ekskursi berakhir tapi siswa masih harus memproses dan 
mengolah informasi dan video mentah dari Eco Green Park 
untuk bisa disusun menjadi slide prower point dan travel 
vlog pada beberapa hari berikutnya. Terlihat bagaimana 
siswa dapat berbagi tugas, berkomunikasi dengan teman, 
juga bekerja sama dalam menyelesaikan tanggung jawab 
mereka. SMP AL Falah Surabaya ingin menanamkan bahwa 
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Gadget saat ini sudah menjadi barang 
yang dibutuhkan dalam aktivitas 
sehari-hari. Bukan hanya orangtua, 
remaja bahkan anak-anak sudah 
sangat akrab beraktivitas bersama 

gadget-nya. Kondisi ini tentu saja memerlukan 
perhatian khusus, terutama pemakaian gadget 
pada remaja. Generasi Z merupakan generasi yang 
lahir dalam rentang tahun kelahiran 1995 sampai 
2010. Mereka disebut juga generasi digital karena 
akrabnya mereka dengan dunia digital.

Penggunaan gadget tentu saja membutuhkan 
pengaturan atau manajemen yang baik serta 
pendampingan dari orangtua agar anak dan 
remaja tidak terpapar efek negatif dari gadget. 
Penelitian yang dilakukan oleh Yayasan Kita 
dan Buah Hati pada tahun 2013 menujukkan 
bahwa 76% dari 2.818 siswa kelas 4-6 SD pernah 
mengakses materi pornografi secara online 
melalui perangkat mobile, khususnya melalui 
smartphone.
Menyadari pentingnya peran orangtua 
untuk mendampingi putra-putrinya dalam 
menggunakan gadget, SMP Al Falah Surabaya 
mengadakan Seminar Parenting bersama Dr. 
Nur Aini Fardana, M.Si, Psikolog, Wakil Dekan 
Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Surabaya. 
Bertempat di Batiqa Hotel jalan Darmokali 64, 

Manajemen Gadget untuk Generasi Z
seminar tersebut dihadiri oleh 125 orangtua dan masyarakat umum 
dari Surabaya dan sekitarnya.

Serangkaian acara pembuka mengawali kegiatan seminar Parenting 
yang bertemakan “Manajemen Gadget Generasi Z”. Dipandu oleh 
pembawa acara Syaharani Dwimas, parenting dibuka dengan 
pembacaan ayat suci Alquran yang dibacakan oleh  Talitha Rafiah dan  
Fadhila Naila serta di terjemahkan oleh Azkiyya Kamila. Sambutan dari 
Kepala SMP Al Falah Surabaya, Jusa Indrawan, S.Pd serta sambutan 
dari Direktur Lembaga Pendidikan Al Falah Surabaya, Darmanto, 
M.Pd menjadi acara berikutnya setelah pembacaan ayat suci Alquran. 

Tiga tampilan dari siswa kelas VII-1 dan VII-2 menjadi penyegar 
bagi peserta sebelum penyampaian materi seminar dimulai. Dibuka 
dengan lagu Laskar Pelangi yang dibawakan          Spelfas Harmony 
dengan anggotanya Fabian Anandito pada keyboard, Haryo Nugroho 
pada gitar, Salim Bahanan pada Kajoon, M. Syah Vahlevi pada 
Maracas, Ahnaf Bobsaid dan Radja Ibrahim pada vokal. Parade puisi 
bertemakan Selamatkan Bumi Kita yang dibawakan oleh Asma Deska 
dan Shabrina Fadhila menjadi tampilan kedua. Lagu Shalawat dengan 
diiringi musik Banjari yang diabawakan oleh Ardell Rhashad, Lalu 
Surya, Nurendra Ramadhan, Radja Ibrahim, Rafiqul Ashraf, dengan 
vokali Rafi Ahmad dan Salim Bahanan menjadi penutup rangkaian 
parade tampilan siswa kelas VII SMP Al Falah Surabaya.  
Materi parenting dibuka oleh narasumber dengan pemaparan 
tentang perbedaan karakter orangtua karakter generasi Z atau 
generasi digital. Karena orangtua merupakan  generasi imigrant 
digital yaitu baru mengggunakan perlatan digital dan smartphone 
setelah masa dewasa atau saat telah memasuki pendidikan menengah 
atas. Sementara anak-anak generasi Z merupakan native digital yaitu 
mereka yang sudah mengenal dunia digital sejak lahir ataupun pada 
usia dini. “Perbedaan generasi inilah yang harus disikapi secara bijak 
oleh orangtua agar dapat memberikan pendampingan terbaik untuk 
putra-putrinya,” kata bu Neni, sapaan akrab dari DR. Nur Aini Fardana, 
M.Si, Psikolog saat membuka pemaparan materi.

Dari materi tersebut disampaikan tips bagi orangtua bagaimana 
melakukan pendampingan dalam menggunakan teknologi digital 
untuk meminimalisir dampak negatifnya yaitu: 1) Menambah 
pengetahuan tentang teknologi digital, sehingga orangtua 
tahu dan memahami perkembangan teknologi sehingga dapat 
mengarahkan dan memantau saat putra-putrinya berinteraksi 
dengan dunia digital. 2) Memberikan arahan melalui komunikasi 
yang jelas tentang aturan bersama dalam penggunaan gadget. 3) 
Mengimbangi aktivitas di dunia maya dengan aktivitas di dunia 
nyata. Orangtua dapat mengimbangi paparan media digital dengan 
mengenalkan pengalaman dunia nyata seperti aktivitas berolahraga, 
berorganisasi, berkesenian, kegiatan luar ruangan, dan  membaca 
interaktif. 4) Memilihkan program aplikasi yang positf. Orangtua 
perlu mengidentifikasi program/aplikasi yang memiliki edukasi dan 

memberikan dampak positif bagi pertumbuhan anak. 5) 
Orangtua perlu mendampingi dan berinteraksi dengan 
anak selama penggunaan media digital. 6) Anda dapat 
memonitor situs web yang pernah dikunjungi, dan pastikan 
anak Anda tidak mengunjungi situs yang tidak sesuai usia. 
Saat ini telah terdapat program piranti lunak penyaring 
(web-filtering) yang dapat membantu orangtua dalam 

Peringatan Isra Mikraj menjadi salah satu program 
OSIS sie Kerohanian Islam. Kepanitiaannya adalah 
pengurus OSIS di bawah binaan Ustaz Nur Roqi 
dan Ustazah Asliha. 
Alhamdulillah, kegiatan berjalan lancar dan semarak. 

Acara dimulai pukul 10.00 WIB yang  dibuka oleh Ananda 
Ahnaf Zaid Bobsaid sebagai MC. Kemudian dilanjutkan 
dengan pembacaan ayat suci Al Quran oleh Ananda Salim 
Yahya Bahanan dan sari tilawah oleh Ananda Lalu Surya 
Bagus Mahmuda. Acara selanjutnya adalah sambutan dari 
ketua sie kerohanian Islam Ananda Haryo Hastu Nugroho 
dan sambutan dari perwakilan sekolah. 
Kegiatan PHBI dimeriahkan oleh Spelfas Al Banjari dengan 
personel Ananda Ardell Rhashad Kinanda Saputra, Lalu Surya 
Bagus Mahmuda, Nurendra Ihza Pratama Ramadhan, Radja 
Ibrahim Tanjung, Rafi Ahmad Sachio Handoyo, Rafiqul Ashraf 
Fawwaz, dan Salim Yahya Bahanan. Walau dengan latihan 
yang cukup singkat, tim banjari Spelfas mampu menyajikan 
tampilan yang sangat bagus sehingga peringatan Isra Mikraj 
menjadi lebih semarak.
Setelah tampilan Spelfas Al Banjari, kegiatan dilanjutkan 
dengan penyampaian mauidzah hasanah oleh Ustaz Drs.
Suparno Ahmad. Penyampaian tausiah yang singkat tapi 
sarat makna  yakni tentang hikmah di balik peristiwa Isra 
Mikraj. Di antaranya adalah dengan peristiwa Isra Mikraj 

Peringatan Isra Mikraj
di SMP Al Falah Surabaya

Allah hendak menunjukkan kebesarannya dengan sebuah 
peristiwa yang menakjubkan. Selain itu, pemberian misi 
ibadah salat wajib 5 waktu, ibadah utama sebagai bentuk 
ketakwaan manusia kepada Allah Swt.
Tidak selesai sampai di sini, kegiatan PHBI masih berlanjut 
dengan rangkaian kegiatan berikutnya yaitu lomba Story 
Telling   tentang peristiwa Isra Mikraj. Kegiatan ini diikuti 
oleh semua siswa dan siswi SMP Al Falah Surabaya. Dengan 
lomba story telling ini diharapkan siswa-siswi SMP Al Falah 
Surabaya bisa semakin memahami hikmah yang bisa diambil 
dari peristiwa Isra Mikraj dan semakin melatih percaya 
diri mereka untuk mampu tampil dan berbicara di depan 
umum. (Sufi)

melakukan scan ataupun memblok alamat website yang 
mengandung fitur yang tidak sesuai dengan perkembangan 
anak.7) Berikan batasan waktu saat anak menggunakan 
perangkat digital.

Kegiatan parenting diakhiri dengan tanya jawab dan 
diskusi. Beberapa peserta mengajukan harapan agar 
kegiatan parenting ini ditindaklanjuti dengan mengadakan 
workshop secara berkesinambungan untuk orangtua 
dalam pengenalan dan penggunaan aplikasi yang dapat 
menyaring konten-konten yang tidak sesuai dengan usia 
putra-putri mereka. “InsyaAllah nanti akan diadakan kelas-
kelas mini workshop agar orangtua dapat praktik bersama 
belajar tentang digital bersama ahlinya,” kata Jusa Indrawan, 
kepala SMP Al Falah Surabaya menanggapi harapan peserta 
dari seminar parenting pada hari itu. Semoga lebih banyak 
orangtua yang lebih aktif melakukan pendampingan pada 
putra-putri mereka dalam beraktivitas dengan gadget 
mereka, sehingga dampak negatifnya dapat diminimalisasi 
dengan baik. (Fauziah)

Al FAlAh Edisi 67 Juni 2019 Al FAlAh Edisi 67 Juni 2019

3332



Kiprah SMP SurabayaKiprah SMP Surabaya

Marhaban yaa Ramadhan,

Bahagianya menyambut bulan mulia 
bulan suci Ramadan, Syahrul Quran, 
bulan yang penuh ampunan dan 
dilipatgandakannya pahala. Berbagai 
macam cara yang dilakukan umat 
muslim untuk mengungkapkan 
kegembi raannya  menyambut 
Ramadan. Tak terkecuali SMP Al 
Falah  Surabaya yang menyambut 
Ramadan pertamanya di tahun ini. 
Tarhib Ramadan SMP Al Falah Surabaya 
diselenggarakan dengan sederhana 
namun begitu sarat dengan hikmah.

Acara penyambutan bulan Ramadan 
dimulai dengan persiapan ilmu bagi 
siswa-siswi serta ustaz-ustazah SMP 
Al Falah Surabaya, yaitu mendapatkan 
tausiyah dari Ustaz. Dr. Miftachul 
Ulum, S.Ag, S.H, M.PdI, M.H. Dari 
tausiah yang beliau sampaikan, ada 
beberapa hal yang harus kita siapkan 
dalam menyambut bulan Ramadhan, 
di antaranya adalah berdoa, berbuat 
baik pada orang tua, persiapan fisik, 
dan merencanakan target ibadah 
seperti tilawah dan hafalan Quran 
agar Ramadan kali ini bisa lebih  
maksimal dalam beribadah, mendapat 
pengampunan, dan pahala, serta 
meraih ketaqwaan kepada Allah Swt. 

Pendidikan 
Karakter

pada Tarhib 
Ramadan

SMP Al Falah 
Surabaya

Penyampaian tausiah tidak hanya 
berjalan dengan hikmat, namun juga 
mengundang antusias siswa untuk 
bertanya banyak hal tentang Ramadan. 
Mulai dari tips agar tetap semangat 
saat berpuasa sampai bagaimana cara 
menghafal Al Quran selama bulan 
Ramadan. Karakter rasa ingin tahu dan 
komunikatif siswa diharapkan semakin 
berkembang dari sesi tanya jawab pada 
acara tausiah ini.
Acara selanjutnya adalah berbagi 
souvenir Ramadan pada masyarakat 
sekitar. Ada pun souvenir yang 
dibagikan berupa jadwal imsakiyah, 
buku panduan Ramadan, dan kudapan 
khas Ramadan. Pada sesi pembagian 
souvenir ini siswa dibagi menjadi 
beberapa kelompok dan menempati 
beberapa daerah yang telah ditentukan 
sebelumnya. Dengan membawa poster 
Ramadan, siswa-siswi SMP Al Falah 
Surabaya mengucapkan selamat 
menyambut bulan suci Ramadan 
dan menunaikan ibadah puasa 
dengan penuh semangat. Secara 
bergantian mereka berdialog dengan 
masyarakat, diawali dengan salam 
dan memperkenalkan diri kemudian 
member ikan ucapan se lamat 

menyambut bulan Ramadhan, dan 
diakhiri dengan pemberian souvenir 
Ramadan. 

Pembagian souvenir Ramadan ini menjadi 
sebuah tantangan bagi siswa-siswi SMP 
Al Falah Surabaya karena mereka harus 
berhadapan dengan masyarakat dengan 
latar belakang dan profesi yang beragam. 
Mulai dari  Polisi, petugas parkir, penjual 
cilok, bule, sopir ojol,  sampai dengan 
pemulung. Beliau semua menyambutnya 
dengan hangat dan turut berbahagia 
dengan datangnya bulan suci Ramadan. 
Bahkan ada juga yang mendoakan siswa-
siswi SMP Al Falah Surabaya semoga 
bisa menjalankan ibadah puasa dengan 
lancar.
Komunikasi yang baik itu perlu dilatih, 
dibiasakan, dan dipraktikkan langsung. 
Bukan hanya sekadar teori yang tertulis 
di buku dan dibahas di dalam kelas. 
Berkomunikasi langsung dengan 
masyarakat dari berbagai tingkat sosial 
dan latar belakang yang berbeda adalah 
salah satu upaya untuk meningkatkan skill 
dan karakter komunikatif dan semakin 
menumbuhkan rasa percaya diri siswa. 
Semoga Ramadan kali ini membawa 
berkah untuk semua. Aamiin. (Sufi)

Munaqasyah  ada l ah 
ujian akhir siswa yang 
telah menuntaskan 
pembelajaran Al Quran 
metode Falahy mulai dari 

jilid 1 s.d. 4 ditambah tadarrus Al Quran, 
teori tajwid, dan tahfidz. Munaqasyah 
betujuan untuk menjaga standar 
kualitas bacaan Al Quran siswa, kontrol 
kualitas pembelajaran Al Quran, dan 
evaluasi hasil akhir dari pembelajaran 
Al Quran.
Munaqasyah adalah tolok ukur 
keberhasilan siswa dalam pembelajaran 
Al Quran. Kita sebagai  umat muslim 
yang mempunyai  pandangan 
bahwa Al Quran sebagai petunjuk 
hidup dan menjadikan keberhasilan 
pembelajaran Al Quran sebagai salah 
satu parameter keberhasilan mendidik 
anak. Munaqasyah akan menjadi suatu 
tahapan pembelajaran yang sangat 
penting.

