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Dewan Redaksi

Penanaman sikap patriotisme, nasionalisme, dan hidup mandiri merupakan program yang 
harus ditanamkan pada tunas bangsa. Generasi muda harus mampu bertindak sesuai dengan 
nuraninya dan mampu membangun bangsa tanpa tergantung pada bangsa lain.  Banyak 
cara yang ditempuh para pendidik dalam menanamkan semangat itu. Di antaranya, melalui 

pelajaran PKn, kegiatan pramuka, dan lain-lain. Pada saat peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI, 
banyak sekolah mengadakan perkemahan pramuka, berbagai jenis perlombaan, karnaval, dan 
berbagai aktivitas lain yang bertujuan untuk memupuk sikap patriotisme, nasionalisme, dan 

membentuk sikap kemandirian siswa serta mengajak siswa untuk melakukan  refl eksi perjuangan 
para pahlawan ketika merebut bumi pertiwi. 

Melalui pendidikan diharapkan anak-anak bangsa sejak dini memiliki jiwa patriotisme. 
Tanamkan pada anak bahwa setiap warga negara dan masyarakat memiliki tanggung jawab 
yang sama dalam menjaga dan membangun negara Indonesia tercinta. Siapa pun dapat 
memenuhi tanggung jawab sesuai dengan peran masing-masing. Salah satu cara yang dapat 
ditempuh adalah melalui pendidikan.

 Para pendidik maupun orang tua dapat mengajari anak dengan berbagai cara. Misalnya 
mendidik anak-anak untuk mencintai budaya dan alam Indonesia dengan 

mengajarkan dan mengenalkan permainan tradisional, mencintai dan menjaga 
lingkungan, memberi contoh kepada anak untuk mandiri dan bangga dengan 

produk dalam negeri, membiasakan anak untuk mencintai sesama dan memiliki rasa 
empati terhadap sesamanya, mengenalkan semangat kepahlawanan kepada anak, dan 
sebagainya.

Berbagai undang-undang telah dibuat untuk pengembangan intelektual generasi 
mendatang. Tetapi, ada hal-hal yang belum tersentuh untuk mengupayakan seorang 
anak memiliki rasa patriotisme yang besar. Hal semacam ini menjadi tanggung jawab 
bersama antara orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Seharusnya (1) orang tua 
bertugas membimbing anak untuk mengembangkan potensinya, memberikan 
pendidikan yang layak bagi anak, (2) masyarakat bertugas mengondisikan lingkungan 
pendidikan masyarakat yang dapat mendukung anak untuk memiliki jiwa patriotisme, 
empati, dan mandiri, (3) pemerintah dan para pengambil kebijakan bertanggung 
jawab untuk menciptakan peraturan dan perundangan yang dapat mendukung 
terciptanya rasa nasionalisme, patriotisme, dan kemandirian bagi setiap warga negara 
serta memberikan contoh yang baik bagi masyarakat dalam melaksanakan kebijakan 
yang telah dibuat. Misalnya menciptakan kurikulum yang mendukung pelaksanaan 
pembelajaran sehingga menciptakan nasionalisme, patriotisme dan kemandirian 
anak, menciptakan peraturan pada setiap sekolah untuk menerapkannya tanpa 
terkecuali.

Sikap patriotisme, nasionalisme, dan hidup mandiri merupakan hal yang 
sangat penting. Mengapa? Karena akan membawa kemakmuran dan kemajuan 
suatu bangsa. Program ini harus ditanamkan pada anak sejak dini. Dengan 
menanamkan sikap tersebut sejak dini, generasi penerus akan mampu bertindak 
sesuai dengan nuraninya dan mampu membangun bangsa tanpa bergantung 
pada bangsa lain. Hal tersebut penting untuk diajarkan kepada anak sejak 
dini. Bukankah pendidikan yang diberikan sejak dini dapat memberikan 
dasar pengetahuan secara spiritual, emosional, dan intelektual serta dapat  
mencapai potensi yang optimal? (*)

Dewan redaksi menerima 
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berupa liputan kegiatan, opini 
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lainnya.

Bagi yang tulisannya dimuat 
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Fokus

Berbicara tentang pendidikan 
Indonesia hampir sama 
dengan berbicara tentang 
carut-marut permasalahan 

yang kadang-kadang tak pernah 
berujung. Dunia pendidikan di negeri 
ini belum kunjung membaik, bahkan 
semakin memprihatinkan. Ada gedung 
sekolah yang ambruk, sarana dan 
prasarana berkualitas minim, gaji guru 
masih ramping, lulusan yang asal lulus, 
kurikulum yang tak jelas orientasinya, 
dan lain-lain hingga masih terjadinya 
diskriminasi status lembaga pendidikan. 

Rancangan Undang-Undang Badan 
Hukum Pendidikan (RUU BHP) masih 
menjadi berita hangat di media massa. 
Hal tersebut memacu pemerintah 
untuk meresponnya mengeluarkan 
berbagai kebijakan. Misalnya Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang 
berbasis kompetensi, manajemen 
berbasis sekolah (MBS), otonomi 
sekolah, dan sebagainya. Namun , 
kebijakan-kebijakan tersebut kadang-
kadang malah terasa memperkusut 

benang-benang ruwet persoalan. 
Amat diperlukan analisis yang lebih 
akurat untuk memformulasi dan 
mengimplementasikan sebuah 
kebijakan. 

Berbagai diskusi dihelat. Berbagai 
masalah pendidikan dikupas. Tema-
tema kurikulum, pembelajaran, 
konsep-konsep mutakhir pendidikan, 
mulai dari sekolah ramah anak, 
multikulturalisme, pendidikan sebagai 
pembudayaan, pendidikan demokrasi 
dan HAM, pendidikan holistik, hingga 
pendidikan berkeadilan sosial marak dan 
mengharubirukan sepak terjang para 
pemikir dan aktivis pendidikan.  

Saat negeri ini terpuruk, hampir 
semua sepakat bahwa pendidikan 
menjadi biang keladinya. Tapi, 
belum tentu banyak yang sepakat 
tentang apa sejatinya pendidikan itu? 
Apakah pendidikan itu sama dengan 
ketrampilan atau keahlian di bidang 
tertentu? Apakah pendidikan itu berarti 
paham pemikiran logika dan sistematis, 
yang  mendewakan fungsi otak kiri 

saja? Apakah pendidikan hanya sebuah 
sarana untuk mendapatkan ijazah formal 
dan pekerjaan sehingga dapat hidup 
layak?

Biasanya pada setiap tahun 
pelajaran baru semua sekolah dan orang 
tua bertambah sibuk dengan masalah 
kelanjutan pendidikan putra-putrinya. 
Amat banyak pertanyaan seputar 
putra Bapak atau Ibu  nilai UASBN atau 
Unasnya berapa, diterima di sekolah 
mana. 

Perhatian orang tua banyak tersedot 
ke proses pendaftaran siswa baru. 
Pernik-pernik masalah bermunculan, 
bahkan perjokian diberitakan masih 
tetap saja terjadi.  Lalu apa ukuran 
suksesnya? Ya tentu saja, anak 
mendapatkan sekolah sesuai dengan 
keinginan.  Tetapi, tidakkah memilukan 
seandainya masih ada yang menempuh 
cara-cara curang. 

Bekerja Cerdas untuk Menggapai 
Pendidikan yang Seutuhnya

Dra. Hj. Sumi Rahayu, M.M.
(Sekretaris Eksekutif LPF)

Berwitasa sambil belajar dengan alam
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Mengapa semua orang tua sibuk 
dengan urusan sekolah? Dalam sebuah 
dialog alasan yang muncul adalah 
demi masa depan. Sekolah menjadi 
semacam tiket ke masa depan yang 
cerah. Bisa jadi, sekolah disetarakan 
dengan jembatan emas untuk menjadi 
kaya. Yang bertambah rumit, benarkah 
ada korelasi positif antara sekolah dan 
menjadi kaya? 

Mencermati beragamnya persepsi 
dan harapan terhadap sekolah, tak lepas 
dari andil sejarah dan sistem pendidikan 
di Indonesia. Barangkali tidak banyak 
yang sadar bahwa sistem pendidikan 
di Indonesia masih relatif terbatas pada 
upaya menyiapkan siswa untuk masuk 
ke jenjang pendidikan yang lebih 
tinggi.  Atau, benarkah pendidikan ini 
hanya untuk mereka yang berbakat, 
punya potensi akademik (ber-IQ tinggi)? 
Setidaknya hal itu terlihat dari bobot 
mata pelajaran yang diarahkan kepada 
pengembangan potensi akademik siswa 
saja, dengan ukuran utama kemampuan 
logika-matematika dan abstraksi 
(kemampuan bahasa, menghafal, 
abstraksi atau ukuran IQ). 
Padahal, ada banyak potensi lainnya 
yang perlu juga dikembangkan. Sama 
halnya dengan kecerdasan majemuk 
yang dikemukakan Howard Gardner, 
potensi akademik hanyalah sebagian 
saja dari potensi-potensi lainnya.

 Sistem pendidikan di Indonesia ini 
sebenarnya mengacu kepada sistem 
yang dipakai Amerika Serikat (AS), 
yang dikembangkan terutama sebagai 
reaksi AS terhadap keberhasilan Uni 

Fokus

Kualitas produksi barang dan jasa 
pun sangat tergantung pada kualitas 
segmen penduduk yang mayoritas ini. 
Tantangannya adalah apakah penduduk 
mayoritas ini sudah dipersiapkan 
untuk dapat bekerja secara profesional 
sehingga dapat menghasilkan barang 
dan jasa yang berkualitas tinggi? 

Menurut Thurow, dalam hal kualitas 
produksi, negara AS kalah dengan 
Jepang karena strategi pendidikan 
di Jepang lebih mementingkan 
bagaimana menyiapkan tenaga kerja 
yang berkualitas dan profesional 
yang merupakan bagian terbesar dari 
penduduk. Berbeda dengan AS yang 
lebih mementingkan 10 persen siswa 
terpandai, strategi pendidikan Jepang 
justru sebaliknya, yaitu menyiapkan 50 
persen siswa terbawah (dalam skala IQ) 
untuk menjadi tenaga kerja yang andal. 
Mereka yang sangat tinggi kemampuan 
akademisnya (yang populasinya tidak 
lebih dari 15 %), akan masuk ke jenjang 
perguruan tinggi setelah menempuh 
ujian saringan perguruan tinggi yang 
sangat sulit dan sering disebut sebagai 
neraka ujian. Dengan strategi seperti 
itu terbukti bahwa sistem pendidikan 
di Jepang, terutama pendidikan 
dasar, dianggap relatif tidak sulit dan 
menyenangkan bagi anak-anak. 

Berbeda dengan Jepang, sistem 
pendidikan di Indonesia sebenarnya 
justru menyiapkan seluruh siswa untuk 
dapat menjadi ilmuwan dan pemikir. 
Akibatnya, seluruh mata pelajaran 
dirancang sedemikian rupa sulitnya, 
sehingga hanya dapat diikuti oleh 10 
sampai 15 persen siswa terpandai saja 
atau mereka yang mempunyai IQ di atas 
115. Memang, beberapa siswa Indonesia 
bisa berprestasi mendapatkan hadiah 
olimpiade, namun dapat dipastikan 
bahwa mereka adalah bagian dari top 
0.1% tingkat IQ tertinggi saja (bukan 
cerminan dari kondisi seluruh siswa 
Indonesia). Sudah puluhan tahun energi 
bangsa kita terbuang sia-sia untuk 
menciptakan manusia Indonesia yang 
menguasai iptek dengan segala beban 
kurikulum yang luar biasa beratnya. 

Jia IQ siswa yang hanya 90 atau 
100 diberi pelajaran tambahan berapa 
pun, tidak akan bisa meningkatkan 
hingga 120. Seandainya energi kita lebih 
difokuskan pada bidang keterampilan 

Soviet meluncurkan pesawat luar 
angkasa Sputnik pada tahun 1957. 
Para pemimpin AS saat itu “panik”, 
sehingga segera mereformasi sistem 
pendidikannya agar lebih berorientasi 
pada penyiapan siswa untuk 
memasuki ke perguruan tinggi serta 
menitikberatkan pada kemampuan 
akademik siswa agar para lulusan 
mampu menguasai ilmu pengetahuan 
dan teknologi (iptek). AS memang telah 
berhasil mengembangkan iptek, kualitas 
perguruan tinggi di AS menjadi paling 
unggul di dunia. 

Namun, strategi pendidikan ini 
dikritik, terutama oleh Lester Thurow, 
seorang ekonom dari MIT (perguruan 
tinggi terkenal di AS), sebagai strategi 
yang “salah” dalam menghadapi 
persaingan global. Thurow mengatakan 
bahwa strategi ini lebih mementingkan 
bagaimana menyiapkan 10 persen 
terpandai dari penduduk AS, karena 
yang akan berhasil hingga jenjang 
pendidikan tinggi untuk menguasai 
iptek hanyalah mereka yang mempunyai 
potensi akademik tinggi (IQ di atas 120). 
Hukum alam selalu menunjukkan bahwa 
di mana pun di muka bumi ini, yang 
memiliki IQ di atas angka tersebut tidak 
lebih dari 10 persen penduduk. 

Sebaliknya sebagian besar 
penduduk adalah mereka yang 
kecerdasannya bukan pada dimensi 
akademik (ilmuwan, pemikir, dan ahli 
strategis), tetapi dimensi-dimensi 
lainnya, misalnya pekerjaan teknisi, 
musisi, manual (motorik), artis, atau 
hal-hal lain yang sifatnya lebih konkrit. 

Siswa SMP belajar bersama tukang kayu 
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untuk menyiapkan 85 persen penduduk 
agar mereka siap dan terampil 
bekerja secara profesional, mencintai 
pekerjaannya dan berkomitmen pada 
kualitas produksi yang tinggi, mungkin 
kondisi Indonesia tidak akan lemah 
seperti sekarang ini. 

Apa yang telah ditanam akan 
membuahkan hasil. Kualitas SDM 
(Human Development Index) Indonesia 
sekarang berada di bawah Vietnam, 
atau nomor 4 terbawah (nomor 102 
dari 106 negara). Hasil Survei PERC di 
12 negara juga menunjukkan bahwa 
Indonesia berada di urutan terbawah, 
satu peringkat di bawah Vietnam. 
Hasil survey matematika di 38 negara 
Asia, Australia, dan Afrika oleh TIMSSR 
menunjukkan bahwa Indonesia 
menduduki peringkat ke-34.

Mengapa kualitas SDM kita buruk? 
Barangkali penyebabnya, sejak merdeka 
pun Indonesia tidak mempunyai visi 
dan strategi yang jitu dalam membawa 
bangsa Indonesia ke depan. Jepang dan 
Jerman, misalnya, mempunyai strategi 
utama untuk mencetak tenaga kerja 
andal, yaitu dengan mendidik 60 persen 
penduduk terbawah dengan pendidikan 
keterampilan. Di sisi lain, mereka tetap 
menyadari bahwa untuk mencetak 
manusia yang menguasai iptek hingga 
mampu menciptakan teknologi baru, 
perlu pendidikan yang tepat bagi 
15 persen terpandai (brain power) 
sehingga mereka siap masuk ke jenjang 
perguruan tinggi. 

Sampai dengan sekarang ini secara 
riil mayoritas siswa Indonesia sejak usia 
SD sudah habis energinya mengikuti 
pelajaran berat sehingga cenderung 
tidak mampu mengikutinya. Selain itu, 
metode pembelajaran di kelas banyak 
yang menyimpang dari teori-teori 
perkembangan anak. Hasilnya, generasi 
kita tidak percaya diri (apalagi kalau 
dengan vonis perangkingan). Dampak 
lanjutnya kualitas SDM Indonesia berada 
di urutan terbawah, tidak bisa bekerja, 
tidak trampil, tidak percaya diri, dan 
tidak berkarakter. Mereka  tumbuh 
dikondisikan oleh sebuah sistem yang 
kurang mendukung. Aspirasi siswa 
yang keliru sejak dini sudah terbentuk, 
yaitu tidak menghargai pekerjaan 
manual yang memerlukan keterampilan, 
kerajinan, dan ketekunan. Termasuk 

Mata pelajaran yang bersifat 
subject matter juga makin merumitkan 
permasalahan karena para siswa tidak 
melihat bagaimana keterkaitan antara 
satu mata pelajaran dengan yang lainnya 
serta tidak relevan dengan kehidupan 
nyata. Akibatnya, para siswa tidak mengerti 
manfaat dari materi yang dipelajarinya 
untuk kehidupan nyata. Sistem pendidikan 
seperti ini membuat manusia berpikir 
secara parsial, terkotak-kotak, yang 
menurut David Orr menjadi akar dari 
permasalahan yang ada. Isu-isu terbesar 
saat ini pasti berakar dari kegagalan kita 
untuk melihat segala sesuatu secara 
keseluruhan. Kegagalan tersebut terjadi 
ketika kita terbiasa berpikir secara terkotak-
kotak dan tidak diajarkan bagaimana 
untuk berpikir secara keseluruhan dalam 
melihat keterkaitan antar kotak-kotak 
tersebut, atau untuk mempertanyakan 
bagaimana suatu kotak (perspektif) dapat 
terkait dengan kotak-kotak lainnya (David 
Orr). Hal yang sama diungkapkan oleh 
Fitjrof Capra bahwa betapa pengetahuan 
manusia tentang sains, masyarakat, dan 
kebudayaan telah begitu terkotak-kotak 
sehingga manusia tidak mampu melihat 
gambar keseluruhan (wholeness) dari 
setiap fenomena.

juga mereka yang memasuki sekolah 
kejuruan (SMK) yang umumnya tidak 
mempunyai gairah untuk mencintai 
bidang keterampilannya karena merasa 
dicap bodoh. Akan bertambah parah 
bila lingkungannya menganggap bahwa 
simbol sebuah keberhasilan adalah 
memiliki gelar sarjana, bukan memiliki 
keterampilan kerja dan ketrampilan 
hidup.

Karena tujuan pendidikan diarahkan 
untuk mencetak anak pandai secara 
kognitif,  banyak materi pelajaran yang 
berkaitan dengan pengembangan 
otak kanan (seperti kesenian, musik, 
imajinasi, dan pembentukan karakter) 
kurang mendapatkan perhatian. 
Kalaupun ada, orientasinya pun lebih 
kepada kognitif (hafalan), tidak ada 
apresiasi dan penghayatan yang dapat 
menumbuhkan kegairahan untuk 
belajar dan mendalami materi lebih 
lanjut. Celakanya, pendekatan yang 
terlalu kognitif telah mengubah orientasi 
belajar para siswa menjadi semata-
mata untuk meraih nilai tinggi. Hal ini 
dapat mendorong para siswa untuk 
mengejar nilai dengan cara yang tidak 
jujur, seperti mencontek, menjiplak, dan 
sebagainya.

Siswa SD belajar peduli terhadap sesama
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Fokus

Akibatnya banyak solusi yang 
dilakukan manusia dalam menghadapi 
berbagai segi kehidupan manusia 
didekati pula secara fragmented (parsial), 
sehingga tidak dapat memperbaiki 
masalah, tetapi justru semakin 
memperburuknya. Inti pemikiran Fitjrof 
Capra adalah menekankan pentingnya 
untuk melihat segala sesuatu secara 
keseluruhan, multidisciplinary, holistic 
approach to reality.

Apabila dalam dunia fi sika 
paradigma telah bergeser dari 
pendekatan mekanistik dan 
terfragmentasi dalam menelaah partikel-
partikel benda mati ke arah pendekatan 
menyeluruh, maka sudah seharusnya 
pendekatan yang sama diterapkan 
dalam bidang-bidang keilmuan 
lainnya, terutama yang menyangkut 
bagaimana mempelajari manusia dan 
semua unsur-unsur peradabannya. 
Oleh karena itu, perlu dilaksanakan 
reformasi pendidikan ke arah yang 

pada pendekatan inkuiri yang 
melibatkan anak dalam merencanakan, 
bereksplorasi, dan berbagi gagasan. 
Anak-anak didorong untuk 
berkolaborasi bersama teman-temannya 
dan belajar dengan “cara mereka sendiri”. 
Anak-anak diberdayakan sebagai si 
pembelajar dan mampu mengejar 
kebutuhan belajar mereka melalui tema-
tema yang dirancang.” 

Esensi pendidikan holistik sedang 
terus dipersiapkan dan dikembangkan  
oleh Lembaga Pendidikan Al Falah. 
Permasalahan pendidikan dan kualitas 
lulusan diharapkan segera teratasi 
walaupun harus melalui tahapan-
tahapan yang penuh tantangan. 

