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Salam Redaksi

Proaktif
dalam Menyikapi Perubahan

Pembaca yang terhormat, menyimak pidato 
Mendiknas, Nadiem Makarim, pada pada 
peringatan Hari Guru Nasional 2019, 
setidaknya ada 5 hal yang perlu dicermati. 
Kelima hal tersebut adalah bahwa potensi 

seseorang tak hanya dilihat dari hasil ujian; kesuksesan 
seseorang didapat dari hasil karyanya, bukan hanya 
menghafal; setiap orang memiliki kebutuhan berbeda; 
pentingnya setiap guru membuat inovasi; serta 
pentingya bagi guru untuk melakukan perubahan 
meskipun kecil, minimal di lingkungan kelas yang 
diajarnya.

Dar i  ke l ima ha l 
itu, tersirat bahwa 
hasil ujian, termasuk 
Ujian Nasional (UN), 
USBN, dan sebagainya 
bukanlah satu-satunya 
ukuran keberhasilan 
belajar. Pendidikan 
b u k a n  s e k a d a r 
pemberian setumpuk 
informasi untuk dihafal. 
Pendidikan seharusnya 
berorientasi pada murid 
(student oriented), bukan 
pada materi pelajaran. 
Inovasi  guru menjadi 
kunci penting keberhasilan 
pendidikan. Guru menjadi 
agen perubahan.

Kelima hal yang disampaikan Mendiknas itu terasa 
gayung bersambut dengan komitmen Lembaga 
Pendidikan Al Falah (LPF) untuk melakukan perubahan 
ke arah yang lebih baik (continuos improvement). LPF 
sejak  awal kiprahnya berani tampil beda meskipun 
pada awalnya mungkin dinilai aneh akibat inovasi-
inovasi yang belum lazim pada zamannya. Justru 
dari situlah ternyata LPF menjadi pelopor kemajuan  
pendidikan, khususnya lembaga pendidikan Islam. 

Dalam hal konsep full day school, integrasi nilai-nilai Islam ke 
dalam semua pembelajaran, sinergi sekolah dengan orangtua, 
busana seragam Islami, dan lain-lain, LPF termasuk lembaga 
pendidikan yang mengawali. Banyak sekolah yang belajar 
bersama, sharing dengan LPF, bahkan sekolah dari berbagai 
daerah di Indonesia. Alhamdulillah. 

Nah, harapannya Sekolah LPF tetap dapat mengemban 
amanah sebagai mitra orangtua dalam mengupayakan 
pendidikan terbaik buat putra-putrinya. Bagi para orangtua 
semakin penting untuk tetap menjaga komitmen dalam 

menyiapkan putra-
p u t r i n y a  m e n j a d i 
generasi berkualitas, 
b a h k a n  m e l e b i h i 
kualitas orangtuanya. 
Jika setiap keluarga 
berhasil menjadikan 
anak-anaknya sukses 
pend id ikan  dan 
sukses hidupnya 
melebihi kualitas 
orangtuanya secara 
b e r k e l a n j u t a n , 
a l a n g k a h 
majunya negeri 
i n i .  A l angkah 
b e s a r n y a 
s u m b a n g a n 
orangtua kepada 

bangsa dan negara. Betapa besar 
pula ongkos yang dapat dihemat oleh negara untuk 

pendidikan, keamananan, sosial, kesejahteraan, ongkos 
kesehatan, dan sebagainya. 

Silakan memilih sekolah yang tepat. Proses pendidikan 
berbeda dengan proses memproduksi barang. Dalam proses 
produksi, barang yang salah barangkali masih bisa ditarik dari 
peredaran untuk diperbaiki. Tetapi, jika proses pendidikan 
yang salah, seribu cara belum tentu jadi solusi. Insya-Allah 
LPF tetap menjadi mitra pendidikan terbaik orangtua dalam 
menyiapkan masa depan putra-putrinya. (Redaksi)   
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Memilih
Sekolah Terbaik
Oleh : Jusa Indrawan, S.Pd.  
  Kepala SMP Al Falah Surabaya

Ruang ManajemenRuang Manajemen

Mengapa Lembaga Pendidikan Al 
Falah menjadi pilihan buat si buah 
hati?
Anak Investasi Dunia Akhirat
Investasi adalah suatu usaha yang membutuhkan 
modal sampai akhirnya akan menuai hasilnya di 
akhir. Maka tidak ada kata mubazir untuk anak. 
Orangtua rela bekerja keras untuk menyekolahkan 
di sekolah terbaik meskipun dengan biaya yang 
relatif mahal, tapi hasilnya untuk dunia akhirat. 
Apalagi di Sekolah Al Falah, biayanya relatif 
terjangkau.

Pelajaran Agama yang Lebih Intensif
Kalau belajar di sekolah umum, pelajaran agamanya 
2-3 jam setiap pekannya. Di Bandingkan dengan 
sekolah LPF, Pendidikan Shalat Akhlak atau 
Pendidikan Agama Islam (PAI) 3 jam pelajaran, 
tidak hanya itu, PAI ditambah dengan Pendidikan 
Alquran: Baca Alquran, Bahasa Arab, Tulis Arab, 
hafalan doa, belajar sejarah agama, salat Duha 
berjamaah dan lain-lain yang kesemuanya 
terintegrasi dalam satu Pendidikan Al Islam. 
Pelajaran umum pun terintegrasikan dengan nilai-
nilai Islam. 

Dilatih Berakhlak Karimah
Salah satu alasan yang penting dari memilih 
sekolah berbasis Islami adalah adanya pelatihan 
tingkah laku dan budi pekerti menurut tuntunan 
agama. Sejak masuk ke gerbang sekolah sampai 
nantinya pulang sekolah, anak-anak dilatih untuk 
berlaku sesuai tuntunan agama. Misal, murid 
datang ke sekolah disambut oleh guru dan kita 
menyalami dengan mencium tangan secara takzim 
para guru, lalu nanti salat Duha berjamaah. Ada 
ikrar bersama sebelum masuk kelas serta doa-doa. 

Optimalisasi Pemanfaatan Waktu 
dengan Kegiatan Positif
Mereka memiliki jam khusus untuk membaca dan 
menulis. Mereka diminta untuk membaca buku-
buku umum selain buku pelajaran. Bisa buku 
pribadi yang dibawa dari rumah atau dipinjam 
dari perpustakaan. Lalu mereka diajari dan diminta 

Menjelang tahun ajaran baru, menjadi momen penuh kegalauan bagi orangtua. Bagaimana 
tidak, orangtua akan dihadapkan dengan berbagai macam pilihan sekolah yang terbaik bagi 
anaknya. Untuk memilih sekolah yang terbaik diperlukan ukuran sebagai pedoman, paling tidak, 
pedoman itu memuat kejelasan visi misi sekolah, kurikulum, program, sistem manajemen mutu 
yang diterapkan, sarana prasarana, budaya sekolah, catatan prestasi, hingga track record lulusan, 

bahkan indikasi ada atau tidaknya usaha kuat sekolah bersama orangtua untuk mengantarkan murid-muridnya 
menjadi generasi yang lebih baik daripada orangtuanya,

Banyak sekali pilihan sekolah yang baik, tetapi apakah sekolah yang baik tersebut merupakan sekolah yang tepat 
bagi anak kita? Akan diarahkan kemana anak kita kelak? Pada zaman sekarang, pilihan yang tepat bagi orangtua 
adalah dengan menyekolahkan anak mereka ke lembaga pendidikan yang berbasis agama. 

Lembaga Pendidikan Al Falah (LPF) adalah Lembaga Pendidikan berbasis agama yang menerapkan sistem 
manajemen mutu yang mapan, yaitu ISO. Dengan sistem manajemen mutu akan terwujud standar, komitmen 
kolektif, kontrol, dan terjadi optimalisasi peran seluruh komponen sistem pendidikan.

untuk menulis. Dua kegiatan ini, membaca dan menulis, adalah positif 
dan berguna untuk pendidikan. Bahkan secara bergiliran, guru kelas akan 
mengajak seluruh siswanya ke perpustakaan untuk membaca bersama 
di sana.

Kegiatan Ekstrakurikuler
Sebenarnya kalau kita mengacu pada kata “ekstra”, maka itu seharusnya 
tambahan. Tak wajib. Namun, di Sekolah LPF jam ekstra tidak benar-
benar terlepas, masih tetap berkait dengan mata pelajaran. Banyak pilihan 
kegiatan ekstrakurikuler di LPF. 

Perhatian Intensif dari Guru
Karena masa durasi belajar yang cukup panjang, para guru akan lebih 
kenal dan dekat dengan siswa-siswinya. Guru-guru dapat benar-benar 
tahu apa yang menjadi kendala atau keluhan siswa dalam belajar. Dia juga 
tahu kelebihan, kekurangan, bakat, dan minat siswa. Dengan perhatian 
intensif, maka harapannya siswa bisa lebih cepat berkembang dan 
berprestasi optimal.
Bersekolah adalah hak seorang anak. Menyekolahkan adalah kewajiban 
orangtua. Keduanya harus dipenuhi dan berjalan dengan seimbang. Proses 
pendidikan amat berbeda dengan proses produksi barang. Produksi 
barang jika salah bisa saja ditarik kembali. Kalau proses pendidikan yang 
salah? Alhamdulillah, Sekolah LPF senantiasa menjadi mitra para orangtua 
dalam mendidik putra-putrinya. Dengan pendidikan yang terbaik, semoga 
putra-putri kita menjadi generasi yang salih-salihah yang sukses dunia 
akhiratnya. 

Al FAlAh Edisi 68 dEsEmbEr 2019 Al FAlAh Edisi 68 dEsEmbEr 2019

54



Ruang ManajemenRuang Manajemen

Arah Kebijakan Pendidikan
Lembaga Pedidikan Al Falah Surabaya

Oleh : Darmanto, M.Pd.
  Direktur Lembaga Pendidikan Al Falah Surabaya

Kebijakan pendidikan sangat penting untuk kita kaji, 
sebab generasi bangsa ini muncul dari lulusan-
lulusan pendidikan. Kebijakan pendidikan ini harus 
memiliki arah yang jelas, mampu mengakomodasi 
kebutuhan bangsa di masa mendatang. Bicara 

tentang arah pendidikan, mari kita lihat bersama 5 kebijakan 
Mendikbud Nadiem Anwar Makarim untuk mengembangkan 
pendidikan. 

Kelima kebijakan itu meliputi hal-hal berikut: memprioritaskan 
pendidikan karakter dan pengamalan Pancasila; memotong 
semua regulasi yang menghambat terobosan dan peningkatan 
investasi; kebijakan pemerintah harus kondusif untuk 
menggerakkan sektor swasta agar meningkatkan investasi di 
sektor pendidikan; semua kegiatan pemerintah berorientasi 

pada penciptaan lapangan kerja dengan 
mengutamakan pendekatan pendidikan 
dan pelatihan vokasi yang baru dan inovatif; 
memperkuat teknologi sebagai alat pemerataan 
baik daerah terpencil maupun kota besar untuk 
mendapatkan kesempatan dan dukungan 
yang sama untuk pembelajaran (https://tekno.
tempo.co).

Tugas lembaga pendidikan dalam mendukung 
arah kebijakan pendidikan nasional adalah 
dengan ikut serta memprioritaskan pendidikan 
karakter dan pengamalan Pancasila. 
Pembelajaran penanaman karakter ini tertuang 
dalam standar pembelajaran yang diatur dalam 
Permendikbud Nomor 22 tahun 2016 tentang 
Standar Pendidikan Dasar dan Menengah. 
Dalam Permendikbud ini capaian pendidikan 
mencakup 3 ranah, yaitu sikap, pengetahuan, 
dan keterampilan. 

Proses pembelajaran sepenuhnya diarahkan 
pada pengembangan ketiga ranah tersebut 
secara holistik. Artinya pengembangan ranah 
yang satu dengan ranah yang lain tidak dapat 
dipisah-pisahkan. Dengan demikian proses 
pembelajaran melahirkan kualitas pribadi 
dengan sikap, pengetahuan, dan ketrampilan 
yang utuh.

Dalam pelaksanaan di lapangan barangkali 
masih ditemukan proses pembelajaran yang 

masih terfokus pada ranah pengetahuan semata. Jika 
demikian, berarti ranah sikap dan keterampilan belum 
tertangani secara maksimal. Lembaga Pendidikan Al 
Falah Surabaya (LPF) hadir di tengah-tengah masyarakat 
dengan memberikan pembelajaran seutuhnya, tidak hanya 
menyentuh ranah sikap, pengetahuan, dan ketrampilan, 
lebih lengkap lagi juga menyentuh ranah spiritual. Bahkan 
LPF menjadikan ranah spiritual ini sebagai tolok ukur 
penting keberhasilan pendidikan. Sebab, dengan spiritual 
yang baik maka sikap (karakter) pun akan menjadi baik, 
pengetahuan, dan ketrampilan yang diperoleh akan 
menjadi berkah.

Mengenali karakter belajar siswa sangat diperlukan dalam 
sebuah pembelajaran, untuk itu LPF juga memberikan 
pelayanan kepada siswa untuk mengenali karakter 
belajarnya melalui program matrikulasi. Selain itu murid 
juga dilatih agar memiliki kemampuan awal yang standar 
sehingga mampu memulai proses belajar dengan baik. 

Sejak awal berdirinya, LPF sudah mencetuskan pembelajaran 
yang mengutamakan ranah spiritual yang tertuang dalam 
visi-misi LPF yaitu mewujudkan generasi yang berakhlak 
mulia dan berprestasi optimal berdasarkan Alquran dan  
Alhadis. Untuk mewujudkan visi misi ini tenaga pendidik 
dan kependidikan di LPF kompetensinya sudah memenuhi 
spesifikasi. Mereka mampu menjadi figur teladan bagi para 
murid bahkan masyarakat.  

Penyusunan dan penerapan kurikulum selalu update, 
mengikuti perubahan kebijakan pemerintah, dan suplemen 
internal LPF serta  perkembangan zaman. LPF akan 

selalu konsisten dalam mengemban amanah sebagai 
lembaga pendidikan Islam dengan mencetak lulusan 
yang memiliki karakter berakidah mantap, beribadah 
tekun dan istikomah, berakhlak karimah (terhadap diri, 
keluarga, dan lingkungan), berprestasi sesuai dengan 
bakat dan potensi, serta berjiwa kepemimpinan dan 
trampil memimpin.

Akomodasi terhadap perkembangan zaman juga lakukan 
LPF, yaitu dengan mengembangkan pembelajaran digital 
untuk ranah pengetahuan. Misalnya dimulai dari literasi 
digital yang sedang kami kami bangun melalui office 
365. Dengan literasi digital ini, seluruh siswa akan terarah 
dan mendapatkan kemudahan dalam mengakses 
literasi. Selain itu, sistem informasi dan manajemen juga 
akan dihadirkan buat para orangtua melalui aplikasi 
“Animasy” (Al Falah Information Management System). 
Dengan aplikasi ini para orangtua akan dengan mudah 
mendapatkan informasi perkembangan belajar putra-
putrinya secara real time. 

Dengan pembelajaran  seutuhnya, meliputi ranah 
spiritual, sikap, pengetahuan, dan keterampilan, insya-
Allah akan terwujud generasi bangsa yang berakhlak 
mulia dan berprestasi. Untuk itu, silakan bergabung 
bersama LPF untuk menyiapkan generasi penerus 
yang secara eksis berkiprah untuk menjadikan bangsa 
Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat di hadapan 
Allah Swt maupun bangsa-bangsa di seluruh dunia. 
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Hidup sehat merupakan 
harapan setiap orang 
termasuk para wali murid 
KB-TK Al Falah Surabaya. 
Namun seiring dengan 

berkembangnya zaman dan kesibukan 
terkadang lupa dalam menjalani pola 
hidup sehat guna menjaga kesehatan. 
Hasilnya  terjangkit berbagai macam 
penyakit. Hidup sehat dapat dilakukan 
dengan cara mengonsumsi makanan 
bergizi, berolahraga secara rutin, 
istirahat yang cukup, menjaga 
kebersihan diri dan lingkungan. 
Melihat kondisi anak-anak KB-TK Al 
Falah saat ini, banyak yang tidak suka 
mengkonsumsi sayur, buah dan belum 
bisa menjaga kebersihan diri, maka 
KB-TK Al Falah membuat program  
“Penanaman Karakter Aku Anak Sehat” 
yang dikemas dalam sosiodrama. 
Kegiatan ini bertujuan agar anak 

Hidup Sehat, Yuk

Kiprah KB-TKKiprah LPF

tumbuh sehat dengan  mengonsumsi 
makanan bergizi seperti mau makan sayur, 
buah, serta bisa menjaga kebersihan diri 
dan lingkungan.
Anak-anak KB-TK Al Falah Surabaya, 
begitu semangatnya saat  akan 
menyaksikan sosiodrama yang diadakan  
hari Kamis, 10 Oktober 2019 di depan 
masjid KB-TK Al Falah Surabaya. Suasana 
bertambah meriah ketika pemandu 
ustazah Soraya membuka acara dengan 
menyanyi lagu ‘Aku Anak Sehat’ dan ‘Allah 
Suka Kebersihan’ serta memperkenalkan 
para tokoh pemeran sosiodrama yang 
menggunakan asesoris topeng mata 
yang menghiasi wajahnya. Ada Ustazah 
Ria sebagai Kulsum anak yang sakit flu, 
Ustazah Warti sebagai Khadijah anak yang 
sakit gigi, Ustazah Indri sebagai Zainab 
anak yang malas potong kuku, Ustazah 
Ifa sebagai Fatimah anak yang tidak suka 
makan sayur dan buah, Ustadzah Soraya 

sebagai guru dan Ustazah 
Mimin sebagai dokter.

D ik i sahkan ,  Ustazah 
mengajak anak-anak yang 
sakit tersebut ke UKS. Ibu 
dokter yang selalu siap di 
UKS memyambut anak-
anak dengan ramah. Anak-
anak dipersilakan duduk di 
ruang tunggu, Selanjutnya 
ibu dokter memeriksa 
satu-persatu dan memberi 
tahu kepada Fatimah 
tentang manfaat makanan 
bergizi. Mengajak kepada 
Kulsum, Khadijah, Zainab 
dan anak lainnya untuk 
memperhatikan ibu dokter 
yang memperagakan cara 
membersihkan ingus, 
memotong kuku, cuci 
tangan dan menggosok 
gigi yang benar.  Sebagai 
hadiah untuk anak yang 
mau diperiksa dan mau 
menjaga kesehatan serta 
kebersihan diri, ibu dokter 
memberi vitamin.
Sebagai tindak lanjut dari 
sosiodrama ini anak-anak 

praktek cuci tangan yang benar 
kemudian secara berkelompok 
anak bersama ustazahnya masing-
masing untuk mengkonsumsi 
minuman bergizi yaitu minum 
madu sesuai sunnah Rasulullah 
dan ustazah berpesan kepada 
anak-anak untuk mau belajar 
menjaga kebersihan diri sendiri 
dan lingkungan sekitar. 
Acara sosiodrama ditutup dengan 
slogan “Sehat Dimulai dari Saya”. 
Maka secara bergantian sesuai 
kelasnya masing-masing untuk 
foto bersama sambil memekikkan 
slogan tersebut dengan diikuti 
gerakan dan ekspresi. Semoga 
dengan penanaman karakter ini 
anak-anak bisa tumbuh sehat, 
sehat jasmani dan rohani. Aamiin.  
(Kamini)

Dalam rangka memperingati puncak tema di KB TK 
Al Falah Surabaya, pada tanggal 20 September 
2018 diadakanlah acara ‘Special Day Tema Diri 
Sendiri’. ‘Tema Diri Sendiri’ ini memiliki  dua sub 
tema sebagai materinya, yakni ‘Identitasku’ dan 

‘Anggota Tubuhku’.  Sub tema ‘Identitasku’ mengajak anak 
untuk mengenal tentang identitas dirinya sendiri, seperti 
nama lengkap, usia, alamat tempat tinggal dan nama 
orang tua. Sedangkan pada sub tema ‘Anggota Tubuhku’  
mengenal nama-nama bagian tubuh dari rambut hingga 
ujung kaki.
Dengan ceria, anak-anak KB TK Al Falah Surabaya, berkumpul 
di halaman untuk mengikuti Special Day tema ‘Diri Sendiri’ 
ini. Acara dimulai dengan Ustazah Ifa yang mengabsen 
kehadiran setiap kelas dengan nyanyian. Acara dilanjutkan 
dengan sosiodrama yang berjudul ‘Mari Menjaga dan 
Melindungi Diri Kita’. Sosiodrama ini diangkat dari sub tema 
‘Identitasku’. Pemeran yang terlibat di dalamnya adalah 
nanda Hania Syakira Agustina dari kelas B2 sebagai pemeran 
utama dengan nama Hania, nanda Ahdan dari B2 sebagai 
petugas kasir toko boneka laki-laki, Ustazah Ayuningsih 
sebagai kasir toko boneka perempuan, Ustazah Arie sebagai 
ibu dari Hania, ustaz Farid sebagai laki-laki mencurigakan 
dan ustaz Andi sebagai petugas keamanan mall.
Sosiodrama ‘Mari Menjaga dan Melindungi Diri Kita’ ini 
bercerita tentang seorang anak perempuan dan ibunya 
yang sedang berjalan-jalan di mall. Karena si anak tidak mau 
bergandengan dengan ibunya, ia pergi sendiri ke dalam 
toko boneka untuk melihat-lihat boneka-boneka yang 
lucu. Ketika si anak sadar bahwa ia terpisah dari ibunya, ia 
menangis tersedu-sedu. Saat itulah ada seorang laki-laki 
mencurigakan yang mendekatinya. Laki-laki itu menawarkan 
bantuan untuk mencari ibunya. Tetapi ia memliki sebuah 
syarat, ia ingin membawa anak perempuan ke toilet. 
Karena takut, anak perempuan itu berteriak meminta 
tolong. Alhamdulillah, penjaga kasir laki-laki toko boneka 
yang dimasuki anak perempuan itu menolongnya. Dengan 
bantuan kasir perempuan yang telah memanggil petugas 
keamanan, diamankanlah laki-laki mencurigakan itu. Hania 

Mengenali
Diri Sendiri
Juga Penting

kemudian menyebutkan nama lengkap dan alamat tempat 
tinggalnya dengan detil sehingga kasir perempuan bisa 
menginfokan informasi tersebut ke petugas informasi. 
Sosiodrama diakhiri dengan pertemuan anak perempuan 
dan ibunya. Pada saat adegan laki-laki mencurigakan 
ditangkap oleh petugas keamanan, anak-anak terlihat 
tertawa dengan riang.
Acara yang kedua adalah pengenalan organ dalam tubuh. 
Pengenalan anggota tubuh ini diangkat dari sub tema 
‘Anggota Tubuhku’. Dengan menggunakan media boneka 
anatomi tubuh manusia, Ustazah Ifa mengajak anak-anak 
untuk mengenal lebih jauh tentang organ dalam tubuh 
yang sangat penting. Anak-anak diajak untuk mengetahui 
letak jantung, yakni di dada sebelah kiri kemudian dijelaskan 
apa itu jantung dan apa bahayanya apabila ia sampai tidak 
berfungsi lagi. Lalu organ bagian lain yang diperkenalkan 
adalah paru-paru sebagai tempat manusia untuk bernapas. 
Lambung sebagai tempat manusia untuk menerima 
makanan. Serta usus dan kandung kemih yang berfungsi 
sebagai saluran pengeluaran. Anak-anak terlihat antusias 
ketika diminta untuk memegang bagian tubuh yang menjadi 
letak-letak organ dalam yang disebutkan tadi.