Munaqasyah Al Quran
SMP Al Falah Surabaya

 “Munaqasyah Al Quran 
Binnadzor wa Bilghoib” 
adalah kegiatan yang 
me l iba tkan  s i swa 
untuk menampilkan 
bacaan Al Quran di 
depan orangtua atau 
wali murid dengan 
m e m b a c a  a t a u 
menghafal, bergantung 
tingkatan capaian tiap-
tiap  siswa.
K e g i a t a n  i n i 
dilaksanakan setiap 
akhir semester bertempat di SMP 
Al Falah Surabaya Jl. Darmokali 62 
Surabaya. Bentuk kegiatannya adalah 
tampilan baca Al Quran binnadzor 
(membaca dengan melihat buku 
Falahy jilid atau tadarrus Al Quran 
dengan melihat teks Al Quran), 
menampilkan konsep-konsep tajwid 
dan menampilkan pembacaan Al 
Quran bilghoib (dengan hafalan/
tahfidz). Bentuk tampilannya yaitu 
penampilan perkelompok jilid atau juz 
secara bergantian, tampilan dimulai 
dari kelompok dengan capaian yang 
paling tinggi. 

Kegiatan tersebut juga melibatkan wali 
murid untuk memlilih secara acak untuk 
menguji siswa dalam melantunkan Al 

Quran secara binnadzor maupun 
bilghoib. Munaqasyah perdana telah 
dilaksanakan di hari Sabtu tanggal 
15 Desember 2018 diikuti oleh 
sekitar 80% siswa-siswi SMP Al Falah 
Surabaya. (Asli)
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Suasana kelas di SMP Al 
Falah Surabaya sore itu 
tampak berbeda. Biasanya 
siswa di dalam kelas belajar 
mata pelajaran dengan guru 

mapelnya masing-masing, namun 
kali ini justru yang terlihat adalah 
sebuah kegiatan yang menarik. Setelah 
sukses melaksanakan pemilu raya 
OSIS di bulan sebelumnya, kini tim 
panitia mengadakan kegiatan muker 
(Musyawarah Kerja) OSIS SMP Al 
Falah Surabaya periode 2018/2019 
pada Kamis (10/12). Dengan tema 
Siap Memimpin dan Siap Dipimpin 
pengurus baru OSIS yang mengikuti 
muker terlihat antusias.

Kegiatan muker ini dilaksanakan 
selama satu hari. Rundown acaranya 

OSIS SMP Al Falah Surabaya

Gelar Muker

sendiri terbagi atas lima sesi, yakni sesi 
pembukaan, ikrar janji, sidang komisi, 
sidang pleno, dan game kelompok. 

Acara diawali dengan pembukaan 
dan menyanyikan lagu kebangsaan 
Indonesia Raya oleh MC. Kemudian 
d i lan jutkan penyerahan pa lu 
sidang oleh Kepala Sekolah kepada 
pengurus inti (Ketua OSIS) sebagai 
tanda dimulainya sidang muker OSIS 
tersebut.  

Tiap-tiap anggota sekbid (seksi 
bidang) duduk secara berkelompok 
dan menyusun program kerja apa saja 
yang akan dilaksanakan selama satu 
tahun ke depan. Mereka menuangkan 
semua gagasan dan kreativitasnya 
untuk rancangan program kerja. 
Setelah selesai merancang, selanjutnya 

Karakter peduli lingkungan adalah satu dari 18 karakter 
yang harus dikembangkan dalam pendidikan 
berdasarkan Keputusan Mentri Pendidikan Nasional. 
Karakter peduli lingkungan merupakan sikap dan 
tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan 

pada lingkungan alam sekitarnya dan mengembangkan 
upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah 
terjadi. 

Karakter peduli lingkungan penting untuk ditanamkan sejak 
dini di sekolah dengan mengintegrasikannya dalam setiap 
pembelajaran maupun pengembangan budaya peduli 

lingkungan melalui program sekolah, keteladanan, dan 
pembiasaan dari setiap individu yang berada dalam suatu 
institusi pendidikan. 
Pola interaksi manusia dengan alam yang tidak seimbang 
dan cenderung menimbulkan kerusakan lingkungan 
memberikan dampak buruk pada kelestarian alam dan 
merugikan manusia itu sendiri untuk masa kini dan yang 
akan datang. Polusi udara telah menyebabkan terjangkitnya 
penyakit pernafasan, pemanasan global, serta perubahan 
musim yang tak menentu. Sampah plastik menjadi 
polutan tanah dan perairan yang merusak ekosistem dan 
menyebabkan berbagai bencana dan penyakit. Kian hari 
bumi kian penuh dengan sampah dan pencamaran sering 
kita jumpai di mana-mana. 

Bagaimana Islam mengajarkan kita untuk menjaga 
lingkungan? Allah Swt berfirman dalam Al Quran surah Ar 
Ruum ayat 41, yang artinya “Telah nampak kerusakan di darat 
dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, 
supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari 
(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan 
yang benar).”

Pendidikan Karakter Peduli Lingkungan
di SMP Al Falah Surabaya

Pada ayat tersebut Allah telah memberikan peringatan 
kepada kita jauh sebelum kemajuan ilmu pengetahuan 
berkembang pesat dan revolusi industri bahwa perilaku 
manusialah yang menyebabkan kerusakan dan bencana  
di bumi. Surat Al Anbiya 107, “Dan tiadalah kami mengutus 
kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta 
alam”.

Islam adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. 
Karakter peduli lingkungan dan menjaga alam seharusnya 
menjadi kepribadian setiap muslim. Sudah selayaknya 
umat Islam menjadi pelopor bagi pengelolaan alam dan 

lingkungan. Selain melarang membuat kerusakan di 
muka bumi, Islam juga mewajibkan untuk menjaga 
lingkungan dan menghormati alam semesta.
Sejak awal berdiri, SMP Al Falah Surabaya sebagai 
lembaga pendidikan Islam telah memiliki perhatian 
khusus terhadap pendidikan karakter peduli lingkungan 
dan menjadikannya sebagai salah satu program 
sekolah yang berkelanjutan. SMP Al Falah Surabaya 
mempunyai keinginan besar menjadi bagian dalam 
misi penyelamatan dan pelestarian alam dalam 
rangka menjalankan perannya sebagai rahmatan lil 
alamin. Karakter peduli lingkungan ditanamkan pada 
semua warga sekolah melalui beberapa program 
dan pembiasaan sehingga terciptalah budaya ramah 

lingkungan.
Beberapa program kegiatan yang telah diselenggarakan 
di antaranya adalah Program Eksploring Kota Surabaya 
menggunakan armada Suroboyo Bus bagi siswa baru pada 
masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) di awal 
pembelajaran. 

Kegiatan ini diawali dengan mengimbau siswa untuk 
mengumpulkan botol dan gelas plastik bekas air mineral 
yang kemudian ditukar dengan tiket Suroboyo Bus. Kegiatan 
ini mengenalkan pentingnya memilah sampah, yaitu agar 
sampah plastik bisa didaur ulang.
Beberapa kegiatan lainnya adalah open house dengan 
konsep Green and Clean, gerakan diet kantong plastik 
dan menggantinya dengan tas kain, kampanye gerakan 
membawa tumbler ke sekolah, dan Studi Excursie ke 
Ecogreen Park untuk mempelajari banyak hal tentang 
bagaimana bersikap ramah terhadap alam. Secara khusus 
SMP Al Falah Surabaya juga mengadakan workshop Eco 
School dengan bekerjasama dengan Tunas Hijau Indonesia 
pada saat memperingati Hari Bumi. (Sufi)

rancangan program kerja tersebut 
dipaparkan di depan kelas untuk 
dikritisi oleh anggota sekbid yang 
lain. Jika ada kurangnya, harus  segera 
direvisi. Jika sudah disetujui, akan 
segera ditetapkan oleh presidium 
(pemimpin sidang).

Para dewan guru yang menjadi 
pembina utama maupun pembina 
sekbid turut hadir dari awal hingga 
berakhirnya acara. Hal ini bertujuan 
agar kegiatan dapat di-monitor secara 
langsung dan bisa membantu siswa 
jika menghadapi masalah. Kegiatan 
semacam ini akan terus dilaksanakan 
setiap tahunnya guna memupuk jiwa-
jiwa kepemimpinan siswa sebagai 
bekal di masa depan mereka. 

Sekolah menyadari akan pentingnya 
sebuah jiwa keorganisasian terhadap 
anak didiknya, sehingga kegiatan 
semacam ini didukung penuh dari 
pihak sekolah. Mereka (para pengurus) 
dituntut untuk dapat menyelesaikan 
masalah dan mampu beker ja 
secara individu maupun kelompok. 
Harapannya adalah agar siswa dapat 
memiliki skill kepemimpinan terhadap 
dirinya sendiri maupun kelompok. 
Sehingga, tercipta pemimpin-
pemimpin yang kompeten dan 
memiliki akhlak karimah seperti yang 
dicontohkan Nabi Muhammad Saw. 
(Roqi)
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GReen And CleAn 
Gerakan Siswa

Peduli Lingkungan

Kegiatan diawali dengan pembacaan ayat suci Alquran 
oleh Talita dan Latifah dan diterjemahkan oleh Kiki, siswa 
kelas 7-2 yang membacakan tentang ayat yang berisikan 
seruan untuk menjaga kebersihan lingkungan.
Setelah sambutan dan pembukaan secara resmi oleh 
kepala SMP Al Falah Surabaya, Jusa Indrawan, S.Pd acara 
lomba segera dimulai. Peserta lomba lukis tas kain segera 
memulai aktivitas melukis diatas tas kain yang disiapkan. 
Aisyahdana Dayyinah, salah seorang peserta SD Al Falah 
Surabaya tampak asik menggoreskan gambar di atas 
tas yang sudah disiapkan. “Aku menggambar bunga,” 
katanya dengan senang. Tak mau kalah, Artheta, peserta 
lomba dari SD Lab Unesa juga menunjukkan karyanya 
bergambar daun. “Supaya bumi tetap hijau,” katanya saat 
ditanya makna dari gambarnya. 
Tak kalah seru, lomba kampanye lingkungan bersih 
yang diadakan dipanggung utama, 20 peserta tampak 
penuh semangat mengkampanyekan lingkungan sehat. 
Dengan mendatangkan dewan juri dari Tunas Hijau, 
Bapak Mochammad Zamroni selaku Presiden Tunas Hijau, 
seluruh peserta menyampaikan idenya dengan durasi 3 
menit. Achmad Fahri Albar misalnya, siswa SD Mujahidin 
dengan antusias menyampaikan gagasannya bagaimana 
menjaga lingkungan agar bersih. “Kalau bukan kita yang 
peduli, siapa lagi?” begitu pungkasnya saat menutup 
kampanyenya. 

“ Tujuan kami mengadakan kegiatan ini adalah agar 
masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga 
lingkungan dan menggunakan berbagai benda yang 
dapat digunakan berulangkali (reuse) untuk mengurangi 
sampah di bumi. Peserta lomba melukis tas ini nantimya 
akan menggunakan tas kainnya untuk aktifitas sehari-hari 
untuk mengurangi sampah plastik,” kata Jusa Indrawan, 
S.Pd selaku kepala SMP AL Falah Surabaya saat ditanya 
tentang tuajuan diadakan lomba ini. Kegiatan diakhiri 
dengan pengumuman pemenang dan pembagian hadiah 
lomba. (Fauziah)

Study excursie 2K18 SMP Al Falah Surabaya

(Surabaya, 15 Februari 2018) Mengenalkan cinta lingkungan 
dan kepedulian akan kebersihan dapat dilakukan dengan 
cara yang menyenangkan. Hal tersebut dilakukan oleh SMP 
Al Falah Surabaya dengan menggelar aneka lomba yang 
mengusung tema “Green and Clean”.

Berlokasi di sekolah yang terletak di Jalan Darmokali 62 
Surabaya, dilaksanakan dua macam lomba yang diikuti siswa 
sekolah dasar di Surabaya. Lomba yang pertama adalah 
lomba melukis tas kain dan lomba diikuti oeh 70 siswa yang 
kedua adalah lomba kampanye lingkungan sehat, diikuti 
oleh 20 siswa. 
Secara khusus, di lokasi lomba dibuat dekorasi dari berbagai 
bahan daur ulang untuk memberikan wawasan pada 
orang tua, guru dan siswa yang hadir pada acara tersebut 
bagaimana memanfaatkan bahan daur ulang seperti botol, 
kertas, dan kain menjadi aneka dekorasi unik dan menarik. 
Disediakan juga berbagai photo booth bertemakan bahan 
daur ulang untuk peserta lomba. Tak hanya itu, seluruh 
peserta juga mendapatkan souvenir aneka jajan pasar yang 
ditempatkan dalam wadah  besek dan botol minum yang 
bisa digunakan berulang kali. Sementara tim OSIS SMP juga 
berpartisipasi menyediakan Zero Waste Canteen untuk para 
peserta lomba. 

belakang dan bisa membahayakan 
penunggang.  Kuda juga tidak 
nyaman dengan gerakan tiba-tiba 
yang mengejutkan. Sebaliknya suka 
disentuh atau ditepuk yang sering 
dilakukan setelah penunggang setelah 
selesai sebagai hadiah kepada kuda 
tersebut . “Sungguh mengasikkan. 
Kapan lagi ke sini Ustaz-Ustazah?” 
pernyataan yang sering terdengar dari 
siswa saat mereka di bus sesaat setelah 
meninggalkan lokasi Trotter Equestrian 
Center Surabaya Ridding School, untuk 
menuju ke lokasi kegiatan berikutnya. 
Lokasi kedua adalah  Pelabuhan 
Tanjung Perak, lebih tepatnya 
Surabaya North Quay (SNQ) . Sebelum 

sampai ke tujuan mereka 
singgah dulu di Masjid 
Mujahidin Surabaya guna 
melaksanakan salat wajib 
zuhur secara bersamaan. 
Setibanya di SNQ anak-
anak melakukan kegiatan 
observasi dan wawancara 
d e n g a n  h u m a s  S N Q . 
Beragam rasa penasaran 
siswa-siswi tentang SNQ 
terjawab  dengan jelas melalui 
penjelasan yang lengkap dari 
pihak humas. Setelah observasi, 
siswa diberikan kesempatan 
untuk menikmati situasi 
sekitar. Di sini siswa-siswi 
dimanjakan dengan fasilitas 

yang memadai seperti spot untuk 
berfoto, cafetaria dan  pemandangan 
laut yang indah serta hadirnya kapal 
pesiar dari Singapura yang menjulang 
tinggi layaknya hotel bintang lima.  

Tanpa terasa waktu memaksa untuk 
mengkahiri kegiatan tersebut. 
“Semoga kegiatan memberikan kesan 
mendalam kepada siswa-siswi kita dan 
semoga kerja sama yang dilakukan 
panitia untuk mensukseskan acara ini 
dicatat sebagai amal ibadah,” harap 
Ustazah Eka.  (A.Rafik)       

Pada tanggal 11 Desember 
2018,  SMP Al Falah Surabaya 
(Spe l f a s )  mengadakan 
kegiatan belajar di luar sekolah. 
Kegiatan tersebut  diberi nama 

Study Excursie 2K18. Acara dimulai 
dari pukul 0730 sampai dengan 14.00. 
Siswa-siswi tampak bersemangat 
mengikuti kegiatan tersebut.

