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Dewan Redaksi

Tahun baru merupakan perpindahan suatu periode masa, yaitu dari periode masa yang 
lalu ke periode masa yang akan datang. Banyak hal yang sudah kita lakukan pada 
masa-masa yang lalu, berbagai aktivitas/ perbuatan sudah kita lakukan, hanya saja 
seberapa banyak perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu bernilai positif? Berapa 

banyak perbuatan-perbuatan positif yang kita lakukan itu bernilai ibadah? Berapa banyak 
ibadah-ibadah yang kita lakukan itu mendapatkan pahala karena keikhlasan kita, sehingga kita 
pantas untuk mendapatkan surga-Nya? Atau bahkan sebaliknya?

Sudah pernahkah kita menghitung, apakah hidup kita ini bernilai positif atau justru lebih 
banyak hal-hal negatif yang kita lakukan? Mari kita lakukan sekarang dan selalu kita lakukan 
setiap saat agar kita bisa memperbaiki hal-hal yang negatif menjadi positif, dari hal-hal yang 
tidak bernilai ibadah menjadi bernilai ibadah, dari hal-hal yang tidak ikhlas menjadi ikhlas 
di masa-masa yang akan data ng, sehingga kita benar-benar bisa berhijrah dari keburukan 
menuju kebaikan.

Sholat? Disaat orang lain segera menuju masjid untuk menjalankan sholat 
berjamaah ketika terdengar seruan adzan, sementara aku masih sering menunda 
sholatku, karena lebih mementingkan pekerjaan, acara TV, membaca buku, tidur, dan 
sebagainya.

Bekerja? Banyak diantara mereka mencari nafkah hanya karena Allah, mereka 
bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga (Istri/suami dan anak) agar mereka bisa 
tetap khusuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya, sementara 
aku, mungkin masih banyak dipenuhi rasa kesombongan, keangkuhan, iri dan 
dengki. Mungkin aku bekerja hanya untuk kepuasan diri, hanya supaya dibilang 
orang hebat, hanya untuk kepuasan nafsu      pribadi, hanya supaya bisa bergaul 
bebas dengan banyak orang, atau mungkin lebih buruk lagi dari itu.

Bersedekah? Bila kubersedekah mungkin masih ada yang memberatkan dalam 
hati, masih ada rasa su’udzon kepada sang penerima sedekah. Dan juga masih 
kumenghitung-hitung rizki yang diberikan Allah karena terlalu sedikit, padahal 
kan rejekiku itu sudah Allah tetapkan untukku…

Membaca Al Qur’an? masih lebih banyak aku membaca majalah atau 
membaca buku.Puasa sunnahku masih jarang dan selalu harus di ingatkan dan 
dimotivasi. Qiyammul Lail ku? masih belum kudapatkan kekusyu’an itu…Dan 
sampai hari ini, masih belum dapat kusenangkan hati kedua orang tuaku, dan 
masih aku bebani mereka dengan kewajiban mereka terhadapku.

Ya Allah kau ciptakan Manusia termasuk aku, dengan penuh kemuliaan, 
tetapi setelah ku tercipta, ku jalani hidupku dengan kenistaan. Ya Allah 
aku memang tidak semulia pada saat engkau ciptakan aku, tetapi apakah 
aku dapat terus berusaha untuk mendapatkan kemuliaan itu kembali 
dihadapanmu nanti di akhir hidupku? 

Ya Allah berilah aku kesempatan untuk memperbaiki diriku ini dan 
lebih dapat mendekatkan diriku pada-Mu. Dalam lisanku sering ku ucapkan 
bahwa Kaulah satu-satunya sesembahanku, tetapi dalam keseharianku KAU 
sering ku tinggalkan demi sesembahan yang lain, dunia.. Astaghfi rullah..

Ya Allah, jangan kau marah pada ku, jangan kau tarik hidayah ku…
Aku tak tau apa yang harus kuperbuat bila kudapatkan marah MU dan tak 
kupunya lagi hidayah Mu.

Dewan redaksi menerima 
tulisan dari seluruh guru 

dan karyawan dan siswa LPF 
berupa liputan kegiatan, opini 

pendidikan, karya siswa, 
liputan prestasi, liputan 

kegiatan komite, dan lain-
lainnya.