Sebagai puncak acara, Ustazah Ifa memberikan kuis untuk 
anak-anak yang mampu menyebutkan nama lengkap dan 
alamat lengkap tempat tinggalnya. Sebagai hadiah, anak-
anak yang sudah berani maju, akan mendapatkan pin 
berbentuk bintang yang bertuliskan ‘Alhamdulillah, Aku 
Mengenal Diri Sendiri’ sebagai simbolis. Dengan antusiasme 
yang tinggi, anak-anak berlomba-lomba untuk maju.
Setelah puncak acara ini selesai, maka berakhirlah rangkaian 
acara Special Day tema Diri Sendiri. Tema ini mengajarkan 
kepada anak bahwa Allah menciptakan tubuh dan semua 
organ di dalamnya memiliki fungsi yang sangat penting 
sehingga kita harus menjaganya dengan baik. Selain itu 
betapa pentingnya untuk mengetahui identitas kita agar 
dapat memberikan informasi penting apabila kita tersesat 
di jalan atau terpisah dari keluarga. (Ifa)
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Rasa percaya diri adalah keyakinan kuat agar 
anak dapat melakukan segala sesuatu dengan 
yakin. Rasa percaya diri yang ada pada diri 
siswa memegang peranan penting dalam 
keberhasilan belajar siswa. Salah satu penyebab 

kurangnya rasa percaya diri anak adalah rasa takut dan 
adanya keyakinan bahwa ia tidak bisa. Oleh karena itu, 
rasa percaya diri ini harus dibangun sejak dini.

Pentingnya membangun rasa percaya diri anak membuat 
KB TK Al Falah Surabaya melakukan kegiatan penanaman 
karakter ‘Aku Anak Percaya Diri’. Kegiatan ini dilakukan 
oleh seluruh siswa KB dan TK Al Falah Surabaya. Siswa 
difasilitasi untuk mengalami, tampil, dan merasakan 
keberhasilan untuk melawan rasa takut dalam diri 
siswa. Kemudian siswa diminta mengungkapkan 
dan menceritakan keberhasilan saat tampil hingga 
mendapatkan reward. 

Kegiatan berlangsung mulai dari siswa melihat sosiodrama 
“Aku Anak Percaya Diri” yang diperagakan oleh para 

Menumbuhkan
Rasa Percaya Diri

Kiprah KB-TKKiprah KB-TK

Ustazah. Kegiatan sosiodrama yang menceritakan 
perbedaan tentang anak yang mempunyai perilaku 
percaya diri dan anak yang pemalu dan takut terhadap 
orang lain. Dari sosiodrama ini membuat para siswa 
menjadi mengerti akan pentingnya menjadi anak yang 
percaya diri. 

Kegiatan berikutnya dilanjutkan dengan tampilan para 
siswa untuk tampil dalam gerak lagu sesuai kelompok 
kelas. Para siswa sangat antusias dengan memakai 
properti dan merasakan bagaimana senangnya tampil 
di atas panggung. Tidak hanya itu saja, para siswa 
yang tampil percaya diri akan mendapatkan reward 
berupa mainan.

Tujuan penanaman karakter ini adalah untuk 
membangun rasa percaya diri pada anak yang dimulai 
meningkatkan kesadaran dari dalam diri anak masing-
masing. Cara paling mendasar adalah memberikan 
kepercayaan pada setiap anak agar mereka mau 
mencoba dan yakin akan kemampuan diri.

Kegiatan  bermain ke rumah  yang terlaksana 
setiap tahun dan dilakukan sekali dalam 
satu semester ini bertujuan mempererat tali 
silahturahmi antarsekolah dan wali murid. 
Siswa lebih mengenal  teman sekelas dan 

memperkenalkan adab dalam bertamu dan  berada 
di rumah teman.

Hari itu tanggal 8 Oktober 2019  sekitar pukul 7.30, 
kami siswa-siswi kelas Rahman dan Rahim bersama-
sama pergi ke rumah  Nanda Sofia di Jalan Ikan 
Mungsing. Sambutan hangat dari keluarga dan betapa 
senangnya Sofia kedatangan tamu-tamu cilik dengan 
mempersilahkan kami masuk. Siswa-siswi pun tidak 
lupa  salam dan berjabat tangan dengan pemilik rumah 
serta anggota keluarganya. 

Senangnya Bermain 
ke Rumah Teman

Hal yang menarik kami temukan saat bermain 
ke rumah Sofia saat itu adalah ketika Sofia 
berani tampil di depan teman-temannya dengan 
menggunakan pengeras suara membacakan 
surat Al Fatihah bersama-sama dan mengaji 
dengan suara lantang.
Acara dimulai dengan pembukaan dan sambutan 
pemilik rumah,. Cerita boneka, mengaji  serta 
ramah tamah. Hidangan yang disajikan semua 
kesukaan anak-anak. Para tamu itu diajak  Sofia 
bermain di kamar khusus yang banyak sekali 
terdapat mainan.
Tepat pukul 10.30 kegiatan bermain ke rumah 
teman pun kami akhiri. Kami pun kembali ke 
sekolah.
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Selasa pagi yang cerah, seceria ekspresi anak-
anak KB-TK Al Falah Surabaya yang bahagia 
menyambut saat yang dinanti, berenang 
bersama teman dan ustazah. Kegiatan 
berenang dilaksanakan pada tanggal 29 

Oktober 2019. Kegiatan ini rutin dilaksanakan satu 
kali dalam  setiap semester. Pada semester I kali ini, 
dilaksanakan di Sun City, Sidoarjo. Momen outing 
class sangat ditunggu anak-anak KB-TK Al Falah 
Surabaya. 
Kegiatan diawali dengan berkumpul di halaman 
untuk berdoa bersama dipandu oleh Ustazah Riza. 
Kemudian masing-masing kelompok menuju bus 
yang telah disediakan dibimbing oleh guru kelas 
masing-masing. Banyak cara anak-anak dalam 
menikmati perjalanan selama di bus menuju ke 
lokasi berenang, di antaranya dengan berbagi cerita, 
bernyanyi, dan bercanda tawa.

Bermain Air,
Bersyukur

dan Bergembira 

Kiprah KB-TKKiprah KB-TK

Berenang menyuguhkan banyak manfaat pada anak-anak, 
yaitu anak dapat meningkatkan kemampuan motorik dan 
mengendalikan emosi serta membuat anak menjadi lebih 
tenang dan gembira. Aktivitas memercikkan dan menghentakkan 
kaki bahkan berendam di air menjadi cara sederhana untuk 
mengekspresikan emosi anak. Mendorong  koordinasi tangan, 
mata, dan ketangkasan anak.
Dengan mengenal air sebagai anugerah Allah, akan mampu 
menjadikan anak-anak KB-TK Al Falah Surabaya semakin bersyukur 
dan menjaga kelestarian alam dengan cara memanfaatkan air 
sesuai kebutuhan. Inilah salah satu upaya menjadikan anak-anak 
mencintai lingkungan dan alam sekitarnya.
Mari wujudkan generasi Islam yang sehat dan senantiasa 
bersyukur. Generasi muslim yang tangguh dan berkarakter. (Riza)

Peringatan
Tahun Baru 

Hijriyah
1441 H

Peringatan Tahun Baru Hijriyah KB-TK Al Falah 
Surabaya dilaksanakan pada tanggal 2 September 
2019 bertepatan dengan 2 Muharram 1441 H.  
Peringatan Tahun Baru  kali ini  diawali dengan 
pembacaan Alquran surat At Takaatsur yang 

di baca oleh nanda Rafa (B3) dan nanda Fadhil (B1). 
Terjemahan dibaca oleh nanda Flora (B2).  Dilanjutkan 
dengan menyanyi Tahun Baru Hijriyah serta tanya jawab 
tentang peringatan tahun baru Islam. “Apa yang kalian 
ketahui tentang tahun Baru?” “Menyalakan mercon, 
Ustazah,” kata Aby, “Meniup terompet, Ustazah,” kata Tania. 
Lalu, Ustazah menyampaikan cara yang baik dalam 
memeringati pergantian tahun. Salah satunya adalah 
bermuhasabah, memperbaiki diri. Apa yang belum baik, 
maka harus segera diperbaiki. Jika ada yang sebelumnya 
datang masih terlambat, mulai besok datang lebih pagi 
lagi. Jika kemarin  berangkat ke sekolah masih rewel,  
mulai besok berangkat sekolah dengan senang dan 
bersemangat. 

Acara peringatan tahun baru Hijriyah dimeriahkan 
dengan sandiwara boneka yang berjudul “Hijrah Menuju 
Kemenangan”. Semua mata tertuju pada boneka tangan 
yang dimainkan oleh Ustadzah Ayu, Ustadzah Indri, dan 
Ustadzah Ifa. Dengan tertib semua siswa mendengarkan 
kisah Nabi Muhammad Saw yang hijrah ke Madinah. 
Lantunan salawat kaum Anshor menyambut kedatangan 
kaum Muhajirin dibawakan oleh ustazah Mei, ustazah Rimam 
dan ustazah Sari. 
Selanjutnya, melepaskan dua burung merpati sebagai 
simbolis semua harapan dan keinginan kita untuk berbuat 
lebih baik. Hijrah dari yang belum baik menjadi lebih baik 
lagi. Kegiatan Peringatan Tahun Baru Hijriyah diakhiri dengan 
pawai berjalan di sekitar lingkungan sekolah KB-TK Al Falah 
Surabaya dengan membawa slogan yang bertuliskan kata- 
kata motivasi positif dan menyanyi lagu Tahun Baru Hijriyah 
di sepanjang jalan. Hikmah dari Kegiatan Peringatan Tahun 
Baru Hijriyah ini adalah semangat berubah jadi lebih baik. 
(Warti)
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Kiprah KB-TKKiprah KB-TK

Kecil-Kecil
Jadi Haji

Labbaik Allahumma labbaik Labbaika Laa 
Syarikalaka labbaik. Lantunan kalimat talbiyah 
terdengar di sudut-sudut Taman Bungkul. Kalimat 
tersebut begitu fasih terucap dari bibir mungil 
siswa-siswi KB-TK Al Falah Surabaya. Pagi yang 

begitu cerah dan hangat di hari  Kamis 29 Agustus 
2019, diramaikan oleh celoteh siswa-siwi yang memakai 
baju ihrom. Pukul 07.00 WIB satu-persatu anak-anak 
mulai berdatangan. Sementara tepat di tengah-tengah 
halaman Taman Bungkul berdiri miniatur Kabah sebagai 
pusat kegiatan ‘Manasik Haji Cilik’.
Peringatan Idul Adha 1440 H. kali ini terasa berbeda. 
Miniatur Kabah yang terlihat kokoh  menarik perhatian 
pengendara yang melintas di sekitarnya. Wali murid 
yang begitu antusias dalam mendampingi anak-anak 
mereka dan menyaksikan acara prosesi demi prosesi. 
Senang dan takjub tampak di raut wajah mereka. Wajah 
yang lucu ini tentu saja tidak dilewatkan oleh para wali 
murid dengan mengabadikannya. 
Kegiatan manasik diawali dari tempat yang disebut 
Miqot, disini anak-anak menyaksikan drama “ Asal Mula 
Haji” dari teman mereka. Kael (B1) sebagai Nabi Ismail, 
Ikrar (B2) sebagai Nabi Ibrahim, Sahla (B3) sebagai Siti 
Sarah, dan Qisya (B2) sebagai Siti Hajar yang bermain 
dengan sangat luwes. Sejenak penonton terkesima 
mendengar Nabi Ibrahim bertutur dengan  putranya 
Ismail, “Nak, semalam Allah menurunkan perintah 
melalui mimpi. Ayah melihat dalam mimpi itu sedang 
menyembelihmu. Bagaimana menurut kamu?” tanya 
Nabi Ibrahim sambil menatap mata Ismail dalam-dalam.

“Ayah,” jawab Ismail cepat, “Kerjakanlah apa yang diperintahkan 
Allah. Insya Allah ayah akan melihatku termasuk orang-orang 
yang sabar.” Itu adalah cuplikan percakapan dalam drama ‘Asal 
Mula Haji’. Mereka melanjutkan dengan  membaca niat haji 
‘Labbaik Allahumma Hajjan’
Di tempat ini suasana begitu riuh gelak tawa, canda ria juga 
tangisan adik-adik KB dan TK A yang tidak mau lepas dari 
gandengan orang tuanya. Ini memang pengalaman pertama 
keluar sejak hampir dua bulan bersekolah. “Lihat ada onta,” 
bujuk ustazah Mimin pada Aluna. Seketika tangisannya 
mereda. Ada juga yang rewel dan tidak mau ikut acara prosesi, 
mungkin bangunnya terlalu pagi. Tepat pukul 08.00 WIB 
semua jamaah haji cilik berkumpul di Arofah. 
Pada kesempatan kali ini, semua yang hadir melakukan 
kegiatan zikir besrsama, salat dua rakaat dan mendengarkan 
khutbah wukuf yang disampaikan oleh Ustazah Siti Asuroiyyah 
serta mengaminkan doa yang di pandu oleh ustazah Sahada 
Sri Winarti. 
Perjalanan manasik dilanjutkan dengan mencari batu kerikil di 
Musdalifah, lalu ke Mina melakukan lempar jumrah aqabah, 
tahallul lalu kembali lagi ke Mina untuk menginap dan 
berzikir. Dilanjutkan dengan melakukan jumroh wustho, dan 
aqabah. Kemudian secara bergiliran masing-masing kloter 
tawaf di Baitullah diawali dari Hajar Aswad hingga rukun 
Yamani dengan membaca tasbih. Di antara rukun Yamani 
dan Hajar Aswad membaca doa kebaikan dunia akhirat. Tidak 
ketinggalan salat di depan Multazam mengambil posisi dekat 
Maqom Ibrahim, lalu minum air zam-zam. Sa’i antara Bukit 
Shafa dan Marwah dan terakhir tahallul tsani. 

Foto bersama dari masing-masing kloter adalah kegiatan 
yang ditunggu-tunggu. Allhamdulillah kegiatan manasik haji 
ini diliput dan disiarkan langsung di SBO dari pukul 08.30-
09.30 WIB. (Husnul)

Di era perkembangan zaman yang serba digitalisasi 
ini, banyak metode dalam mendidik anak. Kadang 
orangtua lengah dengan membiarkan anak 
‘belajar’ dari gagdet tanpa pengawasan. Padahal 
tanggung jawab memiliki anak bukan sekadar 

memiliki anak saja, tetapi orangtua bertanggung jawab agar 
anak dapat berperilaku dan bermanfaat bagi keluarga dan 
lingkungan disekitarnya. Karena anak adalah amanah dan 
penerus generasi, maka sebaik-baik mendidik anak adalah 
dengan Alquran.
Sebuah pilihan yang tepat jika orangtua memilih pendidikan 
sekolah anaknya TK Al Falah karena di sini anak belajar 
mengenal Alquran sejak dini. Mengaji, hafalan Alquran, hadis, 
siroh nabi, dan masih banyak lagi.

Seperti di Semester I ini, nanda diajak bertadarus keliling 
dan bersilaturahmi ke rumah teman. Pelaksanaan kegiatan 
bertempat di rumah nanda Kinar-TK B2 yang rumahnya 
di Jalan Bali, Surabaya dan di rumah Gibran-TK A2 yang 
beralamat di Jalan Gajah Mada, Surabaya. Kegiatan tadarus 
diikuti oleh seluruh siswa-siswi TK Al Falah.
Acara tadarus bersama ini dimulai pukul 07.30 - 11.00 WIB. 
Acara yang dimulai dengan pembukaan yang dibacakan oleh 
nanda Qisya sebagai MC, lalu pembacaan surat Al Mauun 
oleh nanda Kinar, Fiola, Abel dan diterjemahkan oleh nanda 
Tania. Semua anak khusuk mendengarkan dan menyimak 
bacaan dan terjemahnya. Dilanjutkan sambutan oleh Ustazah 
Rina selaku kepala TK Al Falah, dan  sohibul bait bunda ananda 
Kinar, sekaligus pemberian talih asih sebagai ucapan rasa 
terima kasih dari sekolah.

Mendidik Anak
dengan Alquran

Acara selanjutnya murojaah yang di pimpin oleh Ustazah 
Mei. Untuk doa dan hadis dipimpin oleh Ustazah Nur. 
Cerita sahabat nabi yang dibawakan oleh Ustazah 
Ria. Dengan gaya khasnya anak-anak mendengarkan 
dengan penuh antusias. Selanjutnya, mengaji bersama 
sesuai jilid dengan Ustazahnya masing-masing. Waktu 
telah usai dan dilanjutkan dengan berdoa sesudah 
mengaji bersama-sama, ramah tamah diawali dengan 
doa sebelum makan dan minum.
Begitu juga tadarus keliling yang diadakan di kelompok 
TK A, diawali dengan pembukaan yang di pimpin oleh 
Ustazah Husnul selaku MC. Anak-anak duduk dengan 
rapi dan mendengarkan dengan saksama. Ayat Alquran 
dikumandangkan dengan membaca surat Al Falaq 
yang dibacakan oleh nanda Gibran A2, Tisya A3 dan 
Usama A1. Dilanjutkan sambutan oleh Ustazah Riza 
yang mewakili Kepala TK dan sambutan sohibul bait 
oleh bunda Gibran. Murojaah surat-surat pendek di 
pimpin oleh Ustazah Emi. Ustazah Ari menyampaikan 
cerita islami tentang Nabi Sulaiman, dan diakhiri dengan 
mengaji bersama sesuai dengan jilidnya masing-
masing.
Acara tadarus keliling ditutup dengan sesi foto bersama 
dengan tuan rumah, anak-anak, ustadzah semua. 
Kecerian serta tawa riang gembira mewarnai setiap 
jepretan kamera. Sungguh tak terlukiskan pengalaman 
hari ini yang begitu sangat mengesankan. Bila kita 
tanamkan hal-hal yang baik pada anak anak sejak dini 
kelak akan kita panen hal-hal yang baik pula. Penanaman 
Alquran sejak dini adalah bekal yang sangat mendasar 
bagi generasi Islam yang kuat akidah dan mantap. 
Semoga anak-anak yang tumbuh dengan Alquran. 
Menjadi generasi yang berguna bagi agama nusa dan 
bangsa, sebagai Qurrota a’yun bagi orangtuanya dan 
jariyah bagi ustazahnya. Aamiin. (Nunik)
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Pameran pendidikan yang digelar oleh Dinas Pendidikan di Gedung 
Balai Pemuda Surabaya adalah kegiatan yang bergengsi. Kegiataan 
dilaksanakan pada 01-03 November, Jumat sampai Ahad. Pameran 
Pendidikan ini diikuti oleh sekitar 73 sekolah. Penentuan peserta 
pameran ini didasarkan prestasi yang telah diraih oleh guru maupun 

sekolah selama tahun 2019. Seleksi ini dilakukan dengan cara mengajukan 
proposal ke Dinas Pendidikan Surabaya. Pameran Pendidikan merupakan 
agenda rutin yang diselenggarakan setiap Alhamdulillah di tahun 2019 ini, 
KB-TK Al Falah mendapatkan kesempatan emas dengan fasilitas 2 stand. 
Stand pertama milik KB dan TK atas sebagai Juara 2 Lomba Inovasi Pengelola 
PAUD dan stand kedua milik TK sebagai Juara 1 Prestasi Lomba Sekolah 
Sehat tingkat Kota. 
Dalam pelaksanaan kegiataan Pameran Pendidikan ini berjalan sangat 
meriah. Seluruh sekolah pengisi stand berlomba-lomba mendesain stand 
dengan berbagai inovasi dan kreativitas dari masing masing sekolah. 
Panggung yang disediakan di dalam Gedung Balai Pemuda diisi berbagai 
penampilan siswa dari seluruh sekolah peserta pameran. Dari jenjang TK, 
SD dan SMP. Kreativitas tampilan sangat beragam: menyanyi bersama, 
menyanyi tunggal, sosiodrama, gerak dan lagu, musikalisasi puisi, tari dan 
berbagai tampilan siswa yang lainnya yang sangat menarik dan memukau 
seluruh hadirin yang menyaksikannya.  Kali ini TK AL Falah menampilkan Tari 
Badinding dan Drama Audio yang membuat penonton terpesona melihat 
penampilan anak-anak TK Al Falah yang bersemangat. 

Selama 3 hari Pameran Pendidikan ini digelar. Di hari pertama pembukaan 
dihadiri oleh Dr. Ikhsan, S.Psi, MM. Alhamdulillah berjalan lancar dan sangat 
meriah. Hampir setiap hari pengunjung yang datang  di stand KB-TK Al Falah 
sekitar 300 pengunjung. Di stand KB-TK Al Falah, inovasi yang diangkat 
adalah Sekolah Sehat melalui Program UKS/Berkarakter. Desain Stand 

Kiprah KB-TK

Tampil Prima
dalam Pameran Pendidikan 

Kiprah KB-TK

di KB-TK Al Falah. Kami menampilkan 
berbagai inovasi terkait program UKS/M 
Berkarakter, dengan menayangkan foto-
foto pada layar TV selama pameran 
berlangsung. Saat pengunjung pameran 
singgah di stand  KB-TK Al Falah, kami 
menyediakan suguhan yang segar yaitu 
Wedang Teh Rosella, Kemaruk ( Kemangi 
Jeruk ) dan Serai Jahe sebagai aplikasi 
program Inovasi UKS “Serambi Tabib” 
Seluruh pengunjung yang singgah di 
stand KB-TK Al Falah sangat menikmati 
suguhan yang kami hidangkan. Kami juga 
membagikan berbagai souvenir cantik 
karya guru dan siswa. Alhamdulillah di 
akhir acara, di hari Ahad, 3 November 
saat acara penutupan diumumkan stand 
terbaik dari seluruh stand yang ada, 
Alhamdulillah TK Al Falah mendapatkan 
Juara 2 Stand Terbaik. Bersyukur atas 
segala NikmatNya, Allah telah memberikan 
segala kemudahan kelancaran dalam 
setiap usaha dan memberikan hasil terbaik. 
Semoga KB-TK Al Falah lebih bersemangat 
lagi di tahun berikutnya untuk mengukir 
prestasi. dan selalu berusaha memberikan 
pelayanan terbaik untuk seluruh siswa dan 
orang tua di KB-TK Al Falah. Aamiin. (Rina)

Derap langkah perubahan 
tiap hari semakin terasa. 
S i swa- s i sw i  semak in 
meningkat pengetahuan 
dan keterampilannya. 

Guru-guru memiliki semangat 
belajar yang tinggi tentang keUKSan. 
Kinerja karyawan semakin rajin dalam 
mempersiapkan lingkungan belajar 
yang bersih, sehat dan rindang. Sistem 
manajemen sekolah melakukan 
perbaikan secara terus menerus untuk 
menghasilkan layanan yang lebih 
berkualitas. Program Kerja Usaha 
Kesehatan Sekolah diharapkan 
mampu meningkatkan standar mutu 
yang ada di TK Al Falah. Pendidikan 
Kesehatan secara khusus diarahkan 
agar tercapainya budaya sekolah yang 
bersih, sehat dan rindang.
Ibarat mata rantai, UKS mengikat 
seluruh elemen stake holder di 
sekolah untuk bergerak maju ke arah 
perubahan. Peran aktif komite  dalam 
program investasi lingkungan telah 
mengubah lingkungan TK Al Falah 
lebih hijau karena bertambahnya 
pohon-pohon lindung.