Setelah diberi sedikit pengarahan dan 
berdoa, rombongan segera memasuki 
bis. Lokasi tujuan pertama adalah  
Trotter Equestrian Center Surabaya 
Ridding School. Di lokasi ini, para siswa 

dikenalkan pada sebuah olahraga yang 
sangat dianjurkan oleh Rasulullah Saw 
yaitu berkuda. 

Sebelum mencoba berkuda, instruktur 
menjelaskan tentang perbedaan 
menaiki dan menunggang kuda. 
Menaiki berarti sekedar naik di atas 
kuda, tidak berusaha mengendalikan 
kuda karena ada instruktur yang 
m e n g a r a h k a n .  S e d a n g k a n 
menunggang berarti berada di atas 
kuda dan mengendalikan kuda tersebut. 
Syarat untuk bisa menunggangi seekor 
kuda adalah adanya chemistry antara 
penunggang dan sang kuda.

Menurut  ins t ruktur  d i  sana , 
jika penunggang hatinya sedang 
tidak tenang kuda merasakan 
i t u  dan  m em ber i kan  r eak s i 
ket idaknyamanannya dengan 
menggerakkan daun telinga ke 
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Langi t  nampak mendung 
berselimut kabut di pagi hari 
Selasa, 23 April 2019. Derap 
langkah sepatu terdengar 
riuh menuju titik kumpul di 

tengah lapangan basket SMP Al Falah 
Deltasari. Matahari pun memberi salam 
hangat tepat pukul 07.00 saat apel 
pemberangkatan disampaikan Ustazah 
Usi selaku kepala sekolah. 
Saatnya bergegas menuju Desa Jarak, 
Kecamatan Wonosalam, Kabupaten 
Jombang, untuk melaksanakan 
kegiatan homestay yang tahun ini 
bekerja sama dengan YDSF. Perjalanan 
ditempuh dalam waktu kurang 
lebih 3 jam. Decak kagum melihat 
hamparan sawah, hijaunya gerombolan 
pohon, merdunya kicauan burung, 
dan sejuknya udara, terucap syukur 
oleh siswa-siswi kelas 8 yang ikut. 
Jauhnya perjalanan terbayar oleh 
indahnya sebuah desa yang di kelilingi 
pepohonan serta suara gemericik air 
sungai. Sesampainya di Desa Jarak, 
kami disambut Kepala Desa Jarak  dan 
tuan rumah yang rumahnya akan kami 
tinggali selama tiga hari dua malam. 
F o k u s  d a k w a h  k a m i  a d a l a h 
menghidupkan kembali musala 
di masing-masing dusun. Dusun 
Jarak Kebun merupakan dusun yang 
penduduk muslimnya terbanyak dari 
pada desa yang lain. Di sore hari 
pertama, kami  kerja bakti untuk 
membersihkan musala. Dilanjutkan 
kegiatan menjadi ustazah cilik yang 
mengajar 12 peserta TPQ. Sore itu kami 
memberikan reward bagi peserta TPQ 
yang hadir.  Setelah itu, dilanjutkan 
dengan salat magrib berjamaah, 
dan dilanjutkan dengan tadarus di 
rumah masing-masing. Selepas isya, 

kami menerima materi motivasi dari 
Ustaz Faizin, narasumber perwakilan 
dari YDSF yang membina Desa 
Jarak. Dini hari, dengan udara yang 
semakin dingin, tak menghalangi  kami 
melaksanakan salat jamaah tahajud di 
masjid dilanjutkan salat subuh.

“A l lahu Akbar . ”  Pek ik  takb i r 
p e n y e m a n g a t  d i g a u n g k a n 
lantang penuh heroik. Siswa dan 
siswi berkumpul di lapangan siap 
mendengar dan menyaksikan drama 
kemanusiaan yang digagas oleh Osis 
dan Remas SMP AL Falah Deltasari. 
Sebelumnya, pagi itu sedikit mendung 
namun lambat laun berganti terang 
benderang. Seakan matahari pun 
tahu, bahwa perjuangan menebarkan 
kebaikan akan menghasilkan kebaikan 
lainnya pula. 

Senin 7 Januari 2019 merupakan hari 
di mana siswa dan siswi SMP Al Falah 
Deltasari mementaskan drama ‘Save 
Uighur’. Gagasan dari Osis dan Remas 
terjadi sebagai bentuk kasih sayang 
dan kemanusiaan untuk Uighur. Walau 
letaknya jauh dari Indonesia. Uighur 
melegenda dalam tagar #saveuighur. 
Dari media, siswa dan siswi merasakan 
betapa menyedihkannya penderitaan 
Uighur. Aksi nyata berlanjut denga 
apresiasi untuk saudara seimannya. 
Diawali Bismillahirrohmanirrohim, 

Pendidikan Sedekah
dalam Bingkai Peduli Uighur

dengan bangga siswa dan siswi 
mempersembahkan drama teaterikal 
“Save Uighur”. 
Mereka menceritakan bahwa Uighur 
sejatinya muslim yang teraniaya. 
Kehilangan keluarga dan bahkan 
tak tahu harus makan apa untuk 
sehari–harinya. Orangtuanya yang 
punya daya berpikir logika dicurigai 
sebagai pemberontak negara. Bahkan 
diduga sebagai teroris. Uighur hanya 
mempertahankan apa yang sudah 
ada dalam ajaran agama. Apakah 
menjalankan perintah agama menjadi 
suatu ancaman bagi umat agama 
lain yang ada di sana? Sungguh Allah 
menguji Uighur dan menguji kita 
saudaranya agar terketuk hatinya.
Drama berlangsung penuh air mata. 
Osis dan  Remas secara kompak 
memberikan tampilan terbaik. Adalah 
Mustofa, yang diperankan Iqbal dari 
siswa kelas 83. Berperan sebagai 
bapak dari dua anak yang diculik dan 
dianiaya oleh tentara Cina. Diceritakan 
bahwa Mustofa adalah orang yang 

Dakwah Hingga Desa
yang Terdalam

kain cantik berwarna merah sudah siap 
dibagikan untuk masyarakat sekitar. 
Malam harinya, kami bersama tuan 
rumah melakukan refleksi diri. Ucapan 
maaf dan terima kasih, kami sampaikan 
dengan penuh haru ditutup dengan 
penerahan tali asih.

Hari terakhir pun tiba, kami berkemas 
dengan hati yang begitu berat karena 
untuk berdakwah di sini masih saja 
terasa kurang. Tiga hari kami di desa ini 
tanpa melihat TV, meninggalkan gadget, 
dan perlengkapan milenial lainnya 
dan hanya untuk fokus berdakwah 
di Desa Jarak. Dakwah kami lakukan 

Pagi di hari kedua, siswa putri dan 
putra melakukan tadabur alam. Siswa 
putri berkunjung ke sungai, dan siswa 
putra mengunjungi air terjun terdekat. 
Dengan pendampingan dari ustaz-
ustazah dan warga sekitar dilanjutkan 
sarapan bersama tuan rumah.  Kami 
mengikuti kegiatan tuan rumah, ada 
yang berkebun, beternak, dan ada 
pula yang membuat keripik pisang. 
Siang harinya, setelah salat Dhuhur 
dan asar berjamaah,  puluhan warga 
berbondong-bondong dengan wajah 
ceria menuju rumah kepala dusun. 
Paket sembako yang terbungkus tas 

dengan cara yang menyenangkan, 
modern, dan langsung terjun di tengah 
masyarakat majemuk. Bergetarnya 
suara dan tetesan air mata terlihat dan 
terdengar dari warga sekitar seraya 
memberi doa agar kami selamat 
sampai tujuan. Begitu membekasnya 
kehidupan kami di tiga hari terakhir ini. 
Insyaallah kami akan kembali dengan 
kegiatan ke-Islaman yang menarik 
lagi di lain waktu. Dakwah tiga hari ini 
masih belum apa-apa, belum selesai, 
dan harus kami lanjutkan meski harus 
di desa yang terdalam. (Annura)

mengancam keamanan negaranya. 
Rasa cinta Mustofa menjalankan 
perintah agama dicurigai menjadi 
perbuatan makar sehingga tentara 
Cina merasa harus menyerang Mustofa 
dan keluarganya. Tanpa ampun tentara 
Cina dipraktikkan membawa senjata, 
membakar bayi bahkan menyetrum 
Mustofa dengan  kursi listrik.
Sebagai sesama muslim yang satu 
tubuh, mereka ikut merasakan. Apabila 
salah satu anggota tubuh sakit maka air 
mata kesedihan mengalir, selebihnya 
tangan ikut membasuh air mata 
itu. Nilai kemanusiaan tercermin 
dari sebagian besar siswa siswi yang 
menyaksikan. Tak jarang mereka 
meneteskan air mata ikut merasakan 
apa yang sedang dialami muslim 
Uighur. Diteriakkan dengan intonasi 
menyayat dan pilu Putri Faiq dari kelas 
VIII-4 yang berorasi “Selamatkan Etnis 
Uighur! Selamatkan Saudara seiman 
kita”. Seperti itulah Uighur di mata 
siswa-siswi. 

Dari Uighur kita diingatkan tentang 
bencana yang  melanda.  Sebagaimana 
telah disebutkan dalam Al Quran 
Surat Ar Rum ayat 41-42, Telah 
tampak kerusakan di darat dan di 
laut disebabkan karena perbuatan 
tangan manusia; Allah menghendaki 
agar mereka merasakan sebagian 
dari (akibat) perbuatan mereka, 
agar mereka kembali (kejalan yang 
benar). Katakanlah (Muhammad). 
Bepergianlah di bumi lalu lihatlah 
bagaimana kesudahan orang-orang 
dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah 
orang-orang yang mempersekutukan 
(Allah).  (Defi)
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Indonesia butuh pengusaha kreatif. Dalam hal ini, 
sekolah mewadahi kreativitas para murid untuk 
menciptakan produk baru dengan mengadopsi produk 
lama. Kreativitas berupa padu padan aneka kebutuhan 
yang tepat guna. Tujuan utamanya agar bermanfaat 

bagi sesama. Spelfa Creative Preneur adalah nama 
programnya.

Pesan Rasulullah Saw kepada umatnya, “Jangan sampai 
kita meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan dhoif 

Nilai Pendidikan
dalam Spelfa Creative Preneur

wajar jika diharuskan selalu belajar secara lebih baik lagi. 
Menjadi pengusaha merupakan pilihan kemandirian yang 
kelak bermanfaat bagi sesama muslim lainnya.

Kompetensi siswa merupakan alasan agar acara ini 
nantinya bisa melahirkan calon  pengusaha muda dengan 
kemandirian yang optimal. SMP Al Falah Deltasari bekerja 
sama dengan pengusaha muda baik dari Sidoarjo maupun 
luar Sidoarjo. Acara Creative Preneur ini menggabungkan 

unsur kreatif, inovatif, dan 
berkelanjutan. Kemasannya apik 
dengan konsep pengembangan 
diri dari sisi kreativitas.
Creative Preneur dibagi menjadi 
beberapa bagian sesuai dengan 
kompetensi siswa. Diantaranya 
Foodpreneur, Writerpreuner, 
enterpreneur batik jumputan 
dan eco printing Preneur. 
Semua mempunyai kelebihan 
masing-masing. Food preneur 
dengan mendatangkan 
pengusaha kopi terkenal di 
Sidoarjo. Pemahaman akan 
kopi diwujudkan dengan 
pembuatan kopi dengan 
cara yang benar. “Baru tahu 
kalau bikin kopi itu asik juga 
ya,” ucap Talitha siswi kelas 
IX yang ikut dalam grup 
Coffee Food Preneur.   

Keasyikan lainnya ada dalam Eco Printing. 
Ketokan talenan dan cobek bersahut–sahutan satu dengan 
lainnya. Beberapa anak mengambil dan mendesain daun 
di atas selembar kain putih panjang. Satu dengan lainnya 
bekerja sama membentuk desain sesuai dengan bentuk 
daun. Ada daun singkong, daun palem, daun kenikir dan 
daun sawo. Tiap-tiap daun di ketok-ketok bahkan juga 
sedikit diuleg. Selanjutnya, pola daun tergambar di kain. 
Proses tadi merupakan cara membuat batik dengan bahan 
alami. Dalam Eco Printing kepada siswa diajarkan membatik 
tanpa menggunakan bahan kimia. 

Menjadi kreatif dan bermanfaat akhirnya menutup 
serangkaian agenda Spelfa Creative Preneur. Semoga acara 
ini membuat siswa-siswi punya daya saing global yang tidak 
hanya berorientasi nasional. Tentunya bisa mendunia saat 
mereka bisa mandiri dalam berwirausaha. (Def)

Viral petisi online “Justice for 
Audry” menjadi trending 
topic saat ini. Lebih dari 2 juta 
warganet meminta pada 
Komisi Perlindungan Anak 

Daerah (KPAD) untuk memberikan 
sanksi pada pelaku pengeroyokan 
yang dilakukan oleh 12 siswa SMA dari 
sekolah yang berbeda terhadap Audry,  
siswa SMP di Pontianak. Pengeroyokan 
terjadi bukan tanpa alasan. Gara-gara 
komentar dalam sosmed yang berakhir 
dengan pengeroyokan. Pengeroyokan 
pelajar biasanya didominasi oleh siswa 
putra, sekarang pun sudah mulai 
merambah siswa putri. 

Terlepas dari apakah permasalahan itu 
termasuk remeh atau tidak, tentunya 
menjadi kajian yang berharga bagi 
kita semua, khususnya orang tua 
dan para pendidik. Peran orang tua 
berpengaruh pada tumbuh kembang 
dan terbentuknya karakter anak. 
Pendampingan dan pengawasan anak 
ketika menggunakan media sosial 
merupakan hal yang penting dilakukan 
oleh orang tua untuk menghindarkan 
anak-anak dari konten dan sikap 
negatif dalam menerima informasi. 

Memang, tidak bisa dipungkiri, derasnya 
arus globalisasi membawa dampak 
baik positif maupun negatif bagi 
seluruh umat manusia, tak terkecuali 
remaja. Perubahan-perubahan terjadi 
di setiap lini kehidupan manusia. Tidak 
ada yang kebal terhadap perubahan 
tersebut, termasuk dunia pendidikan, 
yang nota bene institusi pencetak 
sumber daya manusia.  Untuk itu, 
apa saja yang harus dilakukan oleh 
dunia pendidikan, utamanya guru 
untuk mencegah tangkal, dampak 
dari jejaring sosial atau internet yang 
nampaknya sudah menjadi tuntunan 
bagi para remaja? 

Untuk itu salah satu pintu masuk untuk 
dapat memperkuat karakter siswa 

melalui rekayasa lingkungan dengan 
membudayakan literasi di sekolah. 
Mengapa literasi? Secara konseptual, 
pengertian literasi yang diadaptasi 
dan disosialisasikan Kemdikbud 
bukanlah sekadar kegiatan membaca 
dan menulis, tetapi lebih dari itu, 
literasi dipahami sebagai kemampuan 
mengakses, mencerna, mengelola, 
dan memanfaatkan informasi secara 
cerdas. Peserta didik diharapkan 
dapat berpikir lebih kreatif, kritis, dan 
tanggap dalam menerima informasi 
yang diterima melalui jejaring sosial 
atau internet.