Pembelajaran holistik dapat 
dilakukan dengan baik apabila 
pembelajaran yang akan dilakukan alami-
natural-nyata-dekat dengan diri anak. 
Guru-guru yang melaksanakannya wajib 
memiliki pemahaman cukup tentang 
konsep pembelajaran terpadu. Selain itu 

and smart”. Apalagi dalam Islam tak 
diperintahkan untuk mendalami Islam 
secara terpotong-potong atau terpisah-
pisah melainkan secara menyeluruh 
(Kaff ah). Manusia yang berpendidikan 
seharusnya menjadi orang bijak, yaitu 
yang dapat menggunakan ilmunya 
untuk hal-hal yang baik (beramal saleh), 
dan dapat hidup secara bijak pula dalam 
seluruh aspek kehidupan berkeluarga, 
bertetangga, bermasyarakat, dan 
bernegara. Karena itu, sebuah sistem 
pendidikan yang berhasil adalah yang 
dapat membentuk manusia-manusia 
yang dapat berfi kir utuh, global, dan 
menyeluruh serta berkarakter yang 
disangga dengan  pilar-pilar yang 
kokoh, yaitu Aqidah yang mantap 
serta akhlak karimah yang sangat 
diperlukan dalam mewujudkan 
sebuah negara dan dan bangsa yang 
terhormat. Sehingga, kurikulum yang 
digunakan pun seharusnya kurikulum 
yang holistik, kurikurikulum terpadu 

lebih kondusif untuk terciptanya 
kualitas SDM yang berkualitas, terutama 
melalui pengenalan konsep pendidikan 
holistik (menyeluruh). Kelak upaya itu 
diharapkan akan  menghasilkan manusia 
yang utuh (integral), yang mampu 
menyatu dengan kehidupan sebagai 
satu kesatuan, mempersiapkan manusia 
yang dapat berpikir secara menyeluruh 
serta menjadi manusia yang bijak 
(thoughtful and decent human being). 

Sejak 2500 tahun silam Socrates 
telah berkata bahwa tujuan yang paling 
mendasar dari pendidikan adalah untuk 
membuat seseorang menjadi “good 

yang mengakomodasi semua aspek 
kebutuhan anak, sebuah kurikulum 
yang terkait, yang tidak terkotak-kotak, 
dan dapat merefl eksikan dimensi, 
keterampilan, dengan menampilkan 
tema-tema yang menarik dan 
kontekstual. 

Dengan demikian, pembelajaran 
holistik akan dapat berjalan dengan 
rancangan kurikulum yang didalamnya 
menampilkan tema-tema yang dapat 
mendorong terjadinya eksplorasi 
atau kejadian-kejadian secara otentik 
dan alami. Pembelajaran holistik 
dilaksanakan dengan berlandaskan 

juga dibutuhkan kreativitas dan bahan-
bahan serta sumber yang mencukupi 
serta pengalaman guru dalam berlatih 
membuat model-model yang tematis 
yang juga sangat menentukan 
kebermaknaan.Terkait dengan hal itu, 
disadari bahwa konsep ini tidak bisa 
langsung begitu saja berjalan mulus 
karena terkait dengan adanya perubahan 
paradigma baru tentang pendidikan, 
kesiapan SDM dari sisi knowledge , skill 
dan attitude-nya, strategi menghadapi 
sistem ujian pakem pemerintah dalam 
bentuk UASBN atau UNAS serta aspek-
aspek lain pendukungnya. 

Kegiatan belajar mengajar di kelas TK        
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Ramadan 
di Sekolah Al Falah
Shaum (puasa) Ramadan adalah 

salah satu  pilar dari Rukun Islam. 
Maka mendidik anak untuk 
berpuasa Ramadan menjadi 

kewajiban keIslaman yang integral bagi 
para orang tua. Para sahabat Rasul telah 
mendidik putra-putri mereka yang 
masih kecil untuk berpuasa. Seperti 
yang dituturkan shahabiyah Rubaiyyi 
binti Mu’awis tentang bagaimana cara 
mereka mendidik anak-anak mereka 
berpuasa.

“…Dan kami melatih anak-anak 
kami yang masih kecil untuk berpuasa. 
Kami bawa mereka ke Masjid dan kami 
buatkan mereka mainan dan bulu. 
Apabila diantara mereka merengek 
minta makan, maka kami bujuk dengan 
mainan itu sampai tiba waktunya 
berbuka. (HR. Bukhari Muslim). 
Dari riwayat diatas kita dapat 

mengetahui bahwa para sahabat 
memberikan perhatian yang serius 
dalam melatih para putra-putri kita 
untuk membiasakan berpuasa.

Untuk meneladani tradisi para 
sahabat Rasul tadi, sekolah-sekolah di 
lingkungan Lembaga Pendidikan Al 
Falah mencoba  membantu para orang 
tua untuk memanfaatkan semaksimal 
mungkin kesempatan emas dengan 
datangnya bulan suci Ramadan yang 
mulia ini dengan memberikan latihan-
latihan ruhiyah bagi putra putri kita, 
dengan mempersiapkan dan melatih 
mereka menjalankan ibadah puasa 
dengan lebih baik dari tahun-tahun 
sebelumnya.

Berbagai upaya positif dilakukan 
oleh sekolah-sekolah di lingkungan 
Lembaga Pendidikan Al Falah untuk 
mendukung dan mendorong semangat 

siswa-siswinya agar menyambut dan 
mengisi kegiatan di bulan Ramadan 
1429 H dengan suka cita. Untuk 
memupuk kecintaan akan datangnya 
bulan Ramadan, sekolah-sekolah di 
lingkungan Lembaga Pendidikan 
Al Falah kali ini mengadakan acara 
diantaranya:  Ramadan Ceria di 
Kelompok Bermain dan Taman Kanak-
Kanak Al Falah dengan melakukan pawai 
Marhaban Ramadan pada 27 Agustus 
yang bertujuan  mengajak siswa untuk 
bersuka cita menyambut datangnya 
bulan suci Ramadan dan Pondok 
Ramadan.

Kegiatan Pondok Ramadan di 
KB/TK Al Falah dilaksanakan sejak 
4 - 24 September yang bertujuan 
untuk pengenalan makna Ramadan 
dan pengenalan amaliah-amaliah di 
bulan Ramadan serta mengajak untuk 

Drs. Luqman Chakim, M.M.
(Kepala Bidang Pemberdayaan LPF)
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berlomba-lomba dalam kebaikan. 
Beberapa kegiatan yang menyertai 
pondok Ramadan diantaranya 
memberikan materi tentang tata cara 
ibadah Ramadan, pengenalan zakat 
dan orang yang berhak menerimanya, 
pembuatan kartu lebaran sampai 
pelatihan Shalat Iedul Fitri di Lapangan 
Bungkul yang diikuti seluruh siswa 
KB/TK Al Falah.

Kegiatan Ramadan di SD Al Falah 
bertemakan Ramadan Penuh Berkah, 
diantara kegiatannya adalah Marhaban 
Ya Ramadan. Kegiatan ini dilaksanakan 
tanggal 28 Agustus 2008 yang 
bertujuan untuk menyiapkan fi sik dan 
mental, serta motivasi kepada siswa 
agar mampu melaksanakan ibadah 
puasa dengan penuh keyakinan 
yang diwujudkan dengan pawai 
yang di komandani Ustad Maghfur 
selaku ketua pelaksana. Pelepasan 
balon warna-warni dan Giant Screen 
(spanduk raksasa) yang berisi  ajakan 
“Ayo Berpuasa”, dan membagikan 
ratusan paket sembako yang telah 
dikumpulkan oleh para siswa kepada 
para dhuafa disekeliling sekolah 
dan masyarakat umum yang berhak 
menerima, adalah bentuk kegiatan 
berikutnya.

Kegiatan lainnya adalah 
Pondok Ramadan. Kegiatan selama 
bulan Ramadan ini diikuti seluruh 
siswa kelas I sampai kelas VI yang 
materinya lebih difokuskan pada 
persoalan pemahaman, penghayatan, 
pengamalan ibadah dan akhlak, serta 
malam bina iman dan taqwa (MABIT). 

Kegiatan malam bina iman dan taqwa 
(MABIT) yang diperuntukkan khusus 
bagi siswa kelas V-VI SD Al Falah ini 
dilaksanakan pada 19-20 September 
yang bertujuan untuk membiasakan 
mengisi dan mengoptimalkan ibadah 
malam hari  sekaligus muhasabah baik 
selama bulan Ramadan dan malam-
malam selepas Ramadan.

Sedangkan di SMP Al Falah Deltasari 
mengambil momentum Ramadan 
dengan tema “Ramadan Penuh Rahmah, 
dan peduli Dhuafa”. Berbagai aktivitas 
menyambut dan mengisi bulan 
Ramadan di SMP Al Falah Deltasari 
diantaranya: Marhaban ya Ramadan, 
dalam rangka menyambut bulan penuh 
rahmah, sejak 26 Agustus 2008 siswa-
siswi SMP Al Falah berlomba menghias 
aneka kotak infaq dan berlomba 
mengisi kotak infaq selama bulan 
Ramadan. Disamping itu  para siswa juga 
membersihkan dan menghias kelas dan 
lingkungan sekolah. Semua kegiatan  
tersebut bertujuan untuk membersihkan 
diri, bersih lingkungan dan bersih harta 
dari hak orang lain sehingga ketika 
Ramadan tiba semua siswa telah siap 
menyambut bulan suci dengan fi sik dan 
hati yang bersih pula.

Khatmil Qur’an dimulai 4 - 25 
September dengan harapan setiap siswa 
mampu membaca Al Quran sampai 
khatam 30 Juz dan menumbuhkan rasa 
cinta, pemahaman dan penghayatan 
serta pengamalan nilai-nilai Al Quran. 

Pondok Ramadan dan MABIT, 
pondok Ramadan ini adalah kegiatan 
akhir di bulan Ramadan  (22-25 

Ruang LPF

Ramadan) untuk seluruh siswa kelas VII 
sampai kelas IX. Dalam kegiatan Pondok 
Ramadan lebih difokuskan persoalan 
pemahaman, penghayatan dan 
pengamalan ibadah dan akhlak. Materi 
untuk kelas VII pada persoalan Thaharah 
dan Shalat, sedangkan di kelas VIII pada 
persoalan perhitung Zakat, serta di kelas 
IX difokuskan pada manasik umroh dan 
haji.

Mabit merupakan kegiatan penutup 
bulan Ramadan yang diperuntukkan  
bagi siswa kelas VII-IX SMP  Al Falah yang 
bertujuan untuk membiasakan, mengisi 
dan mengoptimalkan ibadah malam hari  
sekaligus muhasabah baik selama bulan 
Ramadan dan malam-malam selepas 
Ramadan. Kegiatan ini dilaksanakan 
pada 22-23 Ramadan untuk kelas  IX dan 
pada 24-25 Ramadan untuk kelas VII-VIII. 

Bakti Sosial untuk  peduli dhuafa 
dilaksanakan tanggal 23, seluruh 
siswa melakukan bhakti sosial dengan 
membagikan paket sembako yang 
dananya diperoleh dari infaq seluruh 
siswa kepada masyarakat dhuafa 
di sekitar sekolah  sebagai upaya 
memupuk  kepedulian sosial siswa. 

Semoga seluruh proses 
pembinaan ruhiyah melalui berbagai 
kegiatan selama bulan Ramadan 
di sekolah-sekolah lingkungan 
Lembaga Pendidikan Al Falah 
mampu menghasilkan kualitas iman, 
memantapkan kualitas spiritual yang 
memadai untuk bekal perjalanan 
panjang kehidupan putra-putri amanah 
Allah pada orang tua dan sekolah Al 
Falah tercinta, Insya Allah. Amin. 

Tadarrus alquran saat pondok ramadan
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Dalam kehidupan sehari-hari, 
sangat banyak dijumpai 
hal- hal yang kita ucapkan 
tidak sesuai dengan maksud 

yang ingin kita sampaikan. Seringkali 
ucapan kita justru hal-hal yang tidak kita 
inginkan untuk terjadi. Hal ini terkadang 
membuat anak  atau orang yang ada 
disekitar kita terkadang bingung 
dengan apa yang kita inginkan untuk 
mereka lakukan. 

Seperti saat kita ingin anak kita 
untuk berhenti berlari, maka yang 
sering kita ucapkan adalah “ jangan 
berlari”. Padahal pada seorang anak 
atau manusia pada umumnya , bahasa 
atau kata yang ditangkap oleh otak 
kebanyakan adalah kata akhir dari suatu 
kalimat. Maka, ketika kita mengatakan 
pada mereka    “ jangan berlari “, maka 
kata yang ditangkap oleh otak adalah 
“ berlari “. Oleh karena itu seringkali 
respon yang diberikan atas perintah / 
larangan yang kita berikan sering terjadi 
sebaliknya. 

Mari kita semua sebagai orang 
tua ataupun pendidik kembali pada 
fokus yang kita inginkan untuk terjadi, 
dengan mengubah kalimat yang semula 
negative seperti : ”jangan atau tidak 
boleh” menjadi, kalimat postif yang lebih 
mudah dicerna oleh otak dan lebih focus 
pada  apa yang kita ingin anak kerjakan. 
Pada contoh kalimat “ jangan berlari “ 
dapat kita ubah menjadi “ ayo berjalan, 
atau sebaiknya berjalan saja”.

Mengapa kita sering 
mengungkapkan kalimat negatif 
dibanding  kalimat positif. Ternyata 
semua itu dibentuk oleh lingkungan 
di sekitar kita. Sebuah penelitian 
menyebutkan bahwa pada usia 0-3 
tahun, seorang anak banyak mendengar 
kalimat positif yang berisi kalimat pujian 
atau dorongan untuk bisa melakukan 
sesuatu , seperti “ ayo latihan berjalan, 
dsb. Bahkan ketika terjatuhpun, 
kita masih memberikan pujian dan 

Siti Fauziah, S.Pd.
(Kepala KB-TK Al Falah Surabaya)

penguatan agar mereka mau terus 
berlatih. Tak heran pada usia ini anak 
dapat tumbuh berkembang dengan 
pesat karena dukungan positif dari 
lingkungan yang ada disekitarnya. 

Namun menginjak usia empat 
tahun sampai seterusnya, ketika mereka 
sudah mulai mengenyam pendidikan 
usia dini, kondisi postif itu berubah, 
orang tua atau lingkungan sekitar justru  
lebih sering mengeluarkan kalimat 
negatif dan larangan – larangan pada 
anak dibanding kalimat atau ajakan-
ajakan yang positif seperti saat mereka 
batita. Keadaan makin diperparah 

jangan membanting pintu Tutup pintunya dengan pelan

Jangan makan sambil berdiri Makanlah sambil duduk

Jangan rebut Tenang dan dengarkan

jangan berebut mainan Mainannya bergantian 

Jangan makan tergesa-gesa Makanlah pelan-pelan

Jangan marah Sabarlah

Jangan buang sampah sembaranagan Buang sampah ditempatnya

Dst…. 

Tabel kalimat negatif dan kalimat positif
Dibawah ini ada beberapa kalimat negatif yang sering kita ucapkan dalam 
kehidupan sehari-hari. Kita bisa terus berlatih untuk mengurangi kalimat negatif 
menjadi kalimat postif dengan terus berupaya fokus pada apa yang kita ingin anak 
kita lakukan 

dengan membanding-bandingkan 
seorang dengan teman atau saudaranya.

Sesungguhnya saat kita mengucapkan 
kalimat negatif, maka secara otomatis anak 
akan memberikan respon negatif pula, dan 
ketika kita mengucapkan kalimat positif, 
maka anakpun akan merespon secara 
postif pula. Maka, marilah kita sebagai 
orang tua dan pendidik terus berlatih 
untuk megurangi kalimat-kalimat negatif 
yang kita ucapkan, menjadi kalimat positif 
yang lebih membangun dan memberi 
motivasi untuk menjadikan mereka 
anak-anak yang optimis dan meiliki postif 
thinking dalam kehidupannya. 

Kalimat Positif vs Negatif

Mengajar dengan Kalimat Positif Membangkitkan Motivasi Anak

Edisi 31  I  IX  I 2008   I    9
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Opini bergulir begitu cepat, 
dan informasi oleh media 
massapun seakan tak bisa 
dibendung lagi. Peran 

media massa baik cetak maupun 
elektronika sudah tidak memandang 
batas ruang dan waktu. Sehingga tiap 
orang bisa mendapatkan berita dengan 
cepat di zaman globalisasi seperti saat 
ini. 

Salah satu keunggulan media 
massa adalah dapat memberikan efek 
pembentukan citra baik secara individu 
maupun kelompok. Sebuah citra akan 
terbentuk berdasarkan informasi 
yang diterima oleh masyarakat. 
Kemudian media massa bekerja untuk 
menyampaikan informasi kepada 
khayalak. Informasi dapat membentuk, 
mempertahankan atau mendefi nisikan 
citra. 

Peranan citra / image menjadi 
penting bagi sebuah lembaga 
pendidikan/sekolah. Mengingat dalam 
situasi seperti saat ini, dimana dunia 
pendidikan sudah semakin terbuka 

lebar dan sekolah-sekolah semakin 
maju, saling berkompetisi untuk 
mempromosikan keunggulan hasil 
out put mereka, tentu saja hal ini 
untuk meraih simpati dan minat para 
orang tua wali murid untuk dapat 
memasukkan putra-putri mereka 
disekolah favorit yang mereka inginkan. 
Media massa merupakan kekuatan 
dahsyat yang dapat mempengaruhi baik 
atau buruk sebuah citra.

Untuk meningkatkan citra sekolah, 
peranan media massa sangatlah 
diperlukan. Media massa merupakan 
sarana yang tepat untuk menyampaikan 
informasi-informasi sekolah, 
mempengaruhi kebijakan publik, untuk 
sarana syiar dakwah dan juga untuk 
kepentingan promosi sekolah. Media 
massa sebagai sarana promosi sekolah 
dapat meningkatkan citra sekolah 
dimata umum. 

Oleh karena itu, merupakan suatu 
keharusan bagi sekolah untuk berupaya 
maksimal agar seluruh program 
kegiatannya diliput oleh berbagai media 

sehingga bisa diketahui dan dibaca 
oleh seluruh masyarakat sekitar yang 
selanjutnya akan menimbulkan citra 
positif bagi sekolah. Namun demikian, 
bukanlah sesuatu yang mudah untuk 
memasukkan berita kegiatan sekolah 
ke dalam media. 

Ada beberapa hal yang harus 
diperhatikan bagi sekolah yang 
ingin kegiatannya diliput/ layak 
jual di media: 1) Secara materi: 
Kemas kegiatan itu menjadi sesuatu 
yang berbeda dari yang lainnya, 
menyentuh kemanusiaan (Human 
Interest), menarik perhatian banyak 
orang (kegiatan besar), berkaitan 
dengan peristiwa penting, melibatkan 
orang penting, dan kontroversial. 2) 
Secara teknis: Kirim surat undangan/ 
press release ke media, undang 
langsung wartawan melalui telpon/ 
sms, hormati/ beri perhatian pada 
wartawan, beri kemudahan ketika 
meliput, beri fasilitas apa yang 
dibutuhkan untuk kelancaran 
tugasnya, ucapkan terima kasih, dan 
jangan menuntut.

Selain itu, menjalin hubungan 
baik dengan pengelola media (tim 
redaktur, wartawan, dsb.) menjadi 
sangat penting agar sekolah kita 
dikenal dan diingat oleh mereka. 
Diantara kegiatan yang perlu 
dilakukan agar hubungan sekolah 
menjadi baik dengan media adalah 
lakukan pemasangan iklan, konferensi 
pers, kunjungan pers, resepsi pers, 
wawancara pers, dan road to media. 
Hal-hal seperti inilah yang kadang 
tidak sempat terpikir oleh sekolah, 
sehingga untuk membangun citra baik 
melalui media massa sulit diwujudkan. 
Semoga Al Falah ke depan menjadi 
lebih baik.

Pentingnya Media Massa
untuk Meningkatkan
Image Sekolah

Dra. Hj. Siti Roichatul Djannah 
(WKS. Kesiswaan & Humas SMP Al Falah Deltasari)
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Orang Tua
Tidak Ingin Anaknya 
Lemah Akhlak

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, Lembaga 
Pendidikan Al Falah Surabaya setiap akan 
memasuki tahun pelajaran baru diadakan 
orientasi wali murid baru, hal ini dimaksudkan 

untuk menyamakan visi, misi, persepsi, memperkenalkan 
sekolah dan program kegiatannya kepada orang tua 
dan masyarakat pada umumnya, menumbuhkan rasa 
kebersamaan, rasa memiliki, dan solidaritas yang tinggi 
terhadap sekolah, serta menanamkan rasa bangga 
pada wali murid terhadap Lembaga Pendidikan Al Falah 
Surabaya.

Menyadari akan pentingnya peran orang tua terhadap 
keberhasilan pendidikan anak, maka para orang tuapun 
sangat antusias untuk hadir pada acara yang digelar di 
gedung Telkom Divre V Surabaya itu yang juga dihadiri 
oleh Bapak Prof.DR. Moh. Nuh, DEA (Menkominfo RI).