TK Al Falah,
Sekolah Sehat

Pendid ikan Usaha Kesehatan 
Sekolah Berkarakter  telah menjadi 
sebuah pergerakan pendidikan 
yang mendukung pengembangan 
kognisi, afeksi, dan psikomotor siswa. 
Pembinaan dan pengembangan 
UKS Berkarakter  dilaksanakan 
secara terpadu, terencana, terarah, 
dan bertanggung jawab dalam 
menanamkan dan membimbing 
peserta didik  agar mengenal, peduli 
dan menginternalisasi nilai-nilai dan 
sikap yang positif terhadap prinsip 
hidup bersih dan  sehat. Salah satu 
sarana untuk mendukung keoptimalan 
perkembangan peserta didik dengan 
langkah yang strategis, yaitu melalui 
konsep habituasi hidup sehat.

TRIAS UKS meliputi  pendidikan 
kesehatan, pelayanan kesehatan, 
dan pembinaan lingkungan sekolah 
sehat. Dalam pelayanan kesehatan 
mengalami peningkatan layanan 
meliputi  Stimulasi Deteksi dan 
Intervensi Dini Tumbuh Kembang 
(SDIDTK), Pemberantasan Sarang 
Nyamuk (PSN), sosialisasi Kawasan 
Tanpa Rokok (KTR), duta Jumantik 

Pemberantasan Sarang 
Nyamuk (PSN), pemanfaatan    
halaman    sekolah    sebagai    
Taman    Obat Keluarga 
(Toga)/apotek hidup, dan 
adanya informasi gizi (nilai 
kalori) menu makan bersama 
siswa.

Kemajuan teknologi sebagai 
penunjang pelaksananan 
program sekolah menciptakan 
efisiensi dan efektifitas 
dalam strategi pembelajaran 
mutlak diperlukan. Di TK 
Al Falah pemantauan sikap 
dan perilaku sehari-hari di 
rumah dengan melibatkan 
peran aktif orang tua melalui 
pengisian ”Form Karakter Aku 
Anak Sehat”. Anak diharapkan 

mampu menjadi pribadi yang mandiri 
dalam sikap dan tanggung jawab 
terhadap  kesehatan diri, menjaga 
keamanan  diri dan memiliki kecakapan 
perilaku  hidup sehat sehari-hari di 
sekolah maupun di rumah.
K e t e r l a k s a n a a n  Tr i a s  U K S 
menghantarkan TK Al Falah mengikuti 
Lomba Sekolah Sehat tingkat Jawa 
Timur di bulan Nopember 2019 
mewakili kota Surabaya. Semoga 
kesuksesan mengiringi upaya dan 
langkah kami. Aamiin. (Win)
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perhatian serius, seperti banyaknya gunung yang aktif, 
luasnya lautan, hutan dan kondisi masyarakat yang 
heterogen secara sosial dan pendidikan.

Karena itu kesadaran bahwa penduduk Indonesia 
tinggal di daerah rawan bencana perlu terus digalakkan. 
Dengan tujuan mengubah paradigma berpikir dan 
bertindak masyarakat terhadap bencana dari pasif 
menjadi siaga. 

Sebagai bentuk kepedulian dan kesiapsiagaan, SD 
Al Falah Surabaya membentuk Tim Kader Tanggap 
Bencana (KTB) yang bertugas untuk memberikan 

Ada Kader 
Tanggap Bencana

di SD Al Falah

pengetahuan dan skill mitigasi bencana 
kepada seluruh warga sekolah. 

“Para siswa yang sudah dipilih akan 
mendapatkan wawasan dan pelatihan 
kebencanaan khususnya mengenai 
budaya siaga bencana yang seharusnya 
menjadi bagian penting dari sistem 
pendidikan di sekolah,” tutur pemateri, 
Ustaz Ashari.

Beragam materi yang diterima siswa, 
mulai dari simulasi evakuasi saat terjadi 
bencana hingga penanganan terhadap 
korban bencana, diupayakan untuk 

disampaikan kembali kepada siswa-siswa lain yang ada di 
sekolah. 

Sebenarnya bukan hanya sekolah, semua pihak perlu 
saling mengingatkan dan mengedukasi tentang mitigasi 
bencana alam ini. Harapannya masyarakat bisa mengetahui 
dan memahami apa saja yang harus dilakukan jika suatu 
saat bencana datang agar tidak menimbulkan korban dan 
kerugian yang lebih besar. “Bisa menolong teman dan 
memberi petunjuk agar tidak terjadi musibah yang tidak 
diinginkan,” ujar Iqsa siswa kelas 5B yang menjadi kader 
KTB. (Abdillah)

Memperingati hari Batik Nasional yang jatuh 
pada 2 Oktober 2019, ratusan siswa Sekolah 
Dasar Al Falah Surabaya mengenakan pakaian 
batik saat proses belajar mengajar. Motif, 
warna dan bahan kainnya juga beragam. 

Keindahannya makin menyilau dari warna-warni busana 
batik yang dipakai siswa dan ustaz-ustazah sehingga 
menumbuhkan keceriaan dalam belajar. 
Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan 
surat edaran mengenai pemakaian baju batik dalam 
rangka Hari Batik Nasional 2 Oktober 2019. Kemendagri 
mengimbau seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan 
pemerintah daerah, provinsi, kabupaten/kota untuk dapat 
menggunakan baju batik pada hari Rabu. 
Hari Batik Nasional bertujuan untuk memperingati 
ditetapkannya batik sebagai Warisan Kemanusiaan untuk 
Budaya Lisan dan Nonbenda oleh UNESCO pada 2 Oktober 
2009.

Dengan berpakaian batik diharapkan tumbuh rasa 
kepedulian terhadap warisan budaya dunia asli Indonesia 
yang harus dilestarikan. 

“Seperti itulah tujuan berseragam batik, yaitu menanamkan 
rasa cinta atas warisan budaya Indonesia. Selain itu, agar 

Merasa Bangga Memakai Batik
supaya para siswa bangga atas karya nenek moyang. 
Harapannya batik tidak hanya dipakai saat acara tertentu 
tetapi bisa dikenakan setiap saat dan di mana saja,”ujar 
seorang ustaz. 
Fahreza, seorang siswa kelas 4A mengaku senang memakai 
batik saat kegiatan belajar di sekolah. “Senang rama-ramai 
pakai batik. Seru aja agar suasana sekolah lebih segar lagi,” 
ungkapnya. (Abdillah)

Beberapa dekade ini Indonesia menjadi 
headline di media dunia karena bencana 
alam yang menyebabkan kematian dan 
kerusakan infrastruktur. Rumah-rumah, 
bangunan sekolah, tempat ibadah dan 

berbagai bangunan lainnya banyak yang ambruk 
bahkan rata dengan tanah. 

Bencana tersebut terjadi karena secara georafis 
Indonesia memiliki sebaran alam yang perlu mendapat 
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Saat ini dunia dihadapkan pada 
revolusi industri 4.0. Revolusi 
industri yang ditandai dengan 
meningkatnya konektivitas, 
interaksi, batas antarmanusia, 

mesin dan sumber daya lainnya. 
Pemerintah juga bergerak cepat 
dengan membuat berbagai konsep 
yang mendukung. Salah satunya 
dengan melakukan sosialisasi secara 
gencar. 
Pada tanggal 17-18 September 
2019 bertempat di Grand Ballroom 
Empire Palace Surabaya, Kementerian 
Perindustrian mengadakan sosialisasi 
INDI 4.0 yakni suatu index yang 
mengukur kesiapan industri dalam 
menghadapi revolusi Industri 4.0. 
Secara khusus pada kesempatan 
tersebut SD Al Falah Surabaya 
diundang untuk menampilkan hasil 
karya siswanya. 

“Alhamdulillah, Sekolah Dasar Al 
Falah Surabaya adalah satu-satunya 
sekolah dari ratusan sekolah yang 
ada di Surabaya yang dianggap telah 

SD Al Falah,
Mendapat Kesempatan Khusus 
Pameran Robotik Industri 4.0

mengaplikasikan konsep INDI 4.0,” 
jelas Ustdz Ashari, Waka Kesiswaan. 
“Event ini adalah program dari 
pemerintah yaitu dari Kemenperin 
yang bertujuan untuk mengenalkan 
teknologi industri di Jawa Timur. Dan 
Al Falah sendiri diundang karena 
sekolah kita juga intens dalam dunia 
robotik dan menyabet beberapa 
gelar, baik tingkat nasional maupun 
internasional,” imbuhnya. 
Da lam event  yang d iadakan 
selama dua hari tersebut, diikuti 
oleh berbagai industri yang sudah 
menggunakan teknologi modern dan 
juga dari beberapa universitas yang 
mengembangkan robot modern. 
SD Al Falah Surabaya sendiri dalam 
event kali ini memamerkan teknologi 
robotik yang berhasil memenangkan 
perlombaan robot internasional di 
Jepang.

Sebagai bentuk apresiasi, Kementerian 
Perindustrian menyerahkan piagam 
penghargaan kepada Kepala Sekolah 
SD Al Falah, Ustaz Syamsul Huda. 

Penghargaan ini menjadi makin 
spesial karena hanya ada 3 institusi 
pendidikan di Surabaya yang berhasil 
meraihnya. Selain SD Al Falah Surabaya, 
ada juga ITTelkom Surabaya dan 
Institut Teknologi Sepuluh Nopember 
Surabaya (ITS). (Abdillah)Siapa yang tak kenal dengan bapak BJ Habibie? 

Semasa hidupnya, beliau pernah beberapa 
kali menjabat sebagai Menteri Negara Riset 
dan Teknologi Kabinet Pembangunan saat 
masa pemerintahan Presiden Soeharto. Hal 

tersebut tidak terlepas dari keahliannya dalam bidang 
teknologi dirgantara. Selain mantan presiden dan 
pahlawan ilmuan Indonesia, beliau juga salah satu 
tokoh penggagas ICMI (Ikatan Cendikiawan Muslim 
Indonesia) yang terkenal di dunia. Di masa yang 
cukup tua akhirnya beliau dipanggil ke hadirat ilahi 
pada usia 83 tahun. 
Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai 
para pahlawannya, demikian semboyan bijak 
mengatakan. Pahlawan adalah mereka yang 
berjasa besar bagi bangsa dan negara, maka sudah 
sepantasnya mendapatkan penghormatan yang layak. 
Hal tersebut menginsipirasi sekitar 700 an siswa SD 
Al Falah Surabaya untuk melaksanakan salat gaib dan 
doa bersama untuk Presiden ketiga RI, Bacharuddin 
Jusuf Habibie, di halaman sekolah pada Kamis, 12 
September 2019. 
Beberapa poster dan gambar berwajah bapak BJ 
Habibie juga dipampang di depan sekolah. Kegiatan 
tersebut bagian dari bentuk penghormatan terakhir 
untuk bapak Habibie yang wafat pada Rabu, 11 
September 2019.

“Kegiatan ini sebagai bentuk penghormatan dari 
keluarga besar Al Falah kepada Pak Habibie untuk 
mengenang kebaikan beliau. Terutama pada 
pengembangan ilmu dan teknologi yang ada di 
Indonesia,” ucap Syamsul Huda, selaku Kepala 
Sekolah. Alhamdulillah, kegiatan berjalan dengan 
lancar dan penuh hikmat. 
Ammar, siswa kelas 4A yang mengikuti prosesi salat 
gaib mengungkapan,”Saya memang kagum atas 
prestasi beliau yang bisa membuat pesawat terbang.”

Semoga amal beliau diterima oleh Allah dan jejak 
keteladanan beliau menjadi warisan berharga bagi 
anak-anak bangsa. Amin. (Abdillah)

Penghormatan
Buat Pak Habibie

Kiprah SD
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“Labbaika Allahumma Labbaik,” bacaan talbiyah menggema 
di halaman Masjid Al-Akbar Surabaya pada 8 Agustus 2019. 
Bacaan tersebut sedang digemakan oleh ribuan siswa dari 
jenjang  SD dan SMP Al Falah yang tengah melaksanakan 
manasik haji. Uniknya, Semua peserta mengenakan 
ihram serba putih, sebagaimana layaknya kaum muslimin 
menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. 
Dalam kegiatan manasik haji yang diliput oleh banyak 
media massa itu, para siswa dibagi menjadi beberapa 
kloter dengan membawa bendera berbagai negara sebagai 
sebagai simbol nyata kegiatan haji yang dilakukan oleh 
umat Islam di seluruh dunia. 
“Tujuannya mengenalkan nilai-nilai rukun Islam kelima 
kepada anak-anak. sebagai bekal awal agar saat dewasa 
mereka bisa menjalankan perintah agama dengan 
benar,” tutur ustadz Ashari. Terlebih menurutnya, konsep 
pendidikan yang diterapkan di Lembaga Pendidikan Al 

Ribuan Siswa
Ikut Manasik Haji
Falah menekankan pada aspek pembiasaan internalisasi 
ajaran Islam, sehingga para peserta didik tidak hanya terpaku 
pada pembelajaran secara teoritis, tetapi juga merasakan 
langsung hakikat setiap ritual ibadah yang dilakukan.
Seperti halnya pelaksanaan ritual sesungguhnya, para siswa 
dan guru melaksanakan rukun ibadah haji secara serius dan 
menyenangkan. Mulai dari menggunakan pakaian ihram, 
melakukan wukuf di Arafah, lempar jumrah  dan sa’i (berjalan 
kaki dari shofa menuju ke marwah), dengan berbagai properti 
yang telah di sediakan. 
Meskipun anak-anak ada yang tampak kebingungan, namun 
mereka antusias mengikuti setiap tahapan kegiatan. ‘’Ibadah 
haji dibuka dengan wukuf di Arafah. Kegiatan wukuf diisi 
dengan salat, zikir, dan membaca Alquran,’’ jelas Ustaz 
Samsul Huda, Kepala Sekolah SD Al Falah. Semoga kegiatan 
pembelajaran manasik tersebut menjadi agenda yang dapat 
dilaksanakan setiap tahunnya. (Abdillah)

Sang uswatun khasanah, Rasulullah Saw adalah 
pedagang ulung. Usia 12 tahun beliau turut 
serta dalam perjalanan dagang pamannya, 
Abu Thalib. Dalam berdagang, beliau dikenal 
amanah dan jujur. Inilah karakter utama beliau 

hingga diberi gelar Al-Amin. Usaha perdagangan 
Rasulullah pun tidak main-main. Di usia 17 tahun beliau 
telah memimpin sebuah ekspedisi perdagangan ke 
luar negeri. 
Untuk meneladani entrepreneurship Beliau, SD Al Falah 
Surabaya mengadakan kegiatan kewirausahaan pada 
4 Oktober 2019. Acara tersebut diwujudkan dalam 
bentuk bazar yang menyajikan berbagai menu makanan 
beraneka ragam. Bazar tersebut khusus dilakukan oleh 
siswa kelas 6. “Modalnya dikumpulkan dari sebagian 
uang saku siswa selama satu bulan,” ujar seorang ustaz.
Belvavito siswa kelas 6A membuka stan jasuke dengan 
harga Rp 3000. Makanan yang bahannya dari jagung 
dicampur susu dan keju itu cukup laris karena diminati 
para pembeli. Selain enak, makanan ini juga gampang 
untuk dibuat sehingga jasuke cocok untuk dijadikan 
camilan saat santai. 
Walaupun porsinya tidak banyak, namun cukup 
membuat Belvavito senang bisa ikut serta meramaikan 
acara bazar yang diadakan sekolah. “Untuk melatih 
keberanian dan kepercayaan diri untuk berwirausaha,” 
katanya ketika ditanya tujuannya untuk ikut acara 
tersebut.

Belajar Berdagang ala Nabi
Kegiatan bazar sebenarnya bukan hanya melatih dan 
meningkatkan pengetahuan dan pengalaman siswa secara 
akademis tetapi juga menanamkan sikap kreatif, jujur, 
membangun kepercayaan dan kerja sama dalam aktivitas 
kehidupan. Bahkan disebutkan dalam riwayat Imam Tirmidzi, 
pedagang yang jujur lagi amanah akan bersama para nabi, 
orang-orang yang selalu jujur dan orang-orang yang mati 
syahid. “Semoga kegiatan ini menumbuhkan jiwa entrepreneur 
Islami, sebagaimana yang telah Rasulullah ajarkan,” harap Ustaz 
Ashari. (Abdillah)
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Hiruk pikuk pesta demokrasi semakin terasa 
menjelang pelaksaan Pemilu Presiden dan Wakil 
Presiden SD Al Falah. Hiruk pikuk itu diawali dengan 
pembentukan tim Komisi Pemilihan Umum (KPU) 
dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pemilihan 

tim ini dipimpin oleh Ustaz Wildan dan Ustazah Nayla selaku 
pengampu mata pelajaran PPKn. Ya, kegiatan pemilu ini 
memang merupakan bagian dari tema Kepemimpinan yang 
kemudian diejawantahkan menjadi kegiatan yang konkret 
sehingga mudah dipahami oleh siswa.
Selain tim KPU dan Bawaslu, wali kelas membantu untuk 
menemukan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden pada 
masing-masing kelas. Demikian pula Tim Sukses , tak tertinggal. 
Dari Kelas 6A diwakili oleh Dzaky dan Edwin (Kywi), kelas 6B 
diwakili oleh Talitha dan  Zildjian (Ta’Zil), kelas 6C diwakili oleh 
Keandra dan Junio (Keju), dan kelas 6D diwakili Carissa dan 
Nashwa (Cans).
Persaingan memperebutkan konstituen begitu terasa. 
Kampanye ala mereka pun terus dilakukan. Pamflet yang 
ditempel di dinding selasar sekolah, pin capres dan cawapres, 
dan bahkan yel-yel terus terdengar. “Kita gak boleh black 
campaign loh ya. Harus jujur.” Ah, mereka ternyata tahu 
lebih banyak, jauh di atas perkiraan kami, para wali kelas dan 
pengajar. Begitulah, mereka masuk ke kelas-kelas, ruang guru, 
ruang admin, satpam, petugas kebersihan semua menjadi 
sasaran kampanye. Selain mempraktikkan teori berpidato di 
kelas, mereka juga belajar untuk lebih percaya diri tampil di 
hadapan umum.
Dan ketika hari pemilihan tiba, semua sibuk menyiapkan segala 
sesuatunya. Petugas menyiapkan meja kursi, bilik pemilih, kartu 

Pesta Demokrasi
di SD Al Falah

suara, tinta, dan tak lupa souvenir susu kotak untuk setiap 
pemilih yang hadir dan mencoblos. 

Dengan dibantu wali kelas, semua siswa pemilih yakni 
kelas 4,5, dan 6 diatur sedemikian rupa sehingga 
antrean tidak terlihat panjang. Sebelum tengah hari, 
seluruh pemilih telah hadir dan melakukan pencoblosan. 
Perhitungan suara dimulai dengan diiringi sorak-sorai 
pendukung masing-masing capres dan cawapres.

Akhirnya, terpilih pasangan Talitha dan Zildjian (Ta’Zil) 
sebagai peraih suara terbanyak, mengalahkan ketiga 
pasangan lainnya. Hari itu juga mereka dilantik 
oleh Ustazah Izzaty Latifiyah dengan Sampai akhir 
tahun ajaran ini, Presiden dan Wakil Presiden akan 
mendapatkan tugas khusus yakni mewujudkan janji-janji 
yang mereka sampaikan ketika berkampanye.

Hari itu seluruh siswa kelas 4,5,6 telah belajar 
berdemokrasi. Khususnya kelas 6, telah belajar pemilu. 
Memahami semua komponen yang terlibat, memahami 
tugas dan fungsi, mengikuti dan melaksanakan semua 
prosesnya. Yang terpenting belajar bahwa segala bentuk 
kompetisi akan menghasilkan pemenang. Yang menang 
tak boleh sombong, dan yang kalah harus bisa menerima 
kekalahan dan dapat menerima pemimpin terpilih meski 
itu bukan pilihannya. Salam Demokrasi, Nak! (Tika) Belajar merupakan aktivitas 

mental  yang di lakukan 
s e s e o r a n g  s e h i n g g a 
menimbulkan perubahan 
tingkah laku, sebagai hasil 

dari pengalaman atau latihan yang 
diperkuat. Sehingga, berbentuk 
peningkatan kualitas dan kuantitas. 
Sadar sebagai orangtua ingin terus 
berbenah dalam setiap langkah 
pengasuhan  anak ,  membuat 
keinginan kuat para wali murid dan 
guru SMP Al Falah Surabaya (Spelfas) 
untuk menghadiri parenting yang 
dilaksanakan di sebuah hotel di Jln. 
Bintoro Surabaya pada Sabtu, 7 
September 2019 untuk kelas 8, dan 19 
Oktober 2019 untuk kelas 7. 
Tema yang diangkat kali ini adalah 
mereduksi kekurangan anak dan 
memahami potensinya berdasarkan IQ, 
EQ, dan AQ agar dapat menaklukkan 
zaman milineal sehingga sukses dunia 
akhirat. Dua pembicara pada  acara ini 
adalah Bagus Sanyoto, M.Psi dan Budi 
Santoso, S.Psi, Psikolog.

Dalam pemaparannya Budi Santoso 
menyampaikan, “Mengapa kini 
banyak ditemukan anak-anak yang 
mudah frustrasi? Ternyata, pemberian 

Parenting Skill,
Belajar Memahami Potensi Anak

fasilitas atau kemudahan-kemudahan 
kepada anak adakalanya membuat 
AQ (Adversity Quetient) anak kurang 
berkembang. Letak kesalahannya 
adalah pemberian kemudahan 
atau fasilitas tanpa diiringi dengan 
pemberian kesempatan untuk mencoba 
terlebih dahulu menyelesaikan 
permasalahan yang dihadapi . 
Pemberian fasilitas yang berlebihan 
pada anak bukan hal yang mendidik, 
justru cara untuk mendapatkan fasilitas 
tersebut merupakan poin yang perlu 
ditanamkan. Ini diperlukan agar 
semangat juang pada anak tumbuh 
sehingga dia tegar dalam menghadapi 
goncangan perubahan zaman. 

Adversity merupakan indikator yang 
dapat membuat kita bertahan dalam 
menghadapi kesulitan-kesulitan yang 
muncul.” Sesuai dengan firman Allah 
dalam surat QS. Al-An’am (6):135 
yang artinya  Kerjakanlah sesuai 
kemampuanmu, sesungguhnya aku 
pun berbuat (pula). Kelak kamu akan 
mengetahui, siapakah yang akan 
memperoleh hasil yang baik dari dunia 
ini.” 

Pada kesempatan lain Bagus Sanyoto 
menyampaikan bahwa orangtua adalah  

bibit kawit sukses anak. Beberapa 
petuah beliau untuk peserta adalah 
sebagai berikut. 

Orangtua menanam bibit nalar-nurani-
naluri. Anak bakal bertumbuh bertunas 
lebih bernas, mengajarkan hakikat 
hidup normal, lurus, anak mampu atasi 
masalah hidup secara mulus. Konsisten 
menjadi panutan teladan. Anak bisa 
sukses jalani hidup pegang pedoman. 
Mempunyai waktu interaksi dalam 
harmoni. Anak tumbuh sehat rise and 
wise penuh memori. Melatihkan sikap 
mental pemberani. Anak sigap tegap 
tak kan pernah hidup meratap.