Dimensi literasi dasar yang digaungkan 
dan menjadi program nasional oleh 
pemerintah ada 6, yaitu satu, literasi 
baca tulis,  yaitu terkait dengan 
pengetahuan dan keterampilan 
membaca, menulis, memahami, 
mengelola, dan menggunakan teks 

tertulis untuk mencapai 
tu juan .  Dua ,  l i t e ras i 
numerasi, literasi yang 
berupa angka-angka dan 
simbol matematika untuk 
memecahkan masalah 
praktis dalam kehidupan 
sehari-hari. Tiga, literasi 
sains, kemampuan dasar 
untuk terlibat dan peduli 
pada isu-isu berkaitan 
dengan sains. Keempat, 

literasi digital, kemampuan dasar 
dalam memahami, menjalankan, 
dan  merancang konten komunikasi 
pada media digital. Kelima, literasi 
finansial, kemampuan dasar terkait 
pengelolaan keuangan. Keenam, 
literasi budaya dan kewargaan,  
kemampuan dasar untuk bersikap 
terhadap budaya Indonesia sebagai 
identitas bangsa dan memahami 
hak serta kewajiban sebagai warga 
masyarakat.

Untuk menjadikan program literasi 
sukses yang berdampak pada 
penguatan karakter siswa. Terlihat 
dengan masyarakatnya yang 
literat dan berkarakter? Nah, mari 
membumikan literasi.

(lemah) imannya, aqidahnya, pendidikannya, akhlaknya, 
pendidikannya maupun hartanya.” Pesan tersebut 
mengandung arti bahwa Rasulullah menginginkan 
semua umat muslim itu mandiri. Bagaimana agar 
kemandirian dicapai? Di antaranya, mendidik anak-anak 
dengan mengajarkan bagaimana menjadi pengusaha/
interpreneur.
Industri kreatif sedang gencar-gencarnya digaungkan 
anak muda milenial. Selanjutnya kita sebagai muslim di 
era milenial dihadapkan terhadap dua pilihan, menjadi 
pengusaha ataukah menikmati hasil dari apa yang 
diusahakan pengusaha. Sebagai umat muslim yang 
memahami potensi yang perlu terus dikembangkan, 

Penguatan
Pendidikan Karakter
melalui Budaya Literasi
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Menebar kebaikan melalui sebuah karya. 
Itulah prinsip inspiratif yang dipunyai oleh 
OSIS, MPK, Remas, dan siswa-siswi SMP Al 
Falah Deltasari. Mereka sudah menampilkan 
inspirasi terbaik yang mendidik dalam sebuah 

drama di acara Al Falah Exhibition  yang digelar di Mall City 
of Tomorrow Surabaya (Citos), Jumat (15/03/2019). Dalam 
acara tersebut, mereka terdiri dari perwakilan OSIS, MPK, 
Remas, dan beberapa kreator berbakat siswa-siswi SMP Al 
Falah Deltasari. Kolaborasi apik mereka ditampilkan dalam 
sebuah drama yang bertajuk Meneladani Kemuliaan Nabi 
Nuh. 

Dalam drama yang disajikan secara apik dan kolosal 
tersebut. Terinspirasi dari cerita sederhana di sekolah. 
Dikisahkan seorang anak bernama Arimbi yang putus asa 
karena nilai pelajaran bahasa Indonesianya selalu kurang 
memuaskan. Di tengah rasa apatis dan putus asa, ustazah 
memberikan motivasi melalui kisah Nabi Nuh. Cerita 
nabi Nuh menggambarkan kegigihan dalam berusaha 
menyadarkan kaumnya supaya menyembah Allah Swt. 
Menyerahkan segala persoalan dan permasalahan hanya 
pada Allah. Arimbi yang putus asa pun lantas tidak menjadi 
sedih. Karena, Nabi Nuh sepenuhnya pasrah hanya pada 
ketentuan Allah. Nabi Nuh mengajarkan pantang menyerah 
pada keadaan apapun di akhir cerita. 
Kisah Nabi Nuh dalam drama ini diceritakan secara 
lugas, sederhana, dan edukatif, sehingga menarik minat 
dan antusiasme penonton. Bahkan, sebagian penonton 

Pesan Pendidikan
dalam Pentas Drama 

mengabadikan penampilan siswa-siswi SMP Al Falah 
Deltasari ini dengan kamera smartphone milik mereka.
Untuk menampilkan drama secara maksimal, persiapan 
siswa-siswi ini terbilang sangat singkat. Mereka diberi 
waktu dua minggu untuk berlatih, mempersiapkan kostum, 
properti, dan tata panggung. Belum lagi waktu latihan 
yang harus mengambil jam pembelajaran. Alhamdulillah, 
kerja sama yang baik akan antara guru mata pelajaran 
dengan pelatih berlangsung dengan baik dan komunikatif. 
Hal tersebut menyulut tekad dan mengobarkan semangat 
mereka menampilkan yang terbaik. 
Tidak hanya sekadar menyampaikan pesan, mereka juga 
menjadikan drama sebagai bentuk solidaritas. Seperti yang 
mereka tunjukkan dalam acara ulang tahun YDSF (Yayasan 
Dana Sosial Al Falah) ke-32, Ahad (31/03/2019). Dalam acara 
tersebut, siswa-siswi SMP Al Falah Deltasari menampilkan 
drama yang berjudul Tangisan di Hari Jumat. Penampilan 
drama tersebut sebagai reaksi atas peristiwa terosisme yang 
terjadi di Selandia Baru.

Mereka mempertunjukkan kekejaman-kekejaman teroris 
yang menembaki jemaah yang sedang berdoa seusai 
salat Jumat secara detail. Persis seperti kejadian-kejadian 
yang ada dalam video yang beredar. Melalui drama yang 
mereka tampilkan, siswa-siswi SMP Al Falah Deltasari ingin 
menunjukkan bahwa terorisme tidak layak mendapatkan 
tempat di tengah-tengah masyarakat. Terorisme bukan 
tindakan manusia yang punya agama. (Toti)

Osremkafa, kata yang sudah 
biasa terdengar bagi warga 
SMP Al Falah Deltasari 
( S M P D ) .  O s r e m k a f a 
maksudnya OSIS, Remas, 

MPK, itulah organisasi kebanggaan di 
SMPD. Organisasi tersebut yang digemari 
oleh hampir seluruh siswa. Mengapa? 
Tidak semua siswa bisa lolos dan menjadi 
pengurus organisasi. Maka dari itu akan 
ada rasa bangga yang tersirat dihati kami 
yang berhasil lolos. Tetapi, pada saat 
ketika kami berhasil lolos, sebenarnya 
semakin banyak tanggung jawab yang 
kami emban. 
Berawal dari rasa percaya teman-teman 
yang sudah memilih kami sebagai wakil 
mereka di organisasi. Pekerjaan sekolah 
yang berbaris mengantri, ulangan harian 
yang terus bermunculan, kegiatan 
tahunan organisasi, rapat rutin tiap 
bulannya, dan masih banyak lagi yang 
kami dapatkan. Sehingga rasa tanggung 
jawab menjadi pembelajaran yang 
mengakar dalam hati dan otak.
Mendapat amanah menjadi pengurus 
dari salah satu organisasi yaitu MPK 

Pelajaran Tuntas, Organisasi Juga Oke
bukanlah hal yang mudah. Berbagai 
rintangan harus saya dan teman-teman 
lalui. Tetapi dengan niat karena Allah, 
dorongan orang tua, guru, dan teman-
teman menjadikan kami harus terus 
semangat menjalaninya. Organisasi 
juga menjadi salah satu batu lompatan 
saya untuk menjadi lebih baik dan terus 
lebih baik ke depannya.

Manajemen waktu sangat perlu dalam 
mengatur jadwal membagi kapan 
kami harus mengurus sekolah atau 
mengurus organisasi. Bahkan, tidak 
jarang pula di tiap-tiap organisasi 
mengadakan rapat yang bersamaan 
dengan pelajaran. Meninggalkan kelas 
dan mengejar pelajaran sudah jadi 
menu makan kami sehari-hari. Itulah 
tantangannya, kami bangga sudah bisa 
menyeimbangkan keduanya. Kami juga 
telah berjanji ketika tes sebelum LDKS 
untuk siap meninggalkan kelas dan 
mengejar pelajaran yang tertinggal. 
Kalau kita tidak mampu mengatur 
waktu, maka pelajaran akan turun dan 
organisasi akan tidak terurus. Karena, 
tujuan utama menjadi pengurus 
organisasi adalah untuk mengisi waktu 

lebih bermanfaat di sekolah. Tentunya 
dengan tidak boleh menduakan 
pelajaran dan punya capaian prestasi 
akademik.

Rasa bangga akan muncul ketika 
kami bisa melalui semua rintangan 
itu dengan cukup baik. Organisasi 
terorganisir dengan baik, pelajaran 
menjad i  tantangan bersa ing 
secara sehat dengan teman-teman 
seangkatan. Beruntungnya, di 
organisasi ini saya bisa mengenal lebih 
dalam teman-teman yang biasanya 
sebatas mengobrol. 
Osremkafa tidak pernah menjadi 
batasan bagi saya dalam belajar 
dan menulis. Justru dengan saya 
berorganisasi saya menjadi mudah 
beradaptasi dengan teman-teman 
yang baru saya kenal. Banyak sekali 
pengalaman yang tidak bisa kami 
dapatkan selain dari menjadi pengurus 
organisasi. Kami akan selalu menjadi 
bagian terbaik untuk adik-adik kelas 
yang ingin bergabung. Saya bangga 
ikut Osremkafa, bagaimana dengan 
kalian? (Putri)
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Siapa yang tidak tahu khasiat madu? Dalam 
Al Quran disebutkan bahwa madu memiliki 
khasiat sebagai obat yang menyembuhkan 
bagi manusia (Q.S. An Nahl, 68-69). 
Ditegaskan pula oleh Rasulullah Saw, 

“Hendaklah kalian menggunakan dua obat yaitu 
madu dan Al Quran.” Setiap muslim meyakini akan 
manfaat dan khasiat madu yang luar biasa untuk 
penyembuhan suatu penyakit. Bahkan orang berani 
merogoh kocek sampai jutaan rupiah untuk sebotol 
madu.
Tak salah bila perburuan di Petik Madu menjadi 
destinasi field trip 2019 kelas VII SMP Al Falah 
Deltasari. Apa pasal? Pembelajaran di Petik Madu 
sarat  entrepeneurship. Budidaya lebah sampai 
dengan panen madu. Varian produk yang dihasilkan 

Petik Madu,
Wahana
entrepreneurship

serta kelas-kelas mikrobiologi yang tersedia di wahana ini 
menginspirasi untuk menciptakan ide-ide kreatif lainnya.

Dalam pelaksanaan wisata  ada dua wahana edukasi yang 
dikunjungi. Yang pertama di Petik Madu Lawang. Lokasi objek 
wisatanya strategis  karena  tepat berada di pinggir jalan besar. 
Wisata  kedua di Museum Angkut Malang. Selain rekreasi, siswa 
juga mendapatkan informasi edukatif terkait transportasi mulai dari 
sepeda ontel sampai dengan mobil  modern dengan menggunakan 
listrik, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Dengan menggunakan transportasi 3 bus, rombongan  siswa 
kelas VII yang berjumlah 144   siswa didampingi oleh 16 guru. 
Studi wisata dilaksanakan dihari ketiga pelaksanaan UNBK kelas IX. 
Upacara pemberangkatan dipimpin langsung oleh kepala sekolah. 
Kegiatan diawali dengan doa untuk memperlancar kegiatan Field 
Trip. Perjalanan ditempuh selama dua jam tiga puluh menit.

Peristiwa bencana alam tsunami selalu menjadi 
pelajaran dan hikmah kehidupan bagi kita semua atas 
dahsyatnya kekuasaan Allah Swt. Manusia sebagai 
makhluk yang dikaruniai akal pikiran akan bisa melihat 
dan merasakan kebesaran Allah yang menguasai 

segala alam beserta isinya. Semua makhluk tunduk, tak akan 
mampu menghalau atau menghentikan tsunami, longsor, 
banjir, gempa bumi dan lain-lain. 
Kita hanya mampu mengantisipasi akan datangnya bencana 
alam, dengan cara menjaga alam dari kerusakan tangan-
tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Bisa 
juga dengan melakukan upaya tanggap darurat bencana. 
Terutama yang lebih penting, menjauhi segala bentuk 
perilaku dosa yang dimurkai Sang Pemilik Alam. Allah Swt 
berfirman,  “Dan musibah apa saja yang menimpa kalian, maka 
disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri, dan Allah 
memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu),” 
(Asy Syuura/42:30).