Dalam kesempatan itu, Pak Nuh menyampaikan 
kenapa orang tua menyekolahkan anaknya? Karena 
tidak ingin menjadi anak yang lemah akhlak dan budi 
pekertinya. “Ada 3 kekuatan (pondasi) yang harus 
disiapkan orang tua untuk anaknya, yaitu 1) Kekuatan 
Iman, kekuatan iman ini biasanya muncul pada masa kritis 
atau pada masa-masa penting. 2) Kekuatan pola pikir. 
3) Kekuatan skill (kekuatan teknis), teknologi informasi 
(IT) termasuk pada kekuatan skill dan juga masuk pada 
kekuatan pola pikir, kenapa? Karena setiap teknologi 
mempunyai value (Nilai penting). Jika seseorang melihat 
teknologi belum mampu memahami apa value nya, 
maka IT tersebut hanya akan menjadi sebuah alat saja, 
Sebaliknya, Jika seseorang melihat teknologi tersebut 
sudah mampu memahami apa value yang terkandung 
didalamnya maka selain menjadi alat ada 2 tambahan 
item lagi yaitu: Moderate yaitu IT tersebut akan menjadi 
penggerak bagi dirinya dan leader yaitu IT tersebut akan 
membuat dirinya menjadi pemimpin. 4) Kekuatan spiritual, 
seorang anak janganlah diajarkan hanya secara rasional 
saja tapi juga spiritual.” Kata Pak Nuh menambahkan.

Prof. DR. Moh. Nuh, DEA
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Maha Besar Allah yang 
telah mensyariatkan 
ibadah puasa di bulan 
Ramadan kepada orang 

yang beriman, sebagai wahana untuk 
menemukan diri yang sejati, memproses 
kelahiran kembali menjadi seperti bayi 
yang bermahkota taqwa. 

Berbagai peribadatan di bulan 
Ramadan telah kita jalankan dengan 
sepenuh hati, akan tetapi satu hal yang 
harus terus kita pertanyakan, apakah 
dengan semua aktivitas peribadatan itu 
kita sudah mampu mencapai tataran 
yang ideal sesuai hakekat puasa?

Puasa Ramadan menyediakan 
sekian banyak peluang untuk kembali 
mensucikan diri dengan melakukan 
berbagai aktivitas ibadah baik di 
lingkungan rumah maupun di sekolah. 
Begitu pula sekolah-sekolah di Lembaga 
Pendidikan Al Falah Surabaya telah 
melakukan berbagai aktivitas yang 
terangkum dalam kegiatan pondok 
Ramadan. Oleh karena itu, untuk 
mengakhiri kegiatan tersebut perlu 
diadakan buka puasa bersama.

Bersedekah
melalui Buka Puasa Bersama

Kegiatan yang 
dilaksanakan di SMP Al Falah 
Deltasari pada 26 September 
2008 ini dimaksudkan 
untuk mempererat tali 
persaudaraan keluarga besar 
Lembaga Pendidikan Al Falah 
Surabaya, bersama-sama 
menghayati dan mengambil 
hikmah bulan suci Ramadan, 
serta memperbanyak amal 
shodaqoh dengan memberi 
makan/ buka bagi saudara-
saudara muslim yang 
menjalankan ibadah puasa.

Acara yang dihadiri 
oleh ketua LPF, seluruh pegawai, 
pengurus yayasan masjid Al Falah dan 
para undangan itu tampak hikmat. 
Diawali dengan pembacaan ayat-ayat 
suci Al Quran, para hadirin duduk di 
tempat yang sudah disediakan untuk 
mendengarkan ceramah agama/ 
tausiyah hikmah bulan Ramadan yang 
disampaikan oleh Ust. Abdur Rosyid 
dari Madaniah School dan Umul Quro’ 
England United Kingdom. 

Dalam kesempatan itu beliau 
menyampaiakan bahwa kita harus 
bersyukur kepada Allah karena kita 
diciptakan sebagai pendidik, sebagai 
umat Islam kita harus bersatu tidak boleh 
terpecah belah sehingga kita akan menjadi 
pemenang dan diangkat derajatnya 
setinggi-tingginya oleh Allah SWT. 

Setelah itu acara ditutup dengan 
doa dan setelah salat Maghrib berjamaah 
dilanjutkan buka puasa bersama, semoga 
Allah rida.(*)

Album LPF
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Ust. Abdur Rosyid dari Madaniah School
dan Umul Quro’ England United Kingdom. 
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Dan bersegeralah kamu 
kepada ampunan Tuhanmu 
dan syurga yang luasnya 
seluas langit dan bumi 

yang disediakan untuk orang-orang 
yang bertakwa, yaitu orang-orang 
yang menafkahkan hartanya, baik 
diwaktu senang maupun susah dan 
orang yang menahan amarahnya dan 
yang memaafkan orang lain. Dan Allah 
menyukai orang-orang yang berbuat 
kebaikan”. QS Ali Imran; ayat 132-133.

Tepat di hari Sabtu, 11 Oktober 2008 
di SMP Al Falah Deltasari, Waru, Sidoarjo, 
keluarga besar Lembaga Pendidikan 
Al Falah Surabaya berkumpul, 
bersilaturrahim, dan saling memohon 
maaf satu sama lain dalam suasana idul 
fi tri.

Sebagaimana tahun-tahun 
sebelumnya, kegiatan ini rutin 
dilaksanakan untuk merajut 
persabahatan sejati, membina 
persaudaraan abadi diantara sesama, 
yang didasari rasa cinta karena Allah 
SWT. Dan menjadikan bulan Syawal 
sebagai titik tolak untuk meningkatkan 
kesalehan individu menuju kesalehan 
sosial.

Setelah sebulan lamanya kita 
berada di bulan Ramadan, kita berharap 
kepada Allah SWT, semoga memperoleh 
ampunan darinya, sehingga kita 
bertemu dengan bulan Syawal, kita 
menjadi manusia yang benar-benar 
fi trah/suci. (ja alanallahu waiyyakum 
minal aaidin wal faaidziin, amin). Oleh 
karena itu dalam bulan ini, kita juga 

Bersilaturrahim,
     Saling Memaafkan

dianjurkan untuk saling memaafkan 
kesalahan diantara kita dan kita 
diharapkan akan mampu meningkatkan 
kualitas diri kita, kualitas iman dan amal 
kita sehingga kita benar-benar bisa 
meraih kemenangan.

Pada hari ini adalah momen yang 
sangat tepat untuk bersilaturrahim, 
dan bermaaf-maafan, jangan sia-
siakan kesempatan ini, mudah-
mudahan setelah hari ini kita menjadi 
manusia yang suci baik disisi Allah 
maupun diantara sesama. “Kita sadar 
bahwa selama bersama, bergaul dan 
berkomunikasi, kita tidak akan luput dari 
kesalahan dan kekhilafan, banyak dosa 
yang sudah kita perbuat baik sengaja 
maupun tidak, dan itu semua harus 
dilebur melalui silaturrahim dan saling 
meminta maaf.

Rosulullah bersabda: “Apabila hari 
raya fi tri tiba, Allah mengirim para 
malaikat, kemudian mereka turun ke 
bumi di setiap daerah, lalu mereka 
berkata, ‘Hai umat Muhammad, 
keluarlah kamu semua kepada Tuhan 
Yang Maha Mulia!’ kemudian ketika 
mereka sudah tampak keluar ke tempat 
salat Id mereka, Allah berfi rman, ‘Hai 
para malaikat-Ku, saksikanlah olehmu 
sekalian, bahwa sesungguhnya telah 
kujadikan pahala mereka atas puasanya 
akan kerelaan-Ku dan ampunan-Ku.’”

Dengan berpuasa kita mebersihkan 
diri di hadapan Allah dan dengan 
bermaaf-maafan di hari raya idul fi tri kita 
membersihkan diri dari dosa yang telah 
kita lakukan selama bergaul dengan 
sesama manusia. Mudah-mudahan kita 
semua termasuk hamba-hamba Allah 
yang suci. Amin.(*)

persaudaraan abadi diantara sesama, 
yang didasari rasa cinta karena Allah 
SWT. Dan menjadikan bulan Syawal 
sebagai titik tolak untuk meningkatkan 

Saling Memaafkan

dianjurkan untuk saling memaafkan 
kesalahan diantara kita dan kita 

Pegawai LPF saat berhalal bihalal

Edisi 31  I  IX  I 2008   I    13



14    I   Media Pendidikan Al FalahGi
vi

ng
 th

e B
es

t E
du

ca
tio

n 
fo

r t
he

 N
ex

t M
os

le
m

 G
en

er
at

io
n

Album KB-TK

Suasana mulai tidak terkendali, 
para penerima zakat itu mulai 
berdesak-desakan, ada yang 
saling dorong dengan harapan 

segera mendapat uang zakat yang 
dijanjikan. Karena banyaknya orang 
yang berkumpul, diperparah lagi 
dengan suasana panas dan kelelahan, 
maka satu persatu penerima zakat itu 
terdesak dan jatuh karena terdorong 
orang yang di belakangnya. Korbanpun 
mulai berjatuhan, beberapa orang 
tergerak untuk segara menolong mereka 
yang jatuh. Akibat dari kejadian itu, 
akhirnya pemberi zakat merasa bersalah 
dan insaf, selanjutnya tahun depan 
dia akan menyerahkan zakatnya pada 
lembaga amil zakat yang ada.

Ilustrasi pembagian zakat di atas 
dibawakan dengan apik oleh siswa 
kelompok B3 yang memerankan para 
penerima zakat yang harus berdesak-
desakan demi mendapatkan uang 

Kenalkan Tata Cara Berzakat
melalui Operet

zakat. Dengan 
memakai 
kostum 
compang-
camping, Ariq 
Kevin Tanaris, 
Fastih Nararya, 
M. Putra 
Arselino, Syam 
Firmansyah 
Nur, dan 
teman–
temannya yang 
lain begitu 
mengahayati 
peran yang dipercayakan pada mereka 
di bawah bimbingan Nunik Fitriah, dan 
Siti Zaenab,

Operet di atas merupakan 
rangkaian kegiatan yang digelar di 
halaman KB-TK Al Falah yang diikuti 
125 siswa dengan mengambil tema 
“Ayo berzakat“. Setelah itu, Dra Kamini 

memandu acara dengan mengenalkan 
arti zakat, dan 8 golongan yang berhak 
menerimanya, yaitu: fakir, miskin, ‘amil,  
sabilillah, gharim, ibnu sabil, muallaf, 
dan budak.

Berbagai komentar muncul ketika 
bocah-bocah cilik itu menyaksikan 
operet yang diperankan oleh teman 
mereka “Nanti aku mau jadi orang yang 
banyak uangnya biar bisa mengeluarkan 
zakat“, kata Afi fah Nur Sptiarini Adelia 
mantap. Kegiatan diakhiri dengan 
berlatih menimbang beras yang sudah 
dibawa siswa seberat 2,5 kilogram.

“Dengan operet ini, kelak bila 
mereka sudah saatnya mengeluarkan 
zakat, diharapkan anak tahu bagaimana 
cara menyalurkan zakat dengan 
cara yang dianjurkan Rasulullah 
SAW, karena dari tuntunan yang ada 
pemberi zakat seharusnya mendata 
siapa saja yang berhak menerima 
zakat, lalu memberikannya langsung 
kerumah atau tempat mereka, sehingga 
silaturrahim bisa terjalin dan tidak harus 
menyusahkan penerima zakat yang 
harus antre dan berdesak – desakan 
untuk menerima zakat, bisa juga zakat 
diberikan pada Lembaga Amil Zakat 
“ Kata Siti Fauziah, S.Pd kepala KB-TK 
Al Falah tentang tujuan diadakannya 
Simulasi dan operet Zakat ini.Siswa TK sedang belajar menimbang beras untuk zakat 

Siswa TK sedang belajar menimbang beras untuk zakat 
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Aduh,..aduh.. perutku sakit…” 
kata si uli ulat sambil 
memegangi perutnya yang 
tampak membesar karena 

terlalu kenyang. “ bagaimana caranya 
supaya aku sehat dan cantik kembali? 
kata uli, sambil berpikir keras.” Oh ya, 
aku akan berpuasa dan berdiam diri 
selama beberapa hari”serunya. Maka 
berdiamlah uli si ulat dengan tidak 
makan dan minum selama beberapa 
hari, perlahan-lahan ia pun berubah 
menjadi kepompong. Setelah berhari-
hari menjadi kempompong, keluarlah 
dari bungkusan kepompong itu 
sepasang sayap yang indah, dan dapat 
digunakan terbang kesana-kemari. 
Karena kesabarannya berpuasa, maka 
si uli ulat kini telah berubah menjadi 
kupu—kupu yang cantik.”Alhamdulillah, 
karena kesabaranku berpuasa, kini aku 
telah berubah menjadi kupu-kupu, dan 
bukan ulat lagi.

Cuplikan operet diatas dimainkan 
dengan apik dihadapan 150 siswa KB-TK 
Al Falah oleh 12 anak kelompok B dalam 
kegiatan yang mengajak bersukaria 
dalam menyambut datangnya bulan 
puasa dengan tema “ Marhaban Ya 

Ajarkan Manfaat Berpuasa
melalui Operet

Kegiatan diakhiri dengan 
menyematkan pin bertuliskan “ aku 
puasa “ secara simbolik pada beberapa 
siswa. Pin mungil berwarana putih itu 
bergambar makanan yang di silang, 
sebagai pertanda selama anak-anak 
berlatih puasa, mereka tidak makan 
dan minum.

“ Dengan operet ini, kami ingin 
anak-anak lebih bersemangat dalam 
berlatih menjalani ibadah puasa nanti, 
karena pesan dari operet ini adalah 
bahwa dengan berpuasa kita menjadi 
sehat, selain itu dengan menata 
kurma-kurma pada miniatur dinding 
masjid, kami ingin anak-anak berlatih 
kesabaran sebagai esensi dari puasa 
itu sendiri “ kata Siti Faziah, S.Pd, 
kepala KB-TK Al Falah. “ di KB-TK Al 
Falah kegiatan berlatih puasa dibagi 
sesuai kemampuan anak, untuk anak 
kelompok A usia 4 tahun mereka boleh 
berbuka pada jam 09.30, sedangkan 
untuk kelompok B mereka berbuka 
pada jam 10.30, sebelum berangkat 
kesekolah, mereka diharapkan sahur/ 
sarapan di rumah sebagai bekal 
mereka menjalani latihan puasa di 
sekolah” sambungnya (*_*) 

Ramadan “. Dengan penuh percaya 
diri Arkandia Ihsan, M. Syahzada Aqila 
Rasyad, Ariq Kevin Tanaris, dan Attariq 
Lisan berperan sebagai ulat yang 
terus-menerus makan tanpa henti. 
Dengan dibalut kostum warna hijau 
mereka memerankan ulat dengan 
penampilan yang meyakinkan. “ Nanti 
aku mau mencoba puasa dzuhur “ 
kata M. Syahzada Aqila Rasyad siswa 
kelompok B2 dangan mantap. “ tapi nanti 
kalau tidak kuat, kata ustadzah boleh 
buka dulu, terus dilanjutkan puasa lagi” 
sambungnya. 

Setelah kegiatan operet, seluruh 
siswa diajak menghias dan menempel 
miniatur masjid berukuran lebar 1 meter 
dan ketinggian 1,5 meter dengan buah 
kurma yang telah disediakan. Dengan 
riang dan penuh kesabaran mereka 
menancapkan kurma-kurma itu secara 
berurutan. Setelah seluruh dinding 
miniatur masjid itu terpenuhi, maka 
dengan dibimbing oleh Dra. Kamini, salah 
seorang guru pemandu, para siswa itu 
diperbolehkan mengambil dan memakan 
kurma- kurma itu. “ Rasanya manis sekali, 
perutku rasanya langsung kenyang “ kata 
Adinda Salma, siswa kelompok B1. 
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Album KB-TK

Semangat untuk menjadikan kota 
Surabaya menjadi kota yang 
lebih hijau dan bersih dengan 
memanfaatkan bahan limbah 

menjadi sesuatu yang lebih berguna, 
rupanya memberi inspirasi KB-TK Al 
Falah untuk mengajak serta orang tua 
dan siswanya melakukan proses kreatif 
memanfaatkan bahan daur ulang 
menjadi alat permainan yang memiliki 
unsur  edukatif  bagi anak. Mengambil 
momen peringatan hari kemerdekaan 
Republik Indonesia  yang ke 63, sekolah 
yang terletak di jalan Siak No. 2 tersebut, 
mengadakan kegiatan Family day 
dengan berbagai jenis perlombaan yang 
menitikberatkan  pada kerja sama antara 
anak dan orang tua. 

Kegiatan diawali dengan 
pembacaan ayat suci Al Quran surat Al 
Baqoroh ayat 150-152 oleh Nada Shafa 
Latifah kelompok B1 dan diterjemahkan 
oleh Steward Annisah kelompok B3. 
Kegiatan berikutnya adalah lomba 
berlari dalam sarung. Tidak seperti 
lazimnya yang menggunakan karung, 

Ajarkan Cinta Lingkungan
Melalui Mainan Daur Ulang

Keluarga Amin Nugroho misalnya, 
bersama Ihsan Qoriru Rafi d putranya, 
siswa kelompok B dan Rachma Amalia, 
ibunya tampak bersemanngat membuat 
dadu huruf yang terbuat dari kardus 
air minum mineral yang dimodifi kasi 
dengan tempelan kalender bekas. “ nanti 
mainan ini tak pakai di rumah “ kata 
Ihsan dengan senang ketika melihat 
hasil karyanya yang sudah jadi. 

“ Dengan kegiatan ini, kami ingin 
membuat keakraban antar anak 
dan orang tua, sekaligus mengajak 
warga KB-TK Al Falah untuk turut 
menjaga lingkungan sekitar dengan 
memanfaatkan bahan daur ulang yang 
ada”. Kata Siti Fauziah, S.Pd, kepala KB-TK 
Al Falah tentang tujuan diadakannya 
lomba tersebut. “ selain itu kami 
juga berharap dapat menumbuhkan 
kreatifi tas anak dan orang tua untuk 
tidak selalu terpaku dengan membeli 
mainan, kerana dengan membuat 
mainan sendiri dari bahan daur 
ulang,anak akan belajar memiliki ide 
kreatif.” sambungnya. ( *** )  

lomba lari kali ini menggunakan media 
sarung. “Makna lomba lari dengan 
menggunakan sarung kali ini adalah, 
kemerdekaan yang kita nikmati 
sekarang dapat terwujud melalui 
perjuangan dan doa yang dilakukan 
oleh para pejuang kemerdekaan,  dan 
sarung sebagai salah satu perlengkapan 
salat dianggap sebagai perlambang 
ibadah atau doa yang harus dilakukan 
sambil terus berusaha untuk meraih 
sebuah cita-cita” papar Dra. Kamini, 
waka kesiswaan sekaligus panitia lomba. 

Selanjutnya acara dilanjutkan 
dengan  lomba membuat mainan dari 
bahan daur ulang. Orang tua dan siswa 
yang hadir mengambil bahan daur 
ulang yang telah disediakan. Mulai 
dari botol bekas air minum mineral, 
bungkus mie instant, kalender bekas, 
kardus kue yang telah disediakan oleh 
panitia. Berbagai kreasi mainan coba 
diciptakan dari bahan yang ada.  Ada 
yang membuat papan ular tangga berisi 
angka, dadu huruf dan berbagai alat 
permainan yang lain. 

Orangtua dan anak bekerjasama untuk mendaur ulang 
barang bekas agar bermanfaat
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Tema itulah yang menjadi judul 
aksi teatrikal yang diadakan 
oleh KB-TK Al Falah dalam 
menyambut peringatan Isra’ 

Mi’raj. Dengan pawai “Ayo Salat“, dan 
mengenakan atribut salat yaitu sarung 
dan mukenah sekurang-sekurangnya 
125 siswa Kelompok Bermain & Taman 
Kanak-kanak (KB-TK) Al Falah Surabaya 
mengikuti acara tersebut dengan penuh 
semangat. 

Kegiatan yang diawali dengan aksi 
teatrikal yang menampilkan beragam 
kondisi serta profesi. Ada yang menjadi 
orang sakit, lengkap dengan perban 
terbalut disejumlah bagian tubuh yang 
diperankan oleh Steward Khairun Nisa, 
ada juga yang mengenakan seragam 
Polisi yang diperankan oleh Naufal Nail, 
dan petani yang diperankan oleh Ihab 
Zaki Syaukillah serta beberapa profesi 

Apapun Kondisinya,
Kita Harus Tetap Salat

lainnya seperti pembalap, olahragawan, 
penjual sayur, dan direktur. 

“Apapun profesinya, apapun 
keadaannya, kita harus menjalankan 
salat. Dalam keadaan sakit, sehat, 
serta miskin, kaya, bahkan yang tidak 
punya pekerjaan, atau yang menjabat 
direktur sekalipun, salat harus tetap 
dilaksanakan. Oleh karena itu anak-anak 
jangan lupa salat ya,” tutur ustadzah 
Kamini. 