Bagi yang tulisannya dimuat 
akan mendapatkan imbalan 

yang sepantasnya.
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Drs. Luqman Chakim, M.M.
(Kepala Bidang Pemberdayaan LPF)

F ajar 1 Muharram 1430 H 
menyingsing di ufuk Timur. 
Hari itu  yang bertepatan 
dengan 29 Desember 2008.  

Ratusan keluarga guru, karyawan,  dan 
segenap aktivis sekolah dan masjid Al 
Falah  keluar dari rumahnya  dengan 
berpakaian putih hijau menuju sekolah 
Al Falah . Di halaman sekolah itu mereka 
bertemu , saling bersalaman saling 
tersenyum, saling memperkenalkan 
anggota keluarganya. “Selamat tahun 
baru Hijriah 1430 H. Semoga hari esok 
kita menjadi lebih baik daripada hari ini.” 

Tak lama kemudian mereka 
berkumpul dibawah sebuah tenda 
besar untuk mengikuti serangkaian 
acara dan tausiyah mencari makna 
tahun baru Hijriyah, mengenang betapa 
Rasulullah berjuang dengan amat berat 
untuk menegakkan risalah Allah untuk 
memperbaiki peradaban manusia dari 
kegelapan menuju cahaya Allah yang 
terang benderang .

 Selesai memahami dan 
menemukan makna hijrah tak lama 
kemudian rombongan besar berpakaian 
serba hijau putih itu melakukan 
simbol perjalanan  hijrah dari sekolah 
menyusuri jalanan utama  Raya Darmo 
Surabaya sambil mensyiarkan makna 
hijrah pada khalayak yang melintas 
di jalanan yang mulai ramai oleh lalu 
lalangnya berbagai jenis kendaraan. 

Itulah sedikit gambaran bagaimana 
ekspresi civitas keluarga besar Lembaga 
Pendidikan  Al Falah (LPF) dalam 
memperingati  1 Muharram 1430 H.    

Allah berfirman, “Barang siapa yang 
berhijrah di jalan Allah niscaya mereka 
mendapati di muka bumi ini tempat 
hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. 
Barangsiapa yang keluar dari rumahnya 
dengan maksud berhijrah kepada Allah 
dan rasul-Nya, kemudian kematian 
menimpanya (sebelum sampai ke tempat 
yang dituju), maka sungguh telah tetap 
pahalanya di sisi Allah. Dan Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang.” 
(terjemahan QS An-Nisa: 100)

Sejarah telah kita lalui, banyak 
kisah yang telah terlewatkan, namun 
sedikit di antara kita yang menyadari, 
bahkan kadangkala tidak mengerti akan 
esensi yang terkandung dalam sejarah 
yang pernah dilalui, padahal Allah tidak 
menjadikan suatu peristiwa dengan 
sia-sia. Ada ibrah (pelajaran) yang patut 
diambil dan diingat untuk dijadikan 
barometer kehidupan yang akan dijelang. 
“Sesungguhnya dalam kisah-kisah mereka 
itu terdapat pengajaran bagi orang-orang 
yang mempunyai akal. Itu bukanlah cerita 
yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan 
(kitab-kitab) yang sebelumnya dan 
menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai 
petunjuk dan rahmat bagi kaum yang 
beriman.” (terjemahan QS Yusuf: 111)

Banyak sejarah dan peristiwa yang 
telah digoreskan oleh Nabi Muhammad 
SAW- sang panglima para nabi, penyeru 
kebaikan, pendobrak kebatilan dan 
pembawa rahmat ke segala penjuru 
alam- sejak Nabi SAW dilahirkan dari 
rahim ibunya hingga selesai menunaikan 
tugasnya sebagai utusan Allah dengan 
hasil terbentuknya komunitas yang 
beriman kepada Allah, bebas dari 
kemusrikan, kekufuran dan kemunafikan, 
sekaligus komunitas yang selalu 
memberikan dan memelihara keamanan, 
kesejahteraan, dan ketenteraman, baik 
terhadap sesama muslim maupun 
nonmuslim yang hidup di sekitar mereka.