Bencana alam yang bertubi-tubi datang menyisakan peristiwa 
pilu dan menyentuh hati. Bencana hampir datang bersamaan. 
Di antaranya, korban bencana alam di Palu, Lombok, 
Palembang, dan Banten. Semua itu telah menyadarkan kita 
untuk saling peduli dan merasakan kesedihan. Rasa turut 
berduka tersebut oleh Remas dan Osis SMP Al Falah Deltasari  
bekerja sama dengan YDSF (Yayasan Dana Sosial Al Falah) 
diwujudkan dalam   bentuk bantuan  warga terdampak 
tsunami Banten. 
Kami Verrel, Ali, dan Gerry berangkat menuju Banten 
bersama rombongan, SMP Al Falah Deltasari dan Tim YDSF. 
Perjalanan ditempuh jalur darat dengan kurun waktu hampir 
7 jam. Perjalanannya memang cukup melelahkan. Waktu 
hanya sempat digunakan untuk istirahat untuk salat Jumat 

Mengasah Jiwa Sosial,
Bantu Korban Tsunami Banten

dan makan siang. Seketika itu kami terenyuh saat salat 
Jumat  di masjid As Salafi Banten. Masjid yang sudah tua ini 
namun masih terlihat kuat menampung penuhnya jamaah. 
Melihat mereka memenuhi masjid, takzim kami mengucap 
Subhanallah.
Pengalaman seru yang tak terlupakan salah satunya saat kita 
merasakan sendiri bagaimana rasanya guncangan gempa 
kecil. Keseruan lainnya saat anak-anak diajari cara mengemas 
dan mengepak sembako. Semua saling bahu-membahu 
antara Tim SMP Al Falah dan YDSF. Ada 25 paket sembako 
berupa beras, gula, susu, minyak, ikan sarden, kecap, garam 
yodium, kopi dan lain-lain. Dana lainnya  dikhususkan 
untuk pembuatan perahu warga korban Tsunami Banten 
dan mental recovery muslim Uighur. Sesampainya di sana, 
kami langsng membagikan sembako kepada korban serta 
berdoa bersama agar bencana ini menjadi hikmah terbaik 
dan terakhir di Indonesia. 
Kami mendengar cerita langsung dari Pak RW tentang korban 
bencana. Saat sebelum tsunami datang mereka sekeluarga 
makan bersama di teras rumah. Mendengar ada letupan 
yang keras, Bapak sekeluarga langsung lari, takut guncangan 
sangat dahsyat. “Kami berlari menuju bukit. Sebelum sampai 
di bukit, air laut sudah di belakang mengejar dengan 
ketinggian sepohon kelapa, 9-10 meter. Alhamdulilah, air itu 
tidak sampai menyeret kami. Air tersebut tiba-tiba berhenti 
dan kembali ke laut menyeret semua rumah dan bangunan 
serta kapal-kapal hancur semua,” cerita Pak RW. 
Belum seberapa kesulitan kita selama ini. Sudah sepatutnya 
kita senantiasa menambah rasa syukur, menjauhi keluh kesah, 
dan terus mendoakan yang terbaik untuk saudara-saudara 
kita yang sedang mendapat musibah. (Verrel dan Ind)

Sesampai di Petik Madu, ada dua kelas yang diikuti, yaitu kelas 
lebah untuk semua siswa.  Berikutnya, kelas mikrobiologi. Pada kelas 
mikrobiogi siswa dibagi menjadi 3 kelompok besar yang terdiri dari 
kelas yogurt, budidaya jamur dan nata de honey (honey kombucha). 
Siswa mengikuti pembelajaran dan menggali informasi terkait 
ekosistem lebah, budidaya lebah, teknis beternak sampai dengan 
panen madu.  Begitu pula kelas mikrobiologi. Siswa praktik 
membuat yogurt dan nata de honey. Di kelas budidaya jamur, siswa 
mendapat pelatihan cara membuat media sampai panen jamur.  
Banyak pertanyaan kritis muncul, sehingga proses pembelajaran 
menjadi hidup. Hal ini disebabkan pembelajaran dengan objek 
langsung, mempermudah siswa untuk memahami materi yang 
diajarkan dan merangsang keingintahuan siswa terhadap materi 
ajar. Pembelajaran dengan objek riil memberikan pengalaman 
nyata yang tidak mudah dilupakan oleh siswa. Hal ini sesuai dengan  
teori Dale’s Cone Experience (Kerucut Pengalaman Edgar Dale). 
Edgar Dale seorang pakar bidang pendidikan.
Sekali merengkuh dayung dua tiga pulau terlampaui. Melalui 
kegiatan rekreatif dan edukatif, siswa dibekali dengan jiwa dan 
semangat entrepreneurship (kewirausahaan) sebagai modal masa 
depan. (Wanti)
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Kiprah SMP DeltasariKiprah SMP Deltasari

Salam Pramuka. Dalam 
rangka memberikan bekal 
dan pemahaman tentang 
Pramuka Garuda kepada 
para siswa, maka Gudep 

(Gugus Depan) 18.147-18.148 
Pangkalan SMP Al Falah Deltasari, 
Waru, Sidoarjo mengadakan 

Sosialisasi Pramuka Garuda

Pada tanggal 22 hingga 25 April 2019 siswa 
kelas IX SMP Al Falah Deltasari telah melakukan  
Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). 
Selama lima hari pada tanggal 25 Maret 
hingga 1 April juga melaksanakan Ujian 

Sekolah Bersama Nasional (USBN). Sebelumnya telah 
dilaksanakan try out sekolah, Diknas maupun try out 
Foksi. Siswa kelas IX melakukan persiapan matang 
untuk menghadapi UNBK maupun USBN, intensif, 
dan super intensif merupakan langkah ikhtiar yang 
dilakukan, tidak hanya itu mereka juga beramal dengan 
mengunjungi panti asuhan dan melakukan bakti sosial. 
Semua ikhtiar ini dilakukan untuk mendapatkan hasil 
yang seoptimal mungkin demi prestasi. 
Ikhtiar adalah cara untuk mencapai tujuan dan prestasi, 
diharapkan ikhtiar optimal mampu mendapatkan 
hasil yang optimal pula. Akan tetapi kadang merasa 
bahwa ikhtiar keras yang telah dilakukan menjadi 
sia-sia karena mendapatkan hasil yang tidak sesuai 
harapan, menjadi kecewa, merasa menyerah, menangis, 
dan seakan keberuntungan takberpihak pada kita. 
Bukankah keberuntungan terjadi karena persiapan 
bertemu dengan kesempatan? Keberuntungan 
selama ini yang berkembang di masyarakat membuat 
kita merasa pesimis. Dia tidak pintar, tapi beruntung 
nilainya bagus. Selama ini dia biasa-biasa saja tetapi 
beruntung mendapat juara I. Kalimat itulah yang sering 
muncul.

Dengan Ikhtiar Terbaik,
Keberhasilan Mendekat

Keberuntungan itu dibangun dari sebuah karakter, 
berperilaku baik, kerja keras, disiplin, persiapan 
matang, dan kemudian bertemu kesempatan. Selama 
berusaha keras, melakukan persiapan matang, dan 
beramal baik, menolong sesama, yakinlah itu sebuah 
keberuntungan. Tentang sebuah hasil yang kita dapat, 
hanyalah sebuah akibat dari sebuah sebab. Selama 
sebab yang kita buat positif, pada akhirnya pasti 
terakumulasi positif pula. Mungkin belum sekarang 
mendapatkan prestasi, tapi bisa jadi nanti.
Karakter seseorang tak ditentukan dari caranya 
merayakan kemenangan, tapi justru saat menemui 
kegagalan. Jadi, seberapa pun rasa ingin menyerah 
tetaplah bangkit, terus bergerak, beradaptasi, 
yakinlah. Kita tidak pernah tau bahwa ketika kita 
menyerah ternyata kita tinggal selangkah lagi dengan 
kemenangan. Teruslah bergerak maju walaupun 
langkah tertatih, pastikan tetap maju. Kemenangan 
itu sedekat kening dengan sajadah ketika bersujud. 
Pemenang adalah mereka yang mampu bertahan 
sampai akhir. Dan, Allah bersama hambanya yang 
bertahan sampai akhir.
Mari para generasi Lembaga Pendidikan Al Falah 
Surabaya,  teruslah bangkit dan mandirikanlah 
diri kalian sendiri! Jika kalian sudah mandiri maka 
mandirikanlah orang-orang yang disekitarmu! Itulah 
rahmatan lil alamin. (Arnita)

Sosialisasi Pramuka Garuda pada 
hari Sabtu, 16 Februari 2019.
Wakil Ketua Kwarcab Sidoarjo, 
Dr. Abd. Munif selaku pembicara 
pada acara tersebut mengatakan, 
sosialisasi Pramuka Garuda ini 
dikuatkan karena mengingat UU 
Nomor 12 Tahun 2010 tentang 
Gerakan Pramuka yang turut aktif 
memberikan kontribusi bagi Bangsa 
dan Negara.
Ka rena  m as i f nya  ge rakan 
pramuka, hanya keorganisasian 
sekolah tersebut yang dibuatkan 
Undang-undang oleh Pemerintah. 
Menengok OSIS (Organisasi 
Siswa Intra Sekolah), Paskibraka 
(Pasukan Pengibar Bendera 
Pusaka), Volly dan organisasi 
lainnya yang belum dibuatkan 
perundang-undangannya. Yang 
baru saja dibuatkan undang-
undang di bidang Kesehatan yakni, 
PMI (Palang Merah Indonesia). 
“Di regulasi tingkat menteri pun, 

Pramuka sangat diwajibkan ada 
dalam ekstrakurikuler (ekskul) pada 
tiap-tiap sekolah di Indonesia. 
Karena, pramuka garuda ini 
memiliki tingkatan tatanan Pramuka 
dengan kecakapan yang tertinggi,” 
tegasnya.
Pramuka Garuda, kata Kak Munif, 
merupakan seorang Pramuka 
yang teladan dan memenuhi 
persyaratan serta memiliki tanda 
Garuda yang sudah diberikan. Hal 
senada dengan Kak Munif, Pembina 
Satuan SMP Al Falah Deltasari, Fauzi 
Rizal juga menambahkan, gerakan 
Pramuka yang masif di Indonesia 
disebabkan adanya relasi hubungan 
Internasional.

“Ditambah lagi, pada 2 Juni 2019, 
diadakan pertemuan di kota Jenewa-
Swiss, Eropa. Maka dari itu kami 
siapkan pejuang-pejuang Pramuka 
Garuda terlibat dalam pertemuan 
akbar tersebut,” pungkasnya. Lanjut 
Kak Fauzi, “Delegasi yang akan 

dikirimkan merupakan dari Kwartir Cabang yang 
akan diseleksi dan dilantik oleh Kwartir Daerah 
dan akan diberangkatkan oleh Kwartir Nasional 
dengan berbagai event ranah daerah, nasional, 
dan internasional.”
Di sela-sela acara sosialisasi Pramuka Garuda, 
pembicara dan seluruh peserta menyanyikan 
irama pendek lagu Pramuka yang diulang-
ulang dan sambil bertepuk tangan pramuka 
yang berbunyi, “Jayalah Pramuka SMP kita SMP 
Al Falah rajin terampil dan gembira berakhlak 
mulia.”
Perlu diketahui, Pramuka Garuda di SMP Al 
Falah Deltasari ini merupakan sekolah yang 
ketiga di Sidoarjo yang mengadakan Sosialisasi 
Pramuka Garuda sejak tahun 1961 Pramuka 
masuk di Indonesia. Karena meraih Pramuka 
Garuda membutuhkan proses dan daya juang 
yang cukup tinggi, maka tidak banyak sekolah-
sekolah yang telah mengantarkan siswa-
siswinya untuk meraih Pramuka Garuda. Di 
kota Sidoarjo, sekolah yang pertama kali 
telah mengantarkan siswanya untuk meraih 
Pramuka Garuda yaitu SMPN 2 Krembung dan 
yang kedua SMPN 2 Sidoarjo. Sekolah Islam di 
Indonesia yang baru mengantarkan siswanya 
meraih Pramuka Garuda adalah SMP Islam Al 
Azhar Jakarta. Kak  Munif berharap SMP Al Falah 
Deltasari menjadi sekolah Islam kedua yang 
mampu mengantarkan siswa-siswinya meraih 
Pramuka Garuda. (arif)
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Salam Pramuka! Bravo, Pramuka Spelfa Deltasari! 
Terbayar sudah, kelelahan adik-adik pramuka 
dengan diraihnya juara II cabang fotografi pada 
Aksi Lomba Tingkat Penggalang (ALTP) se-kota 
Surabaya dan Sidoarjo pada hari Sabtu, 23 Februari 

2019. Kegiatan ALTP ini dilaksanakan di Alesco (Al-Hikmah 
Leadership and Scout Competition) bertempat di SMA Al 
Hikmah Surabaya, diikuti oleh sekitar 50 regu penggalang 
putra dan putri. SMP Al Falah Delatasari mengirimkan 2 
regu penggalang (putra dan putri), tiap-tiap regu terdiri 
atas 10 anggota. 
Sebelum mengikuti ajang tersebut, tim pramuka Spelfa 
Deltasari memang telah melewati rangkaian latihan yang 
berlangsung singkat, yaitu sekitar 8 kali pertemuan. Mereka 
dibina oleh Kakak-kakak Pembina Pramuka Spelfa Deltasari 
dengan materi kepramukaan dan materi umum. Terdapat 
6 cabang yang dilombakan, yaitu PBB Variasi, Pionering, 

Jendela KeluargaKiprah SMP Deltasari

Pramuka Spelfa Juara di Alesco

Al Falah, kami kenal sebagai sekolah yang 
mampu menyeimbangkan pendidikan 
akhlak dan kebutuhan pendidikan bagi anak 
dalam menyongsong era global. Selain itu, 
Al Falah juga memiliki dan menerapkan 

sistem pembelajaran yang berbasis karakter seperti 
life skill, homestay, kader Al Falah dan Persamuh. 
Kegiatan-kegiatan tersebut memiliki beberapa tujuan. 
Di antaranya adalah melatih anak untuk lebih mandiri.
Peran sekolah dalam dunia pendidikan lebih sebagai 
mitra bagi keluarga siswa.  Orangtua memiliki peran 
utama. Maka dari itu kami sangat mengandalkan 
komunikasi dengan pihak sekolah. Selama ini 
komunikasi kami dengan sekolah berjalan dengan 

Biodata Keluarga
Ayah : Agus Pudjianto, S.Si, Apt.
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Ibu : Desi Dwi Wirastuti, S.H.
Pekerjaan : Karyawati Swasta
Ananda : Kinanthi Elmira Putri
  (kelas VI-B SD Al Falah Surabaya)
  Rahadyan Javier Hutomo
  (kelas IV-A SD Al Falah Surabaya)

 Komunikasi Luwes,
 Kunci Sukses

baik. Kami menyebutnya  cenderung luwes. Kami 
sangat mendukung hal tersebut. Sehingga, dengan 
begitu kami dapat menindaklanjuti program yang ada 
di sekolah. 

Pola kedisiplinan yang membentuk karakter anak 
bermula dari rumah. Kami juga berusaha menerapkan 
pola kedisiplinan dan kemandirian sedini mungkin. 
Kami memulainya dari salat tepat waktu, datang tepat 
waktu di sekolah, dan menyiapkan perlengkapan 
sekolah secara mandiri. 
Dalam mengembangkan kreativitas, sebagai orangtua 
kami akan selalu mendukung dan berusaha memberi 
fasilitas yang berhubungan dengan kreativitas, 
minat, dan bakat anak-anak kami. Sebagai orangtua, 

kami pun berusaha mengarahkan potensi 
yang dimiliki oleh anak-anak kami sebaik 
mungkin. 
Ruang keluarga adalah tempat favorit kami. 
Sambil menonton TV, kadang  kami saling 
bercerita tentang aktivitas harian yang 
dialami. Dengan begitu, kami berharap anak-
anak dapat mencurahkan isi hatinya pada 
kami selaku orangtuanya. Besar harapan 
kami agar anak-anak siap menyongsong 
masa depan dengan berbekal karakter 
akhlak yang kuat dan menjunjung tinggi 
nilai-nilai Islam. Motto keluarga kami, 
awalilah segala sesuatu dengan niat yang 
ikhlas semata-mata untuk beribadah 
kepada Allah Swt. Subhanallah. (Izzaty)

Poster 2 Dimensi, Fotografi, Golden Scout dan Gatur Lantas.

Lomba yang dihelat di dalam kondisi panas semakin 
menambah daya juang adik-adik. Faktanya, mereka 
tetap semangat dan tidak kenal lelah. Memang begitulah 
seharusnya pramuka. “Di sini senang, di sana senang, di 
mana-mana hatiku senang. Di hutan senang, di sawah 
senang, di mana-mana hatiku senang.” Pramuka Spelfa 
Deltasari memang ditempa untuk mampu eksis dalam 
segala kondisi, tidak manja, dan mudah menyerah. Dan, 
terbukti, mereka berhasil meraih prestasi.