Setelah aksi teatrikal tersebut, pawai 
pun bergerak dari halaman sekolah. 
Dengan berbaris rapi  siswa laki-laki  
mengenakan sarung lengkap dengan 
kopiah. Sedangkan siswa putri tampil 
trendi dengan aneka busana muslim 
serta mukenah

Tak lupa, beberapa siswa juga 
membawa poster berukuran tidak 
terlalu besar, berisi ajakan untuk tidak 

melupakan salat lima waktu. Ada juga 
mereka yang membawa replika jam 
yang menunjukkan waktu salat. 

“Intinya, kami ingin anak-anak 
memahami Isra’  Mi’raj menjadi lebih 
nyata. Kalau sekedar memperingati 
Isra’  Mi’raj saja mungkin terlalu abstrak. 
Tetapi dengan kegiatan semacam ini, 
anak-anak jadi lebih mudah memahami. 
Termasuk memahami makna salat,” 
tuntas Siti Fauziah, S.Pd, Kepala KB-TK        
Al Falah.

Beri Support dengan Menghias Becak
tetap kuat berpuasa” katanya 
saat bercerita dihadapan 125 
siswa KB-TK Al Falah Surabaya.

Bocah – bocah yang ada 
di hadapan pak Isnadi beserta 
teman-temanya  mendengarkan 
dengan serius mendengarkan 
paparan darinya. “ wah kalau 
begitu, aku nggak mau kalah 
sama pak becak, yang walaupun 
susah dan panas bekerja tapi 
tetap berusaha puasa”kata 
Destar Naja Maheswara, siswa 

kelompok B1 setelah mendengar cerita 
dari pak  Isnadi tersebut. 

Cerita dari pak Isnadi merupakan 
rangkaian dari acara yang bertemakan 
“Berbagi dengan pak Becak “. Sebelum  
itu, acara di awali dengan pembacaan  
surat Al Baqoroh ayat 183 yang berisikan 
perintah kepada orang beriman untuk 
berpuasa. Setelah mendengarkan 
bacaan ayat Al Qur-an dan 
mendengarkan cerita dari pak Isnadi. 
125 anak tersebut dengan bimbingan 
gurunya membawa kain lap kecil dan 

Bulan Ramadan tidak 
menyurutkan semangat 
pak Isnadi (tukang becak) 
untuk tetap berpuasa. Walau 

terik di siang hari ia dan 29 orang 
temannya sesama pengemudi becak 
tetap berupaya untuk tetap berpuasa.  
“Walaupun kadang sempat kepingin  
juga mokel ( berbuka ) kalau pas narik 
panas-panas di siang hari, terus lihat 
orang jualan es di pinggir jalan, tapi saya 
terus alihkan pandangan saya supaya 
jangan lihat pemandangan tadi, supaya 

tisu lalu  bersama-sama membersihkan 
30 becak yang ada.  

Dengan penuh semangat anak 
– anak tersebut ikut membersihkan dan 
mengelap bagian–bagian becak, mulai 
dari jok tempat duduk penumpang, setir, 
sampai tempat duduk pengemudinya. 
Setelah dirasa bersih mereka 
menghiasnya dengan kertas krep 
warna–warni. “ wah becaknya sudah 
bagus sekarang “ kata Salsabila Umdatus 
Sakinah.

Diakhir acara diadakan pemberian 
bingkisan  yang dikumpulkan dari anak 
–anak sehari sebelumnya. “Dengan 
kegiatan ini, kami ingin memberi  
semangat pada anak-anak agar tetap 
giat berlatih berpuasa, mengingat 
banyak saudara kita yang walaupun 
bekerja berat tetap berpuasa” kata Siti 
Fauziah, S.Pd, kepala KB-TK Al Falah 
tentang tujuan kegiatan ini. “ Disamping 
itu, kami juga ingin memberi support 
pada saudara kita, para pengemudi 
becak yang tetap berpuasa walaupun 
mereka bekerja berat,” pungkasnya. (**) 

Siswa TK sedang Memeragakan Jadwal Salat  5 Waktu 

Siswa TK sedang menghias becak
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Melalui kegiatan operet 
bertema Save Our World, 
Sabtu, 21 Juni 2008  siswa 
Kelompok Bermain dan 

Taman Kanak-kanak (KB-TK) Al Falah 
Surabaya, diajak untuk peduli dengan 
lingkungan sekitarnya mulai sejak usia 
dini. 

Dengan operet yang bercerita 
tentang rusaknya lingkungan 
hutan oleh ulah sebagian orang 
yang melakukan penebangan liar. 
Penebangan liar tersebut berakibat 
terjadinya banjir dilingkungan 
pemukiman masyarakat. Sebagai upaya 
mencegah banjir terulang kembali, 
maka dilakukan penanaman ulang. 

Tak tanggung – tanggung,  
dalam operet Save Our World itu ikut 
bermain Ir. Hidayat Shah kepala dinas 
Kebersihan dan Pertamanan Kota 
Surabaya, yang berperan sebagai 
pohon. “Ini sekedar support buat adik-
adik agar sejak dini sudah mencintai 
lingkungan,” katanya. 

Melibatkan total 165 siswa 
dari seluruh kelas di KB-TK Al Falah 

dari dirinya sendiri,” terang Siti Fauziah 
S.Pd, Kepala KB-TK Al Falah Surabaya. 

Usai bermain operet, para siswa 
KB-TK Al Falah menerima piala serta 
award yang diberikan sebagai upaya 
memberikan citra diri yang positif. Al 
Falah Kids Award itu berisikan gelar 
yang diberikan pada siswa sesuai 
dengan kelebihan yang mereka miliki 
seperti anak mandiri, suka menolong, 
dsb. Selain itu, juga diadakan pemeran 
karya anak yang berisikan 60 lukisan 
kanvas dan 95 lukisan dari kertas.  

Surabaya, operet 
kolosal berlangsung 
menarik. Tidak sedikit 
siswa yang sudah 
berpakaian sesuai 
dengan peran masing-
masing, saat berdiri 
diatas panggung tak 
tahu harus berkata-kata 
apa. 

Adegan lupa 
naskah beberapa kali 
terjadi, dan untuk 
mencairkan suasana beberapa pengajar 
sempat nyeletuk. “Maaf karena jeruknya 
terlalu lama di dalam kulkas jadi 
lupa harus ngomong apa,” ujar Arie 
Sukma Soesandari, pembimbing siswa 
Kelompok Bermain ketika mendampingi 
penampilan  siswa yang mengenakan 
pakaian layaknya buah jeruk hanya diam 
saja diatas panggung. 

“Kami ingin anak-anak terbiasa 
mencintai lingkungannya sejak dini, dan 
melalui operet ini, mudah-mudahan 
mereka jadi tahu bagaimana cara 
menjaga lingkungan yang bisa dimulai 

Save Our World 
Ajak Anak-anak Peduli Lingkungan

Album KB-TK

Peringatan Nuzulul Quran yang 
jatuh pada tanggal 17 Ramadan 
diperingati dengan cara unik di 
KB-TK Al Falah Surabaya. Untuk 

memperingatinya, sekolah yang terletak 
di jalan Siak No.2 tersebut membuat Al 
Quran raksasa dengan ukuran lebar 2 
meter dan panjang 1,6 meter.  Berbahan 
dasar sterofoam dengan lafadz atau 
tulisan dari plastisin/ playdough 
berwarna biru .

Al Quran tersebut berisikan 5 ayat 
pertama yang di turunkan kepada Nabi 
Muhammada SAW di gua hira’  yaitu 
surat Al Alaq ayat 1-5 yang berisikan 
perintah untuk membaca/ belajar akan 
tanda-tanda kekuasan Allah SWT.

 Kegiatan tersebut bertemakan 
“ Suka Mengaji, Di sayang Allah “ di 
awali dengan penempelan harokat 

/ tanda baca terbuat 
dari plastisin berwarna 
merah dilakukan oleh 
enam orang anak  
kelompok B yaitu 
Nadhifa Denia Indarto, 
dan teman-temannya.

Selanjutnya ayat 
yang telah diberi 
harokat tersebut, dibaca oleh Shafa 
Anindya Latifah, dan Anisah Sajidah 
Rabbani, setelah pembacaan surat 
Al Alaq tersebut, anak – anak bersiap 
melakukan pawai bersama yang diikuti 
oleh 125 anak dari kelompok Bermain 
sampai Taman Kanak. Rute yang dilalui 
dimulai dari jalan Siak- komering-
Cisedane dan jalan Siak. Al Quran 
raksasa pun dibawa sebagai pelengkap 
aksi mereka. Sambil membawa berbagai 

tulisan yang berkaitan dengan Nuzulul 
Quran, seperti “ Ayo, mengaji, Al Qruan 
penuntun hidupku, dsb.

“ Dengan kegiatan ini kami berharap 
anak – anak tahu bagaimana sejarah 
turunnya Al Quran sekaligus mengajak 
mereka untuk gemar membaca Al Quran 
“ kata Siti Fauziah, Kepala KB-TK Al Falah 
Surabaya mengenai tujuan diadakannya 
kegiatan tersebut. (*)   

Al Quran Raksasa 
untuk Tarik Minat Mengaji

Siswa TK dan alquran raksasa karyanya

Siswa TK main operet bersama kadin pertamanan dan kebersihan   
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Ular naga panjangnya bukan 
kepalang, menjalar-jalar selalu 
kian kemari, umpan yang lezat 

itulah yang dicari….” Begitulah suara 
merdu dari seorang guru di halaman KB-
TK Al Falah pada suatu pagi. Hangat dan 
ceria seperti matahari pagi itu.

Wanita ceria, lincah, dan bersahaja 
yang menyuarakan nyanyian Ular Naga 
itu tidak lain adalah Ustadzah Kamini. 
Beliau lahir di kota Ngawi pada 28 
Desember 1969 sebagai putri keempat 
dari delapan bersaudara.

Ustadzah yang sangat piawai dan 
sabar mengajari anak-anak berbagai 
keterampilan dan permainan di usia 
balita ini adalah seorang sarjana agama. 
Setamat dari PGAN di Ponorogo pada 
tahun 1988, Kamini remaja  meneruskan 
ke jenjang IAIN Sunan Ampel di 
Surabaya, dan lulus tahun 1993. Dengan 
berbekal niat suci untuk berdakwah 
dan mengamalkan ilmu agama, 

akhirnya istri dari Bapak Nasrullah yang 
menikah pada tahun 2003 di Ngawi 
ini bergabung dengan LPF Surabaya, 
tepatnya pada  tanggal 4 Juli 1994. Ada 
alasan yang kuat mengapa bergabung 
dengan LPF. Beliau merasa lingkungan 
kerja di LPF sangat menyenangkan dan 
rasa kekeluargaannya tinggi. 

Guru yang akrab dipanggil 
Ustadzah Mimin ini yang sangat ramah. 
Beliau jeli dan cekatan dalam dalam hal 
kegiatan. Wajar saja bila ibu muda ini 
pernah diberi amanah untuk menjadi 
wakil kepala KB Al Falah pada tahun 
1996 – 2002. Sejak tahun 2007 hingga 
sekarang Ustadzah Mimin dipercaya 
menjadi Wakil Kepala KB-TK Al Falah. 

Ditanya tentang suka dukanya 
selama di KB-TK Al Falah, wanita 
yang memiliki prestasi juara II lomba 
sosiodrama dan juara II lomba Teacher 
Award Himpaudi ini menceritakannya 
dengan senang.

“Melihat anak-anak yang imut-
imut tanda wajah tanpa dosa ini segala 
kepenatan, kegelisahan, dan kesepian 

saya menjadi musnah seketika.”
Apalagi saat disapa oleh 

murid-muridnya yang sudah 
menjadi alumnus, kegembiraan 
hati wanita penggemar gado-

gado ini semakin bertambah 
riang. Suka dukanya, 

beliau mengaku 
jika tidak berhasil 
mengajak bermain 
atau merayu anak-
anak yang lagi 
menangis atau 

rewel. 
Banyak kesan 

yang sempat 
terukir di hati ibu 
dua putra, Rafifi 
Aqil Mufassir 

(4,5 th) dan Moh. 
Daris Taufiqi (3 th) 

ini saat mengajari 
anak-anak di KB 

Al Falah. Ketika itu Ustadzah Mimin 
lagi memerankan operet kupu-kupu, 
banyak siswa yang memanggilnya 
dengan sebutan Ustadzah Kupu-kupu, 
Ustadzah Ulat, tapi pada saat Ustadzah 
Mimin menjadi kepompong, ada 
salah satu siswa menangis ketakutan. 
Kemudian, buru-buru kostum itu 
dibuka, si anak didekati, ternyata sang 
anak langsung memeluknya.

Saat ditanya tentang lebih mudah 
mana memberi teladan kepada anak 
usia PG-TK dengan anak SD-SMP 
misalnya, Bu Guru yang juga trampil 
menjahit dan  punya hobi bersih-
bersih rumah ini menceritakan bahwa 
sebenarnya sama mudahnya. Hal itu 
bergantung pada niat dan usaha kita 
dalam mendidiknya. Cuma, bedanya, 
mengajar anak usia PG-TK harus 
mempunyai modal sabar yang gedhe 
dan punya kiat-kiat atau metode 
tertentu. Apalagi pengamatan dalam 
proses pembelajaran harus lebih jeli 
dan detail serta menguasai tahap-
tahap perkembangan anak. Perlu 
waktu lama untuk persiapan materi 
dan peraga pembelajaran. Semua 
ucapan dan tingkah laku langsung 
dicontoh atau diikuti anak karena anak 
belum bisa membedakan mana yang 
benar dan mana yang salah.

“Untuk pemberian teladan yang 
paling efektif adalah dengan contoh 
atau praktek langsung. Misalnya etika 
masuk kelas yaitu ketok pintu dan 
ucapkan salam. Sementara untuk 
penanaman akidah bisa dengan lagu 
atau operet,” kata Ustadzah yang juga 
suka menonton acara Jelajah di salah 
satu stasiun TV.

Bila punya waktu senggang 
sang Ibu ini tak segan-segan untuk 
mencoba resep baru kuliner bersama 
keluarga di Wisma Gilang Permai 
Blok BA / 1 Gilang, Taman, Sidoarjo. 
Semoga rahmat dan berkah Allah 
tetap tercurahkan kepada segenap 
keluarganya. (pardi)

Guru Teladan  yang Ceria
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Meski masih baru 4 tahun, 
jangan tanya prestasinya. 
Kecil-kecil cabe rawit, begitu 
barangkali julukan yang pas 

disematkan kepadanya. Putri pertama pasangan 
Sigit Adi Nardju, ST dengan Silvy Firliany, ST ini 
memilki segudang prestasi mengagumkan.

 Ketika ditanya apa saja prestasinya, dengan 
tangkas siswa yang gemar makan ikan bakar 
dan nasi bebek ini menjawab tangkas. “ pernah 
jadi juara 1 lomba puzzle berkelompok HUT RI 
ke 63, juara 3 membuat mainan edukasi dari 
bahan bekas serta juara pada acara special 
month, bulan kedisiplinan tahun 2007. “  

            Apa resepnya sehingga punya banyak 
prstasi? Tak lain karena selalu belajar ingin maju. 
“ hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, “ ujar 
siswa yang mengikuti sanggar dunia susan ini 
menjelaskan diplomatis.    

 Di sekolah siswa yang hobby menari, 
menyanyi dan berenang ini, paling suka 
pelajaran membaca. “ Tidak hanya membaca, 

mengaji, vokal dan seni tari, “ 
tambahnya. Selain itu, belajar 
menyanyi lagu lagu bahasa Inggris 
bersama ibunya. Di waktu senggang 
pun, Shila biasa dia dipanggil juga 
memanfaatkan dengan permainan 
edukatif yang  mendidik. 

Apa itu? ketika ditanyakan, siswa 
yang bercita-cita jadi dokter anak ini 
menjawab, “Diantaranya belajar sambil 
bermain melalui komputer dan CD 
pengetahuan. “Saat ini permainan melalui 
audio visual memang cukup digemari 
anak-anak. Karena itu orang tua Shila 
tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk 
memberinya aneka game komputer 
yang mendidik. Dengan memberikan 
pendidikan yang seimbang antara jasmani 
dan rohani diharapkan Shila jadi anak 
yang salehah, pintar, cerdas dan mandiri, “ 
ujar orang tuanya yang bertempat tinggal 
JL Grudo I no 28 Surabaya.

eski masih baru 4 tahun, mengaji, vokal dan seni tari, “ 

Meski baru buka pada 
tahun ke dua, kelas 
persiapan yang digagas 
oleh lembaga pendidikan 

Al Falah sudah mendapat respon positif 
dari masyarakat. Ditunjang fasilitas yang 
memadai dengan para pendidik yang 
berkualitas, ternyata kelas persiapan 
diminati oleh kalangan wali murid. 

Diantaranya adalah Syasya, panggilan 
siswa yang bernama lengkap Syaharani 
Dwimas Ariyanti, yang baru umur dua 
tahun. Putri pasangan H Masfuk SH dengan 
Hj Endang Rijanjti yang lahir di Surabaya 
15 Mei 2006 ini bersemangat ketika 
menginjakkan kakinya di sekolah yang 
beralamat di jalan Siak tersebut. Temannya 
juga banyak sehingga memudahkan untuk 
bersosialisasi. 

Selain diajari menyanyi juga 
diajari membaca dan mengaji. Intinya, 
selain menanamkan akhlak keislaman 
juga mengasah potensi dasar dalam 
perkembangan seorang anak dan juga 
karena pendidikan agama dan sistem 
pembelajarannya. Itulah yang melatar 
belakangi orang tua siswa yang senang 

bermain prosotan dan ayunan ini untuk 
menyekolahkan putrinya di kelas persiapan.

Apalagi banyak mainan edukasi yang 
disediakan sekolah, membuat siswa yang 
suka makan krupuk, bakso, ikan mujair dan 
ikan guramai ini, betah menimba ilmu di 
sekolah tersebut. 

Bisa dibayangkan bagaimanan anak 
di usia yang masih dini  dididik dengan 
banyak hal untuk menumbuhkan serta 
mengembangkan seluruh potensi dasarnya. 
Tentu akan banyak kemajuan yang bisa 
diperoleh baik yang berkaitan dengan 
moral maupun kecerdasannya.

“ Agar Sasya menjadi anak yang 
berbakti kepada orang tuanya dan menjadi 
anak yang salehah,  “ begitulah harapan 
ibunya kelak.
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Panggilannya icang. 
Tingkahnya yang periang 
membuat gemas siapa saja 
yang melihatnya. Kertika 

makan nasi goreng dan chicken nugget 
kesukaannya dengan lahap, siswa 
yang lahir di Surabaya 14 november 
2003 ini menyantapnya habis. Meski 
baru menginjak di kelas TK B 3, siswa 
yang mengidolakan Nabi Muhammad 
ini  sudah gemar membaca. Baginya, 
membaca adalah penting untuk 
memperluas cakrawala dunia. Dan itu 
sangat bagus jika dimulai sejak usia 
dini. Kesukaannya dengan kegiatan 
membaca dilakukan baik di sekolah 
maupun di rumah.

Ketika bel istirahat berbunyi, 
tidak semua waktunya digunakan 
untuk bermain dan makan, tapi juga 
berkunjung ke perpustakaan.“ kalau 
waktu senggang saya senang membaca 
ensiklopedi, “ ujarnya. “ Kalau di luar 

ingin dicapai siswa penggemar nasi goreng 
dan mengidolakan Nabi serta Rasul ini bukan 
hanya ilmu dunia, tapi juga ilmu akherat. 

Latar belakang tersebut juga yang 
membuat orangtuanya bersikeras untuk 
menyekolahkan putranya ke lembaga 
pendidikan Al Falah. Selain fasilitasnya yang 
memadai, ditunjang metode pengajaran 
para guru yang menyeimbangkan antara 
kebutuhan lahir dan batin, antara intelektual 
dan akidah akhlak. Di Al Falah tidak hanya 
mendidik siswa menjadi berprestasi secara 
akademis, tapi juga cerdas hati dan amal 
saleh.

Ketika ditannya tentang masa depannya, 
ia bercita cita ingin menjadi seorang arsitek. 
Agar sukses, Yusril tidak akan berhenti 
berjuang dengan belajar dan terus berdo’a.

sekolah saya les matematika Kumon. “ 
Selain itu, siswa yang pernah 

mengikuti lomba menyanyi di THR 
sekodya Surabaya ini suka bermain 
mobil-mobilan terutama jenis mobil 
hotwheel. Di rumah, siswa yang sering 
berkunjung ke tempat wisata dan 
gemar dengan permainan out bond 
ini mempunyai banyak koleksi mobil-
mobilan yang dibelikan orang tuanya. 