Di antara goresan sejarah yang 
sangat monumental dalam perjalanan 
hidup Rasulullah SAW adalah peristiwa 
hijrah Rasulullah SAW dan sahabatnya 
dari kota Mekkah ke kota Madinah. Dalam 
peristiwa tersebut tampak sosok manusia 
yang begitu kokoh dalam memegang 
prinsip yang diyakini, tegar dalam 
mempertahankan aqidah, dan gigih 
dalam memperjuangkan kebenaran. 
Sehingga, sejarah pun dengan bangga 
menorehkan tinta emasnya untuk 
mengenang sejarah tersebut agar 
dapat dijadikan tolok ukur dalam 
pembangunan masyarakat madani dan 
rabbani, tegak di atas kebaikan, tegas 
terhadap kekufuran, dan lemah lembut 
terhadap sesama muslim.

Memetik Makna Hijrah
di LPF Surabaya
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Pengertian Hijrah
Para ahli bahasa berbeda pendapat 

dalam mengartikan kata hijrah, namun 
kesemuanya berkesimpulan bahwa 
hijrah adalah menghindari atau 
menjauhkan diri dari sesuatu, baik 
dengan raga, lisan dan hati. Hijrah 
dengan raga berarti pindah dari suatu 
tempat menuju tempat lai n, seperti 
fi rman Allah, “Dan pisahkanlah mereka 
dari tempat tidur mereka.” (terjemahan 
QS An-Nisa: 34). Hijrah dengan lisan 
berarti menjauhi perkataan kotor 
dan keji, seperti fi rman Allah, “Dan 
bersabarlah terhadap apa yang 
mereka ucapkan dan jauhilah mereka 
dengan cara yang baik.” (terjemahan 
QS Muzammil: 10). Sementara hijrah 
dengan hati berarti menjauhi sesuatu 
tanpa menampakkan perbuatan, 
seperti fi rman Allah, “Berkatalah rasul, 
ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku 
menjadikan Al Qur’an ini suatu yang 
tidak diacuhkan.” (terjemahan QS Al-
Furqan: 30). Bisa juga berarti dengan 
semuanya, seperti fi rman Allah, 
“Dan perbuatan dosa, maka jauhilah.” 
(terjemahan QS Al Muddatstsir: 5).

Makna hijrah menurut Al-Qur’an 
memiliki beberapa pengertian. Kata 
hijrah disebutkan dalam Al-Qur’an lebih 
28 kali di dalam berbagai bentuk dan 
makna; ada dalam bentuk kata kerja 
untuk masa lampau yaitu sebanyak 
12 kali, atau kata kerja untuk masa 
sekarang dan akan datang yaitu 
sebanyak 3 kali, atau dalam bentuk 
perintah sebanyak 6 kali, masdar (kata 
keterangan) yaitu sebanyak 1 kali, 
ataupun dalam bentuk subjek, yaitu 
sebanyak 6 kali, baik dalam bentuk 

Fokus

kemaksiatan dan menyembah 
berhala, seperti dalam fi rman Allah, 
“Dan perbuatan dosa, maka jauhilah.” 
(terjemahan QS Mudatsir: 5) dan fi rman-
Nya, “Dan bersabarlah terhadap apa yang 
mereka ucapkan dan jauhilah mereka 
dengan cara yang baik.” (terjemahan QS 
Muzammil: 10)

Kedua ayat di atas turun di masa 
Rasulullah SAW memulai dakwah. Pada 
saat itu Nabi SAW diperintahkan oleh 
Allah untuk menjauhi diri dari perbuatan 
keji dan mungkar, dari mengikuti 
perbuatan syirik dan dosa seperti yang 
dilakukan oleh orang musrik di kota 
Mekkah saat itu. Sehingga, dengan hijrah; 
hati, perkataan, dan perbuatan menjadi 
bersih dari segala maksiat, dosa, dan sirik.

Di samping itu Allah juga 
memerintahkan beliau untuk bersabar 
terhadap cacian, cercaan, makian, siksaan, 
intimidasi, dan segala bentuk penolakan 
yang bersifat halus maupun kasar, serta 
berusaha untuk menghindar dari mereka 
dengan cara yang baik.