Salah satu Kakak Pembina Pramuka mengungkapkan 
bahwa porsi latihan memang masih kurang, sehingga 
ketika mendapat juara, hal itu menjadi berkah bagi usaha 
tim dari Kakak-kakak Pembina dan adik-adik peserta lomba. 
Juara yang telah diraih tersebut insyaAllah akan semakin 
meningkatkan motivasi kami untuk semakin giat berlatih 
dan berupaya untuk menjadi juara di ajang kepramukaan 
berikutnya. (Arif)
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Sang JuaraSang Juara

Kejuaraan Pencak Silat Paku  
Bumi Open tingkat Asia 
dan Eropa digelar di GOR 
Padjajaran dan GOR Tri Lomba 
Juang Bandung. Alhamdulilah 

siswa SMP Al Falah Deltasari (SMPD) 
berhasil merebut Juara I kategori 
pencak silat kategori tanding atas 
nama Alif Pratignyo kelas VII.  Tidak 
hanya itu, SMPD juga meraih Juara II 
kategori tanding, oleh Akiko Ainuno 
dan kategori seni tunggal putra atas  
nama Dimas Wisnu Wardhana dan Rafif 
Nizar Musyaffa. Tambahan juara lagi 
diraih oleh Nanda Pratama Yudhayana 
dan Zackky Kautsar yang merebut 
Juara III kategori tanding. Sementara 
untuk juara III kategori seni diraih oleh 
Athallah Zaky Rifqiandhy. Keberhasilan 

SMP Al Falah Deltasari
Juara Pencak Silat

Tingkat Asia-Eropa Olahraga panahan sekarang ini lagi menjadi trend. 
Club panahan juga mulai menjamur. Sudah banyak 
penggemarnya, dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa, 
bahkan orang tua. Peserta yang ikut tidak hanya orang 
laki-laki tetapi juga dari kaum hawa. Padahal, cabang 

olahraga panah sejak Pekan Olahraga Nasional (PON) pertama tahun 
1948 sudah ikut dipertandingkan meskipun organisasi Persatuan 
Panahan Indonesia (Perpani) dibentuk baru tahun 1953.
Siswa SMP Al Falah Deltasari memiliki dua atlet panah yang telah 
mengukir prestasi. Mereka adalah Abyan Razan dan Lintang Aulia 
Pindhahapsari. Mereka ikut olahraga cabang panahan. Selain 
mengikuti ekstrakurikuler panahan di sekolah, keduanya juga ikut 
club di luar sekolah. Untuk meraih prestasi tentu diperlukan latihan 
ekstra dari kebanyakan orang. Olahraga panahan menjadi penyaluran 
hobi dan kesenangan. Dari kedua sebab tersebut, Izan dan Lintang 
bisa mengukir prestasi optimal. Tentunya untuk hasil maksimal tetap 
diperlukan kedisiplinan saat berlatih dan doa yang tak kunjung usai. 
Izan begitu sapaan akrab Abyan Razan telah mampu membuktikan 
prestasinya dengan disiplin berlatih dan sabar atas segala kesulitan. 
“Saya tak pernah lelah berlatih setiap akhir pekan, selalu diantar mama. 
Walaupun mungkin hari libur ya tetap latihan,” ujarnya.
Tidak mudah bagi Izan untuk meraih prestasi, dukungan orang tua. 
Semangat, dan kesadaran diri untuk berlatih menjadi modal dasar 
berprestasi. Dalam sepekan, ananda bisa latihan panahan 2-3 kali 
dengan durasi setiap latihan minimal 2 jam.  Kerja keras Izan ini, telah 
berhasil dibuktikan dengan capaian prestasi tingkat kabupaten dan 
provinsi. Rasa capek dan lelah selama latihan bisa hilang seketika lunas 
terbayar setelah meraih prestasi. Di antaranya juara 2 dan 3 tingkat 
kabupaten Sidoarjo di lapangan Jenggolo. Juara 1 kejurda tingkat kota 
Surabaya dan Juara 3 tingkat provinsi di lapangan KONI Surabaya. 

Sama dengan Izan. Prestasi  di bidang panahan juga diraih Adek 
kelasnya yang bernama Lintang Aulia. Dibuktikan dengan capaian 
prestasi panahannya yang berhasil meraih Juara 3 Piala KONI Surabaya. 

Prestasi ini turut menorehkan deretan prestasi 
yang diraih oleh SMP Al Falah Deltasari. Hal ini 
membuktikan bahwa prestasi optimal sejalan 
dengan doa dan kedisiplinan yang maksimal. 
Capaian kejuaraan di berbagai bidang ini 
membuktikan bahwa sekolah SMP Al Falah 
Deltasari terus menumbuhkembangkan 
budaya berprestasi. Maju terus, semangat. 
(Ind.)

Panahan
SMP Al Falah Deltasari
Ramai Prestasi 

Beliau SAW bersabda, “Berlatihlah 
memanah dan berkuda. Dan 

jika kalian memilih memanah 
maka hal itu lebih baik daripada 

berkuda.” (Ahmad, 16699)

meraih banyak juara itu tentu saja 
semakin memperbanyak deret prestasi 
SMP Al Falah Deltasari Sidoarjo.

Semua capaian prestasi selalu diawali 
dengan sikap optimis, berlatih keras dan 
senantiasa berusaha diiringi dengan 
doa. Untuk mengikuti Kejuaraan 
Pencak Silat Paku  Bumi Open tingkat 
Asia dan Eropa ini disiapkan secara 
sungguh-sungguh dan intensif dalam 
kegiatan ekstrakurikuler maupun 
tambahan. Prestasi yang telah dicapai 
semakin memacu semangat untuk 
terus giat berlatih lebih serius. Harapan 
selanjutnya, semoga semua prestasi 
kejuaraan pencak silat ini menjadi 
inspirasi yang lain untuk menorehkan 
prestasi-prestasi lainnya.

Menurut Alif baru pertama kali ikut 
lomba pencak silat internasional 
di Bandung.  Kebahagiaan dan 
kebanggaan dirasakan kedua 
orangtua manakala ananda langsung 
mendapatkan prestasi juara I. Surprise. 
Alhamdulillah tidak sia-sia kerja keras 
dalam latihan sepulang sekolah. Saat 
mendapat prestasi ini, ada peran kedua 
orangtua yang sangat mendukung. 
Selanjutnya ananda termotivasi untuk 
lebih percaya diri saat mengikuti 
lomba internasional yakni di Asia dan 
Eropa. “Kita harus berani mencoba, 
melakukan yang terbaik dalam lomba. 
Tetap istiqomah beribadah, tidak boleh 
sombong,” pesan orangtua Alif kepada 
ananda.yang juara. (Rofiq)
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Korupsi adalah tindakan seseorang yang 
menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu 
masalah atau organisasi untuk mendapatkan 
keuntungan. Pada peringatan Hari Anti Korupsi, 
Kejaksaan Kabupaten Sidoarjo memperingati 

dengan cara yang berbeda, yaitu mengadakan lomba cerdas 
cermat antarpelajar SMP. Pesertanya adalah perwakilan 
pelajar SMP di Sidoarjo. Kegiatan ini dimaksudkan untuk 
mengajarkan pelajar sejak dini, bahwa korupsi itu perilaku 
kejahatan melanggar hukum yang harus dihentikan. 
Harapannya, para generasi muda tidak menjadi bagian 
pelaku korupsi. Sebaliknya, mereka bisa memutus mata 
rantai perilaku korupsi. 
Ada lebih dari dua puluh sekolah yang berpartisipasi 
dalam lomba cerdas cermat anti korupsi ini. Setiap sekolah 
mengirimkan satu tim yang terdiri dari tiga siswa. SMP Al 

Juara Lomba
Cerdas Cermat

Hari Anti Korupsi

Falah Deltasari diwakili oleh Ragnar Aidan Wijaya, Izzah Faiq 
Putri dan Salman Al Hanif. Dalam mengikuti lomba cerdas 
cermat ini, setiap tim peserta mendapat bahan materi dari 
panitia. Persiapan untuk belajar materi ada waktu tiga pekan. 
“Kita persiapan kurang lebih tiga pekan, menghafal pasal-
pasal, hal-hal tentang korupsi, dan latihan tanya jawab 
bersama teman-teman dengan Ustazah Arnita” ujar Ragnar.

Kegiatannya ada dua sesi, pertama diberi pertanyaan kurang 
lebih lima belas soal tiap regu, seputar pelanggaran korupsi. 
Pertanyaan diberikan secara bergiliran dengan regu yang 
lain. Kemudian dilanjutkan dengan adu cepat, menjawab 
pertanyaan dari panitia tentang azas keterbukaan, kepastian 
hukum dan pasal-pasal. Akhirnya, jerih payah terbayar 
sudah dengan berhasil meraih Juara II di antara lawan-lawan 
tangguh lainnya. “Senang sekali, karena bisa menambah 
prestasi dan pengalaman untuk bersaing. Bisa lebih 
semangat belajar lagi agar bisa meraih prestasi ditingkat 
provinsi maupun nasional” terang Ragnar. 
Prestasi harus diraih dengan usaha dan banyak belajar dari 
pengalaman orang lain atau diri sendiri. Semua itu harus 
dilalui dengan semangat dan sabar untuk meraihnya. Karena 
tidak semua orang bisa meraih prestasi yang diinginkan. 
Antara keinginan dan usaha perlu perjuangan nyata dalam 
meniti jalan dalam kehidupan. Tidak ada ceritanya prestasi 
bisa kita raih dengan santai-santai tanpa usaha serius dan 
kesabaran. (Ind)

Meraih Juara di Baronas 2019

Prestasi membanggakan kembali 
diukir oleh siswa SD Al Falah 
Surabaya dalam kompetisi lomba 
robot tingkat nasional. Mereka 
sukses merebut juara pertama di 

ajang Lomba Robot Nasional (Baronas 2019) 
yang digelar di gedung Robotika ITS.

Tim robot yang dipimpin Hernawan Santosa 
atau Osa ini berhasil menyingkirkan 

160 tim dari seluruh 
Indonesia. Osa yang 

duduk di kelas VI-A SD 
Al Falah bersama Rayhan 

Amir Radjab  dan Davin 
Adiyatma Putra Ramadan 

ikut dalam nomor line tracer. 
“Saya yang memprogram 

sendiri dengan bimbingan pelatih. Saya 
sudah yakin kalau robot saya bakal juara,” 
ucap Osa.
Kompetisi cukup ketat. Semua peserta serius 
menerapkan aturan yang telah ditetapkan 
oleh panitia. Jika ada aturan yang dilanggar, 
maka peserta siap dinyatakan gugur. 

Pencak silat bukan sekadar 
olahraga bela diri atau adu 
fisik untuk memenangkan 
pertarungan, tapi merupakan 
bagian budaya bangsa. 

Banyak pertandingan yang digelar 
untuk mencetak para pesilat andal 
sekaligus mengembangkan budaya 
tersebut agar terjaga kelestariannya. 

Pencak Silat SD Al Falah
Raih Medali 

Sang JuaraSang Juara

“Sebagai orangtua saya terus dukung. 
Kami ikutkan ekstrakurikuler dan 
bimbingan khusus robotika. Tapi anaknya 
memang suka sehingga konsisten,” kata 
Nani Fitrini, ibunda Osa.  

 Sebenarnya tim robotika dari SD Al Falah 
Surabaya, terutama yang dikomandoi 
oleh Osa sudah banyak meraih prestasi, 
baik nasional maupun internasional. 
Sebelumnya, Osa berhasil menjadi bintang 
di RoboFest 2018 yang digelar di Okayama 
University, Jepang. Setelah kepulangannya 
dari Jepang Osa dan robotnya kembali 
tampil gemilang di ajang International 
Islamic School Robot Olympiad (IISRO) 
yang digelar 7-9 September 2018 di Kuala 
Lumpur, Malaysia. Di ajang tersebut Osa 
menyabet tiga medali emas sekaligus di 
tiga kategori. Semoga prestasi ini terus 
meningkat di masa mendatang. Kiprahmu 
tambah keren. Selamat buat para calon 
teknokrat yang andal dan sholeh. Maju 
terus. (Abdillah) 

Dalam rangka untuk itu,  Turnamen 
Pencak Silat tingkat Kota Surabaya 
di Kapas Krampung Plaza (KAZA) 
City Surabaya dihelat. 

Pertandingan tersebut diikuti oleh 
pesilat dari berbagai sekolah. 
Sebelumnya ada briefing agar para 
siswa tampil dengan percaya diri. 
Terutama dengan latihan secara 
serius dan rutin. Alhamdulillah, 
kerja keras tersebut membuahkan 
hasil membanggakan. 

“Berkat latihan kontinyu, restu 
orangtua dan motivasi dari guru,” 
ujar Ust. Ashari saat menjelaskan 
resep jitu agar bisa menang. 
Untuk medali perak diraih ananda 

M. Yufli Faiz dan Fahreza Maulana. 
Sementara medali perunggu diraih 
ananda Almer dan Alicia Alhayyu 
W . Semoga momentum tersebut 
memberikan pengalaman berharga dan 
dapat menginspirasi siswa-siswi SD  Al 
Falah Surabaya untuk terus berprestasi. 
Aamiin (Abdillah)

Al FAlAh Edisi 67 Juni 2019 Al FAlAh Edisi 67 Juni 2019

5554



Bulan Ramadan dikenal sebagai bulan penuh 
berkah, pintu maaf terbuka. Diwajibkan umat 
muslim di seluruh dunia untuk menunaikan 
ibadah puasa yang memiliki banyak keutamaan. 
Bahkan ada sebuah ungkapan ‘Seseorang yang 

berpuasa dan mereka hanya tidur seharian maka dosanya 
pun juga terampuni’. Begitu utamanya puasa di bulan 
Ramadan.

Ramadan memiliki banyak sejuta kisah yang terukir 
dalam sejarah di berbagai dimensi peradaban umat 
manusia terutama umat muslim. Perang Badar, Perang 
Kahndaq, Penaklukan Konstantinopel, Perang Ain Jalut, 
Perang Tabuk, Ekspedidi Yaman, Pembebasan Spanyol, 
Pembebasan Palestina, terjadi di bulan Ramadan. Para 
prajurit bertempur dalam keadaan puasa Ramadan.
Terfenomenal kisah perang Badar di zaman nabi 
Muhammad Saw. Perang ini terjadi pada 17 Ramadan 
2H (13 Maret 624). Pasukan kecil kaum Muslim yang 
berjumlah 313 orang bertempur menghadapi pasukan 
Quraisy dari Mekkah yang berjumlah 1.000 orang. Setelah 
bertempur habis-habisan sekitar dua jam, pasukan Muslim 
menghancurkan barisan pertahanan pasukan Quraisy, 
yang kemudian mundur dalam kekacauan. Sejarah ini 
bukanlah sejarah biasa, momen dalam peristiwa ini dapat 
diambil untuk pembelajaran kita sebagai umat muslim.
Sejarah Indonesia juga erat kaitannya dengan Ramadan. 
Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dilakukan 
17 Agustus 1945 bertepatan dengan 9 Ramadan 1364 H. 

Akselerasi Kebaikan
Melalui Ramadan 

Pembacaan proklamasi dan upacara dilaksanakan dengan 
sederhana dan penuh khidmat dalam suasana Ramadan, 
peristiwa itu menandakan telah berdirinya sebuah bangsa 
dan negara Indonesia. Penetapan tanggal 17 Agustus di 
hari Jumat pada masa itu juga dengan pertimbangan 
bahwa dipilihnya 17 karena Alquran diturunkan  hari 
ke-17 di bulan Ramadan dan orang muslim melakukan 
salat dalam satu hari 17 rakaat. 