Putra ketiga dari tiga bersaudara 
pasangan Joko Susanto dengan Evi 
Azizah Anis ini memiliki segudang cita-
cita, mulai ingin jadi pilot, pembalap 
sampai ingin jadi arkeolog, 
luar biasa. “ Muda mudahan 
Icang menjadi anak saleh dan 
pandai, “ ujar sang Ibu penuh 
harap.

Selama ini kakak-kakak 
Icang semuanya sekolah 
di Al Falah. Alhamdulillah, 
semuanya juga sukses 

menjadi pelajar yang berprestasi. 
Itulah yang melatar belakangi 
mengapa siswa yang paling suka 
pelajaran matematika, menggambar 
dan menyanyi ini memilih Al Falah 
sebagai tempat menimba ilmu. Selain 
ustadzah-ustadzah ramah, juga 
tersedia aneka mainan pengembangan 
yang disediakan oleh sekolah. “ Al Falah 
is the best school, “ katamya.

Di sekolah, siswa yang biasa 
dipanggil yusril ini cukup 
periang. Tak heran jika teman 
teman di  kelas V A senang 

bergaul dengannya. Tingkah yang energik 
dan sopan terhadap guru pantas jadi 
teladan bagi sesamanya. 

Siswa yang lahir di Surabaya 3 juli 
1998 dengan hobby olah raga dan 
bertempat tinggal di Cipta Menanggal III 
no. 9 ini, berusaha untuk menjadi siswa 
yang berprestasi dan anak yang berbakti 
kepada orang tuanya. Itu terlihat baik saat 
di sekolah maupun di rumah, siwa yang 
meluangkan waktu untuk belajar. 

“ Paling kalau ada waktu senggang 
biasanya saya gunakan untuk main 
komputer, “ katanya, selain itu saya 
luangkan untuk pergi ke tempat obyek 
wisata  bersama keluarga.“ 

Memang, selagi masih muda, 
menuntut ilmu sangat dianjurkan, ilmu apa 
saja yang past bermanfaat, sebagaimana 
sabda Nabi, “ menuntut ilmu adalah wajib 
bagi muslimin dan muslimat. “ Ilmu yang 
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Ilmu hitung adalah ilmu yang 
sulit, yang menguasai pasti hanya 
anak yang pandai. Sinyalemen 
itu kerap membalut benak siswa 

sekolah. Tapi menjadi persepsi salah jika 
yang ditanya adalah Rinda, siswa yang 
kini duduk di kelas IX-2. Baginya tidak 
ada yang sulit dalam mempelajari ilmu 
hitung asal ada kamauan untuk belajar 
dengan tekun. 

Tak heran jika putri pasangan Ir 
Supoyo dengan Sri Sunarsih yang bercita 

Secara fisik, siswa yang akrab 
dipanggil bagus ini cukup 
menonjol, selain tinggi, juga enerjik, 
seakan lengkap jika digambarkan 

sebagai sosok atlet yang tangguh di bidang 
bela diri. Kemampuannya dalam ilmu seni 
bela diri tidak bisa dipandang sebelah mata. 
Para guru dan teman-temannya mengakui 
jika siswa kelas IX-1 yang lahir di Surabaya, 
4 Oktober 1993 ini, tidak saja memiliki 
keahlian  tapi juga prestasi bagus dalam 
olah raga yang merupakan warisan budaya 
bangsa, pencak silat.

Sejumlah prestasi, baik ditingkat kota 
maupun provinsi sempat diraihnya. Belum 
lama, siswa yang tinggal di perum Graha 
Tirta estate Akasia 46 Waru Sidoarjo ini, 
menyabet juara I lomba tapak suci dalam 
tajuk Unesa Open 2008 atau invitasi Pencak 
Silat Unesa. Selain itu, anak ke dua dari 

empat bersaudara pasangan bapak Soegeng SH. MM 
dengan Nur Salama ini pernah meraih juara 2 untuk 
tingkat Jawa Timur di even yang sama. 

Menggeluti bidang olah raga bukan berarti cita-
citanya ingin menjadi atlet. Olah raga baginya 
adalah hal penting untuk menjaga stamina serta 
kesehatan jasmani agar selalu tampil prima. 

Lalu apa cita citanya? ketika pertanyaan itu 
meluncur, siswa yang senang pergi ke toko buku 
untuk memperluas perbendaharaan informasi 
pengetahuan ini menjelaskan singkat.   

 “ Harapan saya ke depan ingin jadi dokter 
dan pengusaha yang sukses. “ 

Orang tuanya juga merespon cita cita 
putranya itu dengan memilih sekolah Al Falah 
sebagai tempat menuntut ilmu. “ Kesembangan 
antara agama dan pendidikan umum 
ditanamakan di Al Falah, mudah-mudahan kelak 
Bagus jadi anak yang dapat dibanggakan orang 
tua, agama dan negara, “ tutur sang  Ayah penuh 
harap. 

cita ingin menjadi dokter bedah ini 
menganggap ilmu hitung, terutama 
matematika dan fisika seperti permainan 
yang menyenangkan. Layaknya bermain, 
belajar ilmu hitung ibarat bermain 
angka-angka sederhana yang tidak 
membebani pikiran. “ Saya memang 
suka pelajaran matematika dan Fisika, 
“kata siswa yang bertempat tinggal di 
Griyo Wage Asri II AH-26 ini meyakinkan.

 Kepiawaiannya dalam ilmu hitung 
tidak diragukan lagi. Prestasi dibidang 
ilmu hitung pernah disandangnya. Yang 
terbaru adalah masuk dalam the best 
ten olympiade fisika yang diadakan 
oleh Universitas Negeri Surabaya 
2008. Raihan prestasi tersebut cukup 
membanggakan karena diikuti oleh 
siswa sekolah yang ada di seluruh Jawa 
Timur. 

Apa rahasianya? Diantaranya adalah 
dengan banyak membaca. Pantas saja, 

Sandra Bagus Milliartha

baik di sekolah maupun di rumah, 
siswa yang akrab dipanggil Rinda 
ini termasuk siswa kutu buku. Tentu 
saja kepandaiannya dalam berhitung 
juga ditunjang dengan latihan rutin 
mengerjakan soal-soal. Peran orang tua 
dan sekolah juga sangat mendukung. 

Selain berprestasi, penggemar 
bakso dan mengidolakan sosok 
pribadi nabi Muhammad SAW ini suka 
memanfaatkan waktu luang dengan 
aktifitas yang berguna, diantaranya pergi 
ke toko buku “ Selain itu saya bermain 
komputer dan nonton TV “ tambahnya.  

 Melihat sang anak tumbuh 
kembang menjadi orang yang beriman 
dan berilmu pegetahuan pasti menjadi 
dambaan setiap orang tua. Itu juga 
menjadi harapan orang tuanya, agar 
Rinda menjadi anak salehah, pandai, 
kreatif, mandiri sehingga memberi 
manfaat untuk Islam dan umatnya.
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Seperti pada tahun-tahun 
sebelumnya menjelang bulan 
Ramadan SD Al Falah Surabaya 
selalu menyambutnya dengan 

bentuk kegiatan yang berbeda. Untuk 
tahun ini kegiatan Marhaban Ramadan 
diberi tema : “ Sambut Ramadan Dengan 
Ceria, Peduli Dhu’afa, Raih Taqwa “.

Kegiatan diawali dengan keceriaan 
berupa pawai bersama murid dan 
guru dengan memakai baju ihram 
dan membawa selebaran yang berisi “ 
Khutbah Rasulullah Sambut Ramadan 
“ untuk disebarkan kepada khalayak 
dan juga disampaikan langsung melalui 
ceramah oleh Ust. H. Syamsul Huda 
S.Q. kepada seluruh peserta pawai. 
Setelah khutbah, dilanjutkan dengan 
pembentangan spanduk besar yang 
tergulung di puncak gedung berlantai 
4. Untuk membukanya dilakukan 
dengan cara meletuskan balon yang 
ada di puncak gedung dengan anak 
panah yang dilesatkan oleh Ovan siswa 
kelas VIA yang juga merupakan atlit 
panahan nasional. Setelah sasaran/ 
balon terpanah maka lepaslah ikatan 

Sambut Ramadan
dengan Berbagi Pada Dhuafa

dan terbentanglah spanduk besar yang 
bertuliskan “ Marhaban Ya Ramadan 
Sambut Ramadan Dengan Ceria, Peduli 
Dhu’afa, Raih Taqwa “

Setelah itu dilanjutkan dengan 
pelepasan 1429 balon (= tahun hijriyah) 
yang diikat jadi satu juga dengan cara 
memanah yang dilakukan oleh nanda 
Ian F kelas IVA (adik Ovan). Setelah 
sasarannya terkena anak panah maka tali 
ikatan balon putus dan terbanglah 1429 
balon dengan membawa tulisan “Ayo 

Puasa SD Al Falah Surabaya” sebagai 
pertanda bahwa sebentar lagi Ramadan 
akan datang. 

Kegiatan berikutnya adalah 
pembagian 580 paket sembako kepada 
kaum dhu’afa disekitar lingkungan 
sekolah. Hal ini dilakukan sebagai 
bentuk kepedulian kita kepada kaum 
dhu’afa dengan harapan sedikit 
meringankan beban mereka di saat 
bulan puasa. Mudah-mudahan kita 
menjadi hamba yang bertaqwa. (Rizki)

Siswa Kelas IV A (Ian F.) sedang membidik balon untuk dilepas ke udara

Album SD
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Album SD

Kembali ke Sekolah
dengan Semangat Baru dan Ceria

Pada tahun ajaran baru, 
ketika mulai masuk, sekolah 
umumnya mengadakan acara 
MOS, Masa Orientasi Siswa. 

Kegiatannya beragam ada bakti sosial, 
pentas seni, hingga out bound. MOS 
kali ini sarat dengan nuansa sederhana 
namun penuh makna. Berbagai 
atribut dikenakan oleh siswa baru. Ini 
diperlukan agar mereka mudah dikenali 
oleh para guru dan teman temannya. 

Itulah yang terjadi di SD Al Falah 
Surabaya. Aktivitas MOS dilakukan 
dengan aneka kegiatan. Tidak 
ada perpeloncoan atau kekerasan 
fi sik. Orang tua kelas satu nampak 
gembira melihat anaknya mengikuti 
MOS. Meskipun mereka ada yang 
masih malu-malu bahkan ada yang 
di antar orang tua menuju kelas. 
Maklumlah, baru pertama kali mereka 
berhadapan dengan lingkungan yang 
berbeda. Tetapi, para guru telah sigap 
mengantisipasi semua itu. 

Pagi-pagi menuju 
lapangan, para siswa 
membentuk barisan 
dengan rapi dan tertib. 
Sementara para guru 
bersiap mendampingi 
mereka. Nampak 
semangat baru dari 
pancaran wajah mereka. 
Bagai pejuang yang 
siap menghadapi segala 
rintangan. Sesekali ada 
yang membetulkan topi, 
baju, dasi dan sepatu 
yang baru.

Lingkungan yang sejuk, semakin 
membuat mereka terpacu mengikuti 
kegiatan dengan antusias. Seorang 
komandan yang memimpin jalannya 
kegiatan memberi aba-aba seluruh 
siswa agar bersiap mengikuti acara 
yang telah dijadwalkan. 

Yel yel dan pekikan semangat 
anak-anak mewarnai kegiatan yang 

dilakukan dari hari senin sampai 
Jumat itu. ”Al Falah!” seru seorang 
ustadz yang memimpin upacara. 
”Go! Go! Go!, Fight! Fight! Fight!, 
Win! Win! Win!, Allahuakbar!” sahut 
siswa serentak. Sejumlah kelas juga 
mengekspresikan yel-yel yang dibuat 
kemudian di tampilkan di depan 
peserta. (*)

Mengasah Sportivitas, Menebar Semangat 45

Ada sesuatu yang lain pada 
bulan Agustus tahun 2008 di 
SD Al Falah Surabaya. Diawali 
dengan upacara peringatan 

hari pramuka pada 14 Agustus. Upacara 
yang diikuti oleh seluruh dewan guru 
beserta siswa kelas I-VI berlangsung 
secara khidmat. Sebagaimana yang 
disampaikan oleh Ust. Rizki (pembina 
upacara) bahwa Dasa Dharma dalam 
pramuka sesuai dan sejalan dengan 
ajaran agama Islam. Oleh karena itu, 
kita sebagai anggota pramuka harus 
melaksanakan dasa dharma itu dengan 
baik.

Setelah kegiatan upacara, seluruh 
siswa dengan antusias mengikuti 
berbagai event yang dilombakan. 
Berbagai macam kegiatan yang 
dilombakan untuk kelas I dan II 
adalah mewarna, memasukkan pasir 
dalam botol, melipat baju dan untuk 

kelas III-VI adalah futsal, bola tangan, 
menjelajah dunia, menghias nasi kuning, 
dan baca puisi. Lomba-lomba yang 
diselenggarakan tidak sekedar untuk 
kemeriahan semata, namun juga untuk 
mendidik rasa kebersamaan, sportivitas 
dan tanggung jawab.

Menurut ketua panitia, Ustadz 
Jufri “lomba Agustusan ini memang 
merupakan agenda rutin SD Al Falah. 
Tujuannya adalah, selain meramaikan 
peringatan tujuh belasan, juga untuk 
menumbuhkan sikap sportivitas 
siswa. Belajar menyikapi  kegagalan 
dan kemenangan dalam kehidupan. 
Sehingga nantinya mereka siap 
menghadapi hidup”. 

Tak kalah ketinggalan juga 
segenap guru dan karyawan LPF yang 
berkantor di jalan taman mayangkara 
juga ikut berlomba dalam momentum 
memperingati hari kemerdekaan RI 

yang ke 63, kali ini seusai melaksanakan 
senam pagi, para peserta menunjukkan 
kebolehannya dalam balapan tampah 
dan mewarna. 

Serangkaian kegiatan agustusan 
diakhiri dengan kegiatan upacara 
bendera yang diikiuti oleh seluruh 
siswa-siswi SD Al Falah, beserta 
segenap guru dan karyawan. Pada 
upacara ini ustadz Jidi selaku pembina 
upacara menyampaikan pesan tentang 
kemerdekaan yang berarti kemandirian. 
Tak kalah menariknya pada penghujung 
acara hadir ditengah-tengah peserta 
upacara seorang bapak yang telah berusia 
lanjut dan menjadi salah satu pelaku 
sejarah perjuangan kemerdekaan, beliau 
adalah bapak Subari, beliau berbagi 
cerita tentang bagaimana ia ikut dalam 
pertempuran melawan penjajah. Semoga 
kita akan memperoleh kemerdekaan yang 
sesungguhnya.(Aziz F, Iz.)

Upacara selamat datang siswa baru SD Al Falah
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Pagi itu sinar mentari belum 
menampakkan sinarnya. 
Siswa-siswi SMP Al Falah 
Deltasari  telah berdatangan 

akan mengikuti Achievement Motivation 
Training (AMT) di kantor Diklat  Depag 
Surabaya. Sebelum acara AMT, mereka 
mendapat permainan team building di 
halaman kantor Diklat, yang dipandu 
oleh Ustadz Hadi (guru olah raga). 
Peserta AMT ini, sangat bersemangat 
mengikuti permainan merangkai kata 
dan mencari bola dengan mata tertutup. 
Mereka harus berkompetisi dengan 
kelompok lain, tentu kekompakan 
menjadi kunci kesuksesan permainan. 

Mentari pagi sudah bersinar cerah, 
seperti menyambut dengan ceria 
kedatangan siswa SMP Al Falah Deltasari. 
Kali ini peserta yang akan mengikuti 
AMT adalah siswa kelas IX, mereka 
akan dibangkitkan semangatnya untuk 
meraih sukses UNAS 2009.

Tim Trestco Malang yang dipercaya 
untuk membantu memotivasi 
siswa-siswi, pada season pertama 
mereka diajak untuk mengenal diri 
sebagai makhluk sempurna yang 
telah diciptakan Allah SWT untuk 
kebaikan dunia dan akhirat. Dengan 
kesempurnaan inilah kita perlu memiliki 
impian besar untuk masa depan kita. 
Semua kesuksesan cita-cita harus 
dimulai dari mimpi-mimpi besar, 

Mereka diminta untuk mematahkan 
satu buah pensil dengan satu jari 
telunjuk. “Kon-sen-tra-sii dan yakinlah! 
bahwa pensil mampu kalian patahkan!” 
teriak trainer dengan mantap. Selang 
beberapa menit “saya mampu! hore” 
ujar peserta dengan gembira. Kemudian 
trainer menawarkan siapa yang berani 
mematahkan dua pensil dengan satu 
jari telunjuk. Zohdy, Rio, dan Agung 
PF mengangkat tangan dan maju ke 
depan mencoba tantangan tersebut. 
Benar juga, setelah konsentrasi, 
“krak” suara pensil patah oleh satu jari 
telunjuk mereka. Kemudian tantangan 
ditingkatkan menjadi tiga pensil, Giliran 
Yoga yang maju dan setelah hitungan 
satu dua tiga krak tiga pensil mampu 
dipatahkan. “Aku berhasil hore” teriak 
Yoga dengan gembira. 

 Pemberian materi terus berlanjut 
hingga salat asar. Pada season ini, orang 
tua didatangkan ke tempat training. Para 
orang tua mendapat pengarahan dari 
trainer, diharapkan dari hasil training 
ini, siswa bisa mengaplikasikan di 
rumah dengan dukungan, dan motivasi 
orang tua. Season inilah yang paling 
mengharukan, karena peserta AMT 
mendapat kesadaran untuk bakti pada 
kedua orang tua serta doanya agar 
kesuksesan mudah teraih. Selama ini 
mereka masih banyak mengecewakan 
atau berprilaku kurang baik pada orang 
tua. Air mata bercucuran keluar dari 
pelupuk mata peserta AMT, tanda bakti 
dan mohon maaf atas segala kekhilafan 
serta doa restu demi kesuksesan di 
masa depan. Semoga kesuksesan UNAS 
2009 nanti, awal kesuksesan yang lebih 
besar di masa mendatang. Doa restu 
orang tua dan ustadz-ustadzah selalu 
menyertaimu. Amin (Ind).

AMT, Siapkan Siswa
Menuju Sukses

sebagaimana tokoh-tokoh besar dunia. 
Mengapa kalau kita sebagai makhluk 
sempurna tidak bisa sukses? Banyak 
orang yang dari segi fi sik ia tidak 
sempurna. Seperti tidak punya tangan, 
kaki, dan mata buta, tetapi mereka 
tetap bisa hidup dengan sukses. Banyak 
lagi contoh-contoh tauladan orang 
hebat dunia. Raihlah impian dengan 
kesungguhan dan kerja keras pantang 
menyerah. Allahuakbar! Teriak peserta 
dengan serempak. Setelah itu mereka 
diminta untuk menuliskan impian-
impian besarnya.

Dalam penelitian di University 
Yale menunjukkan bahwa orang-orang 
sukses, hanya 3 % yang sebelumnya 
telah menuliskan cita-cita dan 
impiannya. Sedangkan yang 97 % tidak 
pernah menuliskan. Setelah dua puluh 
tahun menunjukkan bahwa orang yang 
menuliskan cita-citanya sejak awal 
memiliki penghasilan tiga kali lipat lebih 
besar dibandingkan dengan yang tidak 
pernah menuliskan. Setelah impian dan 
cita-citanya dituliskan mereka dipandu 
untuk menuliskan cara meraihnya secara 
konkret bisa dilakukan setelah acara 
AMT. Inilah materi yang disebut dengan 
istilah Dream.

Selepas salat dzuhur mereka 
mendapat materi Action dan beberapa 
permainan yang membuat siswa tidak 
ngantuk, setelah selesai makan siang. 

Siswa SMP saat mengikuti AMT di gedung DEPAG Surabaya

Album SMP

Atraksi mematahkan pensil dengan jari
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Album  SMP

Siang itu siswa SMP Al Falah 
yang tergabung dalam panitia 
pemilihan ketua OSIS dan Remas 
tampak sibuk mempersiapkan 

pemungutan suara. Setengah hari 
kemarin mereka mengatur jalannya 
acara adu visi misi calon ketua OSIS dan 
remas. Mereka mengatur kotak suara, 
kartu suara, bilik pencoblosan dan 
papan penghitungan suara. Ada dua 
puluh bilik pencoblosan yang diletakkan 
di dalam hall sekolah, agar pelaksanaan 
pencoblosan berlangsung tertib dan 
aman. 

Pencoblosan dimulai pada jam 
13.00 WIB, para panitia sudah siap 
ditempat tugasnya masing-masing. 
Kalau kita mencermati, inilah salah 
satu keunggulan sekolah Al Falah 
yang telah menempa siswa-siswinya 
dengan kegiatan riil ditengah-tengah 
masyarakat, sehingga diharapkan kelak 
mereka akan mampu menjadi pemimpin 
di masyarakat. Istilah dunia pendidikan, 
ini adalah nilai-nilai dan prinsip life 
skill atau ketrampilan hidup, yang 
tidak diberikan secara langsung dalam 
teori-teori pembelajaran di dalam kelas. 
Sekolah sekelas Al Falah adalah sekolah 
yang akan terus berinovasi untuk 

Pemilihan Ketua OSIS Ala Pilpres

jiwa anak-anak didik kita. Inilah aspek-
aspek nilai hidup yang perlu kita 
ajarkan di sekolah-sekolah maupun di 
rumah, ketika menjadi orang tua bagi 
anak-anak kita.