“Semoga dengan orangtua dapat 
menambah ilmu sehingga anak akan 
menambah mutu. Jika orangtua teledor 
khawatirnya anak akan eror. Namun, bila 
orangtua peduli dan sayang maka anak 
akan dapat prestasi yang berbintang.” 
Begitulah Bagus Sanyoto mengakhiri 
kajian parentingnya. Selamat berjuang 
para orangtua dan guru yang sekaligus 
sebagai pejuang pendidikan Spelfas. 
Semoga terus dapat mendidik secara 
berkualitas tunas-tunas bangsa ini 
menjadi insan yang berakhlak karimah 
dan berprestasi optimal. (Wahyu)
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Masalah perundungan atau bullying masih 
menjadi pekerjaan serius bagi sekolah. 
Sekolah yang seharusnya menjadi tempat 
yang nyaman untuk menuntut ilmu terkadang 
berubah menjadi tempat yang mengerikan 

bagi korban bullying. Apa sebenarnya arti dari perundungan 
atau bullying?
Mengutip dari Kompasiana, bullying adalah tindakan 
intimidasi dan memaksa seorang individu atau kelompok 
yang lebih lemah untuk melakukan sesuatu di luar kehendak 
mereka, dengan maksud untuk membahayakan fisik atau 
emosional melalui penyerangan. Bentuk bullying yang 
biasanya terjadi di sekolah dapat berupa perundungan 
verbal, melalui sosial media, bahkan fisik. Perundungan 
verbal dapat berupa ejekan, menggoda, atau meledek 
dalam penyebutan nama, juga meledek bentuk fisik 
siswa atau biasa disebut body shaming. Awalnya mungkin 
siswa yang mengejek berniat bercanda, tapi hal ini bukan 
sesuatu yang tepat untuk dibuat bahan bercanda. Ketika 
bentuk perundungan ini dibiarkan, bukan tidak mungkin 
perudungan yang lebih serius yang 
melibatkan kekerasan fisik bisa terjadi. 

Berkaca pada beberapa kasus yang 
sudah terjadi dewasa ini, SMP Al 
Falah Surabaya berusaha untuk 
meminimalisir bahkan mencegah 
terjadinya tindak bullying di sekolah. 
Beberapa upaya dilakukan di 
antaranya mengadakan Seminar 
yang bertema ‘Bersama dan Bersinergi 
dalam Mewujudkan Sekolah Zero 
Bullying’. 

A Road to
Zero Bullying School

Seminar ini diadakan pada saat pekan MPLS (Masa 
Pengenalan Lingkungan Sekolah) berlangsung yaitu tanggal 
18 Juli 2019. SMP Al Falah Surabaya langsung mengundang 
narasumber dari Lembaga Perlindungan Anak Provinsi 
Jawa Timur yang diwakili oleh Drs. M. Isa Ansori, M.Psi. 
Seminar ini diikuti oleh seluruh siswa siswi kelas 7 dan 
kelas 8. Seluruh siswa-siswi mengikuti pemaparan dari 
narasumber dengan baik dan antusias. Berbagai contoh 
tindakan perundungan dijelaskan secara gamblang dan 
yang paling penting disertai konsekuensi dari undang-
undang ketika ada yang melakukan tindak perundungan. 
Dengan mengetahui konsekuensi dari tindakan bullying 
diharapkan dapat menambah pengetahuan siswa sehingga 
mencegah mereka untuk melakukan tindakan bullying baik 
yang masih berupa bullying verbal, melalui sosial media 
maupun bullying secara fisik.
Seminar diakhiri dengan penandatanganan pakta integritas 
oleh seluruh siswa-siswi SMP Al Falah Surabaya. Dalam pakta 
integritas itu siswa-siswi menyatakan komitmen mereka 
untuk tidak melakukan tindak bullying baik berupa verbal, 
melalui sosial media maupun secara fisik. Pakta integritas 
itu ditandatangani oleh siswa, Wali Kelas, Wali Murid, juga 
Kepala Sekolah. Dengan adanya kesepakatan dan adanya 
hitam di atas putih diharapkan kekuatan pakta integritas 
itu menjadi lebih kuat. Terakhir, pakta integritas yang 
ditandatangani ditempel di setiap dinding kelas sebagai 
pengingat untuk tidak melakukan bullying. 
Tentunya apa yang dilakukan oleh SMP Al Falah Surabaya 
ini masih langkah awal, masih dibutuhkan kerja sama dan 
komitmen dari semua pihak untuk melakukan pengawasan 
pakta integritas. Semoga langkah awal untuk mewujudkan 
sekolah zero bullying dapat diikuti langkah langkah lain 
sehingga dapat tercipta SMP Al Falah Surabaya sebagai 
sekolah bebas perundungan. (Fani)

Dengan persiapan dan kerja sama yang solid antara kakak 
kelas 8 siswa SMP Al Falah Surabaya serta Ustaz dan 
Ustazah, akhirnya terwujudlah kegiatan pelatihan siswa 
untuk menjadi pemimpin yang tangguh dengan beberapa 
tahapan yaitu LDKS (Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa), 

interview, Pemira (Pemilu Raya), dan Muker (Musyawarah Kerja). 
LDKS kali ini dikemas melalui kegiatan outdoor dengan berbagai 
tantangan fisik, mental, dan pikiran. Harapannya, siswa mampu untuk 
berolahpikir, olahrasa, dan olahkarsa. LDKS kali ini dilaksanakan di 
Alas Prambon Sidoarjo, 26-27 September 2019. Tim Alas Prambon 
memberikan wadah bagi siswa SMP Al Falah Surabaya untuk mandiri, 
bertanggung jawab, bersyukur atas nikmat Allah, disiplin, dan berani. 
Beberapa kegiatan pada LDKS ini antara lain fun game, jelajah alam, 
malam inaugurasi, dan uji ketangkasan melalui berbagai wahana 
yang telah disiapkan, sehingga siswa merasa senang dan tertantang. 

SMP Al Falah Surabaya memberikan tantangan dan berupaya 
membuat siswanya menjadi tangguh, tidak rapuh dalam menghadapi 
berbagai tantangan, tidak cepat tumbang oleh berbagai hambatan, 
dan siap menerima keputusan dengan hati yang lapang, serta 
menyadari bahwa semua kegiatan pasti mempunyai hikmah. 
Sehingga mampu menjadi pribadi yang siap memimpin dan dipimpin. 

Dari jumlah 69 siswa hanya 48 siswa yang lolos LDKS dan interview, 
selanjutnya dipilih 6 siswa sebagai kandidat Ketua dan Wakil 
organisasi di SMP Al Falah Surabaya yaitu MPK, OSIS, dan REMAS. 
Mereka berkompetisi dan beradu argumentasi pada acara Pemira 
yang di laksanakan pada 23 Oktober 2019. 

Pembelajaran pemilihan pemimpin secara LUBER (Langsung , 
Umum, Bebas, dan Rahasia) diterapkan walaupun belum sempurna. 
Diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Satu Nusa 

Berlatih Menjadi
Pemimpin Tangguh

Satu Bangsa yang memberikan makna bahwa 
pilihan boleh beda, tapi tetap bersatu untuk 
membesarkan nama sekolah dengan berbagai 
prestasi yang gemilang. Selanjutnya orasi dari 
tim sukses, menginformasikan tentang kelebihan, 
dan prestasi masing-masing paslon serta  jargon, 
yang bisa diikuti oleh semua siswa, sehingga 
menambah semaraknya pemira. Dan momen yang 
paling ditunggu-tunggu adalah  penyampaian 
visi, misi dan program unggulan oleh masing-
masing paslon. Dilanjutkan dengan debat paslon 
untuk menguji mental mereka dalam menanggapi 
pertanyaan yang diberikan oleh paslon lain. 
Sampai akhirnya di penghujung acara yakni 
pemilihan dan penghitungan suara. Adapun paslon 
yang terpilih sebagai Ketua dan Wakil MPK adalah 
Fabian Anandito (kelas VIII-1) dan Didrika Ruvida 
Rizqi (kelas VII-1), Ketua dan Wakil OSIS adalah 
Nurendra Ihza Pratama Ramadhan (kelas VIII-1) 
dan Kinanthi Elmira Putri (kelas VII-2) sedangkan 
Ketua dan Wakil Remas adalah Salim Yahya 
Bahanan (kelas VIII-1) dan Azzahra Fiddien Alfarabi 
(kelas VII-2). Pelantikan dilakukan bersamaan 
dengan hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2019, 
dengan harapan mereka sebagai pemuda calon 
penerus bangsa menjadi insan yang cerdas, baik 
cerdas pikir, cerdas hati, dan cerdas amal. 
Kegiatan selanjutnya adalah Muker MPK, OSIS 
dan Remas yang dilaksanakan pada 29 Oktober 
2019. Pembuatan program kerja selama 1 periode 
dirancang dengan tujuan jelas, dan waktu yang 
menyesuaikan agenda sekolah. Para pengurus 
membuat kegiatan dari mereka dan untuk mereka, 
sehingga kegiatan itu up to date, sesuai zamannya. 
(Wahyu)
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SMP Al Falah Surabaya menggelar satu kegiatan yang 
berfungsi melatih motivasi siswa mencapai prestasi 
puncak sesuai dengan kemampuan diri melalui kegiatan 
AMT (Achievement Motivasi Training). Kegiatan ini 
diadakan pada 19 dan 20 Juli 2019, diikuti oleh siswa 

kelas 7 dan 8 dengan jumlah siswa putra 34 dan siswa putri 
33. Mengapa AMT kali ini gabungan kelas 7 dan 8? Semua ini 
berlatar belakang agar mampu saling mengenal lebih cepat, 
mengakrabkan, mengompakkan, menjalin ukhuwah antarsiswa, 
sehingga siap berjuang bersama membawa nama baik sekolah 
di berbagai sektor baik akademik maupun non akademik.
AMT kali ini menghadirkan narasumber dari Ustaz/Ustazah LPF, 
alumni Al Falah, dan tim outbound Ilalang Adventure Organizer 
yang mampu memberikan nuansa baru untuk menumbuhkan 
semangat, kreativitas, sinergi, disiplin, serta tanggung jawab 
pada siswa. Diawali dengan exploring Surobaya menggunakan 
bus tingkat Mayapada Suroboyo, guna mengenalkan beberapa 
fasilitas moda angkutan, nama jalan, dan gedung pemerintahan 
di kota Surabaya yang sangat bersejarah. Dengan mengenal 
lebih dekat, siswa semakin cinta dengan kotanya. 

Malam harinya mereka disuguhi materi indahnya ta’aruf. 
Dengan ta’aruf akan  semakin tahu kekurangan dan kelebihan 
seseorang, sehingga semakin membuat kita mendekat kepada 
Allah dan bersyukur kepada-Nya. Sebagaimana disebutkan 
dalam surat Ibrahim ayat 7, yang berbunyi :  “Dan (ingatlah juga) 
tatkala Tuhan kalian memaklumatkan, Sesungguhnya jika kalian 
bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepada kalian; 
dan jika kalian mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya 
azab-Ku sangat pedih.”
Keesokan harinya, siswa peserta AMT diajak mengaktifkan 
otak kanan dan fisiknya, bersama-sama bersinergi menjalin 
keakraban, kekompakan, dan bekerja sama dalam tim  sehingga 
mampu meraih prestasi melalui beberapa fun game. Antusias 
siswa begitu nampak dalam setiap game yang diikuti. Mereka 

Kekompakan AMT
SMP Al Falah Surabaya berusaha keras menyelesaikan satu demi satu game-nya 

dengan kreativitas yang mereka munculkan secara 
spontan. Kerja sama yang dibangun, komando yang 
diberikan, dan keputusan yang disepakati, membuat 
kelompok yang baru saja di bentuk itu ternyata mampu 
menyatu dalam mengemban amanah.
Sebagai kader bangsa yang akan meneruskan estafet 
kepemimpinan, para peserta AMT dibekali dengan 
materi leadership. Penyampaian materi yang tidak 
monoton disampaikan oleh Wakil Direktur LPF, Ustaz 
Jantra Malewa.  Emosi dan pemikiran siswa disentuh 
sedemikian rupa sehingga membuat peserta AMT 
tertantang untuk berusaha keras  merampungkannya 
dengan hasil maksimal. 
Kegiatan terakhir AMT ditutup dengan hadirnya alumni 
Al Falah untuk memberikan testimoni semangat 
belajar pada adik-adik kelasnya. Dalam penyampaian 
materinya, para alumni mengatakan, “Kami jadi seperti 
sekarang ini yaitu berani bicara di depan audiens, 
mendapatkan nilai yang memuaskan, bisa membagi 
waktu antara belajar dan organisasi, membuat rencana 
dan anggaran kegiatan, semua karena tuntunan, arahan, 
doa dari Ustaz-Ustazah serta orang tua kita. Karenanya, 
manfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Patuh dan 
seringlah berkonsultasi dengan guru dan orang tua, insya 
Allah kita akan dapat hasil maksimal.” (Wahyu)

Pembaca yang budiman, apa yang kita pikirkan ketika 
mendengar sebuah kata ‘Agustusan’? Tentu semua 
serentak memikirkan tentang lomba-lomba, betul 
kan? Ya, itulah budaya Indonesia. Salah satu cara 
menghormati jasa pahlawan kita yang telah berjuang 

memerdekakan tanah air kita dari para penjajah. Para pahlawan 
telah rela mengorbankan jiwa raga dan hartanya. Tak terhitung 
dari mereka yang gugur dalam medan juang. Maka dari itu 
ada sebuah semboyan dari Sang Proklamator pada sambutan 
upacara memperingati kemerdekaan 17 Agustus di tahun 
1966 pada saat itu yaitu dengan lantang menyampaikan kata-
kata ‘Jas Merah’. Masih ingat apa kepanjangannya? Mungkin 
banyak dari kita yang menyampaikan bahwa kepanjangan dari 
jas merah adalah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Tapi 
ternyata bukan seperti itu.  

Rushdy Hoesein, seorang sejarawan, menyatakan bahwa banyak 
orang, termasuk para pejabat dan guru-guru kita waktu SD 
salah mengutip singkatan dari ‘Jas Merah’ sebagai singkatan 
jangan sekali-kali melupakan sejarah. Padahal yang benar adalah 
jangan sekali-kali meninggalkan sejarah karena ada makna 
yang berbeda antara melupakan dengan meninggalkan. Dan 
dicontohkan pula oleh Rushdy, jika kita memiliki kunci rumah, 
setiap hendak pergi meninggalkan rumah kita tidak akan pernah 
meninggalkan kunci rumah, meskipun mungkin suatu ketika  
kita lupa membawa. (republika.co.id)

Kemudian kita amati ketika Agustusan seluruh Warga Negara 
Indonesia (WNI) dari Sabang sampai Merauke, semua merayakan 
ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Tahun ini yang 
ke-74, umur yang tidak muda lagi bagi bangsa Indonesia. 

Agustusan
Prestasi yang Ceria

SMP Al Falah Surabaya terus berjuang untuk mendidik 
anak bangsa menjadi pejuang Islam dalam meneruskan 
perjuangan pahlawan  dalam menghadapi tantangan 
zaman. Salah satunya yang dilakukan oleh SMP Al Falah 
Surabaya dalam memperingati Kemerdekaan Republik 
Indonesia dengan menggelar acara lomba berprestasi 
yaitu bulutangkis, paduan suara, dan tenis meja. Selain 
itu, lomba ceria yaitu balap karung, sundul balon, dan 
makan kerupuk untuk menanamkan kegembiraan dalam 
berjuang dan menumbuhkan jiwa semangat yang tinggi.

Tak hanya lomba-lomba yang diadakan oleh SMP Al 
Falah Surabaya, melainkan juga upacara 17 Agustus 
2019 yang diikuti oleh seluruh siswa, guru, karyawan, 
Direktur serta pegawai LPF (Lembaga Pendidikan Al 
Falah) Surabaya. Suasana pagi yang cerah dengan 
hangatnya cahaya mentari menambah khidmat  
pengibaran bendera oleh tim Paskibra Spelfas. 
Kepala SMP Al Falah Surabaya Jusa Indrawan, S.Pd. 
selaku pembina upacara dalam amanahnya memberikan 
apresiasi luar biasa pada petugas upacara, ustaz dan 
ustazah pembina atas terselenggaranya upacara 
ini dengan baik. Karena menurutnya ini adalah 
pembelajaran berharga yang bisa dirasakan. 
Bukan hanya hari ini ketika kalian menjadi siswa 
tapi juga nanti ketika dewasa. Amanah singkat yang 
disampaikan dihadapan peserta upacara itu membidik 
semangat pemuda agar mempersiapkan diri untuk 
belajar menghadapi dunia ini dengan berbekal pada 
usaha yang gigih, tidak loyo, tidak cepat putus asa. 
Sabar, tawakal alallah dan punya solusi untuk mengisi 
kemerdekaan sehingga mampu menjadikan dunia ini 
baldatun toyyibatun wa robbun ghofur. (Wawan)
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Pagi itu tanggal 16 Juli 2019 suasana di SMP Al Falah Surabaya 
terlihat ramai. Siswa-siswi kelas VII yang mengikuti kegiatan MPLS 
(Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah) sedang berkumpul di 
aula sekolah, menunggu kehadiran seseorang yang spesial. Beliau 
adalah AKP Sherly Mayasari, S.H. dari Satuan Reserse Narkoba 

Polrestabes Surabaya. AKP Sherly yang bertugas sebagai Kepala Urusan 
Pembinaan Operasional Narkoba akan membawakan materi tentang 
bahaya Napza (Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif)
Acara tersebut dimulai pada pukul 07.15 sampai dengan 09.30. Di hadapan 
siswa-siswi SMP Al Falah Surabaya, beliau menyampaikan segala hal yang 
terkait dengan bahaya Napza.  Mulai dari landasan hukum yang akan 
menjerat pelaku, jenis-jenis, efek penggunanya, bahkan foto-foto pelaku 
yang tertangkap oleh Satres Narkoba Polrestabes Surabaya.
Menurut AKP Sherly, remaja merupakan usia yang paling rentan 
terkena pengaruh negatif dari pergaulan bebas, karena pada usia ini 
biasanya mereka akan mencari jati dirinya, mencari pengakuan dan haus 
akan perhatian. Tujuan dari penyuluhan ini yaitu untuk memberikan 
pemahaman kepada remaja tentang bahaya Napza, serta menegaskan 
bahwa peredaran barang terlarang ini tidak mengenal siapa dan apa 
profesinya, semua orang punya peluang untuk terjebak dalam jurang 
obat-obatan terlarang. Apabila sudah terjebak, akan sulit baginya untuk 
melalui kehidupan dengan normal. 
Selama penyampaian materi berlangsung, siswa-siswi SMP Al Falah 
Surabaya memerhatikannya dengan antusias, karena tidak hanya diberikan 
teori tentang Napza, namun penjelasan dari AKP Sherly sangat menyeluruh 
dan banyak contoh tentang pengalaman beliau dalam menangkap 

Cegah Sejak Dini,
Sounding Bahaya NAPZA

Terus Digalakkan

tersangka pengguna Napza. Jalur hukum 
yang harus ditempuh para pelaku sangat 
berat, berbeda-beda berdasarkan jenis Napza 
yang digunakan. Apabila penyelidikan kasus 
telah selesai, akan diadakan press release 
dari pihak kepolisian yang bertujuan untuk 
memberitahukan kepada seluruh media baik 
itu TV, koran, maupun media sosial yang kini 
banyak menjamur di masyarakat. Nantinya, 
pihak-pihak media tersebut yang akan 
menyusun berita untuk dikabarkan kepada 
masyarakat luas.
Di penghujung acara, ditunjukkan barang 
bukti asli dari kepolisian berupa botol dan 
selang yang sempat digunakan tersangka 
untuk mengkonsumsi sabu-sabu. AKP Sherly 
berharap siswa-siswi akan semakin waspada 
dalam memilih teman dan berhati-hati jika 
menerima barang dari orang yang tidak 
dikenal. (Oxi)

Lebih Dekat
dengan Sunah
Melalui Ekskul

Berkuda

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan 
apa saja yang kamu sanggupi dan dari (pemeliharaan) 
kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan 
persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah, ...” (Q.S. 
Al Anfal:60). “Demi kuda perang yang berlari kencang 
dengan terengah-engah, …” (Qs Al ‘Aadiyaat 1-6). Dalam 
suatu riwayat juga disebutkan, Ajarilah anak-anak kalian 
berkuda, berenang dan memanah.

Bertolak dari ayat-ayat Allah dan riwayat di atas tentang 
keutamaan berkuda, maka SMP Al Falah Surabaya berupaya 
untuk menyambut seruan tersebut dan menghidupkan 
sunnah  Rasulullah dengan merealisasikannya melalui 
kegiatan ekstrakurikuler. Alhamdulillah, kegiatan berkuda 
menjadi salah satu ekstrakurikuler pilihan sejak tahun 
pelajaran 2018-2019 yaitu tahun pertama berdirinya 
sekolah, dan hingga saat ini ada sekitar 18 siswa yang 
bergabung.

Bekerjasama dengan sekolah memanah dan berkuda 
Ksaria Stable yang berlokasi di daerah Medayu Utara 
Rungkut Surabaya, ekstrakurikuler berkuda telah terlaksana 
rutin dan diikuti dengan antusias oleh semua peserta. 
Bagi peserta baru, pelatih memberikan arahan agar siswa  
mampu memahami kondisi dan anatomi kuda serta cara 
pendekatannya, sehingga kuda tetap tenang dan merasa 
nyaman saat ditunggangi. 

Di awal latihan juga terdapat pengarahan safety dalam 
berkuda, di antaranya adalah sebelum mulai berlatih 
para siswa mengenakan rompi dan topi khusus 
sebagai antisipasi keamanan dan perlindungan tubuh. 
Setelah memahami kondisi kuda dan mengenakan 
alat pengaman, latihan dimulai dengan menggunakan 
beberapa kuda yang masing-masing didampingi oleh 
pelatih yang cukup andal.

Hal yang membuat ekstrakurikuler ini istimewa adalah 
setiap selesai latihan, pelatih akan memberikan deskripsi 
capaian skill masing-masing siswa sehingga wali murid 
bisa mengetahui sampai sejauh mana kemampuan 
putra-putrinya dalam menunggang kuda. Dengan 
sistem pelaporan seperti ini harapannya orangtua bisa 
memberikan motivasi dan siswa akan semakin semangat 
dalam berlatih.