Cara ini pula yang diterapkan oleh 
Rasulullah dalam berdakwah kepada para 
sahabatnya hingga pada akhirnya beliau 
berhasil mencetak generasi yang berjiwa 
bersih, berhati suci, bahkan membentuk 
generasi yang ideal, bersih dari 
kemusrikan, kekufuran, dan kemunafi kan, 
kokoh dan tangguh, serta memiliki ikatan 
ukhuwah islamiyah yang erat. Padahal 

tunggal1 kali, atau jamak umum 4 kali, 
atau khusus wanita 1 kali.

Adapun makna hijrah itu sendiri 
seperti yang terkandung dalam ayat-
ayat Al-Qur’an adalah sebagai berikut:
1. Hijrah berarti mencela sesuatu yang 

benar karena takabur, seperti fi rman 
Allah, “Dengan menyombongkan 
diri terhadap Al Quran itu dan 
mengucapkan perkataan-perkataan 
keji.” (terjemahan QS Al Mu’minun: 67) 

2. Hijrah berarti pindah dari suatu 
tempat ke tempat yang lain guna 
mencari keselamatan diri dan 
mempertahankan aqidah. Seperti 
fi rman Allah, “Barangsiapa yang 
berhijrah di jalan Allah niscaya mereka 
mendapati di muka bumi ini tempat 
hijrah yang luas dan rezeki yang 
banyak.” (terjemahan QS An-Nisa: 100) 

3. Hijrah berarti pisah ranjang antara 
suami dan istri, seperti fi rman Allah, 
“Dan pisahkanlah mereka dari tempat 
tidur mereka.” (terjemahan QS An-Nisa: 
34) 

4. Hijrah berarti mengisolasi diri, seperti 
ucapan ayahnya Nabi Ibrahim kepada 
beliau, “Dan tinggalkanlah aku dalam 
waktu yang lama.” (terjemahan QS 
Maryam: 46) 

Hakikat Hijrah
Dari makna hijrah di atas dan 

melihat perjalanan dakwah Rasulullah 
SAW seperti yang terekam dalam 
ayat-ayat Al Quran Al Karim, dapat 
disimpulkan bahwa hakikat hijrah 
terbagi dalam dua bagian seperti 
berikut.

1. Menyucikan diri
Hijrah dalam arti menjauhi 
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Gemerlap Tahun Baru:
Perbaiki diri menuju rida Ilahi
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sebelumnya mereka tidak mengenal 
Islam bahkan phobi terhadapnya. 
Setelah mengenal Islam dan hijrah ke 
dalamnya, mereka justru menjadi pionir 
bagi tegaknya ajaran Islam. Kisah sang 
khalifah Umar bin Khathab RA menarik 
untuk kita simak. Beliau di masa awal 
dakwah sebelum memeluk Islam dikenal 
dengan julukan penghulu para pelaku 
kejahatan, namun setelah hijrah beliau 
menjadi pemimpin umat yang disegani, 
tawadlu dan suka menolong orang 
miskin, beliau menjadi ikon tegaknya 
ajaran Islam.

Begitu pula dengan kisah Khalid 
bin Walid, Abu Sofyan dan sahabat yang 
lainnya yang menjadi bukti kongkret 
akan perjalanan hijrah mereka dari 
kegelapan, kekufuran, dan kemaksiatan 
menuju cahaya Allah. Karena itu pula 
Rasulullah SAW pernah bersabda, 
“Sebaik-baik kalian di masa jahiliyah, 
sebaik-baik kalian di masa Islam, jika 
mereka mau memahami.”

Hijrah secara umum artinya 
meninggalkan segala macam bentuk 
kemaksiatan dan kemungkaran, baik 
dalam perasaan (hati), perkataan dan 
perbuatan.

Hijrah ini juga merupakan 
sunnah para nabi sebelum Rasulullah 
SAW diutus. Allah telah memerintah 
para utusannya untuk melakukan 
perbaikan diri terlebih dahulu. 
Seperti nabi Ibrahim, di saat mencari 

dalam komunitas tersebut rusak, 
sebaliknya kebaikan suatu komunitas 
bergantung pada individu itu 
sendiri.  Masalahnya dalam rangka 
membentuk komunitas yang bersih, 
taat kepada Allah dan syariat-syariat-
Nya, pengondisian sisi internal melalui 
pembersihan jiwa dan raga dari 
segala kotoran, baik hissi (batin) dan 
zhahiri (tampak) merupakan hal yang 
sangat mendasar sebelum melakukan 
perbaikan pada sisi eksternal.