Proses pencoblosan suara 
berjalan dengan lancar dan tertib, 
hingga pukul 14.00 WIB. dilanjutkan 
dengan penghitungan suara yang 
sangat mendebarkan. Karena antar 
kandidat terjadi persaingan yang 
ketat hingga akhir penghitungan 
suara. Setelah penghitungan suara 
selesai belum terpilih siapa ketua 
OSIS dan remas periode 2008-2009, 
hasil suara akan dimusyawarahkan 
dalam tim formatur. Siapapun yang 
menjadi ketua layak kita dukung 
untuk kesuksesan organisasi sekolah, 
dalam mewujudkan pemimpin yang 
berprestasi dan berakhlakul karimah. 
Semoga sukses selalu OSIS dan remas 
SMP Al Falah. Amin. (Ind) 

menjawab kebutuhan dan tantangan 
zaman dalam menyiapkan siswa-
siswinya yaitu siswa yang berprestasi 
dan berakhlak mulia.

Dari kegiatan ini banyak sekali 
hikmah yang bisa diambil, bahwa 
siswa harus memiliki jiwa jujur dan 
sportif dalam proses pemilihan ketua 
osis dan remas. Mereka  harus berani 
menghadapi kegagalan atau kesuksesan. 
Tidak seperti kasus-kasus pilkada yang 
berakhir dengan kerusuhan, anarkis 
hingga sakit jiwa dan gila. Mereka 
ditantang untuk berani menyampaikan 
gagasan-gagasan positif. Mereka juga 
akan disiapkan menghadapi kenyataan 
hidup, bahwa setiap pertandingan 
ada yang menang dan yang kalah. 
Sikap sportif dan lapang dada akan 
membentuk mental karakter seorang 
pemimpin yang hebat. Berani mengakui 
dan menghargai orang lain adalah hal 
positif  yang perlu ditanamkan dalam 

Penghitungan suara pada pemilihan ketua OSIS

 Auke Kerdiansyah, VIII-1 (kiri) terpilih sebagai ketua OSIS
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Tepat pada Jumat, 22 Agustus 
2008, jam masih menunjukkan 
pukul 06.20 WIB siswa-siswi 
SMP Al Falah Deltasari sudah 

hilir mudik, riuh gembira dengan 
membawa perbekalan yang kelihatan 
cukup berat di tas punggungnya. 
Mereka adalah para peserta LDKS 
(Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa) 
yang sedang melakukan persiapan apel 
pembukaan dan pemberangkatan yang 
sudah dipersiapkan oleh panitia yaitu 
pengurus Osis dan Remas.

Sedangkan calon peserta LDKS 
adalah siswa yang telah melalui seleksi 
dari wali kelas dan tim pembina OSIS 
dan REMAS. Calon peserta LDKS 
ditentukan dengan kreteria antara lain: 
sudah mendirikan salat lima waktu 
dengan baik; nilai akademis rata-rata di 
atas 75 dan berkepribadian baik serta 
lulus wawancara  oleh tim pembina, 
sehingga terjaring 91 peserta dari kelas 
VII dan VIII.

“Osis adalah organisasi sekolah 
untuk membina diri sebagai calon 
pemimpin masa depan yang berakhlakul 
karimah. Kalian adalah calon pengurus 
OSIS dan REMAS periode 2008-2009, 
harus siap menerima tugas dan kerja 

LDKS, Siapkan
Pemimpin Masa Depan

keras tanpa mengeluh”, ujar WKS bidang 
kesiswaan sekaligus pembina OSIS dan 
REMAS, Ustadzah Ita. 

Setelah apel, mereka segera menuju 
kendaraan yang siap  mengangkut 
peserta dan panitia LDKS. Setelah 
sampai di lokasi, peserta diturunkan di 
sebuah tanah lapang yang cukup panas, 
sebagai pos awal LDKS. Dalam pos ini 
peserta harus membuat kekompakan 
kelompok dengan yel-yel penyemangat! 
Kelompok yang telah sukses dengan 
yel-yelnya siap melanjutkan perjalanan 
menuju lokasi yang jaraknya masih 
ada tiga kilo meter. Mereka harus 
melewati pematang sawah yang luas 
dan hijau, menyeberangi parit, jalan 
yang menanjak dan menurun  serta 
masuk perkampungan penduduk 
yang berada di bawah lereng Gunung 
Arjuna. “Perjalanan panas terasa 
mengasyikkan dan penuh tantangan 
yang sulit untuk dilupakan” ujar Dhani 
siswa kelas VII-1.  Di tengah perjalanan 
mereka harus mampu melewati lima 
pos panitia. Setiap kelompok  harus 
mampu menyelesaikan pertanyan-
pertanyaan yang diberikan oleh panitia. 
Hari semakin siang dan cuaca panas 
pegungungan terasa menambah gelora 

semangat para peserta LDKS berkobar.  
Panitia dan pembina telah menyiapkan 
kegiatan ini, tidak hanya olah fisik, tetapi 
akal dan mental spiritual dirangkai 
menjadi acara yang menarik dan tidak 
membosankan dengan harapan mereka 
akan menjadi pemimpin yang berakhlak 
karimah dan berprestasi. 

Konsep pendidikan Al Falah oleh 
founding fathernya telah diletakkan 
dasar-dasar pendidikan dengan berbasis 
pada Al Quran dan Al Hadis. Pendidikan 
adalah menumbuhkembangkan 
fitrah yang dikaruniakan oleh Allah 
SWT sebagai khalifatul fil ard. Aqidah 
akhlak adalah komponen pertama dan 
utama dalam mendidik siswa-siswi, 
agar menjadi generasi muslim yang 
berprestasi di masa depan. Amin 

“ Harun Ar Rasyid adalah pemimpin 
besar yang disegani oleh musuh-musuh 
Allah, dan dihormati, dicintai oleh 
rakyatnya. Kebesaran jiwa dan bersikap 
lapang dada atas segala nasehat dan 
kritik yang disampaikan oleh para 
ulama. Bahkan beliau senang datang 
dan meminta nasehat para ulama 
dalam mengurus urusan umat. Berbeda 
dengan pemimpin kita yang mengurus 
urusan umat ini, mereka lebih banyak 
menyengsarakan urusan umat dan tidak 
dekat dengan para ulama, tetapi lebih 
dekat kepada konglomerat jahat. Kita 
selalu merindukan pemimpin yang lebih 
baik dan dekat dengan ketaatan kepada 
Allah SWT”. Ujar Ust. Indarto saat kultum.

Materi berikutnya adalah 
kepemimpinan yang disampaikan 
langsung oleh bapak kepala sekolah, 
Ust. Sodikin, M.Pd. Ada lima kiat sukses 
untuk menjadi pemimpin antara lain 
: komunikatif, mampu mengarahkan, 
mampu memotivasi, mampu 
mengambil keputusan yang tepat, dan 
kreatif. 

“LDKS kali ini menantang dan harus 
lebih baik dari yang kemarin, meskipun 
cuaca agak panas tidak mengurangi 
semangat peserta dan panitia”. Kata Dara 
kelas VIII-2. Semoga Allah ridha. Amin. 
(Ind).

Siswa SMP saat mengikuti LDKS
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English Day,
Lejitkan Potensi Bahasa Inggris
Penelitian British Council 

mengemukakan, tak kurang 
satu miliar orang di seluruh 
dunia  belajar bahasa Inggris. 

Seakan - akan bahasa Inggris adalah 
kebutuhan primer yang harus dipenuhi. 
Seandainya, memenuhi kebutuhan 
tersebut diimplementasikan dalam 
sebuah institusi formal terutama di 
lingkungan sekolah, kiranya tidak 
terlalu berlebihan. Sebab, dinamika 
z aman dengan kondisi yang sangat 
plural dewasa ini justru mengharuskan 
komunitas akademisi untuk menguasai 
bahasa asing. 

Apalagi ditunjang media televisi, 
penggunaan bahasa asing menjalar 
cepat. Kita bisa menyaksikan televisi 
tertentu, yang menggunakan beberapa 
bahasa asing sebagai komunikasi massa 
dalam informasi beritanya. Iklan-iklan 
komersial pun sudah banyak didominasi 
bahasa asing  terhadap “item” yang 
mereka tawarkan. 

Lowongan pekerjaan yang 
terpampang di internet atau media 
cetak hampir dipastikan selalu 
membutuhkan karyawan yang dapat 
berbahasa asing (terutama untuk 
ditempatkan dalam posisi strategis di 
perusahaan). Ini menujukkan bahwa 
bahasa Inggris memiliki daya tawar 
bagi kedudukan seseorang di lapangan 
pekerjaan. 

Sayangnya, Pemakaian bahasa 
asing terutama bahasa Inggris di 
lingkungan pendidikan sebagai bahasa 
pengantar memang relatif tidak banyak 
menjadi aturan baku bagi sekolah. 
Karena itu, jangan heran, jika bahasa 
asing (Inggris) menjadi momok yang 
sangat menakutkan. Entah karena 
salah ucap, takut ditertawakan kalau 
salah dan banyak praduga negatif yang 
seharusnya tidak perlu dikhawatirikan. 
Tidak banyak para pelajar yang senang 
berbicara bahasa asing karena dianggap 
sulit. Ada yang bahasa Inggrisnya 
sudah bagus tapi tidak bisa sama sekali 
komunikasi karena takut dikira berlagak 
jadi orang barat.

 Bagi yang tidak bisa sama sekali, 
jika ditanya kesulitannya apa ? jawabnya 
hampir sama; “ pokoknya sulitlah!” 
Karena itu paradigma yang sudah 
melekat tersebut harus dihilangkan! 
Di satu sisi, budaya sudah membentuk 
sebagian besar dari kita untuk 
menghindari ‘salah’ di depan umum. 
Dan, itu berlaku untuk hampir semua 
bangsa Asia, termasuk Cina, Korea, 
dan Jepang. Keumuman di kalangan 
bangsa Asia itu telah diteliti oleh 
seorang sejumlah pakar berkompeten. 
Implikasinya jelas, kita takut mengakui 
kesalahan bahkan cenderung 
menyembunyikannya. Sebenarnya 
melakukan kesalahan berbahasa asing 
yang bukan bahasa kita tidak perlu 

cemas apalagi takut. Bukankah kesalahan 
juga sarana belajar yang efektif? 

SMP Al Falah Deltasari, menangkap 
fenomena tersebut sebagai tantangan 
untuk menjawab dinamisasi zaman 
global yang berkembang pesat. Maka itu 
Bahasa Inggris menjadi program insentif 
yang terus digalakkan. Diantaranya 
dengan program English Day. Yaitu 
bahasa Inggris sehari yang terencana, 
yang dilaksanakan hari rabu dan jum’at. 
Guru tim Bahasa Inggris. 

Apalagi jika tahun ini, SMP Al 
Falah Deltasari menjadi salah satu 
pilot Project untuk Rintisan Sekolah 
Bertaraf Internasional. Mau tidak mau, 
Bahasa Inggris akan menjadi bahasa 
pengantar sehari hari khususnya untuk 
pelajaran IPA dan Matematika. Sekolah 
juga menyediakan berbagai keperluan 
konsep bilingual untuk meningkatkan 
potensi peserta didik mulai buku, tenaga 
pengajar hingga media pembelajaran. 

Awalnya memang masih 
kaku disamping dalam tahap 
merangkak, karena perlu proses yang 
berkesinambungan. Karena itu ditunjang 
dengan segenap kesungguhan  untuk 
maju, program bahasa asing ini pasti 
akan berjalan sukses. Diharapkan, pada 
masa mendatang SMP Al Falah mampu 
menghasilakan lulusan-lulusan yang 
berkualitas dan mampu bersaing baik di 
kancah nasional maupun internasional. 
Semoga (Abdillah) 

Album  SMP
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Pada tanggal 30 Juli 2008 
Seluruh siswa SMP Al Falah 
Deltasari mengadaka 
peringatan israk mikraj, 

suatu peristiwa yang terjadi pada 
saat Rasulullah dipanggil oleh Allah 
SWT untuk menerima perintah 
salat lima waktu. Berbagai kegiatan 
dilaksanakan, diantaranya lomba paket 
acara, menggambar kaligrafi dan 
adzan untuk siswa putra. Perlombaan 
di mulai sekitar pukul 08.00 pagi dan 
seluruh siswa menyebar ke berbagai 
tempat sesuai tempat lomba yang 
telah ditentukan sebelumnya. 

Apasih lomba paket acara itu? 
Lomba memeragakan serangkaian 
acara secara berkelompok yang 
terdiri dari 5 orang, masing-masing 
orang mendapatkan tugas, ada 
yang menjadi Mc, Pembaca Al quran 

Peringati Israk Mikraj, Ingatkan Perintah Salat

dan penerjemah, pembaca kultum 
dan terakhir pembaca doa. Lomba 
menggambar kaligrafi dilaksanakan di 
lantai dasar SMP Al Falah. Sedangkan 

lomba adzan dilaksanakan di mushola 
putra. Para siswa yang tidak mengikuti 
lomba tetap melaksanakan pelajaran 
seperti biasa. (*)  

Cerdaskan Hati dengan Baksos

Perbanyaklah amal di bulan 
Ramadan karena pahalanya 
akan berlipat ganda” kira-
kira seperti itulah pesan 

Rasulullah kepada umatnya dan 
mungkin karena terinspirasi dari 
sebuah hadis itu maka dalam bulan 
Ramadan ini SMP Al Falah Deltasari 
pada tanggal 23 September 2008 
mengadakan bakti sosial kepada 
masyarakat sekitar sebagai bentuk 
kepedulian sosial sekolah dengan 
lingkungan sekitar.

Kegiatan seperti ini 
sebenarnya sudah dilakukan 
setiap tahun dan akan 
terus dibudayakan karena 
sangat banyak manfaatnya, 
diantaranya adalah  dapat 
meringankan beban kaum 
duafa yang ada di sekitar 
kita, di samping itu hal ini 
sebagai upaya pembelajaran 
kepada seluruh siswa 
agar mereka memiliki rasa 
kepedulian yang tinggi pada 
kaum dhuafa.

Dalam kegiatan bakti social ini 
seluruh siswa dilibatkan, mereka ikut 
membagikan sembako sekitar 600 
paket kepada masyarakat sekitar yang 
membutuhkan, para tukang becak, para 
pemulung, satpam Deltasari, dan dhuafa 
lainnya. Para dhuafa sudah berkumpul 
di sekolah sejak pukul 7.30 WIB dengan 
membawa kupon yang sudah dibagikan 
sehari sebelumnya, dengan kupon 
diharapkan pembagiannya nanti bisa 
tertib dan tidak terjadi hal-hal yang 
tidak diinginkan.

“Pembagian sembako ini 
dilakukan selain di sekolah, di 
pangkalan becak di dekat rel kereta 
api, dan di pos satpam yang berada di 
Deltasari, ucap Ust. Abdul Aziz, ketua 
panitia.

Semoga setelah diadakannya 
acara bakti sosial ini akan menambah 
keimanan kita, dan meringankan 
beban saudara-saudara kita yang 
kurang 
beruntung. 
(Amelia, 
Fradita)

Pengepakan bingkisan untuk kaum dhuafa
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Album SMP

Usroh, Tidak Sekedar Silaturahmi

Menjalin ukuwah Islamiyah 
atau persaudaraan sesama 
muslim ditekankan dalam 
Islam. Persudaraan itu bisa 

dilakukan dengan saling bersilaturahmi 
antar sesama. Di Al Falah, ada program 
kegiatan yang bernama usroh, 
yaitu sinonim dari silaturahmi yang 
dikhususkan bagi pegawai yang ada di 
lembaga pendidikan Al Falah. Tanggal 
30 Agustus, silaturahmi di jenjang SMP 
dilakukan di luar kota, tepatnya di 
rumah Ustadz Arbani yang terletak di 
kecamatan Pare, Kediri. 

Acara berlangsung penuh 
keakraban karena banyak diantara guru 
dan karyawan mengikutsertakan istri, 
suami dan anak-anaknya dalam acara 
tersebut. 

“ Acara ini, selain silaturahmi juga 
untuk syukuran haji. Insya Allah pada 
tahun 2012, kami akan menuaikan 
ibadah suci di kota Makkah, “ ujar Ustadz 
Arbani berharap.     

Karena kegiatan usroh kali ini di 

luar kota, kesempatan tersebut tidak 
disia-siakan untuk menggali berbagi 
informasi pendidikan di sekitar kota 
yang terkenal dengan makanan tahu 
kuningnya itu. Hanya beberapa ratus 
meter dari kediaman ustadz Arbani, 
rombongan melanjutkan perjalanan ke 
sebuah lembaga kursus bahasa Inggris 
yang sudah terkenal, tidak hanya di kota 
Kediri bahkan hingga luar Jawa.

Sebenarnya di kota kediri banyak 
lembaga kurus yang sejenis namun 
nama Basic English Course yang 
berlamat di Jl. Anyelir No. 8 RT/RW 02/XII 
Singgahan Pelem  PO BOX 146 PARE 
tersebut memiliki keunikan tersendiri 
dalam pola pengajaran kepada para 
siswanya. Selain belajar bahasa Inggris  
juga diajarkan tentang keberanian 
untuk tampil di muka umum, membaca 
pidato bahasa inggris, mengadakan 
meeting, seni theater dan masih banyak 
lagi. 

 Selain itu, ada permainan drama 
dalam bahasa Inggris, tempat kost 

yang selalu berbahasa Inggris sampai 
warung nasi for english language 
only. Suasananya mendukung untuk 
berbahasa Inggris ria, yang malu-malu 
jadi tidak malu lagi. 

Alhmadulillah, kunjungan tersebut 
ternyata memberi hikmah tersendiri 
bagi pegawai di jenjang SMP yang telah 
menjadi salah satu Rintisan Sekolah 
Bertaraf Internasional untuk lebih 
terpacu belajar bahasa Inggris lebih baik. 
( Abdillah)

HUT Kemerdekaan RI selalu 
meriah dengan ragam 
lomba yang diadakan oleh 
berbagai institusi, kampung 

bahkan sekolah. Memang bukan saat 
ini saja, tapi sudah menjadi tradisi dari 
tahun ke tahun. Lomba-lomba tersebut 
biasanya sebagai luapan kegembiraan 
saat mendekati hari diproklamasikannya 
pembebasan bangsa Indonesia dari 
belenggu penjajah setiap tanggal 17 
Agustus. Suasana kota juga ramai, 

dengan hiasan dan dekorasi yang 
bernuansa kemerdekaan. Tidak sekedar 
memasang warna merah dan putih, ada 
yang membangun gapura unik dengan 
tema-tema kepahlawanan. 

Demikian yang dilakukan di SMP 
Al Falah Deltasari, lomba-lomba yang 
diadakan mulai 14-16 Agustus 2008, 
ramai diikuti nyaris oleh seluruh siswa. 
Secara terinci lomba-lomba tersebut 
meliputi, baris-berbaris, futsal, bulu 
tangkis, menghias nasi tumpeng, basket, 
tarik tambang, cerdas cermat, dan 
baca teks proklamasi 3 bahasa. Untuk 
kategori guru, panitia telah menyiapkan 
lomba olah raga volley yang bisa diikuti 
oleh seluruh pegawai di jenjang SMP.

Salah satu lomba yang cukup 
menarik adalah tarik tambang. Lomba 
yang diikuti oleh semua kelas itu 
menyita perhatian. Karena diadakan di 
lapangan sepakbola yang cukup luas, 
semua siswa tumplek blek memberi 
dukungan kepada teman sekelasnya. 
Mereka saling dukung kelasnya masing 

Semarak Kompetisi Jelang HUT ke-63 RI 
masing. Semangat kebersamaan dan 
gotong royong untuk mencapai suatu 
tujuan nampak dalam lomba itu. 
Bagaimana upaya menggapai suatu 
tujuan harus melalui tarik ulur secara 
keras. Terkadang tambang bergeser 
ke kiri-kanan untuk menuju satu 
kemenangan. 