Semoga dengan berlatih menunggang kuda melalui 
ekstrakurikuler berkuda ini siswa-siswi SMP Al Falah 
sebagai generasi muslim tidak hanya akan semakin kuat, 
sehat, dan mempunyai skill istimewa, namun juga semakin 
dekat dengan sunnah-sunnah Rasul-Nya untuk meraih 
keberkahan Allah Swt. Karena seperti yang disebutkan 
dalam suatu riwayat bahwa, “Mukmin yang kuat lebih baik 
dan lebih dicintai Allâh Azza wa Jalla daripada Mukmin 
yang lemah.” Wallahu a’lam bishawab. (Sufi)
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Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan 
Sekolah (MPLS) memang selalu 
dilaksanakan oleh semua sekolah pada 
awal tahun ajaran baru. Namun, di SMP 
AL Falah Surabaya sudah dua tahun ini 

MPLS dilaksanakan dalam bentuk yang berbeda, 
dengan varian baru yaitu Eksplorasi Suroboyo Bus. 
Pada hari terakhir rangkaian MPLS, seluruh 
siswa siswi kelas  7 SMP Al Falah Surabaya 
mengikuti kegiatan eksplorasi Surabaya dengan 
bus tingkat. Kegiatan ini dilakukan untuk 
lebih memperkenalkan Kota Surabaya kepada 
siswa. Sebagaimana tema dari MPLS yang 
mengharapkan siswa-siswi menjadi generasi 
yang responsif terhadap lingkungan kegiatan ini 
juga salah satunya mengasah kepekaan siswa 
terhadap lingkungan. Bagaimana bisa? Ya, karena 
moda angkutan yang menjadi unggulan Kota 
Surabaya ini menggunakan sampah sebagai alat 
pembayarannya.
Untuk menyiapkan acara ini, beberapa 
hari sebelumnya siswa-siswi diminta untuk 
mengumpulkan botol plastik bekas. Kalau tahun 
sebelumnya siswa-siswi langsung membawa dan 
menukar sendiri botol yang mereka bawa untuk 
naik SuroBoyo Bus. Pada tahun ini, pengumpulan 
botol dilakukan secara kolektif yang nantinya 
ditukar dengan stiker. Stiker tersebut yang bisa 
dijadikan tiket untuk naik bus tingkat SuroBoyo. 
Pada hari H, pelaksanaan kegiatan siswa siswi 
sangat antusias untuk mengikuti kegiatan. 
Walaupun mayoritas siswa-siswi berasal dari Kota 
Surabaya, tapi banyak dari siswa yang belum 
pernah merasakan moda angkutan tersebut. Ba’da 
Zuhur, seluruh siswa-siswi diantar dari sekolah 
untuk menuju terminal Purabaya. Walaupun panas 
sangat menyengat, namun tak menyurutkan 
semangat mereka. Sesampainya di lokasi, mereka 
langsung bergegas menuju lantai dua bus tingkat. 
Salah satu siswa yang ditugasi membawa stiker 
menunjukkan stikernya kepada petugas. 

MPLS
di Suroboyo Bus

Sebelum eksplorasi dimulai, mereka mendapat pengarahan dan 
lembar kerja yang harus mereka kerjakan sepanjang perjalanan.  
Lembar kerja berisi materi tentang nama jalan, bangunan publik yang 
dilewati, juga tentang sistem pembayaran bus tingkat. Beberapa siswa 
secara aktif bertanya kepada petugas, juga dengan teliti menikmati 
perjalanan sembari melengkapi lembar kerja mereka masing-masing. 
Mereka juga berkesempatan berkomunikasi dengan penumpang 
lain yang naik bus yang sama. Selama di perjalanan, mereka harus 
mengikuti peraturan yang ada yaitu dilarang berjalan atau berdiri, juga 
membawa makanan dan minuman ke dalam bus. Perjalanan berakhir 
di halte setelah Masjid Al Falah. Seluruh siswa siswi pun turun dengan 
mengucapkan terima kasih kepada petugas.
Kegiatan berjalan dengan lancar dan mereka tampak senang sore 
itu. Diharapkan dari acara ini, siswa-siswi dapat lebih peduli kepada 
lingkungan dengan memilah sampah dan menggunakan kembali 
sampah untuk hal yang lebih bermanfaat. Selain itu, melalui wawancara 
dengan  petugas dan penumpang lain diharapkan kemampuan 
berkomunikasi dan keberanian siswa dapat terasah, khususnya saat 
siswa berada di luar sekolah. (Fani)

Dengan Maulid Nabi
Satukan Langkah Anak Negeri

Kamis 7 November 2019, SMP 
Al Falah Surabaya mengadakan 
peringatan dua hari besar 
sekaligus yakni peringatan 
Maulid Nabi Muhammad 

Saw dan Peringatan Hari Pahlawan. 
Kegiatan ini mengambil tema Dengan 
Maulid Nabi, Menyatukan Langkah 
Anak Negeri. Sesuai peribahasa sambil 
menyelam meminum air, bukan hanya 
mewujudkan rasa cinta pada Baginda 
Nabi Muhammad Saw, siswa-siswi juga 
mengekspresikan rasa cinta pada tanah 
air, Indonesia.
Beberapa persiapan telah dilaksanakan 
sejak satu minggu sebelumnya. Siswa-
siswi akan mengikuti beberapa lomba. 
Lomba-lomba tersebut antara lain 
Lomba Orasi Bung Tomo, Lomba 
Adzan, Lomba Lettering Terjemah 
Alquran dan hadis, dan yang terakhir 
ada Lomba Vlog yang dikerjakan 
secara kelompok. Dengan bantuan 
tiga organisasi besar SMP AL Falah 
Surabaya, yakni OSIS, Remas dan MPK, 
persiapan kegiatan tidak menemui 
kendala berarti. 

Siswa siswi lalu menuju halaman depan 
sekolah untuk mengikuti serangkaian 
acara pembukaan. Dipandu oleh 
Haikal dan Wildan kelas 7-1 sebagai 
pembawa acara. Acara selanjutnya 
yaitu pembacaan ayat suci Alquran 
oleh Hanan dan Khalid yang juga 

merupakan siswa kelas 7-1.  Sebelum 
sambutan disampaikan oleh Ustaz Jusa 
Indrawan, S.Pd. selaku Kepala SMP AL 
Falah Surabaya. penampilan banjari 
dari siswa-siswi kelas 8 membuka acara 
dengan meriah. Penampilan kedua 
yakni dari kelas 7-2 yang  menyanyikan 
syair shiroh nabi. Lantunan sholawat 
menggema diikuti oleh semua siswa 
dan ustaz-ustazah yang hadir. 
Acara selanjutnya yakni Mauidzoh 
atau ceramah yang disampaikan oleh 
Ustad Fahad S.Ud. yang memaparkan 
secara singkat tentang Maulid Nabi 
Muhammmad Saw dan keteladanan 
yang sepatutnya kita laksanakan dalam 
kehidupan sehari-hari. 

Acara yang ditunggu-tunggu pun 
tiba, yaitu rangkaian lomba-lomba. 
Bertempat di panggung di halaman 
depan sekolah, peserta lomba azan 
dan lomba  orasi dipanggil bergantian. 
Peserta dari lomba orasi terdiri dari dua 
siswa sebagai perwakilan kelas, jadi 
total terdapat 8 siswa peserta lomba 
orasi. Teks untuk lomba orasi ini telah 
ditentukan oleh panitia yakni Pidato 
Bung Tomo. Hal ini bertujuan untuk 
mengenang peristiwa 10 November 
ketika Bung Tomo membakar semangat 
juang arek arek  Suroboyo. “Dengan 
orasi ini, harapannya siswa-siswi 
memiliki semangat juang setinggi Bung 
Tomo dan menggunakan percikan 

semangat itu untuk senantiasa belajar 
dan berubah menjadi insan lebih baik,” 
Ucap Ustazah Wahyu sebagai juri 
Lomba Orasi ini. 

Masih di panggung yang sama, seluruh 
siswa kelas tujuh 7-1 maupun 8-1 wajib 
mengikuti lomba azan. Sudah menjadi 
kewajiban bagi muslim laki-laki 
untuk bisa mengumandangkan azan, 
sehingga ini ajang bagi siswa untuk 
menunjukkan potensinya juga menjadi 
momen pembelajaran bagi seluruh 
siswa untuk dapat mengumandangkan 
azan dengan benar. 
Bukan hanya itu, para siswi putri kelas 
7-2 dan 8-2 juga mengikuti lomba 
lain yang bisa menyalurkan apa yang 
menjadi minatnya yakni lettering. 
Bukan sembarang lettering, apa yang 
ditulis peserta dalam ini merupakan 
terjemahan ayat ataupun tafsir dari 
Alquran dan hadis. Para siswi mengikuti 
lomba dengan antusias terlihat dari 
berbagai peralatan yang mereka 
siapkan untuk hari ini.
Setelah melaksanakan salat Zuhur, 
sampailah pada acara puncak hari ini 
yaitu pembagian makanan pada warga 
sekitar SMP Al Falah Surabaya. Para siswa 
yang dibagi menjadi sebelas kelompok, 
berjalan menuju tempat yang sudah 
ditentukan antara lain di Taman 
Bungkul, di Kodim Jalan Marmoyo, 
depan museum BI,  dan sekitar 
masjid Al Falah. Di tempat tersebut 
, siswa siswi juga melakukan tugas 
vlog. Mereka diminta mewawancarai 
warga sekitar tentang hari pahlawan 
dan harapannya untuk Surabaya ke 
depan, lalu memberikan makanan 
tersebut pada warga. Selain untuk 
bersilaturahmi dan memperkenalkan 
SMP Al Falah Surabaya pada warga 
sekitar, diharapkan kegiatan ini juga 
menumbuhkan empati, jiwa sosial dan 
keinginan untuk berbagi. (Fani)
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Individu yang berbeda umumnya 
memiliki karak dan bakat yang 
berbeda pula. Pada usia SMP, anak 
berada dalam fase sedang senang-
senangnya mencari teman baru dan 

mencoba kegiatan yang baru. 
Siang itu tanggal 5 September 2019, 
halaman SMP Al Falah terlihat ramai. 
Beberapa anak sedang menyemangati 
temannya, ada yang bersiap-siap untuk 
show off, ada pula yang sedang berdiri 
di panggung menampilkan sesuatu. 
Rupanya, siang itu SMP Al Falah 
sedang menyelenggarakan sebuah 
pertunjukan bakat untuk pertama 
kalinya yang melibatkan seluruh warga 
sekolah dengan tajuk Al Falah Got 
Talent. 
Acara dimulai pada pukul 12.20 Wib 
setelah istirahat salat dan makan 
siang. Diawali dengan penampilan 
pertama yaitu permainan gitar klasik 
oleh Ananda Farel Ardan dari kelas 
7-1. Begitu banyaknya pertunjukan 
yang telah disiapkan oleh siswa-siswi 
SMP Al Falah Surabaya, sampai waktu 

Hari pertama masuk sekolah pada tahun 
ajaran baru merupakan waktu yang sangat 
mendebarkan bagi setiap peserta didik 
baru. Bermacam-macam gambaran yang 
mendebarkan tentang sekolah baru seakan 

bermunculan begitu saja menjelang Masa Pengenalan 
Lingkungan Sekolah (MPLS). Menyiapkan diri sebaik 
mungkin untuk menyambut guru-guru baru, teman-
teman baru, dan lingkungan sekolah baru. Mereka 
berlomba-lomba datang pagi hari, supaya dapat segera 
merasakan sekolah barunya. 
Diantarkan oleh orangtua, Senin, 15 Juli 2019 para peserta 
didik baru berdatangan ke SMP Al Falah Surabaya dengan 
semangat dan penuh keceriaan. Ustadz dan Ustadzah serta 
beberapa siswa dari kelas 8 sudah tampak bersiap-siap 
di depan pintu untuk menyambut kedatangan mereka. 

Menjelang MPLS
yang Mendebarkan

salat Asar acara belum selesai. Masuk 
waktu Asar, acara dihentikan sejenak 
untuk salat berjamaah di masjid, 
kemudian dilanjutkan lagi sampai 
seluruh penampilan selesai sekitar 
pukul 16.30 Wib. 
Banyak talent-talent mengejutkan 
yang bermunculan pada acara ini, 
di antaranya pemain gitar, piano, 
biola, rapper, teatrikal, dan lain-
lain. Berdasarkan penilaian juri, 
juara 3 diraih oleh kelas 8-2 yang 
menampilkan tilawah, juara 2 diraih 
oleh penampilan silat oleh Ananda 
Nurendra Ihza kelas 8-1, dan juara 1 

diraih oleh rapper muda Adeeva Keisha 
dan Naura Kezia dari kelas 7-2. 
Al Falah Got Talent merupakan suatu 
kegiatan yang diselenggarakan untuk 
menggali potensi dan bakat anak untuk 
ditampilkan, yang bertujuan untuk 
mendidik siswa agar memiliki mental yang 
mantap dan keberanian untuk tampil di 
depan umum. Terlatih untuk tampil di 
depan umum merupakan karakter yang 
harus dimiliki oleh generasi muslim yang 
nantinya diharapkan bisa menjadi modal 
dan bekal untuk menjalankan perannya 
dalam berdakwah di masyarakat dan 
men-syiarkan Islam. (Oxi)

Al Falah Got Talent,
Memberi Ruang Semua Potensi

Menyapa dengan ramah dan lembut serta menjabat tangan 
dengan hangat. Tidak ada wajah muram atau cemberut. 
Semuanya larut dalam kebahagiaan. 
Beberapa siswa terlihat ada yang belum mengenakan seragam 
sekolah. Berpakaian bebas, tapi sopan dan rapi serta bersikap 
santun. Seluruh peserta didik baru kemudian diarahkan ke 
kelas masing-masing untuk menempati tempat duduk yang 
mereka inginkan. Selepas mereka menikmati kelas masing-
masing, sebagian ustaz dan ustazah kemudian mengarahkan 
seluruhnya untuk berkumpul di halaman depan sekolah guna 
mengikuti apel pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan 
Sekolah (MPLS) yang dibuka secara langsung oleh Kepala 
Sekolah SMP Al Falah Surabaya. Dua dari peserta didik baru 
tersebut menjadi perwakilan untuk menerima tanda peserta 
MPLS Tahun Pelajaran 2019-2020.
Setelah selesai apel pembukaan, seluruh peserta didik 
diarahkan ke musala sekolah untuk melaksanakan salat Duha 
secara berjamaah. Selesai salat Duha, mulailah materi MPLS 
yang sudah disiapkan panitia. Beberapa materi selama kegiatan 
MPLS adalah wiyata mandala (pengenalan lingkungan sekolah), 
keperpustakaan, aqidah akhlaq, keorganisasian OSIS, tata 
tertib, kesamaptaan PBB, demo ekstrakurikuler, meraih masa 
depan, dan lain sebagainya. Terdapat juga materi sosialisasi 
Napza dari Kasat Narkoba Surabaya dan materi bullying dari 
KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) Surabaya.
Kegiatana MPLS ini dilaksanakan selama lima hari berturut-
turut (Senin - Jumat). Rundown acara telah disusun sedemikian 
rupa oleh panitia berdasarkan dengan kebutuhan. Beberapa 
materi beserta reward-nya juga telah disiapkan sebaik 
mungkin, supaya peserta didik baru benar-benar bisa 
merasakan suasana proses pembelajaran di sekolah barunya 
yang menyenangkan. (Roqi)
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Belajar Jurnalistik
ke Jawa Pos

SMP Al Falah Surabaya melaksanakan kegiatan 
Study Excursion ke media cetak koran Jawa Pos 
yang berada di gedung Graha Pena. Media cetak 
koran Jawa Pos dipilih bertujuan untuk memberikan 
bekal kepada seluruh siswa seputar dunia jurnalistik. 

Seluruh siswa dan guru pendamping menuju lokasi (Graha 
Pena Jawa Pos) pada hari Selasa, 10 September 2019. 
Acara terbagi menjadi dua sesi, yakni sesi pertama di ruang 
semanggi lantai lima dan sesi kedua di ruang redaksi lantai 
empat. Di ruang semanggi, pihak Jawa Pos memberikan 
materi tentang halaman Zetizen yang terdapat pada koran 
Jawa Pos. Memaparkan tentang apa saja yang ada di dalam 
halaman tersebut dan bagaimana mekanisme dalam proses 
menulisnya. Pada sesi kedua, seluruh siswa diajak ke ruang 
redaksi untuk mengetahui bagaimana keadaan ruangan 
tersebut. Ruang redaksi merupakan ruang dimulainya proses 
menulis, mengedit, dan melayout berita untuk siap dicetak.
Sebelum ke lokasi Jawa Pos, seluruh siswa diarahkan untuk 
membaca Koran Jawa Pos secara umum dan pada halaman 
Zetizen secara khusus. Setelah selesai membaca, siswa 
memotong salah satu bagian dari halaman zetizen dan 
ditempelkan pada buku bacaan atau buku literasi. Buku 
tersebut nantinya dibawa ketika menuju lokasi Jawa Pos. 
Pukul 12.30, seluruh siswa dan ustaz-ustazah tiba di Gedung 
Graha Pena lalu diarahkan  menuju ruang semanggi yang 
berada di lantai lima. Panitia dari Jawa Pos sudah siap 
menyambut kedatangan seluruh siswa dan ustaz-ustazah 
dengan registrasi. Dalam registrasi, setiap siswa diberi 
blocknote, bolpoin, dan makanan ringan. Setelah semua 

selesai registrasi, salah satu crew panitia membuka acara 
dengan semarak. Beberapa siswa diminta maju untuk 
memimpin yel-yel atau jargon SMP Al Falah Surabaya. 
Setelah itu, barulah dimulai pemaparan materi tentang 
halaman Zetizen pada koran Jawa Pos.  Pemberian materi 
berlangsung dengan baik dan pada bagian akhir terdapat 
sesi tanya jawab. 
Pukul 14.30, seluruh siswa dan ustaz-ustazah bergerak 
menuju ke ruang redaksi yang berada di lantai empat. 
Sesampainya di sana, seluruh siswa dikumpulkan pada 
tempat duduk melingkar yang berada di tengah-tengah 
ruang redaksi. Ditayangkan video tentang aktivitas dalam 
pembuatan koran. Setelah selesai, seluruh siswa foto 
bersama di depan ruang redaksi  dan menuju lantai dasar 
untuk periapan untuk kembali ke sekolah. (Roqi)

Pembelajaran siswa harus menarik dan mengesankan. 
SMP Al Falah Deltasari berupaya menumbuhkan 
mental taat dan juara dengan  membangun  
kepercayaan, motivasi, dan  rasa optimis siswa. 
Upaya tersebut diwujudkan dalam program AMT 

(Achievement Motivation Training) selama dua hari satu 
malam. Semua rangkaian acara melibatkan para wali kelas 
VIII dan guru BK (Bimbingan dan Konseling). 

Kegiatan ini didasari assessment siswa setelah masa kenaikan 
kelas dan liburan. Biasanya siswa cenderung masih terbawa 
suasana libur, kurang disiplin, ada yang masih malas, belum 
siap untuk mengikuti pembelaran yang lebih serius. Maka 
program AMT ini bertujuan untuk membangun rasa percaya 
diri, semangat, optimis dan disiplin siswa serta kekompakan. 
Harapannya saat mengikuti pembelajaran suasana hati dan 
pikiran siswa lebih segar serta siap untuk belajar dengan 
semangat. 
Acara dimulai dengan apel pemberangkatan peserta AMT 
SMP Al Falah Deltasari Sidoarjo oleh Kepala Sekolah menuju 
ke lokasi di Claket, Mojokerto. Dalam sambutanya, Ustazah 
Ussie selaku Kepala menyampaikan agar anak-anak selalu 
menjaga diri dan disiplin mengikuti aturan. “Kita belajar 
tidak hanya di dalam kelas, tetapi juga belajar di alam secara 

Membangun Rasa PD
dan Mental Juara Melalui AMT

langsung. Ambillah pelajaran dan ilmu yang manfaat, tetap 
menjaga keselamatan diri dan taati aturan,” ujarnya.    
Setelah sampai lokasi kita ada acara serah terima peserta 
AMT oleh Ustaz Suyatno selaku panitia kepada Tim Ilalang 
Advanture. Saatnya kita mengikuti permainan yang seru dan 
penuh tantangan, “Keseruan kita dalam kegiatan AMT bikin 
jadi lebih semangat, senang, gembira, segar, percaya diri dan 
kompak. Saling bekerja sama dan membantu satu sama lain 
untuk lebih maju,” ujar Hanif dari kelas 8.5.

Malam hari kita mendapat motivasi untuk bisa memahami 
diri, mengakui bahwa kita bisa salah. Berani minta maaf 
sebagai tanggung jawab untuk berbenah menjadi lebih baik 
dan lebih menghargai orang lain. Menghormati yang lebih 
tua, lebih-lebih orang tua dan guru. 
Terasa sangat hening dalam hawa udara dingin, menusuk 
tulang belulang. Istimewanya tepat sepertiga malam, kita 
sudah dibangunkan untuk bermunajat bertahajud berdoa. 
Kita harus mengambil wudu dengan air yang serasa es, 
dingin menggigil. Bersujud mohon ampunan kepada 
Allah Swt atas segala dosa dan salah serta berdoa untuk 
kesuksesan masa depan hingga di akhirat kelak. Ya Allah, 
kabulkanlah doa-doa kami semua. Amin (Ind)
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Menjadi pemimpin dalam organisasi merupakan 
impian yang diidamkan. Bagi tiap anggota 
OSREMKAFA (Osis, Remas, MPK SMP Al Falah 
Deltasari) semua mempunyai kesempatan 
yang sama. Pemimpin akan dipilih ketika 

seseorang mampu dan layak mengemban amanah yang 
akan diberikan nantinya. Proses pemilihan dimulai dengan 
pendaftaran baik secara online maupun offline. Format LDKS 
yang sangat diminati ini mendapat respons positif. 
Dari rencana kuota 103 ternyata lebih banyak dari perkiraan. 
111 anak mendaftar dan siap di tes sesuai prosedur dalam 
OSREMKAFA. Proses seleksi calon pemimpin dimulai 
dengan wawancara. Beberapa aspek ditanyakan pada 
siswa yang sudah mendaftar.  Dasar indikator wawancara 
dilihat dari cara menjawab yang mencakup nilai akademis, 
problem solving dan kecakapan dalam proses wawancara 
berlangsung. 

Salah satu pertanyaan yang sering jadi bahan pertimbangan 
pembina adalah manajemen konflik. Jawaban menarik 
disampaikan siswa kelas tujuh satu, “Kalau jadi OSIS ya 
harus siap berkonflik, justru saat itulah saya lebih banyak 
pengalaman.” Semakin tinggi pohon, semakin kencang 
angin menerpa. Memahami resiko jika menjadi pemimpin 
itu perlu, selanjutnya sikap baik dan akhlak mulia menjadi 

penyempurnanya. Tiap siswa yang lolos tahap wawancara 
akan melanjutkan pada sesi LDKS indoor.
Selanjutnya dalam sesi indoor, terdapat materi ‘Kepribadian’ 
dengan menceritakan figur pemimpin yang ada dalam 
sosok Rasulullah Muhammad Saw. Pertama, pemimpin wajib 
punya sifat Sidiq yang berarti jujur. Pemimpin yang jujur tidak 
akan membuat anak buah saling berburuk sangka. Kejujuran 
akan membuat setiap anggota aman dalam kapasitasnya 
masing-masing. Kedua, pemimpin harus amanah. Saat 
tugas diberikan dan dijalankan penuh kepercayaan, maka 
tiap anggota bisa saling memotivasi. Ketiga, pemimpin 
yang fathonah, artinya cerdas dan tanggap dalam setiap 
keadaan. Pemimpin yang cerdas akan paham bagaimana 
harus bersikap, sehingga roda organisasi tidak berhenti dan 
terus berdinamika positif. Keempat, pemimpin yang tabligh. 
Pemimpin akan menyeru pada kebaikan.
Siswa kemudian presentasi kembali dan saling debat sesuai 
dengan materi. Selanjutnya, tiap siswa bisa mengambil 
hikmah atas segala sesuatu yang sudah dicapai. Semua 
proses yang dialami merupakan nilai perjuangan dari 
beberapa siswa untuk ikut LDKS outdoor. Perjuangan akan 
terus dilakukan dalam setiap sesi LDKS di OSREMKAFA. 
Harapannya, pemimpin dari mereka mampu menjadi figur 
contoh terbaik dari segi akhlak. (Defi)

Pemilihan Seru Pengurus 
OSREMKAFA Deltasari 

Salah satu moment penting 
pada bulan Dzulhijah adalah 
melaksanakan kewajiban 
ibadah haji di tanah suci. 
Peristiwa ini menjadi sejarah 

peradaban umat manusia melalui 
Nabi Ibrahim As yang diteruskan oleh 
Nabi terakhir yaitu Muhammad Saw. 
Sebagai rukun Islam yang kelima 
dan istimewa. Ibadah haji seperti 
ibadah puncak untuk meraih pahala 
surga. Karenanya tidak semua orang 
bisa menunaikan, meskipun sangat 
berkeinginan beribadah haji. 
Dalam pembelajaran pendidikan 
agama Islam, tidak boleh hanya 
sekadar teori, tetapi perlu aplikasi 
nyata. Penting ditanamkan sejak dini 
siswa mendapatkan materi, tentang 
kewajiban dan tata cara menunaikan 
ibadah haji. Sehingga cita-cita dan 
kerinduan harus ditumbuhkan dalam 

Manasik Haji,
Menguatkan Niat ke Tanah Suci

semangat dan niat yang kuat. Untuk 
menguatkan niat kuat, salah satunya 
melalui kegiatan manasik haji.
Bersama lebih dari 1000 siswa 
Lembaga Pendidikan Al Falah 
Surabaya, mengadakan manasik haji. 
Peserta mulai dari siswa TK, SD, dan 
SMP baik yang di Surabaya maupun 
Deltasari, Sidoarjo. SMP Al Falah 
Deltasari, Sidoarjo menurunkan lebih 
dari 500 peserta. Para siswa dibagi 
menjadi beberapa kloter, bahkan 
membawa bendera berbagai negara 
sebagai gambaran nyata kegiatan haji 
sesungguhnya. Kegiatan ini adalah 
pembelajaran secara langsung praktik 
manasik haji. Moment yang diambil 
pun adalah saat pelaksanaan jamaah 
haji yang sedang menuju Arofah untuk 
melaksanakan puncak ibadah haji yaitu 
Wukuf. 