Dari peristiwa bersejarah ini kita dapat menyimpulkan 
bahwa hal baik pasti diberkahi dan diridai oleh Allah Swt 
ditambah lagi pada bulan Ramadan yang penuh berkah. 
Jika tidur saja menghapus dosa apalagi jika kita sedang 
berjuang untuk melakukan kebaikan termasuk belajar. 
Pada bulan Ramadan ini para peserta didik di Lembaga 
Pendidikan Al Falah Surabaya baik jenjang SD maupun 
SMP juga melakukan sebuah perjuangan yaitu masuk 
sekolah untuk melakukan Penilaian Akhir Semester (PAS), 
disusul lagi melakukan bakti sosial dan pondok Ramadan 
serta Mabit. Kegiatan padat ini dapat dilihat sebagai 
sebuah perjuangan yang mulia di bulan Ramadan dan 
semoga peserta didik diberi keberkahan.
Bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah lebih baik 
dibanding 11 bulan lainnya. Mari diisi dengan kebaikan 
yang mampu mengukir prestasi ataupun sejarah 
kehidupan diri kita sendiri. Apa yang telah kita lakukan di 
bulan Ramadan dapat menjadikan kita menjadi individu 
yang berkembang dengan cepat dan mengubah hidup 
kita. Dari hal kecil di Ramadan semoga mampu menjadi 
akselerasi kebaikan untuk 11 bulan ke depan. (Arnita)

Karya SiswaArtikel

Puasa menjadi ibadah yang ditunggu dalam 
dua belas bulan. Sebagai seorang anak dan 
siswa, saya bahagia menjalankan ibadah 
puasa. Mengapa? Karena saat menjadi anak, 
saya bisa lebih mengetahui kebersamaan 

dengan keluarga. Sahur dan berbuka menjadi 
agenda yang tak terlupa. Saat menjadi siswa, 
saya juga bangga bisa berpuasa dan 
aktif dalam agenda kegiatan Ramadan 
di sekolah. Berbagai aktivitas positif 
menjadi tabungan untuk sebelas bulan 
kemudian. Sungguh, Ramadan sangat 
membahagiakan.

Saat Ramadan kita wajib tahu apa saja 
yang menjadi keistimewaannya. Bulan 
Ramadan ialah bulan ketika seluruh 
umat muslim di dunia diwajibkan untuk 
menjalani puasa selama sebulan penuh. 
Kecuali bagi orang-orang yang sakit, orang 
yang dalam perjalanan jauh, orang-orang yang 
lanjut usia, serta wanita hamil dan menyusui. Dalam 
puasa, kita diwajibkan untuk menahan lapar, menahan 
haus, dan menahan hawa nafsu. Syarat dalam berpuasa 
juga terdapat tata caranya. Untuk yang pertama kita 
diwajibkan untuk berniat puasa dan dilakukan sebelum 
terbitnya fajar. Kedua, kita disunnahkan untuk makan 
sahur. Ketiga, kita diharuskan untuk menahan diri 
untuk membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga 

Ramadan
yang Kurindukan

Ayo Membaca
Esteranza Early Syakira kelas IV-D

Lita dan Tata sedang beristirahat di taman. “Yuk, ke 
perpustakaan nanti sepulang sekolah,” ajak Tata. 
“Nggak,” jawab Lita. Sahabatnya tersenyum, ia tahu 
Lita memenangkan banyak kejuaraan dan ia berharap 
sahabatnya mengerti.

“Lita, membaca itu penting, orang luar negeri rajin membaca, 
masak kita mau kalah sih sama orang bule,” jelas Tata. 
Lita pun terdiam “Tapi kan, aku gak mau pake kacamata, 
teman-teman saja bilang begitu” Lita pun beralasan untuk 
tidak pergi ke perpustakaan.

terbenamnya matahari. Keempat dan yang terakhir kita 
diwajibkan untuk berbuka puasa pada waktu azan Magrib. 

Menjalani ibadah puasa banyak sekali manfaatnya, terutama 
untuk diri kita sendiri. Salah satunya adalah dapat meningkatkan 
metabolisme tubuh. Berpuasa membuat sistem pencernaan 
beristirahat. Bayangkan kalau pencernaan kita terus bekerja 
sepanjang waktu. Ibaratnya jika pencernaan kita buruk maka 
dapat mempengaruhi metabolisme makanan. Sehingga 
efeknya meningkatkan timbunan lemak. Selain puasa dapat 
meningkatkan metabolisme tubuh, saat berpuasa kita juga 
dapat meningkatkan fungsi otak. Terbukti bahwa puasa dapat 
meningkatkan produksi protein yang diturunkan dari otak. 

Manfaat terpenting lainnya dari berpuasa adalah agar 
kita lebih maksimal dalam bersyukur saat 

merasakan lapar dahaga yang sering 
dirasakan kaum duafa.

Selain manfaat, dalam berpuasa 
juga terdapat larangan-larangan 
yang tidak boleh dilakukan pada 
saat melaksanakan puasa. Salah 
satunya muntah dengan sengaja, 
kecuali bagi orang yang muntah 
dikarenakan sakit. Selain itu kita 

juga tidak diperbolehkan merokok. 
Karena merokok sama saja dengan 

makan atau minum. Ada juga hal yang 
tidak boleh dilakukan dalam berpuasa 

tetapi tidak membatalkan puasa, namun 
mengurangi pahala kita dalam berpuasa. Dan hal 

yang dilarang itu adalah marah. Adanya puasa membuat emosi 
terkontrol dan meminimalkan rasa marah. 

Semoga Ramadan kita kali ini lebih baik dengan Ramadan kita 
sebelumnya. Semoga pula Ramadan tahun depan lebih baik lagi 
daripada Ramadan kali ini. Ramadan memang bulan yang penuh 
kerinduan bagi siapa pun yang mengharapkan kedatangannya.

Lalu Tata menjelaskan bahwa itu tidak benar. “Maaf ya Tata, 
sekarang aku mengerti, terima kasih,” sesal Lita 

“Iya sama-sama,” jawab Tata. 
Kriiing, bel masuk pun berbunyi, sekarang waktunya 
pelajaran Bahasa Indonesia. Bu Mita menjelaskan tentang 
pentingnya membaca. Setelah pulang sekolah hampir 
semua anak di kelas menuju perpustakaan. Mungkin mereka 
telah sadar.

Nah, teman-teman bisa meniru Lita dan Tata, kita harus 
rajin membaca karena membaca adalah jendela dunia, yang 
artinya dengan membaca kita akan mengenal dunia. Sampai 
ada kata kata “Reading is dreaming” yang artinya membaca 
sama seperti bermimpi dan orang yang bermimpi pasti akan 
tercapai mimpinya jika berusaha.
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Karya SiswaKarya Siswa

Pagi ini Oliv akan bertemu 
dengan tiga sahabatnya yang 
bernama Kirana, Dzeni, dan 
Aisyah. Mereka janji untuk 
bertemu di suatu tempat yang 

sering mereka kunjungi di bawah tanah. 
Mereka sering menyebutnya bawah 
tanah saja, di sana juga ada tempat 
duduk VIP. Mereka menyebutnya VIP 
karena tempat duduk tersebut ada di 
bawah pohon, di depan sungai dan 
banyak kupu-kupu lewat. 
Kirana bertanya sambil mengangkat 2 
jarinya dan mengelus-elus, “Kita jadi 
liburan kemana nih, guys.” 
“Mmmmm gimana kalau kita ke pantai 
di Bali. Di sana pemandanganya bagus 
dan udaraya sejuk,” usul Dzeni pada 
teman-temannya. 
“Gak deh,” jawab Oliv dan Aisyah 
serentak. 
“Gimana kalau kita ke Gunung Bromo 
aja,” teriak Oliv mengagetkan semua. 
“Ide bagus,” katanya bernada lagu. 
Sedangkan Aisyah dan Dzeni hanya 
mengangguk menandakan kalau 
mereka setuju. 

Perjalanan ke Bromo
“ Kita ke Bromo 2 pekan lagi ya, soalnya 
kan 2 pekan lagi kita udah masuk waktu 
libur,” ujar Aisyah memberi usul kepada 
3 sahabatnya. “Ok asssssshiaaap 
deh. Kumpul jam 8 pagi aja ya,” kata 
Dzeni sambil memberikan usul lagi. 
Semua mengangguk setuju dengan ide 
Aisyah dan Dzeni. “Bertemu di taman 
ini juga ya, terus kita naik bis.” “Ok 
asssssshiaaap deh.” Mereka  berempat 
kali ini mengatakan kalimat itu secara 
bersamaan. Mereka pun saling tertawa 
sendiri karena mendengar mereka 
mengatakannya bersama.
 “ Hai teman-teman maaf ya aku 
ter lambat,  soalnya aku harus 
menjelaskan pada mama kalau kita 
naik bisnya aman-aman saja,” kata 
Dzeni agak mengeluh pada teman-
temannya.
“Selow aja Dzen kita aja baru nyampe 
taman,” sahut Kiranan menenangkan 
Dzeni.  “Dari pada buang waktu 
mending kita LET’S GOOO,”  teriak Oliv 

Naswa Anindyia Fidella kelas V-D

Gelang
untuk Sahabat

Beberapa hari lagi sahabat Tania (Nina) akan 
pindah sekolah karena pekerjaan ayahnya. 
Tania sebagai sahabatnya pun sedih. Lalu Tania 
mempunyai ide. Karena hari kepergian Nina 
adalah tanggal 12 Oktober (pas dengan hari 

ulang tahunnya). Tania berencana memberiya sebuah 
gelang kesukaannya, yaitu warna pink. Sementara Tania 
sangat mengukai warna merah. Dia kemudian mencari 
bahan-bahan untuk membuatnya. Di antaranya tali 
elastis dan manik-manik yang bewarna pink dan 
merah. 
“Hua….,” Tania menangis karena tak dapat satu pun 
alat untuk membuat gelang. Kak Devi terkejut dan 
bertanya, “Ada apa Tania? Kenapa kau menangis?”
 “Aku hiks.....ingin membuat gelang.....tapi ...aku tak 
dapat satu alat pun… huaaaa.”
Kak Devi menjawab, ”Untunglah kakak masih punya 
bahan-bahannya. Ayo, Kak ajari!”
Caranya, kumpulkan perlengkapannya. Yaitu, tali 
elastis, manik-manik, gunting, plester atau binder clip, 
lem super. Pertama, rentangkan tali elastis. Pegang tali 
elastis di antara jari-jari dan rentangkan pelan-pelan. 
Kedua, rekatkan plester pada salah satu ujung tali 
elastis. Ketiga, pasang manik-manik pada tali elastis. 
Keempat, pasang terus manik-manik hingga mencapai 
panjang yang diinginkan. Kelima, mulailah dengan 
mengikat kedua ujung tali elastis di atas dan di bawah 
satu sama lain seperti mengikat sepasang tali sepatu. 
Hasilnya akan tampak seperti lingkaran. Lilitkan salah 
satu ujung tali di sekitar satu sisi lingkaran. Lakukan 
hal yang sama untuk sisi yang satunya lagi. Selesai.”
 “Waaaah kak Devi baik deh,” puji Tania. 

Besok paginya pukul 07.00 saat di bandara Tania 
bertemu dengan Nina. “Nina…sebelum kau pergi aku 
beri sebuah gelang.”

Kata Nina,”Waaaa terima kasih sahabatku.” Mereka 
sangat sedih, itu bukanlah akhir dari kisah persahabatan 
mereka.

Sekolahku
Zeva Sophia Firmanto kelas V-B

Sekolahku
Sekolahku bersih nan indah
Bangunanmu gagah dan besar
Tempat pencari ilmu
Bagai tempat pertahanan ilmu

 Sekolahku
 Aku sangat mencintai sekolahku
 Banyak Ilmu yang kudapat
 Membuatku menjadi pandai
 Terima kasih sekolahku

Sekolahku
Aku sangat sedih
Harus meninggalkanmu saat kelulusan nanti
Aku hanya bisa berkata “My School is the Best”

yang tidak sabar untuk ke Bromo. 
Mereka menuju terminal dan masuk 
ke dalam bis. Karena perjalanan 
masih jauh mereka makan jajan 
ringan yang sudah mereka bawa 
dari rumah. 

“Akhirnya kita nyampe juga, seger 
banget ya” ujar Kirana terlalu kagum 
dengan keindahan Gunung Bromo. 
Mereka pun segera memesan taksi 
online dan menuju hotel Brom-
Brom. Brom-Brom itu nama hotelnya 
memang agak aneh namanya. 15 
Menit mereka sampai. 
“Waah bagus, ya, hotelnya,” kata 
Aisyah yang baru saja terbangun 
dari tidurnya. Lalu mereka naik ke lift, 
membuka pintu kamar, masuk kamar 
dan menaruh barang-barang. Tak 
lama mereka jalan ke tempat yang 
asyik dan menyenangkan mereka 
tak lupa untuk selfie “KEJUUUUU”. 

Raihanah Syafeiyah kelas V-B
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Membaca adalah aktivitas yang 
menyenangkan. Tidak sesusah 
berlari atau memanjat pohon. Hanya 
duduk dengan sambil membolak-
balik halaman, ribuan informasi 

sudah terserap. Dengan sering membaca, orang 
mengembangkan kemampuannya; baik untuk 
mendapat ilmu pengetahuan maupun untuk 
mempelajari berbagai disiplin ilmu. 

Itulah aktivitas yang digemar siswa kelas kelas TK B-2 
ini,” Buku adalah Jendela dunia,”`begitu motonya. 
Membaca buku memang sumber ilmu sekaligus guru 
yang tak akan pernah berharap pamrih. ”Kalau waktu 
senggang saya gunakan untuk membaca selain 
menggambar dan mewarnai,” imbuhnya

Putri pertama kelahiran Surabaya, 17 Agustus 2013, 
dari dua bersaudara pasangan Bpk. Emmanuel Dede 

Hania Syakira Agustina,
Hoby Membaca

di Surabaya 26 Desember 2009 ini memiliki kegemaran 
untuk mengasah mental dan fisiknya melalui berbagai 
kompetisi di bidang olahraga.

Di antara olahraga yang paling digemarinya adalah 
karate. Sudah beberapa kali siswa yang suka mie 
goreng ini menyabet juara yang diadakan oleh 
berbagai institusi. Di antaranya juara I Kumite Bupati 
Pasuruan, Juara II Kumite Bupati Ganjuk, juara III 
Komite Ciputra Cup dan Juara  Kata Ciputra Cup. Tentu 
saja semua prestasi itu berkat kerja keras, doa, dan 
dukungan dari orangtua, guru, dan teman-temannya. 

Bagaimana dengan studinya di sekolah? Bagi putra 
ke dua pasangan Bapak Abdurrahman Husen dengan 
Ibu Lely Aryanie ini, prestasi akademik di sekolah 
tidak boleh dikesampingkan. Belajar tanpa mengenal 
lelah. Bahkan kewajiban utama pelajar adalah belajar 
dengan tekun. 

Para guru juga mengakui jika siswa yang mengidolakan 
para Nabi dan Rasul ini termasuk siswa berprestasi 
bagus di kelas. Ini menandakan bahwa siswa yang 
gemar mengunjungi obyek wisata ini mampu 
mensinergikan antara kepentingan akademik dan 
non-akademik. 