Tim yang kompak dan strategi 
yang tepat akan mampu menarik 
tambang dengan mantap. Hal itu yang 
ditunjukkan dalam persatuan bangsa 
untuk menarik “tambang” kemerdekaan 
secara bersama-sama dari tarikan 
tambang penjajah. Semangat mereka 
seakan mengajarkan kepada bangsa 
Indonesia agar jangan pernah mudah 
menyerah meskipun Negara dalam 
keadan diambang krisis. Aksi siswa di 
lapangan yang ‘rame-rame’ tarik ulur 
tambang menjadi peristiwa unik yang 
umumnya hanya bisa disaksikan saat 
acara tujuh belasan. (Abdillah)

Ust. Arbani sedang memberikan sambutan saat 
pegawai SMP bersilaturrahmi ke rumahnya 
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Seakan hanya beberapa jam 
saja liburan sekolah berlalu. 
Dua minggu kemudian harus 
siap lagi menata buku untuk 

mengikuti kegiatan pembelajaran yang 
baru. Siswa kelas 1 naik kelas 2 dan 
seterusnya. Itu hampir dialami setiap 
anak sekolah mulai SD, SMP sampai 
SMA. Hal ini biasanya dipadu dengan 
embel-embel “ serba baru.” Baju sekolah 
baru, tas baru, bahkan  sepatu baru! Tapi 
tidak semuanya, sebab bukan aksesoris 
semacam  itu yang harus diprioritaskan, 
yang terpenting adalah semangat baru! 
Semangat  apa? Yah, semangat untuk 
tekun menuntut ilmu. 

Pada setiap tahun ajaran baru, 
setiap sekolah umumnya mempunyai 
tradisi yang populer dengan sebutan 
MOS, Masa Orientasi Siswa. Sekolah di 
Surabaya, ada yang menggelar MOS 
dengan Out Bound dan bakti sosial. Tidak 
sedikit bahkan yang melakukan aksi 
perpeloncoan. Untuk yang terakhir ini, 
seringkali membuat siswa baru tertekan.

 Namun tidak semua begitu, 
setidaknya itulah yang terjadi di 
lingkungan sekolah Al Falah. Sekolah 
jenjang SMP, MOS dilakukan secara 
simpatik dan penuh keakraban. Tidak 
ada perpeloncoan apalagi kekerasan 
fisik. Pagi-pagi siswa antre berjajar 
dengan rapi di lapangan membentuk 
barisan masing-masing. Nampak 
semangat perjuangan yang tak kunjung 

pudar dari pancaran wajah mereka 
saat tangan-tangannya melandai 
membetulkan topi, baju, dasi dan sepatu 
yang baru. 

Kendati masuk sekolah baru, namun 
tidak ada sedikitpun kecanggungan di 
benak mereka. Seperti dalam rumah 
sendiri, mereka begitu asyik mengikuti 
serangkaian aktivitas yang telah dibuat 
sekolah.  Intinya, kegiatan tersebut 
diapresisasi sebagai proses pengenalan 
lingkungan sekolah terhadap para 
siswa baru. Mulai dari guru yang 
mengajar, fasilitas yang dimiliki sekolah, 
mengenalkan lingkungan, perkenalan 
wali kelas, kesepakatan hingga sosialisasi 
tata tertib sekolah. 

Bagi siswa baru, masa orientasi 
adalah masa introduksi untuk 
mengetahui dan mengenal lingkungan 
sekolahnya, tidak hanya guru tapi juga 
teman-teman dan kakak kelas. Mereka 
dituntut untuk mampu beradaptasi. 
Mereka kini memasuki dunia baru 
yang lebih luas. Bukan lagi anak kecil 
yang harus bergelut dengan mainan 
dan rengekan manja. Tapi sedikit demi 
sedikit mereka akan belajar berlatih 
mandiri dan mengenal dunia barunya 
itu. 

Pada saat orientas pula, siswa saling 
akrab untuk membuka diri lebih jauh 
bahwa ia bukan lagi seorang individu 
semata tapi  bagian dari komunitas 
masyarakat yang membutuhkan 

MOS, Bukan Sekedar Perkenalan
bimbingan para pendidik (guru), 
juga bergaul secara sosial dengan 
sekelilingnya.

 Mereka akan dipersiapkan secara 
mental, spiritual dan intelektual untuk 
menjadi generasi penerus bangsa 
di masa mendatang. Tentu, generasi 
yang dapat membawa bangsa ke arah 
kemajuan dan kejayaan sebagai mana 
yang diimpikan sejak dulu kala. Tidak 
mengenal kata putus asa bagi para 
pejuang  yang kini menggantungkan 
harapannya sebagai peserta didik di 
lembaga pendidikan Al Falah.  Semangat 
menuntut ilmu ibarat nafas yang 
tak pernah terhenti kendati ribuan 
rintangan menghujam. 

Satu tugas penting yang diemban 
sekolah selaku institusi pendidikan 
adalah melaksanan pengajaran, 
bimbingan dan pembinaan terhadap 
seluruh peserta didik untuk 
mewujudkan pribadi yang berkualitas 
baik dari sisi intelektual maupun moral. 
Salah satunya adalah dengan memberi 
bimbingan cara belajar aktif. 

Karena itu, MOS yang dilakukan 
tanggal 14-18 dari pukul 07.00 
sampai ba’da dhuhur itu juga diisi 
serangkaian materi belajar mengajar 
yang menyenangkan. Pembinannya 
adalah ustadz Lukman yang sudah 
cukup populer di komunitas sekolah 
di Surabaya. Diharapkan, setelah masa 
orientasi selesai siswa dapat menjalani 
aktivitas belajar secara tepat bagi bekal 
mereka ketika menempuh pendidikan 
selama 3 tahun di SMP Al Falah. (Abdillah)

Siswa baru sedang berkenalan dan meminta 
tandatangan pada guru

Siswa baru SMP Al Falah sedang  menerima materi tentang perpustakaan
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Th e Best Ten di Olympiade Fisika
2008 bertempat di Universitas Surabaya 
(Unesa), ratusan siswa dari Jawa Timur 
beradu kepandaian ilmu hitung (fi sika). 

Peserta yang berasal dari berbagai 
siswa dari kota dan kabupaten yang 
tersebar di jawa Timur memadati hall 
yang ada di Universitas Surabaya. 
Mereka rata-rata adalah siswa 
pandai yang dikirim sekolah untuk 
berkompetisi. Suasana kompetisi cukup 
ketat. Semua peserta serius melakukan 
test yang telah ditetapkan oleh panitia. 
Jika ada aturan yang dilanggar, maka 
peserta siap dinyatakan gugur. Setiap 
sekolah memiliki kandidat yang tidak 
bisa dianggap enteng. Ratusan anak dari 
kota di jawa timur adalah siswa yang 
memiliki reputasi dan prestasi bagus. 

Mereka termasuk siswa pilihan yang 
terseleksi dari sekolah masing masing. 

Bisa dibayangkan bagaimana 
seriusnya suasana lomba. Alhamdulillah, 
dengan belajar yang sunguh-sungguh, 
dukungan doa dan motivasi guru serta 
teman-teman, prestasi membanggkan 
dapat dicapai. Pada umumnya, pelajaran 
fi sika telah menjadi ‘momok’ di sebagian 
besar kalangan siswa di Indonesia. 
Rumus-rumus sulit yang hanya bisa 
dipahami orang-orang jenius mungkin 
menjadi gambaran yang terlintas 
pertama kali di benak siswa ketika 
membayangkan subjek ini. Hal itu 
menjadi penyebab minimnya prestasi 
siswa  pada mata pelajaran fi sika. Padahal 
pada kenyataannya, pelajaran ini bisa 
dipahami cukup dengan menggunakan 
penalaran mudah yang realitanya dapat 
dilihat dari kejadian sehari-hari.

Melalui metode pengajaran yang 
tepat, siswa dapat membuka belenggu 
potensi dan siap meraih prestasi dengan 
ikut serta dalam kompetisi pelajaran 
di luar sekolah. Tidak dapat disangkal 
bahwa kebahagiaan tertinggi bagi 
seorang guru adalah melihat anak 
didiknya meraih kesuksesan. Salah satu 
contoh kecil yang dapat dijadikan tolok 
ukur adalah keberhasilan siswa dalam 
memenangkan kompetisi-kompetisi 
di luar sekolah. Disana siswa dapat 
mengaplikasikan ilmu yang telah didapat 
sekaligus mendapatkan gambaran 
objektif tentang kemampuan dirinya 
dengan siswa dari sekolah lain sebagai 
pembanding.

Demikian dengan Arindah Syakura, 
siswa kelas IX-2 yang ternyata memiliki 
kemampuan menterjemahkan rumus 
rumus fi sika dengan luar buasa. 
Barangkali ia termasuk sosok Richard 
Faynmen zaman ini. Dengan tangkas 
siswa tersebut mengerjakan soal-soal 
yang diberikan panitia. Bagaimana 
tidak, ia telah bersaing dengan ratusan 
siswa yang ada Jawa Timur dan berhasil 
menempati posisi 8 dari 120 peserta 
yang ikut berlomba. Semoga prestasi 
ini terus meningkat dimasa mendatang. 
Amin (Abdillah)

Keterlibatan siswa SMP pada 
ajang olympiade bukan hal 
baru dalam dunia pendidikan, 
dalam beberapa kali 

kesempatan kompetisi tersebut berhasil 
mengharumkan nama bangsa di manca 
Negara. Untuk menjadi juara memang 
bukan satu-satunya tujuan, yang 
penting adalah semangat belajar untuk 
meraih prestasi setinggi-tingginya. 

Belum lama ini, Olympiade yang 
diadakan oleh Dinas Provinsi Jawa Timur, 
telah melambungkan nama SMP Al Falah 
Deltasari. Dukungan dari semua pihak 
terutama para guru yang dipnadu dalam 
kerja sama harmonis dengan siswa telah 
mengangkat nama baik sekolah di mata 
masyarakat. Tepat tanggal 10 Agustus 

Prestasi
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Al qur’an adalah kitab agung 
yang menjadi rujukan umat 
Islam dimanapun. Setiap 
membaca satu huruf, Allah 

membalasanya dengan 10 kebaikan, 
demikian yang disampaikan Nabi 
SAW kepada umatnya. Tidak hanya 
itu, membacanya dengan suara 
lembut, merdu dan  menyejukkan hati 
pendengarnya juga dianjurkan. 

Karena itu Musabaqah tilawatil 
Qur’an oleh sebagain umat Islam selalu 
menjadi even yang ditunggu-tunggu  
kehadirannya. Selain sebagai ajang 
untuk meraih prestasi dibidang tarik 
suara membaca al qur’an, memupuk 
semangat persaudaraan, persatuan dan 
kesatuan serta menanamkan nilai-nilai 
sportifitas dan daya juang yang tinggi

Pada 3 Agustus 2008 lalu, bertempat 
di aula Asrama haji Sukolilo, Diknas 
propinsi Jawa Timur menggelar acara 
MTQ porseni yang diikuti oleh qari’ dari 
berbagai kota di jawa Timur. Siswa yang 

telah terjaring lewat kontes ini bisa lebih 
terasah “talentanya” sehingga mayoritas 
peserta bisa tampil bagus dan maksimal. 

Saat ikut MTQ siswa bertemu 
dengan kalangan istimewa karena 
mahir melantunkan kalam ilahi dengan 
seni yang bagus. Dan lebih bangga 
lagi para peserta dapat berkumpul  
dengan orang-orang yang cinta 
akan kitab suci-Nya. Tujuan yang 
akan dicapai dari MTQ Porseni ini 

Siswa SMP Juara MTQ di Porseni Jatim

Pencak silat bukan sekedar olah 
raga bela diri atau kekuatan 
fisik untuk memenangkan 
pertarungan. Penyebarannya 

secara historis tidak lepas dari 
peran kaum Ulama, seiiring dengan 
penyebaran agama Islam pada abad 
ke-14 di Nusantara. Kini pencak silat 
menjadi olah raga yang telah menjadi 
perhatian dunia internasional. Beberapa 
negara asing  telah menjadikan pencak 
silat sebagai seni bela diri yang sedang 
digalakkan.   

Unesa Open, SMP Sabet Emas dan Perak 
dilombakan diantaranya pra remaja  
9-13 tahun, remaja 14-17 tahun, dewasa 
18-21 tahun. SMP Deltasari menerjunkan 
5 siswanya untuk bertanding. Kelima 
siswa tersebut sudah diseleksi dari 
beberapa siswa yang ikut ekstra 
tapak suci di sekolah. Sebelumnya 
ada pembekalan agar para siswa 
tampil dengan percaya diri. Terutama 
dengan latihan secara serius dan rutin. 
Alhamdulillah, kerja keras tersebut 
membuahkan hasil membanggakan. 

“ Berkat rida Allah, latihan kontinu, 
restu orangtua dan motivasi dari guru, 
“ ujar ustdz Ainur Rafiq menjelaskan 
resep jitu agar bisa menang. Sandra 
Bagus kelas IX-1 mampu meraih emas 
atau juara 1 untuk kategori remaja 
putra (tarung tanpa body). Sedangkan 
Geovanni kelas IX-1 berhasil menyabet 
perak atau juara 2. “ Senang sekali, 
apalagi pertandingan ini levelnya 
adalah propinsi, “ katanya percaya diri. 
(Abdillah)

diantaranya untuk meningkatkan 
pembinaan prestasi pelajar di 
tingkat propinsi, mengembangkan 
bakat dan kemampuan seni baca 
qur’an, meningkatkan motivasi dan 
kepercayaan diri menjadi umat muslim 
yang cinta kepada al Qur’an. Selain itu, 
MTQ tersebut  menjadi momentum 
untuk mendalami Al Qur’an. mudah-
mudahan semua pikiran, perkataan dan 
perbuatan senantiasa mengikuti aturan-
aturan baik yang tersirat maupun yang 
tersurat dalam Al quran. 

Amirul, siswa kelas VIII-3 termasuk 
peserta yang beruntung. Kepiawaiannya 
untuk mebaca Al Qur’an dengan 
komposisi yang bagus ternyata menarik 
dewan juri sehingga memutuskan yang 
bersangkutan menjadi juara. Meski 
hanya menyabet juara harapan 1, tapi 
semangat Amirul untuk terus berprestasi 
tidak pudar. Yang terpenting adalah 
tumbuhnya semangat untuk selalu 
berperilaku qur’ani, insyaallah. (Abdillah)

Dalam budaya bangsa, pencak 
silat adalah bagian kesenian yang 
terpelihara dari masa ke masa.  lalu 
berkembang dari sekedar ilmu beladiri 
dan seni tari rakyat, menjadi bagian 
dari pendidikan bela negara untuk 
menghadapi penjajah. Tak heran jika 
keberadaannya mendapat apresiasi dari 
masyarakat luas. Itu terbukti adanya 
banyak pertandingan yang digelar untuk 
mencetak para pesilat handal sekaligus 
mengembangkan budaya tersebut agar 
terjaga kelestariannya.

Dalam rangka itu, Unesa menghelat 
pertandingan pencak silat yang bertajuk 
Unesa Open 2008 atau invitasi Pencak 
Silat Unesa yang diselenggarakan pada 
hari Rabu – Sabtu,  13-17 Agustus 2008. 
Pertandingan dilakukan beberapa hari 
karena jumlah peserta yang jumlahnya 
ratusan. Dalam even tersebut diikuti 
oleh pesilat dari berbagai perguruan 
tapak suci yang merupakan kelanjutan 
dari kejurwil Jatim. Sedikitnya terdapat 
350 peserta yang bertanding. 

Ada beberapa kategori yang 

Sandra Bagus kelas IX-1
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Komunikasi, Pilar Kesuksesan
Keluarga Sakinah

Biodata Keluarga
Ayah  :  Hartojo (dokter spesialis anak RS Husada Utama Surabaya)
Ibu :  Mief Qur’anin Hidajati ( dokter gigi dan ibu rumah tangga)
Anak ;  1. Aisya Nur Alifi a ( siswi kelas VI B SD Al Falah Surabaya )
    2. Aulia Nur Fadilla ( siswi kelas IV B SD Al Falah Surabaya)
   3. Mohammad Aqsa Fitrananda
   4. Amalia Afwa Ramadhani    

Menjadi orang tua di jaman 
seperti ini tidaklah mudah 
menurut kami. Tidak 
mudah juga bagi anak-

anak untuk menghadapinya. Untuk 
itulah kami selaku orang tua saling 
bahu membahu dalam mendampingi 
anak-anak. Memotivasi mereka, 
memberi  siraman rohani, memberikan 
kenyamanan bagi mereka dan yang 
paling penting adalah memberikan 
teladan bagi mereka.

Untuk menanamkan kedisiplinan 
dan kemandirian, sedini mungkin anak-
anak kami latih untuk bertanggung 
jawab terhadap tugas-tugas mereka. 
Baik itu tugas dari rumah maupun tugas 
dari sekolah. Kami selalu berusaha untuk 
melakukan sholat jama’ah jika berada 
di rumah. Anak-anak kami biasakan 
untuk membantu pekerjaan rumah 
seperti merapikan tempat tidur, menata 
pakaian-pakaian mereka, benda-benda 
milik mereka sendiri dan juga menjaga 
adik.

Sedangkan untuk mensinergikan 
antara pola pembelajaran di rumah 
dan di sekolah, sedapat mungkin kami 
usahakan untuk berkomunikasi dengan 
pendidik, utamanya wali kelas mengenai 

perkembangan kegiatan belajar 
ananda di sekolah. Kami terbiasa untuk 
menanyakan pada anak-anak  tentang 
kegiatan mereka di sekolah. Apakah 
ada kesulitan dari materi ataukah tidak. 
Jika memang materinya sulit, kami akan 
segera mencari jalan keluarnya agar 
masalahnya tidak menumpuk. Kami 
juga selalu menyarankan anak untuk 
tidak segan-segan bertanya kepada 
ustad-ustadzahnya dalam rangka  
melatih keberanian anak-anak. Jawaban 
yang diperoleh akan kami sinkronkan 
dengan pengetahuan kami dan kami 
sederhanakan sehingga mereka lebih 
mudah memahami. 

Hal lain yang tak kalah penting 
adalah mengembangkan kreativitas, 
minat dan bakat ananda. Dalam hal ini 
kami menegaskan pada mereka bahwa 
apapun kemauan dan keinginan mereka 
asalkan bermanfaat dan membuat 

mereka senang, akan kami jembatani 
dengan sarana prasana. Seperti halnya 
melukis, musik, komputer kami carikan 
guru les dan buku. Berminat dengan 
dunia hewan, tumbuhan dan alam, 
maka kami ajak mereka hunting ke toko 
buku. Selain itu kami juga menyediakan 
buku-buku pengetahuan untuk menjadi 
rujukan mereka. Kami juga mempunyai 
acara favorit untuk mengurangi 
kejenuhan sehari-hari. Diantaranya, 
berkumpul bersama, bermain bola di 
rumah, bulu tangkis atau sekedar jalan-
jalan untuk makan bersama dan rekreasi.

Semua hal yang kami lakukan di 
atas tak lain tak bukan karena kami 
ingin mewujudkan keluarga sakinah, 
mawadah warrohmah dan barokah (  
buat orang lain juga tentunya) untuk 
mencapai tujuan utama yaitu surga 
Allah SWT. Semoga!  
(seperti yang dikisahkan oleh Bapak Hartojo dan Ibu)

Jendela
Keluarga
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Allah menciptakan manusia dan 
makhluk yang lain dengan cara 
berpasang pasangan. Ada laki-
laki dan wanita. Ada kebaikan 

dan keburukan, ada keberhasilan dan 
kegagalan. Tidak ada yang otonom, 
berdiri sendiri. Allah menjadikan 
manusia sebaik baik ciptaan (QS at 
Tin) yang terdiri atas jasmani, ruhani 
serta nafsu. Tidak ada satupun yang 
diciptakan Allah kecuali ada  pelajaran 
di balik semua itu. Jasmani memiliki 
kelengkapan tubuh yang  sempurna, 
mata untuk melihat, telinga untuk 
mendengar serta kaki untuk berjalan. 

Allah menciptakan kelengkapan 
tubuh tersebut dengan berpasangan, 
kanan dan kiri, bukan tanpa maksud. 
Misalnya, bagi masyarakat pada 
lazimnya, tangan kanan digunakan 
untuk melakukan hal-hal yang baik 
seperti minum, makan, membawa 
kitab, dsb. Sedangkan tangan kiri kerap 
digunakan untuk melakukan perbuatan 
–yang—kurang baik, semisal untuk 
istinja.

Demikian juga Al Quran, 
menggambarkan kebaikan dan 
keburukan manusia dengan istilah 
kanan dan kiri. Mereka yang menerima 
catatan amalnya di hari pembalasan 
(kiamat) dengan tangan kanan adalah 
sebuah beruntungan, sebab keadaan itu 
menunjukkan bahwa dirinya termasuk 
dalam golongan yang baik (selamat). 
Diantara amalan mulia  yang dilakukan 
orang-orang golongan kanan adalah 
sebagaimana tersebut dalam Q.S. al 
Balad 12-18,

“ Tahukan kamu apakah jalan 
yang mendaki lagi sukar itu ? yaitu 
melepaskan budak dari perbudakan. 
Atau memberi makan pada hari 
kelaparan (kepada) anak yatim yang ada 
hubungan kerabat. Atau orang miskin 
yang sangat fakir. Dan dia termasuk 
orang orang yang beriman dan saling 
berpesan untuk bersabar dan saling 

berpesan untuk kasih sayang. Mereka 
adalah golongan kanan. “

Ayat di atas menunjukkan bahwa 
menjadi bagian dari golongan kanan 
amatlah berat sehingga dikatakan 
sebagai jalan mendaki yang amat 
sukar. Layaknya seseorang yang akan 
mencapai puncak bukit atau gunung, 
tentu, tidak sama menempuhnya bila 
dibandingkan menuju suatu tempat 
yang datar (sebuah lapangan). Mereka 
harus mendaki, bahkan dengan resiko 
menghadang yang  berat. Jalan mendaki 
adalah  jalan kebaikan yang dapat 
dicapai dengan kesungguhan dalam 
mentaati Rab-Nya. Dari ayat tersebut 
dapat dipetik kesimpulan mengenai 
perbuatan terpuji yang dilakukan 
Ashabul Maimanah (golongan kanan).