Sebagai ikhtiar yang sungguh-
sungguh untuk memotivasi diri dan 
seluruh siswa melalui manasik haji. 
Seluruh peserta berikrar dan berdoa 
serta menuliskan harapan dan tanda 
tangan di atas kain putih sepanjang 
50 meter yang disediakan panitia. 
Tulisan tersebut sebagai tanda 
bukti komitmen untuk menunaikan 
kewajiban ibadah haji. Sebagaimana 
yang tercantum dalam Alquran surat 
Ali Imran ayat 97 : 

Mengerjakan haji adalah kewajiban 
manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) 
orang yang sanggup mengadakan 
perjalanan ke Baitullah; Barangsiapa 
mengingkari (kewajiban haji), maka 
sesungguhnya Allah Maha Kaya 
(tidak memerlukan sesuatu) dari 
semesta alam. (Q.S. Ali Imran: 97). 
(Ind)
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Tidak berlebihan jika kita mengapresiasi siswa-siswa 
SMP Al Falah Deltasari terutama terhadap mereka 
yang tergabung dalam Remas dan Osis. Kreativitas 
mereka melalui poster-poster yang menawan dan 
menarik telah disiapkan untuk menyambut datangnya 

tahun baru Hijriah, 1 Muharram 1441. Mereka dengan kreatif 
dan inspiratif menuangkan ide yang diberikan oleh pembina 
dalam karya poster indah dan menggugah semangat 
berhijrah. Misalnya “Hijrah dari Gelap Menuju Terang, Dari 
Maksiat Menjadi Taat”, Yuk, Hijrah dari Dzalim Menjadi Alim”, 
“Hijrah Become The Best Millenial Generation”, “Sekali Hijrah, 
Istiqomah Selamanya”, “Stay Hijrah Be Confident”, “Pergi ke 
Kedai Beli Barang, Kalau Mau Hijrah dari Sekarang”. Desain 
poster indah dan menggugah ini adalah karya Andika Kls 8-3 
dan Alisa Kls 8-4.
Sebagai wujud dari kecintaan dan keimanan kepada Islam. 
SMP Al Falah Deltasari mengambil momentum menyambut 
tahun baru Islam, 1 Muharram 1441 Hijriah dengan syiar Islam. 
Syiar  ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa bangga menjadi 
muslim yang berkarakter ramah, berprestasi dan berakhlak 
mulia dengan mengajak kejalan yang benar. Berani mengajak 
kebaikan dan kebenaran serta menjauhi perilaku dosa 

yang akan merugikan. Selain itu juga menumbuhkan 
semangat untuk terus berbenah dan berkarya yang 
banyak menginspirasi serta memberi manfaat.  
Acara pawai digelar dengan Semangat Hijrah dan 
Millenial. Tema yang diambil adalah “HIJRAH Become 
The Best Millenial Generation”. Kepala Sekolah, 
Ustazah Tutik Susilowati, M.Pd, dalam sambutan 
pemberangkatan pawai menyampaikan pesan, “Mari 
kita jadikan semangat hijrah ini, untuk menjadi generasi 
yang terbaik dan taat kepada Islam. Terus semangat 
berkarya, berprestasi dan berakhlak mulia,” ujarnya. . 
Dengan ucapan bismilah, bendera Al Falah diayunkan 
sebagai tanda pawai dimulai untuk keliling perumahan 
dan kampung sekitar sekolah. 

Peserta pun berangkat beriringan. Paling depan adalah 
pembawa spanduk kegiatan dan pasukan paskibrakan 
parade bendera disusul mobil banjari, para orator 
penyemangat peserta, ada Ustaz Zuhri, Ustaz Saiful. 
pengurus Remas Verrel kelas 9, dan Amirul kelas 8. 
Pesan-pesan orator yang sangat bersemangat mengajak 
kepada jalan Islam yang akan membawa kemenangan 
sebagaimana hijrah Rasulullah Saw dahulu. Allahuakbar! 
Pekik takbir dan salawat mengiringi pawai. Terasa 
semangat yang membangkitkan ruh keimanan. (Indarto)

Muharram,
Hijrah Become The Best 

Millenial Generation Setiap siswa baru SMP Al Falah Deltasari, 
mendapatkan layanan tes psikologi, baik 
siswa yang baru masuk maupun siswa 
pindahan. Kegiatan Tes Psikologi sebagai 
sarana untuk mengetahui dan mengenal 

pontensi siswa. Setiap anak memiliki potensi 
yang berbeda. Sehingga data psikologi, bisa 
digunakan sebagai bahan untuk memberikan 
layanan pembelajaran dan bimbingan konseling. 
Begitu juga orang tua dapat mengetahui dan 
memahami potensi anaknya, sebagai bahan 
untuk mengoptimalkan potensi bakat dan minat 
anak.

Sebagai bentuk layanan sekolah, tes ini 
digunakan untuk proses pengembangan bakat 
dan minat siswa selama di sekolah. Selain itu 
hasil tes psikologi ini sifatnya sangat rahasia. 
Karena menyangkut privasi pribadi setiap siswa. 
Oleh karena itu guru yang berkepentingan dan 
memiliki kewenangan untuk membimbing 
para siswa.  Melihat begitu pentingnya hasil tes 
psikologi ini, SMP Al Falah Deltasari memberikan 
edukasi kepada para wali murid, untuk mengikuti 
parenting. Parenting kali ini khusus membahas 
hasil tes psikologi bagi siswa baru. 

Analisis Tes Psikologi,
Mengurai Potensi Diri

Dalam sambutannya, Kepala sekolah, Ustazah 
Tutik Suslowati, M.Pd, mengatakan bahwa untuk 
mengoptimalkan potensi anak, sekolah dan orang tua 
harus bersinergi. Salah satunya adalah orang tua yang 
mengetahui potensi anaknya dan segera mengembangkan 
dengan bekerja sama dengan sekolah. “Sekolah hanyalah 
mitra orang tua yang membantu untuk mengoptimalkan 
potensi anak, sedangkan peran utama ada pada orang 
tua” ujarnya.

Budi Santoso, Psikolog, menyatakan bahwa banyak 
ditemukan di lapangan hasil tes psikologi ini malah 
dijadikan bahan kebanggaan ataupun bully. Jika tes 
psikologi diketahui IQ tinggi maka akan bangga. 
Sedangkan yang rendah menjadi minder dan menjadi 
sasaran pembulian. Padahal bukan itu fungsi tes psikologi 
yang benar. Oleh karena itu untuk menyelesaikan masalah 
maupun untuk meningkatkan bakat dan minat anak. 

Tes psikologi ini, tidak menjadi tolok ukur kepandaian 
dan kesuksesan anak. Kadang masih banyak orang 
yang menganggap hasil tes psikologi ini adalah kondisi 
sesungguhnya anak. Padahal masih banyak faktor yang 
mempengaruhinya, sehingga disinilah peran para orang 
tua dan guru pembimbing harus lebih proporsional dalam 
menyikapinya. (Indarto)
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Pendidikan kepramukaan merupakan kegiatan 
ekstrakulikuler yang wajib dilaksanakan di sekolah yang 
dapat menumbuhkan sifat kemandirian dalam Penguatan 
Pendidikan Karakter (PPK). Kegiatan dilaksanakan melalui 
Gugus Depan Pramuka di sekolah (GUDEP 1518141 

- 1518142). Melalui pendidikan kepramukaan ini, pembinaan 
ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dapat ditingkatkan. 
Kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila, 
pendidikan pendahuluan bela negara, kepribadian dan budi pekerti 
luhur, berorientasi, pendidikan kewiraswastaan, kesegaran jasmani 
dan daya kreasi, persepsi, apresiasi dan kreasi seni.
Gerakan pramuka sebagai wadah kegiatan kepanduan di sekolah 
merupakan tempat pendidikan  bagi anak-anak yang dilaksanakan 
dengan penuh kegembiraan dan pendidikan. Sebagai kegiatan 
kepanduan, pramuka diharapkan dapat memberikan peranan 
penting dalam peningkatan dan pembentukan sikap dan mental 
peserta didik. Sikap yang baik dalam arti berakhlak mulia, sopan 
santun, cinta kasih sesama, patriot, suci dalam segala pikiran dan 
perbuatan, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan lain 
sebagainya. Singkat kata, diharapkan anggota pramuka dapat 
melaksanakan Dasa Dharma dan Tri Satya yang merupakan kode 
etik dan janji pramuka.

Kegiatan kepramukaan di SMP Al Falah Deltasari 
dibina oleh 5 orang pembina dan dibantu 
Pasdegal (Pasukan Dewan Galang) yang terpilih. 
Untuk membekali dewan penggalang dan 
pimpinan regu dan wakil pimpinan regu agar 
pelaksanaan latihan pramuka lebih efektif, maka 
perlu diadakan gladian untuk pimpinan regu dan 
dewan pasdegal (Dianpinru). Dengan kegiatan 
Dianpinru diharapkan adik-adik anggota dewan 
penggalang SMP Al Falah mempunyai bekal 
materi kepramukaan yang lebih baik sehingga 
dalam kegiatan pramuka lebih semangat karena 
termotivasi oleh kakak-kakaknya dari dewan 
penggalang.
Tujuan dari kegiatan Dianpinru ini adalah untuk 
membekali materi kepramukaan kepada pimpinan 
regu dan dewan penggalang sehingga, mereka 
mempunyai pengetahuan dan keterampilan 
yang lebih dibanding anggota pramuka yang 
lain, sehingga lebih siap mendampingi adik-

adiknya saat latihan pramuka. 
Pelaksanaan Dianpinru ini 
dilaksanakan hari Selasa - 
Kamis, 27 - 29 Agustus tahun 
2019. Kegiatan ini juga untuk 
membentuk kader pramuka 
yang berwawasan leadership 
dan memil ik i  kompetensi 
mana je r i a l  kepramukaan 
yang baik serta pemberian 
materi teknik kepramukaan 
untuk persiapan lomba yang 
dilakukan kader pramuka. 
Dengan mengikuti Dianpinru 
diharapkan para peserta mampu 
menjadi pemimpin yang cakap 
dan berakhlak mulia. (Tawab/Arif)

Dianpinru,
Wahana Pendadaran

Leadership SMP Al Falah Tanggal 2 Oktober lalu seluruh warga SMP Al-Falah 
Deltasari memakai batik sebagai seragam. Hal 
tersebut dilakukan karena memperingati Hari 
Batik Nasional. Pada tahun 2009, badan PBB 
yaitu UNESCO mengeluarkan keputusan bahwa 

“Kain Berlukis” adalah khas Indonesia. Merupakan kabar 
menggembirakan saat batik ditetapkan sebagai warisan 
budaya non benda. 

Bicara tentang Batik maka tak luput dengan sejarah yang 
melekat. Suatu sumber menyebutkan bahwa batik dikaitkan 
dengan kerajaan Majapahit (1293-1500 M) dan penyebaran 
agama Islam ke pulau Jawa. Raja pertama Majapahit Raden 
Wijaya mengenakan kain batik bermotif kawung. Referensi 
lain menuliskan, batik berkembang di Jawa setelah abad 14 
M dibawa para pedagang India di bawah kekuasaan kerajaan 
Islam Parsi, Persia. 
Pada dasarnya masyarakat nusantara membuat batik  
memakai estetika Islam sesuai daerah tempat tinggal 

Semarak Hari Batik
di SMP Al Falah Deltasari 

mereka, contoh batik Islam Jawa. Pengembangan batik 
banyak dilakukan pada zaman kesultanan Mataram 
lalu berlanjut zaman Kasunan Surakarta dan kesultanan 
Yogyakarta. Motif Parang dibuat oleh sultan Agung 
Adi Prabu Hanyarakakusuma di Kota Gede Kasultanan 
Mataram (1613-1645 M). Di Surakarta atau dikenal dengan 
Solo terdapat Kampung Kauman (Kaum-Ulama) di sini 
merupakan tempat kampung batik, kemampuan membatik 
masyarakat Kauman diwarisi dari abdi dalem Keraton 
Kasunan Surakarta Hadiningrat. 
Beranjak dari sejarah tersebut kita tetap berbangga hati 
dengan adanya batik sebagai kekayaan luhur bangsa, 
sebagai generasi penerus bangsa selayaknya kita wajib 
menjaga dan melestarikannya dengan memakainya. Batik 
dijadikan identitas budaya bangsa yang berharga, keluhuran 
suatu bangsa dapat dilihat dari budaya yang dihasilkan 
dan batik merupakan hasil karya seni penuh estetika khas 
nusantara. Mari bangga menjadi Indonesia! Mari pakai 
batik! (Arnita)
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Hai, perkenalkan nama saya Aizha Faustina 
Almaaldiza Gunawan. Saya adalah bendahara 
Remas periode 2019 -2020. Sebelum saya 
menjadi bendahara Remas, tentu saja saya 
perlu melalui proses yang panjang. Izinkan saya 

menceritakan cerita panjang saya dalam organisasi Remas 
ini. 
Saya baru menjadi siswa SMP Al Falah Deltasari, saya sudah 
sangat antusias dengan yang namanya organisasi. Pilihan 
pertama saya dalam berorganisasi adalah OSIS. Saya pun 
mendaftar sebagai peserta LDKS dan memilih OSIS. Setelah 
menjalani serangkaian prosedur untuk menjadi peserta 
LDKS, akhirnya saya lolos dan menjadi peserta LDKS Indoor. 
Dalam LDKS Indoor saya mendapatkan banyak pelajaran, 
seperti cara membuat surat, membuat proposal, membuat 
LPJ, dan lain sebagainya. Mulai dari LDKS Indoor ini saya 
belajar lebih disiplin dan bertanggung jawab. Alhamdulillah 
setelah saya mengikuti LDKS Indoor, nama saya terdaftar 
sebagai peserta LDKS Outdoor. 
Saya mengikuti LDKS Outdoor dengan semangat yang 
tinggi untuk bisa menjadi anggota OSIS. Setelah melalui 
serangkaian tes, akhirnya nama saya terdaftar sebagai 
peserta yang lolos. Saya saat itu sudah sangat berbahagia 
karna akan menjadi anggota OSIS, bahkan waktu itu ada 
yang memberitahu saya bahwa saya berada di Sie. Olahraga 
OSIS. Saya sangat antusias, hingga surat keputusan keluar,  

Remas
Make Me Better

semuanya berubah dengan sangat cepat. Allah berkehendak 
lain untuk saya. Harapan saya untuk menjadi anggota OSIS 
telah terganti dengan menjadi anggota Sie. Kaderisasi 
Remasfa. 
Mengetahui hal tersebut, sempat saya saya mengeluh. 
Namun saat sudah mulai bekerja sebagai Remas, baru 
saya tahu bagaimana serunya menjadi salah satu anggota 
Remas. Apalagi dibawah naungan Ketua Remas seperti 
kakak Keisha Syaha Amelia. Sosok pemimpin yang selalu 
bisa memotivasi anggotanya untuk bisa menjadi lebih baik. 
Selalu mencontohkan yang baik untuk anggota-anggotanya. 
Selalu menasihati kami dengan pelan namun tegas. Hal itu 
membuat saya termotivasi untuk bisa menjadi pribadi yang 
lebih baik. 
Selama menjadi anggota Remasfa periode 2018-2019, saya 
menjadi lebih taat ibadah. Saya merasa bahwa saya menjadi 
lebih dekat dengan Allah. Tak lupa saya pun mengajak 
teman-teman saya untuk ikut beribadah dengan saya. Itu 
semua karena motivasi yang tidak pernah putus dari sosok 
kakak Keisha Syahla Amelia yang membuat saya ingin 
menjadi Ketua Remas seperti beliau. 
Saya pun kembali mengikuti kegiatan LDKS dan mendaftar 
sebagai calon Ketua Remas. Dengan semua ilmu 
kepemimpinan yang telah diajarkan oleh kakak-kakak 
kelas saya, akhirnya saya lolos menjadi anggota Osremkafa 
dan menjadi kandidat wakil ketua. Ketua remas dengan 
pasangan saya, Wildan Fauzul Adzim. Kami sudah melakukan 
usaha terbaik kami, tapi lagi-lagi Allah berkehendak lain 
untuk kami. Kami diberikan jabatan bendahara Remas dan 
sekretaris Remas. Alhamdulillah saya masih bisa meneruskan 
kakak Keisha meskipun tidak menjadi Ketua Remas seperti 
beliau. Terima kasih untuk kakak Keisha dan seluruh anggota 
Remasfa periode 2018-2019. (Adizz 8-4)

Sejarah telah menggoreskan peristiwa penuh 
kebanggaan bagi umat Islam. Zaman keemasan 
Islam terjadi sejak berdirinya kota Baghdad di Irak, 
dipimpin oleh kekhalifahan Abbasiyah. Selanjutnya 
didirikan Baitul Hikmah oleh Harun Ar-Rasyid pada 

masa 813-833 M, mencapai puncaknya pada masa khalifah 
Al-Ma’mun. Baitul Hikmah merupakan sebuah perpustakaan 
lembaga penerjemahan dan pusat penelitian. Tempat inilah 
pusat intelektual dan keilmuan tumbuh berkembang yang 
menonjolkan kebebasan berpikir seluas-luasnya serta 
penelitian ilmiah selama abad 9-13 M. 
Sejarah d iatas memberikan sebuah motivasi luar biasa 
bahwa zaman keemasan Islam terjadi ketika kaum muslim 
mampu berpikir ilmiah dan memiliki kreativitas sebagai 
hasil dari kebebasan berpikir, mampu menciptakan 
berbagai penemuan dan ilmu pengetahuan. Berfokus pada 
pembelajaran maka selayaknya kebebasan berpikir tersebut 
dapat dilaksanakan dengan baik. 

Di SMP Al Falah Deltasari terdapat sebuah klub belajar. Klub 
tersebut dibentuk untuk kepentingan persiapan olimpiade 
dengan memberikan pembinaan bagi siswa yang akan 
mengikuti olimpiade dalam hal ini bidang Ilmu Pengetahuan 
Sosial (IPS). Akan tetapi, pada Maret lalu klub sosial juga 
mewadahi siswa untuk berpikir kritis dalam menangkap 
fenomena sosial yang mereka lihat dalam kehidupan sehari-
hari. 

Pada awalnya siswa dilatih untuk mampu merespon gejala 
sosial yang terjadi di depan mata mereka, selanjutnya mereka 
menulis sebuah realitas sosial. Kemudian mereka belajar 
untuk menemukan fakta sosial dan mengkajinya dengan 
teori-teori sosial sekaligus menganalisis menggunakan 
metode penelitian sehingga menjadi sebuah riset sosial. 

Serunya Kegiatan Klub Sosial
SMP Al Falah Deltasari

Klub ini sudah berusaha membuat tulisan riset ilmiah bidang 
sosial yang dikirimkan kepada Direktorat Pembinaan SMP 
di Jakarta untuk mengikuti lomba Olimpiade Penelitian 
Siswa Indonesia (OPSI) tingkat SMP se-Indonesia. Penelitian 
dimulai pada bulan Maret dan selesai bulan Agustus, 
selanjutnya mengikuti tahap seleksi di bulan September 
sampai November. 

Awal bulan September, siswa yang tergabung dalam klub 
sosial kembali berusaha menemukan fenomena sosial yang 
membuat mereka tertarik untuk meneliti. “Ustazah bolehkah 
saya meneliti tentang solidaritas fandom (fans kingdom) BTS 
di instagram,” celoteh Tsabita kelas 7-2. “Saya penasaran 
dengan teman-teman saya yang memiliki profil berbeda 
ketika main game online, menurut saya ada sebuah identitas 
online yang harus diungkap,” argumen Himawan kelas 8-5. 
Begitulah sekilas diskusi di klub sosial. 
Guru pembimbing sebagai fasilitator, berperan memberikan 
arahan untuk memutuskan teori-teori sosial dan metode 
penelitian yang digunakan untuk melakukan riset sesuai 
fenomena sosial yang siswa ajukan. Sesederhana mungkin 
guru pembimbing mengartikulasikan penjelasan teori-teori 
sosial dan metode penelitian kepada para siswa klub sosial 
dengan harapan siswa mampu memahami dengan baik dan 
mengaplikasikannya dalam riset mereka.
Mau belajar, keingintahuan yang tinggi serta bertahan lama 
dalam riset merupakan hal penting yang ditanamkan dalam 
klub ini karena melakukan riset sosial membutuhkan waktu 
yang cukup lama dalam mengolah data dan melakukan 
analisis. Semoga kegiatan ini merupakan awal ananda-
ananda untuk belajar berpikir ilmiah dan menjadi tonggak 
kebebasan berpikir serta mampu melatih berpikir kritis. 
Semoga menjadi bagian dari kebangkitan ilmu pengetahuan 
di peradaban muslim modern sekarang ini.  (Arnita)
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Sang JuaraJendela Keluarga

Ada  beberapa faktor yang melatarbelakangi kami 
sebagai orangtua, untuk memilih Al Falah sebagai 
tempat anak-anak mencari ilmu. Di antaranya 
adalah karena kami mendidik anak-anak untuk 
sadar akan kewajiban beribadah. Baik itu salat 

wajib maupun sunah, mengaji/menghafal Alquran, serta 
menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia.