Demikianlah yang seharusnya 
kita pahami akan makna dan hakikat 
hijrah di tengah krisis multidimensi 
yang sudah lama menggejala dalam 
tubuh umat Islam serta diperparah 
dengan terkikisnya norma-norma Islam 
dalam tubuh mereka. Perlu adanya 
pembenahan diri sedini mungkin, 
diawali dari diri sendiri, lalu anggota 
keluarga, lingkungan sekitar, dan 
masyarakat luas.
2.  Pindah dari Suatu Tempat 
 ke Tempat yang Lain

Dalam ayat-ayat yang berkenaan 
tentang hijrah banyak kita temukan 
bahwa mayoritas dari pengertian 
hijrah adalah pindah dari suatu tempat 
ke tempat yang lainnya, atau secara 
spesifik berarti pindah dari suatu tempat 
yang tidak memberikan jaminan akan 
perkembangan dan keberlangsungan 
dakwah Islam serta menjalankan syariat 
Islam ke tempat yang memberikan 
keamanan, ketenangan, dan 
kenyamanan dalam menjalankan syariat 
Islam tersebut.

Namun hijrah dalam artian pindah 
tempat tidak akan berjalan dan 
terealisasi jika hijrah dalam artian yang 
pertama belum terwujud. Bagaimana 
mungkin seseorang atau kelompok 
sudi melakukan hijrah (pindah) dengan 
menempuh perjalanan yang sangat 
jauh, meninggalkan keluarga, harta, dan 
tempat tinggal ke tempat yang sama 
sekali belum dikenal, tidak ada sanak 
famili, harta yang menjanjikan, kecuali 
dengan keimanan yang mantap dan 
keyakinan yang matang kepada Allah.

Dengan berhasilnya hijrah yang 
pertama secara otomatis mereka 
pun siap melakukan hijrah yang 
kedua. Tujuannya mempertahankan 
akidah walaupun taruhannya 
nyawa. Diperlukan kesiapan untuk 

kebenaran hakiki dan menemukannya, 
beliau berkata kepada kaumnya, 
“Sesungguhnya saya akan pergi menuju 
Tuhan saya, karena Dialah yang akan 
memberi hidayah kepada saya”. 

Begitu pula dengan kisah nabi 
Luth. Saat beliau menyerukan iman 
kepada kaumnya, walaupun kaumnya 
mendustakannya, bahkan mengecam 
dan mengancam akan membunuhnya, 
beliau tetap dalam pendiriannya 
dan berkata, “Sesungguhnya saya 
telah berhijrah menuju Tuhan saya, 
sesungguhnya Dialah yang Maha Perkasa 
dan Bijaksana.”  (terjemahan QS Al-
Ankabut: 26)

Hijrah sangat berat karena di 
samping harus memiliki kesabaran, 
juga dituntut untuk memiliki ketahanan 
ideologi dan keyakinan agar tidak 
mudah terbujuk rayuan dan godaan 
dari kenikmatan dunia yang fana, 
serta memiliki ketangguhan diri dan 
tidak mudah lentur saat mendapatkan 
cobaan atau siksaan yang setiap 
saat menghadangnya, berusaha 
membedakan diri walaupun kita hidup 
bersama karena ciri khas seorang 
muslim sejati “yakhtalitun walaakin 
yatamayyazun” (bercampur baur 
namun memiliki ciri khas tersendiri dan 
tidak terkontaminasi).

Urgensi hijrah sangatlah besar. 
Suatu komunitas tidak akan menjadi 
baik kalau setiap individu yang ada 
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Fokus

meninggalkan segala apa yang mereka 
miliki dan cintai, siap berpisah dengan 
keluarga dan sanak famili, bahkan siap 
meninggalkan tanah kelahiran mereka.