Pertama. Membebaskan budak 
dari perbudakan. Pada zaman 
sahabat, pembebasan perbudakan  
dipelopori Abu Bakar as Shiddiq yang 
membebaskan Bilal bin Rabah dari 
majikannya yang kejam yaitu, Umayyah 
bin Khalaf Jamhi al Quraisy. Selain 
itu beliau juga membebaskan budak 
lain yang bernama Zinnirah, Labibah, 
Amir bin Fuhairah serta an-Nahdiyyah. 
Zaman sekarang, perbudakan beralih 
bentuknya dalam konteks kekinian 
berupa penindasan orang orang 
kuat (orang yang memiliki kelebihan) 
terhadap yang lemah. Golongan 
kanan adalah pejuang yang sanggup 
menghadang berbagai kedzaliman di 
muka bumi.

Kedua. Memberi makan kepada 
anak yatim. Bagi orang yang memiliki 
harta berlebih,  itu adalah sebuah 
kesempatan emas. Namun ini tidak 
mudah dipraktikkan ketika tuntutan 
kehidupan yang semakin kompleks 
telah membuat manusia semakin cinta 
harta. Mereka sibuk mengurusi dunia 
dari pada memikirkan anak yatim 
yang kepapaan. Ini adalah sebuah 
kesempatan untuk mendapatkan 

surgaNya namun berlalu sia sia saja. 
Tepat bila perbuatan semacam ini--pada 
ayat di atas--digambarkan sebagai jalan 
yang mendaki lagi amat berat. 

Ketiga. Menolong si miskin yang 
fakir. Memberi makan kepada orang 
miskin yang kelaparan atau memenuhi 
kebutuhan mereka adalah bagian dari 
kemuliaan. Pada sebuah hadis sahih 
dikatakan bahwa pada hari kiamat 
orang miskin akan memanggil orang 
orang yang dulu semasa di dunia pernah 
menolongnya sehingga si penolong 
terselamatkan dari azab Allah 

Keempat. Saling berpesan terhadap 
kesabaran dan kasih sayang. Sabar tentu 
tidak hanya diungkapkan melalui sikap 
fatalis atau menerima apa adanya tanpa 
ikhtiar dan kesungguhan. Namun harus 
ada konkritivitas perbuatan dari makna 
sabar itu sendiri. Sedangkan rasa sayang 
tidak sekedar pernyataan empatis saja 
tapi harus ada simpati dan pertolongan 
yang menunjukkan perbuatan kasih 
sayang itu.

Wahai saudaraku, hidup hanya 
sebentar, kita telah diberi pilihan, baik 
dan buruk, kanan atau kiri, terserah kita 
memilihnya. Tentu saja konsekuensi 
juga harus ditanggung oleh setiap 
pemilih. Jangan sampai kita terjebak 
apalagi terjerumus sementara kita tahu 
bahwa keburukan selalu mengakibatkan 
kecewa dan penyesalan di akhir hayat 
kelak. Jadi pilihlah yang terbaik agar 
kebahagiaan senantiasa menyambut 
dengan menjadi golongan kanan, 
golongan yang selalu dalam naungan 
dan lindunganNya.

( Dikutip dari buku Para kekasih Allah, Bandung, 

Oase, 2008, Abdillah F Hasan )

Mari Menjadi Golongan Kanan
 “Dan dia termasuk orang orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar 

dan saling berpesan untuk kasih sayang. Mereka adalah golongan kanan.

“(QS al Balad; 17- 18 )

Abdillah F Hasan

Opini
Pendidikan
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Waalaikumussalam Wr. Wb.
Terima kasih ibu atas pertanyaan 

yang di berikan. Kami yakin banyak 
orang tua yang juga mengalami 
permasalahan seperti ini. TK yang 
secara harfi ah berarti “taman bagi 
anak-anak” berfungsi sebagai wadah 
untuk mempersiapkan anak dalam  
perkembangannya baik dalam aspek 
fi sik, sosial ,emosional maupun aspek 
kognitif dengan aktivitas utama 
“bermain”, dengan tujuan  agar ketika 
mereka akan memasuki jenjang 
yang sebenarnya (SD) mereka telah 
siap. Mengajarkan anak prasekolah 
membaca, menulis, berhitung 
maupun mengaji boleh saja asalkan 
pembelajaran tersebut dilakukan 
sambil bermain sehingga anak tidak 
merasa “sedang belajar” seperti yang 
selama ini dilakukan KB-TK Al Falah. 
Disini kegiatan baca tulis berhitung 
dilakukan dengan bermain, misalnya 
dengan tebak-tebakan, kemudian anak 
disuruh menulis kata jawabannya. Ada 
juga kegiatan jurnal, yaitu kegiatan  
menggambar bebas kemudian  anak 
memberi judul  gambarnya dengan 
bantuan guru. Kegiatan ini dilakukan 
setiap hari  sehingga tidak terasa anak 
sudah “belajar” setiap hari tanpa mereka 
merasakan sedang belajar.

Hal yang perlu diperhatikan adalah  
bagaimana  menata hati dan pikiran 
anak sehingga anak merasa nyaman 
kembali berada di lingkungannya, 
dengan cara bagaimana?, beberapa 
cara dibawah ini kami harapkan bisa 
membantu:

1. Jadilah teman anak dan bentuklah 
kepercayaan (trust) anak terhadap 
orang tua sehingga anak tidak segan 
mencari dukungan orang tua ketika 
merasa tidak nyaman.

2. Perlakukan anak sesuai dengan 
usianya, misalnya si prasekolah 
lebih butuh bermain, si remaja lebih 
membutuhkan teman sebaya dsb.

3. Jangan memaksa anak melakukan 
hal yang tidak disukainya 

4. Hindari membandingkan anak 
dengan teman, adik atau kakaknya 
dengan alasan apapun. Karena itu 
hanya akan membuat harga diri 
anak jatuh sehingga mereka tidak 
memiliki rasa percaya diri.

5. Hargai dan beri pujian ketika anak 
melakukan sesuatu kebaikan, 
bukan berdasarkan hasil yang 
dicapai melainkan usaha yang telah 
dilakukannya.

Anak Semaunya Sendiri, 
Tidak Mau Belajar

Lilik Sri Astuti, S.Psi
Guru BK KB-TK Al Falah

6. Luangkan waktu hanya berdua 
dengan anak misalnya sekedar 
jalan-jalan atau makan berdua 
dengan anak, sehingga anak merasa 
istimewa.
Masih banyak hal yang bisa 

dilakukan orangtua agar anak bisa 
tumbuh dan berkembang dengan 
potensi yang dimiliki. Yang terpenting 
dari semua itu adalah ketulusan dari 
oarng tua dan menerima anak apa 
adanya dengan segala kelebihan dan 
kekurangannya. Kita sebagai orang 
tua berkewajiban mengantar mereka 
menuju masa depannya dengan 
segenap kasih sayang dan upaya 
maksimal, sehingga mereka dapat 
berfungsi sebagai anggota masyarakat 
yang sehat, peka, peduli, dan memberi 
sumbangan pada lingkungannya. 
Demikian jawaban dari kami semoga 
bermanfaat.

Assalamu Alaikum Wr. Wb.
Ustdzah, anak saya susah sekali kalau disuruh belajar,  anaknya susah diatur, terkesan semaunya sendiri, Apa yang harus 

saya lakukan ? Terima kasih sebelumnya, atas jawaban yang di berikan 
(orang tua TK Al Falah) 

Kolom BK

Rubrik ini disiapkan untuk menjawab berbagai persoalan berkaitan dengan problem anak dalam belajar. 
Diasuh oleh ustadz - ustadzah BK LPF, Pertanyaan bisa di alamatkan ke redaksi Buletin Al Falah.
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Oleh: Nanang Karuniawan

Gelap….gelap dan gelap
Makkah saat itu masih terselimuti kabut gelap kehidupan tanpa secercah cahaya
Atau bahkan seantero bumi.
Gelap …. Gelap sekali kehidupan saat itu 
Semua manusia berjalan bagai orang buta tanpa berbekal tongkat
Berjalan merayap jatuh terjerumus ke lembah dosa
Hingga mereka ditertawakan oleh sebongkah patung buatan mereka sendiri
Andai zam – zam bisa berkata, maka berkatalah dia “sungguh amat bahlul mereka” 
Andai suryapun juga bisa berkata, maka berkatalah dia 
“ijinkan akan kupanggang saja mereka ya Allah”

Allah maha penyayang umat_Nya
Lewat rahim Siti Aminah lahir sebuah cahaya
Sebuah cahaya tuk terangi semesta dari kegelapan kehidupan
Sebuah cahaya yang jauh dari sifat pendosa
Sebuah cahaya yang mampu menembus kegelapan yang teramat pekat
Sebuah cahaya yang teramat arif dan bijaksana
Sebuah cahaya yang musuhnyapun percaya akan ucapannya

Jika raga ini hidup pada waktu itu
Jika mata ini bisa memandang pada waktu itu
Jika tangan ini bisa berjabat tangan pada waktu itu
Dan jika bibir ini bisa mencium tangan pada waktu itu
Maka aku ingin lakukan pada sebuah cahaya

Takkan ada aroma parfum seharum ajaran yang dibawahnya
Takkan ada harta berharga selain peninggalannya
Atau takkan ada kehidupan yang lebih baik sebelum kehadirannya

Oh…oh…oh
Sungguh sebuah cahaya yang patut dijadikan tauladan umat
Sungguh sebuah cahaya yang membuat lidah serta bibir umat yang beriman
Seperti huruf alif lurus satu kata
Kami rindu dan cinta padamu Muhammad 
Kami patrikan dalam kalbu kami
Kalimat “Lailahaillallah, Muhammad Rosullullah”  
Ya sebuah cahaya itu bernama Muhammad Rosullullah.

Karya Siswa
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Kancah
Alumni

Judul diatas adalah pepatah 
Tiongkok yang artinya adalah “ 
Orang sukses tidak santai, orang 
santai tidak sukses”. Pepatah 

tersebut menggambarkan bahwa orang 
sukses adalah orang yang memiliki 
keuletan , kemauan,mau bekerja keras 
dan tidak suka membuang – buang 
waktu. Menurut sebuah survey, orang 
sukses bekerja jauh lebih keras dan 
memiliki standar waktu kerja jauh lebih 
tinggi daripada kebanyakan orang.
Namun kerja keras tersebut juga harus 
diimbangi dengan pola pikir yang baik 
pula, akan jadi sia – sia bila seseorang 
yang bekerja keras namun pola pikirnya 
tidak baik, karena pola pikir juga sangat 
mempengaruhi efi siensi kerja.  Selain 
kerja keras dan pola pikir yang baik, kita 
juga harus bisa menentukan langkah 
awal apa yang harus kita lakukan untuk 
memulai hal yang akan kita usahakan. 
Ada pepatah Tiongkok lain mengatakan  

 ( Qian li zhi xing shi 
yu zu xia ), pepatah ini artinya “ Ribuan  li* 
perjalanan dimulai dari langkah pertama” 
( *li = satuan panjang di China setara 
dengan ½ Km ). Apapun yang akan kita 
kerjakan harus jelas dulu tujuannya dan 
bagaimana cara memulainya. 

Ada satu kisah, pada suatu hari 2 
orang murid sedang berlatih bersama 
gurunya, anggap saja si A dan si B. 
Sang guru meminta mereka untuk 
mengumpulkan 1000 ranting pohon 
dalam waktu satu hari dan sebelum 
matahari tenggelam mereka sudah 
harus menyerahkan ranting – ranting itu 
pada sang guru,Mereka hanya di bekali 
parang yang tumpul oleh guru mereka. 
Satu hari sebelum mencari ranting,si 
A memutuskan untuk tidur lebih awal 
agar keesokan harinya dia bisa bangun 
pagi – pagi sekali sehingga waktu yang 
digunakan untuk mencari ranting 
lebih banyak. Lain hal nya dengan si B, 
sebelum tidur ia berfi kir bagaimana cara 
mengumpulkan ranting – ranting itu 
dalam waktu yang telah ditentukan. Si 
B pun membuat rencana, saat bangun 

ia akan mencari batu untuk mengasah 
parang, lalu mencari tali untuk mengikat  
ranting sehingga lebih mudah dibawa.

Hari berburu ranting pun tiba, sesuai 
rencana si A bangun pada saat dini hari, 
dan ia mulai mencari ranting, demikian 
si B, ia bangun pagi dan melakukan 
apa yang sudah di rencanakan. Si B 
mulai mencari batu, mengasah parang, 
membawa tali kemudian berangkat 
mencari ranting. Tanpa terasa matahari 
mulai tenggelam, mereka pun kembali 
pada gurunya, apa yang terjadi? Si A tidak 
dapat mengumpulkan 1000 ranting,hanya 
sedikit ranting yang ia kumpulkan, 
sedangkan si B dapat mengumpulkan 
1000 ranting. Mengapa demikian? Si 
A dan si B sama – sama bekerja keras, 
namun si A tidak menggunakan akalnya, 
si A hanya bondo parang  saja, sedangkan 
si B lebih menggunakan akalnya sehingga 
dia bisa menciptakan cara kerja yang 
sistematis dan efi sien. 

Cerita ini dapat menunjukkan bahwa 
bekerja keras tanpa disertai pola pikir dan 
langkah awal yang baik maka hasilnya  
tidak maksimal. Namun dengan kerja 
keras yang disertai pola pikir yang baik 
dan langkah awal yang tepat, apakah 
kesuksesan akan tiba – tiba muncul 
begitu saja? Tentu tidak!! Memburu 
kesuksesan hampir sama dengan berburu 
hewan dihutan, kadang cepat didapat 
kadang susah didapat, bahkan kalau 
lagi sial sang pemburu lah yang jadi 
sasaran hewan buas di hutan. Begitu 
pula saat kita mengejar kesuksesan, 
kadang cepat sukses kadang lama, dan 
kadang kita gagal. Ketika kegagalan itu 
melanda, banyak yang terus semangat 
untuk bangkit dan ada yang menyerah 
karena gagal sambil berkata “ gagal? 
Ya sudahlah…mau apa lagi? percuma 
diusahakan…ntar gagal lagi…” . perlukah 
kita menyerah seperti itu??TIDAK!!! Allah 
berfi rman dalam Al Qur’an surat Ar Ra’d 
ayat 11 “  …Sesungguhnya Allah tidak 
merobah keadaan suatu kaum sehingga 
mereka merobah keadaan yang ada 
pada diri mereka sendiri…”. Ayat ini jelas 

menerangkan pada kita agar kita selalu 
berusaha merubah keadaan kita agar 
lebih baik,  selama  kita mau berusaha 
pasti ada jalan menuju sukses. 

Yang tak kalah penting untuk 
menuju sukses adalah Doa. Setiap kita 
berdoa, kita selalu minta yang terbaik 
buat kita, maka dari itu apapun jawaban 
Allah atas doa kita, mari kita  ber positive 
thinking bahwa itu lah yang terbaik buat 
kita.Ketika Allah  menjawab “ YA” atas doa 
kita maka Allah akan memberi apa yang 
kita inginkan, ketika Allah menjawab 
“TIDAK” maka Allah akan memberikan 
yang lebih baik dari yang kita inginkan, 
ketika Allah Menjawab “TUNGGU” maka 
Allah akan memberi kita yang terbaik 
pada waktu yang terbaik pula.

Bukan rahasia lagi, sudah 
sering kita mendengar kata – kata

 ( shi bai shi cheng 
gong zhi mu ) “ kegagalan adalah 
induk dari kesuksesan” . kata – kata itu 
bukanlah omong kosong belaka, tinggal 
bagaimana kita menyikapi dan kapan kita 
mulai action untuk merenovasi kegagalan 
menjadi kesuksesan. 

(Ren he wan lai wan qu , shui zhao chang 
liu xia qu ) “ Walaupun sungai berkelok 
– kelok airnya tetap terus mengalir ”. 
Walaupun banyak rintangan dalam 
berusaha, kita harus tetap melangkah 
dengan mantap dan penuh keyakinan, 
serta tidak mudah putus asa. Setiap 
rintangan harus kita atasi dengan tegar, 
sabar, serta yakin dengan kemampuan 
dan potensi diri. Majulah selangkah demi 
selangkah, demikian seterusnya sampai 
menggapai puncak kesuksesan.

Catatan Dion Sultan Ciptadimulya

Cheng ren bu zi zai, zi zai bu cheng ren

Dion Sultan Ciptadimulya
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Mungkin diantara kita 
sudah banyak yang 
kenal siapakah bapak Ir. 
H. Mas’ud Khamid itu? 

Beliau adalah orang nomor satu di Telkom 
Divre V Jatim yang berkantor di jalan 
Ketintang Surabaya dan sejak tanggal 1 
September 2008 beliau pindah ke Jakarta 
sebagai EGM Divre II Jakarta. Usianya 
masih 44 tahun. Berkat kerja keras, 
kepintaran dan kedisiplinannya serta rida 
dari Allah SWT, dalam waktu yang tidak 
terlau lama beliau sudah menduduki 
jabatan penting di Telkom. Pak Mas’ud 
–panggilan akrabnya- adalah wali murid 
SD Al Falah yang cukup peduli dengan 
sekolah Islam khususnya SD Al Falah. 
Hal ini dibuktikan beberapa waktu yang 
lalu saat SD Al Falah menyelenggarakan 
kegiatan Maulud Nabi, beliau 
berpartisipasi untuk memberikan 
sumbangan materi yang cukup besar. 
Selain itu beliau juga selalu memberikan 
kemudahan jika LPF memerlukan gedung 
Telkom untuk kegiatan sekolah. 

tua, termasuk bagi pasangan Bapak 
Masud dan Ibu Heny, sehingga beliau 
memasukkan putrinya di SD Al Falah 
Surabaya. Selanjutnya beliau juga 
berharap agar Al Falah mampu menjaga 
mutu dan kualitas sekolah. Lulusan 
Al Falah harus mempunyai prestasi 
akademik, akhlaq serta perilaku yang 
baik. Beliau yakin anaknya akan sukses 
dengan sekolah di Al Falah.

Saran beliau agar di masa 
mendatang SD Al Falah menggunakan 
bahasa asing (Arab dan Inggris) sebagai 
bahasa pengantar. Saat ini di Al Falah 
sudah ada hotspotnya, mudah-mudahan 
bisa dimanfaatkan dengan baik sehingga 
anak-anak tidak gagap teknologi. 

Ada kebiasaan yang positif dan 
sering dilakukan oleh keluarga pak 
Mas’ud di saat waktu luang yang 
mungkin bisa dicontoh, diantaranya 
adalah pergi ke toko buku, pergi ke 
sawah/ tambak dan browsing internet 
untuk mencari dan menambah 
pengetahuan. (Rizki)

 Saat ini beliau diamanahi seorang 
istri yang bernama Hj. Heny Diah 
Anggriani, SS. yang bekerja wiraswasta/ 
pedagang di Royal Plaza dan City of 
Tomorrow. Bersama istrinya, beliau 
dikaruniai dua orang anak putri.  Anak 
pertamanya bernama Hana Aulia Diah 
yang biasa disapa Nana (alumni SD Al 
Falah Surabaya), saat ini duduk di kelas 
1 SMPN 32 Surabaya. Sedangkan anak 
kedua bernama Aulia Zahratus Sarah 
biasa dipanggil Ara masih di kelas 3 SD 
Al Falah Surabaya. 

Ibarat pepatah, “kacang gak ninggal 
lanjaran” atau “buah jatuh tidak jauh dari 
pohonnya”, sang anak di sekolah pun 
memiliki banyak prestasi yang sangat 
membanggakan, prestasi yang pernah 
diperoleh ananda Ara diantaranya: Juara 
II lomba komputer logical thinking 
saat kelas 1, juara 1 lomba komputer 
sudoku saat kelas 2, dan juara 1 lomba 
menggambar dan mewarna saat kelas 2.

Memiliki anak yang pandai dan 
solihah adalah harapan semua orang 

Kerja Keras, Kepintaran dan Kedisiplinan

Keluarga
Bapak Ir. H. Mas’ud Khamid

Profi l
Orang Tua
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