Dari sisi akademis, kami meyakini bahwa anak-anak 
kami dibimbing oleh ustaz dan ustazah untuk lebih 
memahami materi pelajaran. Ketelatenan dan kesabaran 
guru merupakan kunci utama pembelajaran. Dari sisi 
nonakademis, anak-anak kami pun bisa menyalurkan minat 
dan bakatnya. Misalnya menulis novel atau komik, dan juga 
bermain piano serta gitar. 
Menurut pandangan kami, ustaz dan ustazah di Al Falah 
adalah orang-orang yang sangat detil terhadap penanganan 
siswa. Dengan berbagai macam karakter yang ada, ustaz 
dan ustazah membimbing siswa dengan cara yang sesuai. 
Sehingga dengan begitu, potensi masing-masing siswa bisa 
dikembangkan dengan tepat dan optimal.
Lingkungan sekolah adalah hal yang tak kurang pentingnya 
di mata kami. Dengan nuansa lingkungan yang Islami 
(salah satunya berada dekat dengan masjid) membuat 
kami menaruh harapan besar terhadap sekolah ini. Bila di 
usia muda, anak mendapatkan pondasi agama yang baik, 
maka pondasi tersebut akan berubah menjadi benteng yang 
kokoh kelak saat dewasa. Salah satunya, mereka terhindar 
dari pengaruh negatif pergaulan remaja. 
 Untuk mensinergikan pembelajaran di sekolah dan di 
rumah, kami membiasakan anak-anak untuk gemar 
membaca . Alhamdulillah dengan gemar membaca, anak-
anak kami semakin riang dan bahagia baik di rumah 
maupun di sekolah. Kurikulum apa pun yang digunakan, 
tidak mengubah keceriaan anak-anak kami.  

Sebagai orangtua kami tidak pernah memaksakan anak 
untuk belajar berapa jam dalam sehari. Faktanya, mereka 
belajar dan mengerjakan tugas rumah dengan tepat waktu 
dan senang hati. Kami cukup memotivasi dan memberikan 
pemahaman terhadap makna “goal” bagi dunia dan 
akhiratnya.  
Penanaman pola kedisiplinan dan kemandirian pada anak 
bisa dimulai dengan memberikan motivasi pada hal-hal 
yang baik. Misalnya 3S yaitu Sabar, Senyum dan Smart. 
Kami berdua tidak serta merta menyuruh dan memberikan 

Biodata Keluarga
Ayah : Nugroho Aji Haryanto, S.H.
Profesi : ASN
Ibu : Rr. Dyah Anggraini, S.E.
Profesi : Konsultan Anak Usia Dini
Ananda : 1. Haryo Hastu Nugroho
  (kelas 8.1 SMP Al Falah Surabaya)
  2. Galih Ayu Nugraheningtyas
  (kelas 7.2 SMP Al Falah Surabaya)

Kepercayaan Besar
Terhadap Al Falah

teori pada mereka. Namun kami berdua lebih banyak 
melibatkan diri dalam melakukan banyak pembelajaran. 
Memberikan contoh kepada anak-anak tentang kedisiplinan 
dan kemandirian adalah hal yang tak kalah pentingnya. 
Sebagai contoh membersihkan kamar mereka masing-
masing, mencuci piring usai makan, salat tepat waktu, dan 
mengaji tanpa disuruh. Pembiasaan terhadap hal-hal yang 
baik akan terasa ringan dan indah tanpa harus ada paksaan. 
Di sisi lainnya kami juga menjelaskan  sebab akibat yang akan 
mereka dapat ketika lalai terhadap kewajibannya. 

Kreativitas, minat dan bakat adalah hal penting dalam 
pertumbuhan dan perkembangan anak. Kami menanamkan 
3 hal berikut untuk anak-anak kami. Pertama, menanamkan 
gemar membaca. Gemar membaca akan memunculkan rasa 
ingin tahu anak. Dengan begitu kami berharap mereka tidak 
takut mencoba hal-hal baru yang positif. 
Penanaman yang kedua adalah bahwa tiap orang memiliki 
kecerdasan majemuk. Masing-masing orang juga berbeda 
dalam hal ini. Ada yang menonjol dalam sosialnya, ada juga 
yang menonjol dalam bahasanya atau sisi lainnya. Yang pasti, 
siapapun yang survive dan kompetitif dalam kehidupan maka 
hidupnya akan lebih dinamis. 
Terakhir, kami menanamkan bahwa semakin banyak ilmu 
maka semakin banyak seharusnya kita berbagi pada sesama. 
Dan tentunya kita seharusnya lebih bernilai di mata Allah 
sehingga bisa sebagai pemberat tabungan amal akhirat.
Keluarga kami berharap semoga Lembaga Pendidikan Al 
Falah khususnya SMP Al Falah Surabaya semakin bagus ke 
depannya. Lulusannya bisa menjadi anak-anak yang survive 
dan optimis dalam kehidupan. Utamanya, menjadi anak-anak 
yang saleh dan salihah. Aamiin. (Izzaty).

dan memprogram robot. Selain itu juha untuk 
mengembangkan pola pikir  yang menggunakan 
otak kanan dan belajar memanajemen waktu.

Minat untuk mendalami robotika cukup tinggi. 
Hal itu dilihat dari jumlah peserta ekstrakurikuler 
robotik di sekolah. Semakin tahun semakin 
banyak.  Kualitas siswa juga semakin meningkat. 
Seringnya lomba robotik memberi kesempatan 
siswa untuk mengasah keilmuannya semakin 
besar.

Untuk mendapatkan pengalaman yang berharga, 
beberapa kali siswa perlu diikutkan lomba 
serupa. Misalnya komptetisi robot lego baik yang 
tingkat nasional maupun internasional. Karena 
dengan lebih banyak menerima tantangan yang 
berbeda-beda dari setiap lomba yang diikuti 
akan menjadikan anak semakin matang dan 
tenang. Mereka akan lebih bisa mengembangkan 
kreativitasnya dengan melihat bentuk-bentuk 
robot dan program yang berbeda-beda ketika 
mengikuti  lomba di luar. (Tyas)

Moreno kelas 8.3 dan Revandra kelas 
8.1 telah berhasil menyabet juara ke-4 
Olimpiade Robotika tingkat Nasional, 
IRO (Indonesia Robotic Olympiad)  
pada bulan September di Gedung 

Robotika ITS, Surabaya. Lomba ini dilaksanakan 
setiap tahun oleh pihak mindstorm selaku distributor 
resmi robot lego di Indonesia. Empat tim terbaik dari 
masing-masing kategori akan mewakili Indonesia 
dalam lomba WRO ( World Robotic Olympiad) yang 
untuk tahun ini akan diselenggarakan di Hungaria.

Alhamdulillah, selama lomba, ananda terlihat terlihat 
tenang dan percaya diri. Latihan  yang hampir setiap 
hari mereka lakukan, selalu dilakukan dengan serius. 
Dalam lomba IRO ini mereka harus membangun dan 
memprogram robot dalam waktu 1 jam. Sehingga 
setiap anak harus cekatan dan sudah hafal di luar 
kepala tentang bentuk robot yang akan dibuat.

Lomba Robotika ini bertujuan untuk memperkenalkan 
robot lego mindstrom kepada siswa, melatih inovasi 
dan kreativitas siswa dalam membangun/build robot 

Meraih Juara IRO
(Indonesia Robotic Olympiad)
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Sang JuaraSang Juara

Kejuaraan Pencak Yogyakarta Championship 
ke-6 tahun 2019 tingkat Naional di GOR 
Among Rogo Yogyakarta. Alhamdulilah, siswa 
SMP Al Falah Deltasari berhasil merebut Juara 
I, 2, dan 3 kategori pencak silat seni tunggal 

putra bersenjata atas nama M. Reyhan Aysel Fauzi 
mendapatkan juara 1. Kategori seni tunggal bersenjata 
atas nama Nauval Dzakiy Ariatmaja mendapatkan 
juara 3. Kategori tanding pencak silat mendapatkan 
juara 2 atas nama Nauval Akmal Al Baihaqi dan 
Revansyah Rayya Archelis, sedangkan untuk juara 
3 atas nama Ravel Antares W dan Muhammad Alif 
Pratignyo. Keberhasilan meraih predikat juara ini, 
semakin memperbanyak deretan prestasi SMP Al Falah 
Deltasari Sidoarjo.
Prestasi yang diukir oleh anak–anak sungguh luar 
biasa, diawali dengan lomba seni M. Reyhan Aysel Fauzi 

Raih Juara I, II, III
pada Yogyakarta
Championship ke-6
mendapatkan medali emas dengan menyisihkan 8 kontingen. 
Kemudian disusul dengan kategori tanding yang harus bermain 
mulai pukul 08.30–24.00 WIB selama 2 hari. Alhamdulillah, 
mendapatkan medali perak untuk 2 anak. Gelanggang yang 
digunakan untuk lomba berjumlah 8 gelanggang dengan jumlah 
peserta 3500 peserta. Untuk lomba yang diikuti anak–anak selalu 
mengawali dengan  sikap optimis, berlatih keras dan senantiasa 
usaha diiringi dengan doa. Untuk mengikuti kejuaraan pencak 
silat YKTC ke-6 ini disiapkan secara intensif selama 1 bulan oleh 
pelatih pencak silat Ustaz M. Ainur Rofiq dan Ustaz Brian Dwi 
Tarwinto. Dengan latihan di sekolah waktu ekstrakurikuler dan 
latihan tambahan di malam hari, mulai pukul 19.00–21.15 Wib. 
Prestasi yang telah diraih semakin memacu semangat untuk 
terus giat berlatih lebih serius. Harapan kita prestasi ini menjadi 
inspirasi yang lain untuk menorehkan prestasi yang banyak untuk 
yang akan datang.
Menurut M. Reyhan Aysel Fauzi baru pertama kali ikut lomba 
pencak silat dan langsung mendapatkan prestasi juara 1 sangat 
surprise dan kaget apalagi tingkat nasional. Untuk mendapat 
prestasi ini ada peran orang tua yang sangat mendukung dan 
memotivasi untuk tidak berkecil hati. Bahkan kita harus berani 
nekad mencoba dan berlatih keras untuk dapat melakukan yang 
terbaik dalam lomba. “Pesan orang tua agar tidak sombong, tidak 
berkecil hati dan harus berani nekat mencoba menjadi terbaik 
dan selalu ingat kepada Allah setiap waktu,” ujar Aysel. (U. Rofiq).

Lagi-lagi,
SD Al Falah Raih Emas

Asean Robotic Day

Saat ini robot telah menjadi bagian kehidupan 
manusia sehari-hari dengan berbagai jenis dan 
bentuknya. Jika semula hanya dimanfaatkan 
untuk kepentingan industri, kini robot telah 
digunakan sebagai alat untuk membantu 

pekerjaan manusia dalam berbagai bidang.  Hebatnya, 
kini Indonesia sedang dibanjiri prestasi yang dicatatkan 
anak-anak mudanya. 

Adalah Ravael Vivekananda Akbar, siswa SD Al Falah 
Surabaya kelas 5A ini tergolong siswa yang berprestasi 
di bidang robotika. Ia sukses menyabet berbagai 
kejuaraan. Di antaranya dua medali emas di kompetisi 
Asean Robotic Day 2019 yang digelar pada 19-20 
September 2019.  Yaitu, Juara 1 di kategori Sumo RC 
3 kilogram Junior dan Juara I di kategori Amphibious 
Solar Vehicle Junior. 

Peserta lomba bukan hanya dari Indonesia, tapi 
juga dari berbagai negara di Asia Tenggara. Bisa 
dibayangkan bagaimana sengitnya pergulatan 
kompetisi bergengsi tersebut. “Waktu itu lawannya 
dari Malaysia,” kata Ravael. “Untuk menjalankan robot 
ini saya menggunakan remote. Bagaimana caranya kita 
bisa bertahan agar robotnya tidak jatuh atau keluar 
arena,” imbuh siswa kelahiran Surabaya, 5 Desember 
2008 ini menjelaskan keadaan di lapangan saat lomba. 

 “Saat ini peminat ekstra kurikuler robotik di sekolah 
cukup banyak. Meski hanya satu  kali dalam seminggu,  
namun dengan penanganan yang profesional,  semua 
dapat berjalan baik,” tutur ustad Ashari selaku Waka 
Kesiswaaan. Semoga Ravael bisa mengikuti kompetisi 
robot lainnya hingga ke tingkat Internasional, sehingga 
dapat mengharumkan nama sekolah dan bangsa. 
Amin (Abdillah)
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Tim robotika SMP Al Falah Deltasari kembali menambah 
pundi-pundi medali setelah mengikuti ajang 
perlombaan IROM (Internasional Robotic Olympiad 
Malaysia) di SMJK Yok Bin Melaka, Malaysia pada 
tanggal 30 – 31 Oktober 2019. Kali ini tim SMP Al Falah 

Deltasari terdiri dari 5 anak yaitu Revandra Fairuz Darmawan 
(8.1), M. Farrell Ramadhan (8.3), Moreno Annafi Iswahyudi (8.3), 
Billy Alfaridzi (7.3) dan Fikarul Akmal Jadid (7.3).
Ajang lomba IROM ini baru pertama kali diikuti oleh tim 
Spelfa. Lomba ini diikuti oleh berbagai negara yaitu Kamboja, 
Taiwan, Thailand, Singapura, Vietnam dan tentu saja tim-tim 
dari berbagai negara bagian di Malaysia. Total ada 54 tim yang 
bertanding di kategori senior (mulai usia 12–15 th)
Dalam lomba ini ada 5 kategori yang harus diikuti yaitu drag 
race, syracus, pick n mess, sumo dan  mysteri. Kelima anak ini 
harus bekerja sama untuk menyelesaikan semua kategori 

Meraih Juara
di Internasional Robotic 

Olympiad Malaysia

ArtikelSang Juara

lomba tersebut. Poin tertinggi dari semua kategori 
itu akan menjadi pemenang.

 “Lebih dari 2 bulan kita berlatih. Kita selalu berusaha 
untuk memikirkan bentuk robot yang pas dan 
efisien untuk pertandingan IROM ini,” begitu kata 
Revandra, salah satu peserta dari tim SMP Al Falah 
Deltasari. “Ada 5x kita mengubah bentuk robot yang 
akan dipakai untuk masing-masing kategori. Setelah 
dibangun/building maka harus diuji coba. Kemudian 
kita analisa lagi kekurangan robotnya,” cerita dari 
siswa kelas 8.1 ini. Bahkan menjelang lomba pun, 
kita masih menambah dan mengurangi bentuk 
robot yang dipakai supaya didapatkan hasil robot 
yang optimal. 

Persaingan yang cukup sengit dan menguras waktu 
serta tenaga, menjadikan tim kita hampir putus asa, 
tapi alhamdulillah, memang benar kata pepatah 
bahwa, ”Usaha takkan mengkhianati hasil.” Tim 
Spelfa mendapatkan silver award, suatu prestasi 
yang membanggakan bagi anak-anak yang baru 
pertama kali mengikuti ajang lomba robotik tingkat 
internasional. Banyak hal memang yang harus kita 
syukuri, mengucapkan hamdalah saja rasanya adalah 
suatu keniscayaan. Bersyukur juga harus diwujudkan 
dalam pikiran, sikap dan perbuatan.  (Tyas)

Menurut Wikipedia (ensiklopedi bebas), 
centennial (disebut generasi Z atau 
generasi Net atau I generation) adalah 
sekolompok orang yang lahir antara 
1995–2010. Jika dihitung saat ini, usianya 

antara 9 sampai 24 tahun. Anak-anak centennial memiliki 
kemiripan dengan millennial (generasi Y) karena 
dua-duanya lahir dan menjadi saksi hadirnya produk-
produk teknologi dan informasi yang sudah berkembang 
pesat dan canggih. Tetapi generasi centennial mampu 
mengaplikasikan semua kegiatan dalam satu waktu 
seperti nge-tweet menggunakan ponsel, browsing 
dengan PC dan mendengarkan musik menggunakan 
headset. Apapun yang dilakukan mayoritas berhubungan 
dengan dunia virtual. Karena sejak kecil sudah mengenal 
teknologi dan akrab dengan gadget canggih yang secara 
tidak langsung berpengaruh terhadap kepribadiannya.

Kehadiran smartphone yang di dalamnya terdapat 
aplikasi media sosial seperti facebook, instagram, 
twitter, whatsApp, yang telah lekat dan menjadi 
bagian dari hidupnya. Karakter generasi centennial 
tumbuh dan eksis bersama dunia maya di medsosnya. 
Ketergantungannya terhadap medsos (media sosial) 
menjadikan centennial tidak betah jauh dari gadget-nya. 
Bahkan anggapan seperti ketinggalan dompet tidak 

Generasi Centennial

seburuk jika dibandingkan dengan handphone, itu 
benar adanya. Menurut psikolog Elizabeth T. Santosa 
dalam bukunya yang berjudul “Raising Children in 
Digital Era”, generasi internet, sebutan lain untuk para 
centennial memiliki 7 karakter. 

Pertama, memiliki ambisi besar untuk sukses. Karena 
banyak memiliki role model yang diidolakan. Kedua, 
berperilaku instan. Mulai dari bangun pagi sampai 
tidur kembali semua dalam keadaan instan. Dengan 
sekali klik surving internet, informasi didapat dengan 
mudah. Membeli makanan, sepatu, baju, dan kebutuhan 
lainnya dapat dipenuhi dengan cepat melalui aplikasi 
online. Karakter instan dan serba cepat menjadi stigma 
para centennial. Ketiga, cinta kebebasan. Generasi 
ini tidak suka diperintah tanpa ada penjelasan logis. 
Keempat, memiliki rasa percaya diri yang kuat. Kelima, 
menyukai hal yang detail. Karena kemudahan mencari 
informasi dengan sekali klik, mereka bisa menemukan 
informasi yang dibutuhkan, sehingga menjadikannya 
kritis. Keenam, ingin mendapat pengakuan. Pujian, 
reward, hadiah, dan penghargaan merupakan justifikasi 
eksistensi mereka. Ketujuh, digital dan teknologi 
informasi. Generasi centennial mahir menggunakan 
segala macam gadget, dan lebih suka berkomunikasi 
di dunia maya dari pada di dunia realistik. (Sudarwanti)
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GalleryGallery

SMP Al Falah Deltasari Lahirkan Hafidz 
Hafidzhah di Moment Maulid Nabi

Studi Litersi SMP Al Falah Surabaya
ke Perpusatakaan Umum Kota

Creative Spelfa Preanure 
SMP Al Falah Deltasari

Pemilu Raya SMP 
Al Falah Surabaya

Pemilu Raya SMP Al Falah Deltasari

Munaqosah Falahy SD Al Falah Surabaya

Open House SD Al Falah Surabaya

Berlatih 
khitobah 
SD Al Falah 
Surabaya

Sosialisasi Tim KPU SD Al Falah Surabaya

Pemberian Penghargaan kepada siswa SD 
dan SMP paling istiqomah berjamaah

Pelantikan OSIS 
SMP Al Falah 
Deltasari

Pameran Pendidikan 
KB-TK Al Falah Surabaya 
di Balai Pemuda

Semangat LDKS SMP 
Al Falah Surabaya

Lomba Rumah Perkalian SD Al Falah Surabaya

Pembiasaan 
hafalan Al Quran 

kelas 3A SD Al 
Falah
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Art & Craft adalah Ekstrakurikuler pilihan terbaru di 
SMP Al Falah Deltasari yang bergerak dalam bidang 
prakarya/kerajinan tangan. Art & Craft lebih fokus 
pada semangat daur ulang dengan memanfaatkan 
barang-barang bekas di sekitar. Tidak menutup 
kemungkinan dalam beberapa karya yang kami 
hasilkan juga didukung berbagai macam bahan 
pelengkap lain yang merupakan barang-barang 
baru. Misalnya : kardus, botol plastik, potongan 
kayu, potongan kain, aneka bahan-bahan plastik/
anorganik, koran/majalah/kalender yang sudah tidak 
tepakai dan lain sebagainya. Semua akan diproses 
sedemikian rupa hingga bisa menjadi suatu karya seni 
yang menarik, estetis serta memiliki nilai jual. Hasil 
karya siswa-siswi yang dihasilkan dari proses Art & 
Craft selain dibuat untuk pajangan/dekorasi adapula 
yang dibuat khusus untuk kebutuhan tertentu dalam 
arti lain adalah karya yang fungsional.

Progam Ekstrakurikuler Art & Craft SMP Al Falah 
Deltasari angkatan yang pertama (2019-2020) ini diikuti 

Ekstrakurikuler
Art & Craft
SMP Al Falah Deltasari

oleh peserta dari golongan siswi. Karya-karya yang dihasilkan 
selain untuk memperindah dekorasi sekolah, kebanyakan 
juga difungsikan untuk penunjang kebutuhan dasar dikelas, 
seperti tempat pensil, pajangan kelas, kaligrafi, lettering 
hadis, cover untuk cermin, tempat penghapus papan tulis, 
dan lain sebagainya. Kami memiliki tujuan utama yaitu untuk 
menghasilkan dan memberikan sesuatu karya yang dapat 
bermanfaat  bagi teman-teman di sekolah dari bahan-bahan 
sepele -yang tadinya sudah dianggap tidak berguna lagi- 
hingga menjadi suatu karya/benda yang dapat dimanfatkan 
kembali. Prinsip yang kami gaungkan ketika berproses di 
Ekstrakurikuler Art & Craft yaitu untuk bersama-sama dalam 
belajar, berkarya dan beramal.

Dalam kegiatan Ekskul Art & Craft ini diharapkan Siswa/Siswi 
akan semakin produktif, kreatif, inovatif dan terampil dalam 
segi non-akademis khususnya dalam aktifitas seni rupa untuk 
dapat menghasilkan karya-karya yang indah serta berguna. 
Mampu membuat segala sesuatunya secara mandiri tanpa 
bergantung pada orang lain dengan menerapkan semangat DIY 
(do it yourself). Selain itu. kegiatan ini mengajak mereka untuk 
turut aktif melakukan proses daur ulang dengan memanfaatkan 
barang-barang bekas disekitar mereka untuk diproses menjadi 
suatu karya yang bernilai seni, bernilai jual, dan kembali menjadi 
suatu karya/benda yang bermanfaat. (Aris Dwi P.)

“Sebaik-baik manusia adalah yang 
paling bermanfaat bagi manusia 
lain”. [HR. Ath-Thabrani].

Karya Siswa Karya Siswa

Pagi hari ini cuaca cerah 
mendukung kegiatan proyek 
tematik hari ini. Aku yang 
sejak tadi sedang berbincang 
– bincang bersama teman 

sekelas ku tentang bagaimana rasa 
nya kegiatan belajar kami nanti. 
“Kalian bawa celemek nggak” tanyaku 
memulai pembicaraan. “Aku bawa 
celemek tapi nggak bawa masker,” 
jawab temanku. 

Beberapa menit kemudian bell 
berbunyi kami berlari keluar untuk 
ikrar dan berdoa bersama-sama. 
Setelah berdoa dan ikrar bersama, 
ustadzah memberitau kami untuk 
shalat duha terlebih dahulu. 
Barulah kami berjalan menuju hall 
berbarengan. Sesampainya di sana 
aku melihat sekelompok anak laki-laki 
yang sudah berada di hall sejak tadi.