Salah satu contoh kongkret yang 
dapat dijadikan ibrah adalah hijrahnya 
Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, seorang 
pemuda yang pada awalnya terkenal 
dengan lelaki yang ganteng dan 
rupawan, kaya raya, namun karena 
akidah yang sudah melekat di hatinya, 
beliau rela meninggalkan semuanya. 
Karena orang kafi r melarang beliau 
berhijrah jika hartanya ikut dibawa, 
akhirnya dengan berbekal seadanya 
beliau pergi melaksanakan hijrah, dan 
ketika Rasulullah SAW mendengar kabar 
tersebut, beliau pun bersabda sambil 
memuji apa yang dilakukan Suhaib, 
“beruntunglah Suhaib, beruntunglah 
Suhaib!”

Oleh karena beratnya perjalanan 
hijrah Allah memposisikannya sebagai 
jihad yang besar dan menyejajarkannya 
dengan iman yang kokoh. Kita bisa 
melihatnya dalam ayat-ayat Al Quran. 
Allah menyebutkan kedudukan hijrah 
ini dan ganjaran bagi mereka yang 
melakukan hijrah.

Kedudukan Hijrah
1. Hijrah merupakan simbol iman yang 

hakiki (manifestasi iman sejati), 
bahwa seorang yang berhijrah 
berarti telah mengikrarkan diri 
dengan beriman kepada Allah dan 
Rasul-Nya, sedangkan aplikasi dari 
keimanan tersebut adalah siap dan 
rela meninggalkan segala sesuatu 
yang akan terjadi seperti hijrah 
demi mempertahankan akidah yang 
diyakini. Karena, hakikat iman adalah 
pengakuan melalui lisan, dibenarkan 
dalam hati, dan diaplikasikan dalam 
perbuatan, sedangkan hijrah di sini 
merupakan salah satu dari wacana 
tersebut (QS Al Baqarah: 218, Al Anfal: 
72 dan 74, Al Ahzab: 6). 

2. Hijrah merupakan ujian dan cobaan, 
karena setiap orang yang hidup pasti 
akan mendapatkan suatu cobaan, 
terutama bagi orang yang beriman, 
sebesar apa keimanan seseorang 
maka sebesar itu pula cobaan, ujian, 
dan fi tnah yang akan dihadapi. 
Meninggalkan harta, keluarga, sanak 
famili, dan tanah air merupakan 

cobaan yang sangat berat, 
apalagi tempat yang dituju masih 
mengambang, sangat tidak bisa 
dibayangkan akan kerasnya ujian dan 
cobaan yang dihadapi saat manusia 
sudah mengikrarkan diri sebagai 
hamba Allah (QS 16: 110) 

3. Hijrah sama derajatnya dengan 
jihad karena hijrah merupakan salah 
satu cara mempertahankan akidah 
dan kehormatan diri, Allah SWT 
menyejajarkannya dengan jihad di 
jalan-Nya yang ganjarannya pun 
sama dengan jihad (Al Baqarah: 218, 
Al Anfal: 72 dan 74). 

Ganjaran Orang yang Berhijrah
Ganjaran orang yang melakukan 

hijrah karena Allah berlimpah dan 
mendapat tempat serta derajat yang 
tinggi di sisi Allah. Hal itu bisa kita lihat 
dalam fi rman Allah yang berkenaan 
tentang ganjaran bagi orang yang 
berhijrah sebagai berikut.

• Rezeki yang berlimpah di dunia 
 (QS An-Nisa: 100, Al Anfal: 79) 
• Kesalahan dihapus dan dosa 

diampuni (QS Ali Imran: 195) 
• Derajatnya ditinggikan oleh Allah 
 (QS At Taubah: 20) 
• Kemenangan yang besar 
  (QS At Taubah: 20 dan 100) 
• Tempat kembalinya adalah surga 
 (At Taubah: 20-22) 
• Mendapatkan ridha dari Allah 
 (At-Taubah: 100) 