Siswa yang senang pelajaran Matematika dan Bahasa 
Indonesia ini meyakini bahwa selain belajar, untuk 
meraih kesuksesan juga harus ditunjang dengan doa 
yang sungguh-sungguh, tidak kenal malas-malas, dan 
tetap taat serta hormat kepada orangtua. “Semoga 
Izzat menjadi anak yang tangguh dan berakhlak mulia,” 
harap sang ayah. Maju terus jawaraku. (Abdillah)

Izzat Ibrahim Al Husen,

Jago Karate

Menjadi muslim yang kuat lebih dicintai 
Allah dari pada muslim yang lemah. 
Barangkali itulah hadis yang melecut 
semangat siswa kelas IV-A yang 
biasa dipanggil Izzat ini untuk selalu 

menjadi pribadi yang bermental baja. Tidak hanya 
jiwanya yang kuat tapi juga fisiknya. Siswa yang lahir 

dengan Mega Indrawati ini bercita-cita ingin menjadi 
seorang dokter. “Saya juga ingin jadi koki,” katanya.  
Dengan cita-citanya yang melangit itu, siswa yang 
berpretasi di bidang tarik suara ini sengaja memilih 
sekolah Al Falah sebagai tempat untuk menuntut 
ilmu. Bagaimanapun juga sekolah yang berkualitas 
tentu akan mudah membawa pengaruh bagi 
keinginnanya kelak.
Lalu bagaimana dengan dengan orangtua ? Mereka 
memiliki harapan yang mulia. Orangtua siswa yang 
gemar masakan telur dan puding ini berharap 
dengan sekolah di Al Falah, Hania dapat menimba 
ilmu dengan baik, berakhlak mulia, dan berprestasi.” 
Semoga Ananda menjadi anak yang bahagia dunia 
dan akhirat,” harap sang ayah. (Abdillah)
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Senangnya hati orangtua jika putra-putrinya 
menjadi ahli Al Quran. Tiap hari selalu 
berakrab-akrab dengan aktivitas membaca dan 
mempelajari Al Quran. Pada zaman Nabi, para 
sahabat adalah orang-orang yang tidak pernah 

melepaskan kehidupannya dari kecintaan kepada Al 
Quran. Demikian pula yang diharapkan siswa yang 
bernama lengkap Keisha Syahla Amelia ini. Siswa yang 
masih duduk dibangku SMP Al Falah Deltasari kelas VIII 
ini, lahir di Jember 6 Agustus 2005, membiasakan diri 
untuk selalu membaca Al Quran dan menjadikannya 
sebagai pedoman hidup. 

Keisha Syahla Amelia,
Al Quran sebagai Pedoman 

Siswa kelas VII kelahiran Surabaya, 22 
Juni 2006 ini adalah sosok yang banyak 
dikenal di sekolah. Dengan kepandaiannya 
berargumen, bersosialisasi, Achsa, begitu 
namanya biasa dipanggil, mendapat banyak 

simpati dan dukungan saat mengikuti seleksi 
pemilihan ketua OSIS periode 2018-2019. Dengan 
presentasi penyampaian visi dan misi OSIS di 
hadapan seluruh siswa dan tim juri, Achsa akhirnya 
mendapat amanah jabatan sebagai Ketua OSIS baru.

Tentu saja, selain sebagai sebagai pelajar, siswa yang 
berhobi olahraga ini kegiatannya semakin padat. Di 
samping terus belajar menyangkut materi pelajaran 
di kelas, juga  berkonsentrasi untuk mengembangkan 
kegiatan di sekolah. Belum lagi kegiatan yang 
diikutinya di luar sekolah yang menuntutnya untuk 
pandai mengatur waktu.   

Bagaimana dengan waktu senggangnya? Ketika 
ditanya hal itu, siswa yang suka masakan rendang ini 
menjawab dengan ramah, “Main bersama keluarga, 
basket, ikut les privat, dan bahasa Inggris.” Bagi Achsa, 

“Karena itu saya memilih sekolah Al Falah, Al Falah 
tidak hanya menyiapkan generasi berprestasi, lebih 
dari itu, juga mendidik berakhlak mulia sesuai dengan 
nilai-nilai Al Quran dan sunah,” tuturnya.

Putri kedua pasangan M. Bondan Priyoadi dengan Nofi 
Maya Savitri ini memang pandai membaca Al Quran. 
Hal itu juga diakui oleh guru dan kawan-kawannya. 
Bukan hanya itu, kebiasaannya yang senang membaca 
kalam suci Ilahi mengantarkannya menjadi juara dalam 
berbagai lomba.” Alhamdulillah pernah juara I lomba 
Al Quran tartil dan juara I lomba tahfidz Muslim serta 
juara II bahasa Arab,” ungkapnya.
Mengenai pelajaran favorit, siswa yang gemar nasi 
goreng ini menyukai pelajaran bahasa Arab. Baginya, 
Al Quran adalah sumber utama ilmu pengetahuan 
Islam yang berbahasa Arab. Artinya, hanya dengan 
memahami bahasa Arab, seseorang bisa membuka 
kunci ilmu pengetahuan dari sumbernya. “Kegiatan di 
luar sekolah pun saya ikut kajian di pondok,” tuturnya.
Siswa yang hobi membaca buku ini bercita-cita 

ingin menjadi seorang psikolog yang hafal Al 
Quran. Tentu saja sekolah Al Falah insya-Allah 
tepat sebagai tempatnya menuntut ilmu, amat 
penting pula motivasi dari orangtua yang akan 
menopang kuat dalam upaya mewujudkan 
kesuksesan putrinya. “Do best, be best karena 
Allah,” begitu mottonya. (Abdillah)

R. Achsanullah Ilaik

Ketua OSIS
SMP Al Falah Surabaya

waktu luang adalah waktu yang dimanfaatkan 
sebagai sarana mengembangkan potensi, 
meningkatkan mutu pribadi, kegiatan selingan, 
dan hiburan atau sarana rekreasi.

Mengenai pelajaran favoritnya, putra pertama 
dari tiga bersaudara pasangan Bpk R. Imam 
Royani dengan Kurnianti Rahayu ini paling 
memfavoritkan pelajaran Bahasa Inggris. Meski 
pelajaran tersebut biasanya menakutkan bagi 
sebagian pelajar, bagi siswa yang mengidolakan 
orangtuanya dan BJ Habibie ini, bahasa Inggris 
cukup mengasyikkan. Apalagi jika diajar 
oleh guru yang kreatif, atraktif sehingga 
pembelajaran tidak lagi  membosankan di 
dalam kelas.

Kalau besar ingin jadi apa? Atas pertanyaan 
tersebut, Achsa menjawab demgan yakin, 
“Ingin jadi pengusaha.” Achsa mengakui jika 
Sekolah Al Falah, tempatnya menuntut ilmu 
berperan besar membantu dalam mewujudkan 
cita-citanya itu. Amin. (abdillah)
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Akreditasi SMP Al Falah Deltasari oleh tim Asesor

Kegiatan Tadabbur Alam KB-TK Al Falah Surabaya

Tadarrus Al 
Quran SD Al 

Falah Surabaya

Tingkatkan 
Kedisiplinan 

dengan Pembinaan 
Pegawai LPF

Praktek Sholat Id KB-TK Al Falah Surabaya

Workshop menjadi Guru Innovative oleh Microsoft

Tanamkan jiwa kepedulian siswa sejak dini 
SD Al Falah Surabaya

Bakti Sosial SMP Al Falah Surabaya Ekskul Berkuda SMP Al Falah SurabayaBagi Takjil oleh Siswa SMP Al Falah Deltasari

Kegiatan akhir tahun kelas VI SD AL Falah Surabaya

Asyiknya Buka dan Sahur 
Bersama dalam Mabit SD Al 

Falah Surabaya

Sinergi antar Wali Murid 
SD Al Falah Surabaya

Sinergi antar Wali Murid 
SD Al Falah Surabaya

Al FAlAh Edisi 67 Juni 2019 Al FAlAh Edisi 67 Juni 2019

6564



Keluarga

Ta’ziyah
1. Ayah Mertua dari Ustadz Eko Meinudin, ST.
 Wafat : Ahad, 17 Juni 2018/3 Syawal 1439 H.
 Alamat  : Jl. Cokroaminoto Gg. Wijaya No. 24 RT 04 RW 10 

Kanigaran Probolinggo
2. Ibu Mertua dari Ustadz Syahrial Rizki, S.Pd.
 Wafat : Kamis, 21 Juni 2018/7 Syawal 1439 H.
 Alamat  : Krian
3. Ibu Mertua dari Ustadzah Nida’un Nafi’, S.Pd.I.
 Wafat : Ahad, 1 Juli 2018/17 Syawal 1439 H.
 Alamat  : Surabaya
4. Ayah Mertua dari Ustadz Dahlan, S.Pd.I. 
 Wafat : Kamis, 21 Juni 2018/7 Syawal 1439 H.
 Alamat  : Trenggalek
5. Ibu Kandung dari Ustadz Kusmanto, S.Pd. 
 Wafat : Sabtu, 21 Juli 2018/8 Dzulqa’dah 1439 H.
 Alamat  : Sampung Sidorejo Plaosan Magetan
6. Ayah Kandung dari Ustadzah Lilik Muflihah, S.Pd.I. 
 Wafat : Jumat, 27 Juli 2018/14 Dzulqa’dah 1439 H.
 Alamat  : Jl. Sidosermo 3 No. 37 RT 07 RW 05 Surabaya
7. Ibu Kandung dari Bapak Rusdianto 
 Wafat : Rabu, 19 September 2018/9 Muharram 1440 H.
 Alamat  : Tapanuli
8. Ibu Mertua dari Ustadzah Dra. Isnoekanti 
 Wafat : Ahad, 7 Oktober 2018/27 Muharram 1440 H.
 Alamat  : Surabaya
9. Ayah Mertua dari Ustadzah Nur Hidayati, S.Psi. 
 Wafat : Kamis, 25 Oktober 2018/16 Shafar 1440 H.
 Alamat  : Desa Sukoraharjo Dusun Sembujo Kepanjen 

Malang
10. Ayah Mertua dari Ustadzah Ni’mah S.Pd.I.
 Wafat : Selasa, 6 November 2018/28 Shafar 1440 H.
 Alamat  : Beneng Selatan RT 1, RW 1 Duduk Sampean  

(NAKHOF Cell) Gresik
11. Alm. Bapak Arief Prasojo (Kadiv. Penghimpunan YDSF) 
 Wafat : Selasa, 6 November 2018/28 Shafar 1440 H.
 Alamat : Semampir Tengah Gg. 2A No. 7, Surabaya

Semoga Allah SWT menerima seluruh amal ibadahnya dan 
mengampuni segala dosa dan kesalahannya. Kepada keluarga 
yang ditinggalkan semoga diberi kekuatan, kesabaran serta 
perlindungan dalam menerima takdir dari Allah SWT.

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

Ibnu Abbas menceritakan, bahwa Rasulullah 
SAW membacakan doa perlindungan untuk 
kedua cucunya,

ّ َشيَْطاٍن 
ةِ ، ِمْن ُكِ ِ اتلَّاَمّ ِعيُذُكَما بَِكلَِماِت الَلّ

ُ
أ

ٍة ّ َعْيٍ َلَمّ
ٍة ، َوِمْن ُكِ َوَهاَمّ

“Aku memohon perlindungan dengan kalimat-
kalimat Allah yang sempurna, dari semua 
godaan setan dan binatang pengganggu serta 
dari pandangan mata buruk” (HR. Abu Daud 
3371, dan dishahihkan al-Albani).

Tasyakur 
1. Putra ke-2 dari Ustadzah Inke Fitriawati
 Tanggal lahir : Senin, 28 Mei 2018
2. Putra ke-1 dari Ustadz Mahdy Ashiddieqy, 

S.Ag.
 Tanggal lahir : Kamis, 7 Juni 2018
3. Putra ke-6 dari Ustadz Drs. Luqman 

Chakim, M.M.
 Tanggal lahir : Jumat, 31 Agustus 2018
4. Putra ke-3 dari Ustadz Doni Setiya Budi
 Tanggal lahir : Senin, 27 Agustus 2018
5. Putri ke-3 dari Ustadz Yunus Bahtiar 

Hernanda
 Tanggal lahir : Selasa, 25 September 2018
6. Putra ke-1 dari Ustadzah Hana Ekawati, S.H.
 Tanggal lahir : Senin, 29 Oktober 2018
7. Putri ke-3 dari Ustadz Ifan Agus Prasetyo, 

S.H.
 Tanggal lahir : Sabtu, 3 November 2018
8. Putra ke-2 dari Ustadzah Annura Wulan 

Darini, S.Hum.
 Tanggal lahir : Jumat, 30 November 2018
9. Putra ke-2 dari Ustadz. Moh. Suprapto
 Tanggal lahir : Minggu, 2 Desember 2018
10. Putri ke-1 dari Ustadzah Rochma Wahyu 

Sri Widodo Lestari, S.Pd.
 Tanggal lahir : Selasa, 4 Desember 2018
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Kantor Pusat
Jln. Citarum no. 23-25 surabaya
telp. (031) 5677961
Fax. (031) 5670291
e-mail:lpf_sby@alfalahsby.com

KP, KB, tK  al Falah suraBaya
Jln. siak 2 surabaya, 
telp. (031) 5661116
Fax. (031) 5669788
e-mail:kb_tk@alfalahsby.com

sD al Falah suraBaya
Jln. taman Mayangkara 2-4 surabaya 
telp. (031) 5672451
Fax. (031) 5686743
e-mail:sd@alfalahsby.com

sMP al Falah Deltasari siDoarJo
Jln. anggrek Vi /40
Perumahan Deltasari indah, Waru, sidoarjo,
telp. 8543912,Fax. (031) 8543913
e-mail:smp@alfalahsby.com

sMP al Falah suraBaya
Jln. Darmokali 62 surabaya,
telp. (031) 99536122
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Ijin Resmi Depag
PPIU 439 / 2015
PIHK 261 / 2017

Surabaya 
Langsung Madinah Tanpa Transit 

Menu Masakan Indonesia

Hotel Anjum e5        Hotel Nozol &
( jarak 50m dari Masjidil Haram) ( jarak 150m dari Masjid Nabawi)

*Exclude Perlengkapan & 
Handling fee Rp 1.750.000,-

Paket Umroh 9 & 10 Hari, 19 Maret 2019

Kantor Pusat :
Jl. Ahmad Yani, Kav. 151 H
Surabaya, Jawa Timur
CP : 0812 3569 427 (Hery)

Rp 22.499.000,- (Quad)
Rp 23.999.000,- (Triple)

Rp 25.499.000,- (Double)

Surabaya Langsung Jeddah

Paket 9 Hari
19 Maret 2019

Rp 23.499.000,- (Quad)
Rp 24.999.000,- (Triple)

Rp 26.499.000,- (Double)

Surabaya Langsung Madinah

Paket 9 Hari
19 Maret 2019

Rp 24.499.000,- (Quad)
Rp 25.999.000,- (Triple)

Rp 27.499.000,- (Double)

Surabaya Langsung Madinah

Paket 10 Hari
19 Maret 2019