Oleh: Nalisha Kls V-D

Masya-Allah,
Serunya Membedah

Perut Ayam

Kami melihat dengan seksama 
sambil mencatat dengan cepat 
walau masih ada yang tertinggal 
hihihi. Beragam organ ayam mulai 
atas kepala sampai ujung kaki 
nya. “Di dalam perut ayam ada 
kerikil-kerikil yang nanti membantu 
untuk mengunyah makanan 
yang belum di cerna secara baik” 
tambah kak Lexi sebelum istirahat 
kami. “Kriiiing!!!” terdengar bel 
istirahat di luar kami semua di 
beri waktu istirahat sebanyak 15 
menit. Cukuplah untuk istirahat, 
aku berlari kecil menuju kelas dan 
berjalan ke kantin untuk membeli 
makanan.
Aku makan denga cepat di kelas 
agar tidak tertinggal proyek 
tematik selanjut nya. “Semoga 
seru”. Tibalah saat yang kami 
tunggu-tunggu, membedah ayam 
secara langsung. Aku tidak sabar 
hingga hampir melupakan celemek 
dan masker yang telah aku bawa. 
Aku pergi ke lobi berbarengan 
dengan Darien dan Iko. 
Sebelum membedah ayam, kami 
semua sudah di bagi kelompok 
menjadi 9. Tepatnya aku berada di 
kelompok 9, kelompok paling akhir.
Saat membedah ayam ada 
kakak perempuan cantik yang 
membantu kami membedah ayam 
ia menjelaskan satu persatu dengan 
sabar kepada kami yang dari tadi 
cerewet bertanya ini dan itu. Ada 
juga yang jijik kepada salah satu 
organ ayam yaitu Nisa, hihihi … dia 
sudah sejak tadi di godain Yasmine 
agar berani memegang salah satu 
organ ayam.
Alhamduli l lah kami selesai 
membedah ayam, menambah ilmu 
yang bermanfaat ke depannya. Aku 
berlari menuju kamar mandi untuk 
mencuci tangan karena banyak 
darah ayam di tangan ku, “Hiiii!!” 
Selesai sudah kami membedah 
ayam. Itulah ceritaku, semoga 
selalu di kenang di hati.

Kami sudah menunggu sejak tadi tapi 
sayangnya kakak-kakak Unair belum 
datang. Ustadzah pun mengajak kami 
melatih konsentrasi dan bercerita 
satu persatu. “Wah seru sekali”. 
Alhamdulillah kakak-kakak unair 
sudah datang bersembilan. Kakak 
yang pertama memperkenalkan diri, 
namanya Kak Lexi dan seterusnya.
Aku dan teman-teman yang lain 
belajar tentang jenis-jenis ayam. 
Ternyata ayam kebanggaan Indonesia 
namanya cemani. Ciri-ciri nya bulu 
nya hitam dan di pertenakan sebagai 
ayam pedaging. Setelah belajar jenis-
jenis ayam aku yang dari tadi sibuk 
mencatat bersama temanku Salwa 
berharap saat ada pertanyaan ada 
hadiah untuk yang dapat menjawab. 

Lalu kak Lexi menjelas kan tentang 
organ-organ ayam. “Waw, pasti seru.”  
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Kita tidak menyadari betapa sayangnya ibu 
kepada kita

Karena ibu telah membesarkan kita dan 
mengasuh sejak kecil
Ibu juga telah mengajari kita banyak hal

Karena itu kita harus patuh dan taat kepada ibu 
Kita tidak boleh membantah perkataan ibu

Alangkah 
Baiknya Ibu

BFF Camp

Hai, namaku Ezila Putri Syakira. Aku mempunyai 
teman bernama Quinita Zafira Guntari yang 
biasanya dipanggil Quin. Oh, ya aku bisa 
dipanggil Ezi. Aku mempunyai beberapa BFF 
yaitu Mbak Aca dan Latfia.

Hari ini, hari Ahad. Aku merasa sangat bosan. Aku akhirnya 
menulis diary untuk menghilangkan rasa bosan.

Dear diary

Hari ini aku sangat bosan. Aku tidak punya pekerjaan. 
Rencanaku ingin bermain sekaligus belajar bersama Quin 
dan Nadia. Aku akan menelepon mereka untuk belajar di 
rumahku.
Aku pun menelpon Quin.
“ Halo. Assalamu alaikum. Apa?” teriak Quin
“Waalaikumsalam, jangan teriak teriak dooong,” kataku alai.
“Iya, maaf. Kenapa Ezi cantik,” candanya.
”Eh, nanti jam 3 sore ngumpul sama Nadia ke rumahku,”  
kataku mantab
“Kenapa?” tanya Quin
“Gak papa. Kan mau belajar,” kataku
“Oh, Bye. Assalamualaikum,” katanya

Azki Kelas 4A

“Bagaimana kalau ketika liburan sekolah, aku dan Quin 
camping. Seru abis lah, eh aku mau ajak mbak Aca dan Latfia 
juga, biar asyyyik,” gumamku.

Eh, ternyata sudah waktunya tidur siang lebih baik aku tidur 
dari pada diomelin. 
Setelah tidur siang.

“Baaaaaaaaaa!” teriak Quin dan Nadia.

Ternyata mereka menungguku bangun.

“Innalillahi,” aku tergaket-kaget.

“Wa inna ilaihi rojiun,” jawab mereka serempak
“Kalian jangan ngagetin aku dooong” marah ku
“Iya maaf. Ayo, katanya mau belajar?” kata Quin
“Iya, entar mandi dulu,” balasku
“Ooooooke boos,” jawab mereka alai banget.
Setelah mandi, aku, Nadia dan Quin belajar bahasa Indonesia 
dan IPA. Sekitar jam lima mereka pamit pulang ke rumah 
masing-masing. Aku pun melanjut belajar IPA ku. Setelah 
selesai aku WA sama Quin.
“Quin...”
“Kenapa?”

“Nanti tanggal 31-1 kita camping, yuk”
“Wah, ke mana? Sama siapa?”

 “Di taman kemah saja. Sama Mbak Aca 
dan lLtfia”

“Ok, aku WA dulu, yah. Dah”
“Eh, jangan lupa persiapan!”
“Ok”

Setelah puas WA,  aku makan  

di lantai bawah bersama orang tuaku. Katanya aku diajak 
tanteku camping ke Malang. Aku sangat senang dan 
antusias. Aku tak sabar untuk memberitahukan ini kepada 
Quin. Kata ayah, aku harus mengajak teman minimal 3. 
Setelah makan aku langsung WA Quin, katanya boleh sama 
orang tuanya.
Pada hari H

“Hei, Tayo, sini,” kataku

“Kenapa?” balasnya

“Sudah tahu  kita kumpul di sini masih pakai tanya lagi,” 
demikian maksud tatapanku. Quin pun ikut tertawa. Eh, 
ternyata mbak Aca dan Latfia sudah datang. Kami pun naik 
mobil menuju ke tempat kemah. Saat turun dari mobil. 
kami langsung membawa barang dan mencari tempat yang 
bagus. Setelah itu kami mendirikan tenda untuk tidur.
“Baiklah, sekarang saya akan membagi tugas, Ezi menangkap 
ikan untuk makan malam, Quin menyiapkan alat masak, 
mbak Aca dan Latfia mencari kayu dan daun untuk masak,” 
kata tante Ana.
Kami pun melaksanakan tugas dengan baik. Aku menangkap 
ikan mujair sebanyak 5 buah dan memetik buah-buahan. 
Aku pun kembali ke tenda untuk makan. Ternyata mereka 

sudah berkumpul di sana menunggu aku. Latfia sempat 
ngomel karena terlambat dan dia sudah sangat lapar. 
Untung Quin memasak dengan cepat jadi Latfia bisa 
berhenti mengomel.

Aku dan Quin merapikan alat masak dan memadamkan 
api. Sedangkan Mbak Aca dan Latfia menyiapkan tempat 
tidur. Di dalam tenda sangat hangat, aku dan Quin satu 
tenda sedangkan mbk Aca dan Latfia di tenda yang lain. 
Di dalam tenda kami bisa melihat bintang karena atap di 
tenda trasparan, sungguh indah melihat bintang-bintang itu.

Pada keesokan harinya kami bermain air di sungai dekat 
tenda kami kami menemukan seekor kucing yang kelaparan 
hendak menangkap ikan. Kami membantunya dan memberi 
namanya  Uni.

 Kata tante dia tidak boleh di bawa pulang kerena dia berhak 
hidup di alam bebas. Kami pun merapikan barang dan tenda. 
Setelah berpamitan (sangat lebay) kepada Uni, kami pun 
menaiki mobil. Tante Ana mengantarkan Mbak Aca, Latfia, 
dan Quin ke rumah masing-masing.
Sungguh liburan yang paling menyenangkan.

Jangankan membentak, mengatakan ‘ah’ saja 
dilarang, sebagaimana disebutkan dalam 
surah Al Isra’ ayat 23, Maka janganlah kamu 
berkata “Ah” kepada kedua orangtuamu dan 
jangan pula kamu membentak keduanya 
tapi ucapkanlah ucapan yang baik kepada 
keduanya.”

Insyaallah jika kita melaksanakan 
perintah Allah ini, yaitu berkata baik 
dan tidak membantah pada kedua 
orangtua, kita dijadikan anak yang 
saleh. Kamu tahu,kan? Anak yang saleh 
pasti bahagia di dunia dan akhirat.

(Karya Ester kelas 5 D)
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Suatu hari Melisa dan ibunya sedang 
berjalan-jalan ke toko peralatan sekolah 
di sebuah perbelanjaan di kota. Melisa 
melihat kotak pensil yang lagi banyak 
digemari oleh anak-anak. Sedangkan 

Melisa masih memiliki kotak pensil yang bisa 
dipakai. Tapi Melisa merengek untuk tetap 
membelinya. Sang ibu pun menasihati untuk 
tidak perlu membelinya dan Melisa pun menurut.

Kemudian saat sekolah, ibu guru memberikan 
PR yang sedikit susah karena itu Tania meminta 
untuk mengerjakan PR bersama. Akhirnya mereka 
berdua bersama-sama mengerjakan PR di rumah 
Melisa. Saat mengerjakan tugas tanpa sengaja ibu 
Melisa mendengar percakapan mereka tentang 
kotak pensil yang sedang banyak digemari. 
Dan berinisiatif membuatkan Melisa kota pensil 
sendiri.

Tapi saat di kelas banyak teman Melisa yang 
mengejek bahwa kotak pensil itu jelek. Melisah 

Alicya A.W. Kelas 4B

Kotak Pensil dari Ibu

Profil Siswa

pun sedih dan Melisa mengadu kepada ibu guru 
tentang apa yang baru saja dialaminya.

Ibu guru melihat kotak pensil Melisa dan melihat 
bahwa kotak pensil itu bagus, tidak seperti apa 
yang diejekkan teman-temannya. Ibu guru juga 
berkata bahwa warna kotak pensil itu bagus, 
serasi dengan tas sekolah. Itu adalah nilai lebih 
dari pemberian sang ibu.

Melisa akhirnya menyadari bahwa ibundanya 
sangat memperhatikan dan menyayangi Melisa. 
Melisa sangat berterima kasih pada sang ibu yang 
telah membuatkan tempat pensil yang sangat 
istimewa yang tidak akan ada yang punya selain 
Melisa sendiri.

Pada hari Selasa, siswa kelas V SD Al Falah Surabaya  
sedang mengadakan proyek tematik, yaitu membuat 
mading. Setiap kelas terbagi menjadi enam kelompok. 
Tema masing-masing kelompok pun berbeda. Tema 
yang diusung yaitu, hewan invertebrata dan vertebrata, 

letak geografis, dan persebaran fauna, kenampakan alam, dan 
lain-lain. 
Kegiatan proyek tematik kali ini bertujuan untuk membangun 
kerja sama antaranggota kelompok, mengasah kreatifitas siswa, 
kemandirian, dan kepercayaan diri. Kegiatan ini dilakukan siswa 
kelas V dengan sangat bersemangat.

Membuat mading dimulai sejak pukul 08.00 hingga bel 
istirahat berbunyi.  Ketika jam istirahat, para siswa berhenti 
sejenak sambil memakan bekal yang dibawa dari rumah 
mereka masing-masing. Pada pukul 09.45 para siswa masuk 
ke kelas, dan menunggu giliran untuk dipanggil oleh ustaz-
ustazah untuk mempresentasikan mading yang sudah dibuat 
oleh mereka. Mereka berpresentasi dengan percaya diri dan 
bersemangat. Pada pukul 11.15, bel makan siang pun berbunyi. 
Bel ini menandai bahwa kegiatan proyek tematik telah usai. 
Banyak anak yang merasa sangat senang dengan adanya 
kegiatan ini. Salah satunya adalah Fahmi, murid dari kelas 5C.

“Kegiatan ini seru, ya” ujar Fahmi, salah satu siswa kelas 5C SD 
Al Falah Surabaya. Wah, seru sekali ya pengalaman siswa-siswi 
kelas V SD Al Falah, kita juga bisa memetik beberapa hikmah 
dari adanya kegiatan ini.  See you later in the next story. (Yafi 5C)

Melatih Kreativitas
dengan Membuat Mading

Karya Siswa
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“Menjadi Dokter THT,” itulah jawaban yang 
disampikan saat ditanya cita-citanya kelak. 
Qisya, siswa kelahiran Surabaya, 18 Januari 
2014 ini, biasa dia dipanggil, memang 
berkeinginan untuk menjadi seorang dokter 
yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan 
masyarakat. 
Untuk mengejar keinginannya, siswi yang 
gemar makanan ayam goreng ini percaya 
bahwa Al Falah adalah sekolah yang tepat 
untuk menimba ilmu. Bagi bocah imut ini, Al 
Falah adalah sekolah yang bagus sehingga 
mampu memberikan kepuasan baik bagi siswa 
maupun orangtua.  “Karena ingin pintar dan 
hafal Alquran,” tuturnya. 
“Al Falah mengedepankan pembentukan 
karakater berlandaskan Alquran, semoga Qisya 
menjadi anak salehah” harap sang ibu. 
Di kelasnya, putri pertama dari dua bersaudara 
pasangan Agus Praseto dengan Eva Mandasari 
ini bersemangat belajar, termasuk saat guru 
mengajaknya untuk membaca Alquran. 
Memang, membaca Alquran termasuk materi 
kelas yang paling disukai siswa yang pernah 
menjadi juara II tahfidz Quran ini. 

“Aku suka bercerita dan pernah juara II lomba 
cerita di perpustakaan,” imbuhnya. Qisya 
juga senang bermain dengan fasilitas yang 
disediakan oleh sekolah. Selain cukup lengkap, 
permainan yang disediakan juga mendidik 
sehingga sesuai dengan perkembangan anak. 
Di sela waktu senggangnya di luar sekolah, 
Qisya banyak menggunakannya untuk aktivitas 
yang bermanfaat sekaligus menyenangkan.  
“Mewarnai dan membaca buku,” katanya. 
(Abdillah)

Qisya Batrisyia Prasetyo, 
Juara Tahfidz
Ingin Menjadi Dokter

Profil Siswa Profil Siswa

Dalam menjalani hidup seorang muslim perlu 
pedoman yang dapat mengantarkannya kepada 
keselamatan dan kebahagiaan baik di dunia 
maupun akhirat. Pedoman yang dimaksud itu 
adalah Alquran. Bagi Indira Nabilah Rakhmad, 

siswa kelas 8.4 SMP Al Falah Deltasari ini, membaca Alquran 
telah menjadi menu harian yang wajib dibaca. Pendek kata 
tiada hari tanpa membaca Alquran. “Pernah meraih terbaik 
I Khataman Juz Ke-30,” ungkapnya.
Mengenai kemuliaan Alquran dijelaskan oleh Allah dalam 
firman-Nya, “(Ini adalah) Kitab yang Kami turunkan 
kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari 
kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin 
Tuhan mereka, (yaitu) menuju jalan Tuhan Yang Maha 
Perkasa lagi Maha Terpuji” (Q.S. Ibrahim:1).

Indira Nabilah Rakhmad,
Tekun Belajar, 
Mengaji, dan Berdoa

Menjadi siswa yang beriman dan memiliki pengetahuan 
tentang Alquran pasti menjadi harapan semua orangtua. 
Demikian yang menjadi keinginan orangtua siswa 
yang biasa dipanggil Indira ini. “Sekolah Al Falah tidak 
hanya mengajarkan ilmu pengetahuan umum tapi juga 
keagamaan.  Semoga ananda menjadi anak salehah yang 
berguna bagi agama, keluarga, masyarakat dan bangsa,” 
harap sang Bunda.
Untuk memanfaatkan waktu luangnya, siswa yang 
mengidolakan Rasulullah ini mengisinya dengan banyak 
membaca, menulis, mengikuti les bahasa Inggris dan 
matematika. “Ingin menjadi dokter yang bermanfaat bagi 
masyarakat,” jawabnya ketika ditanya cita-citanya kelak. 
Karena itu siswa kelahiran Surabaya, 16 Agustus 2006 dan 
penggemar bakso ini selalu belajar dengan tekun dan 
berdoa dengan sungguh-sungguh. (abdillah)

Hobi memang memiliki beragam manfaat, 
tergantung minat dan ketekunan dalam menjalani 
hobi tersebut. Bola basket merupakan salah satu 
hobi yang banyak digemari oleh anak-anak. 
Salah satunya adalah Damar. Siswa kelas 5A SD 

Al Falah yang lahir di Sidoarjo, 3 April 2009 ini, memiliki 
talenta bermain basket yang cukup bagus. ”Pernah juara 
I,” ungkapnya. 

Apakah kelak dewasa ingin menjadi pebasket profesional? 
Ketika pertanyaan tersebut disampaikan, putra pertama dari 
dua bersaudara pasangan Nanang Prianto dengan Lestari 
Kanti Rahayu ini menjawab dengan penuh yakin, ”Jadi 
pamain basket dan youtuber,” katanya. 

Bagaimana siswa yang yang suka pizza dan burger 
ini menghabiskan waktu luangnya?” Ke obyek wisata, 
jalan-jalan, dan ke mall.” 
Siswa yang paling memfavoritkan pelajaran PPKN dan 
IPS ini, meski bergelut di dunia olah raga, tetap selalu 

Damar Ahmad Prianto
Hobi Basket

menyempatkan 
d i r i  u n t u k 
belajar dengan 
tekun. Teman 
dan gurunya 
pun mengakui 
j i k a  D a m a r 
termasuk siswa 
y a n g  c u k u p 
b e r p r e s t a s i 
secara akademis.
Menjadi pribadi 
sukses  bu tuh 
p e r j u a n g a n . 
Untuk itu, menutut 
ilmu dan tekun 
belajar menjadi 
kewajiaban yang 
harus dilakukan. 
Apa lag i  ke t i ka 
menginjakkan kaki di sekolah SD Al Falah yang memberinya 
banyak wawasan baik secara spiritual, moral maupun 
intelektual.” Semoga bisa tumbuh menjadi anak yang 
berbudi saleh, disiplin, berjiwa sosial dan pintar,” harap 
sang ayah. (Abdillah)
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Nurendra Ihza Pratama Ramadhan,
Ketua OSIS yang Gemar

Matematika dan Fotografi

Tidak asing lagi jika siswa kelas 8.1 SMP 
Al Falah Surabaya kelahiran Surabaya 10, 
Oktober 2005 ini adalah sosok yang populer 
di mata teman-temannya. Bagaimana 
tidak, dengan kepandaiannya bersosialisasi, 

Rama, namanya biasa dipanggil, mendapat banyak 
dukungan saat mengikuti seleksi pemilihan ketua 
OSIS periode 2019-2020. Tentu kegiatannya kini 
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 lebih pandai mengatur 
waktu.  

Bagaimana dengan waktu senggangnya? 
Ketika ditanya hal itu, siswa yang hobi main 
ke pantai ini menjawab dengan ramah, “Saya 
biasanya olah raga dan belajar fotografi.” 
Waktu senggang biasa ia gunakan untuk 
untuk hunting foto benda-benda atau 
obyek yang dianggap menarik.

Mengenai pelajaran favoritnya, putra pertama 
pasangan Bambang Suprijadi dengan Rohmatul 

Hikmah ini menyukai pelajaran matematika. Pelajaran 
yang biasa dianggap sulit sebagian siswa, baginya 
mudah jika tekun mempelajarinya. Matematika tidak 
hanya menghafal sekumpulan rumus, tetapi lebih 
dari itu, yakni bagaimana memahami rumus-rumus 
tersebut untuk diaplikasikan ke dalam bentuk lain 
yang lebih luas.

“Mudah-mudah jadi visual designer dan fotografer,” 
jawabnya ketika ditanya cita-citanya. Siswa yang 
pernah meraih juara ke-2 Bali International Champion 
ini tidak menampik jika Al Falah, tempatnya menuntut 
ilmu, banyak membantu dalam mewujudkan 
cita-citanya itu.“Semoga menjadi anak saleh dan 
berprestasi,” harap sang ayah. (Abdillah)
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Generasi Islam telah hadir ke dunia. Semoga menjadi generasi Qurani, cerdas, dan berprestasi. Dan alangkah 
mulianya anak kita bila senantiasa dilindungi dengan doa seperti  yang dianjurkan Rasulullah SAW : 

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

ٍة ّ َعْيٍ َلَمّ
ٍة ، َوِمْن ُكِ ّ َشيَْطاٍن َوَهامَّ

ةِ ، ِمْن ُكِ ِ اتلَّامَّ ِعيُذُكَما بَِكلَِماِت اللَّ
ُ
أ

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

6. Ayah Kandung dari Ustaz Ach. Faqrul Riwanto  
 Wafat : Sabtu, 9 November 2019/
   12 Rabiul Awwal 1441 H.
 Alamat  : Jln. Raya Sepande RT 12 RW 04
   Candi Sidoarjo
7. Ayah Mertua dari Ustaz A. Rafik, S.Si.
 Wafat : Senin, 11 November 2019/
   14 Rabiul Awwal 1441 H.
 Alamat  : Dusun Legok Desa Indragiri
   Kecamatan Panawangan Ciamis
8. Ibu Mertua dari Ustadzah Sahada Sri Winarti, S.Pd 
 Wafat : Jumat, 22 November 2019/
   25 Rabiul Awwal 1441 H.
 Alamat  : Jln. Petemon Surabaya
9. Ayah Kandung dari Ustadz Nanang Hasan
 Wafat : Rabu, 27 November 2019/
   30 Rabiul Awwal 1441 H.
 Alamat  : Jln. Raci Masjid Darul Arqom
   Benowo Surabaya

Keluarga

Tasyakur
1. Putra ke-2 dari Ustaz Fahad. S.Ud.
 tanggal lahir : Selasa, 15 Oktober 2019
2. Putri ke-1 dari Ustazah Astri Suryaningsih, S.IIP.
 tanggal lahir : Ahad, 20 Oktober 2019

Ta’ziyah

1. Ayah Kandung dari Ustaz Jantra Malewa, S.H.I.
 Wafat : Kamis, 8 Agustus 2019/7 Dzulhijjah 1440 H.
 Alamat  : Jl. Ikan Gurami I No. 32 Surabaya
2. Suami dari Ustadzah Noor Cholisotul A.
 Wafat : Senin, 26 Agustus 2019/ 25 Dzulhijjah 1440 H.
 Alamat  : Ketintang PTT Timur I Surabaya
3. Ibu Kandung dari Ustaz H. Syamsul Huda, S.Ag.
 Wafat : Rabu, 2 Oktober 2019/3 Shafar 1441 H.
 Alamat : Kampung Sumber Agung RT1 RW1 Pangkah 

Kulon Ujung Pangkah Gresik
4. Alm. Bpk. Moh. Rusenianto
 (Mantan Petugas Security SMP Al Falah Deltasari) 
 Wafat : Kamis, 3 Oktober 2019/4 Shafar 1441 H.
 Alamat : Ponorogo
5. Istri dari Bapak H Wawan Setiawan SH
 (Mantan Ketua Pembina Yayasan Masjid Al Falah Surabaya) 
 Wafat : Rabu, 2 Oktober 2019/3 Shafar 1441 H.
 Alamat  : 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.
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