Kalau kita lihat dari kenikmatan 
yang diberikan oleh Allah SWT kepada 
mereka yang mau mengorbankan diri 
dalam mempertahankan keimanan, 
mungkin tidak sebanding, karena begitu 
banyaknya kenikmatan yang diberikan, 
kenikmatan di dunia yang berupa 
rezeki yang berlimpah, kelapangan 
tempat tinggal, dan kenikmatan akhirat, 
dosa-dosa diampuni, derajat yang 
tinggi di sisi Allah, dan mendapatkan 
kemenangan yang besar serta surga 
yang luasnya seluas antara langit dan 
bumi sebagai tempat kembali yang 
kekal. Namun yang lebih utama 
dari semua janji tersebut adalah 
mendapatkan ridla Allah sehingga 
dengan ridla Allah ke manapun 
orang yang diridhai itu berada, 
Allah akan selalu berada di sisinya, 

kehidupannya akan terjamin, dan yang 
lebih utama mendapat kenikmatan yang 
besar yaitu dapat melihat Allah di akhirat 
kelak.

Relevankan Melakukan Hijrah pada 
Saat Ini? Melihat kenyataan yang ada 
memang hijrah pada saat ini masih 
sangat relevan untuk diterapkan terutama 
yang berkaitan dengan hijrah nafsiyah 
(individu). Dengan berusaha menjauhkan 
diri dari perbuatan yang menyimpang dan 
berusaha memperbaiki diri untuk bersih 
dari segala perbuatan kotor, sehingga 
hati, jiwa, dan raga serta segala perbuatan 
menjadi suci. Setelah itu kita berusaha 
menghijrahkan keluarga, kerabat, 
lingkungan, dan masyarakat hingga pada 
akhirnya membentuk komunitas yang 
siap melakukan hijrah. “Barang siapa yang 
berhijrah di jalan Allah niscaya mereka 
mendapati di muka bumi ini tempat hijrah 
yang luas dan rezki yang banyak. Barang 
siapa yang keluar dari rumahnya dengan 
maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-
Nya, kemudian kematian menimpanya 
(sebelum sampai ke tempat yang dituju), 
maka sungguh telah tetap pahalanya di 
sisi Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang.” 

 Selamat tahun baru 1430 H. Semoga 
kita selalu hijrah agar menjadi lebih baik. 

Merenung : 
Perbanyaklah Muhasabah,
ingat dosa masa lalu, selanjutnya perbaikilah!
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Membangun Budaya Unggul

Budaya sebagai produk 
manusia selalu mengalami 
perkembangan. Ilmu 
pengetahuan dan teknologi 

(iptek) sebagai bagian dari budaya, 
tentu mengalami perubahan pula. 
Dalam konteks sejarah, ketertinggalan 
budaya masa lalu dibanding dengan 
budaya masa kini biasa saja. Namun dari 
perkembangan itu seharusnya dapat 
ditemukan hikmah atau makna.

Pada setiap fase perkembangan 
budaya selalu ada motivasi dasar yang 
menjadi  inspirasi (sistem nilai) yang 
mengilhami budaya tersebut.  Sistem 
nilai yang di anut akan menentukan 
cara pandang, pengembangan, dan 
pemanfaatannya . 

Lembaga Pendidikan Al Falah (LPF) 
Surabaya sebagai sebuah lembaga 
yang memberikan layanan pendidikan 
kepada masyarakat selalu membaca 
dan berusaha menyesuaikan dengan 
dinamika  kebutuhan masyarakat tanpa 
mengabaikan faktor dasar idealisme 
pengembangan pendidikan Islam yang 
semuanya bersumberkan Al Quran dan 
Al Hadis.

Perubahan adalah sebuah 
keharusan dan bersifat alami. Pada saat 
dan kondisi tertentu  perubahan harus 
dilakukan baik untuk mempertahankan 
maupun meningkatkan kinerja suatu 
sistem. Perubahan bisa terjadi pada 
tataran paradigma, falsafah, manajemen 
maupun teknis operasional.

Dalam menerjemahkan visi  LPF 
tahun 2008 – 2013 ada beberapa 
pertimbangan untuk menentukan 
bentuk pengembangan LPF ke depan, 
yaitu tren global pendidikan, kebijakan 
nasional, dan kondisi riil LPF sendiri. 
Dengan beberapa pertimbangan 
tersebut LPF menetapkan tujuan 
besar atau strategic objective-nya  yaitu 
mengantarkan LPF sebagai lembaga 
pendidikan  yang mendapat pengakuan 
internasional (internationally recognized) 
yaitu sebagai sekolah yang rahmatan lil 
alamin dengan strategi operasionalnya 
image building, intellectual capital 
strengthening,  dan networking 
development.

Dalam mencapai strategic objective 
yaitu internationally recognized 
memerlukan kapitalisasi intelektual  
seperti  peningkatan kualitas guru yang 
akan berdampak pada peningkatan 
layanan dan  kualitas siswa, fasilitas 
akademik, serta penelitian dan karya 
ilmiah. 

Khusus yang terkait dengan 
peningkatan kualitas guru dan siswa, 
sebagai dasar dari pengembangan 
kompetensi yang beragam dari potensi 
yang berbeda pada masing-masing 
diri siswa adalah pengembangan 
dan pematangan akhlak  kepada 
Allah dan Rasul, guru dan orang tua, 
sesama,  lingkungan, dan diri sendiri, 
pematangan pada skill komunikasi  
(baca, tulis, bicara dan  mendengar) serta 

pengembangan logika. Tiga hal ini adalah 
bekal dasar yang akan mengantarkan 
kepada para siswa untuk sukses dan siap 
hidup  sesuai dengan tuntutan zaman, 
yang hakikatnya adalah dalam berbagai 
sistem pendidikan baik formal maupun 
informal pemenuhan kebutuhan materi 
dan nonmateri manusia harus dipenuhi 
secara seimbang, begitu pula dengan 
pembelajaran duniawi dan ukhrowi. 

Untuk itu LPF sebagai Lembaga 
Pendidikan yang dinamis harus melakukan 
investasi di bidang yang terkait langsung 
dengan intellectual capital. Untuk 
melakukan kapitalisasi intelektual juga 
diperlukan kapitalisasi fi nancial, sehingga 
integrasi sistem keuangan dan pengelolaan 
serta pemanfaatan aset serta aksesnya 
secara lebih produktif menjadi sebuah 
keharusan. Insya-Allah secara terus 
menerus hal tersebut akan ditata dan 
dikembangkan.

Lembaga Pendidikan Al Falah Surabaya 
dalam perjalanan perjuangannya  tidak 
bisa dilepaskan dari semangat, spirit, 
dan moralitas kepahlawanan. Spirit dan 
moralitas kepahlawanan tersebut adalah 
kerja keras, optimisme  dan kesediaan diri 
(secara ikhlas) untuk memberikan lebih 
dari kewajibannya yang disertai dengan 
keyakinan bahwa pemberian yang lebih 
tersebut dijadikan sebagai investasi jihad 
dan kemasyarakatan, yang pada saatnya 
nanti  akan diperoleh kemanfaatan 
yang lebih pula. Semangat , spirit, dan 
moralitas kepahlawanan tersebut masih 
sangat relevan yang akan dan harus selalu 
dipertahankan dan ditumbuhkan sebagai 
modal untuk membangun LPF ke depan.

Budaya Unggul
Dalam menerjemahkan visi  LPF 

tahun 2008 – 2013 ada beberapa 
pertimbangan untuk menentukan 
bentuk pengembangan LPF ke depan, 
yaitu tren global pendidikan, kebijakan 
nasional, dan kondisi riil LPF sendiri. 
Dengan beberapa pertimbangan 
tersebut LPF menetapkan tujuan 

strategic objective-nya  yaitu 
mengantarkan LPF sebagai lembaga 
pendidikan  yang mendapat pengakuan 

internationally recognized) 
yaitu sebagai sekolah yang rahmatan lil 

 dengan strategi operasionalnya 
image building, intellectual capital 

dan networking 
pengembangan logika. Tiga hal ini adalah 
bekal dasar yang akan mengantarkan 
kepada para siswa untuk sukses dan siap 

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

Tradisi Belajar :  Pembinaan dalam upaya meningkatkan kualitas diri
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Ruang LPFRuang LPF

Untuk mendapatkan apa yang  
dicita-citakan, LPF akan dan harus 
membangun tradisi, kebiasaan (habit) 
yang membentuk budaya LPF yang pada 
akhirnya membentuk lingkungan yang 
mampu “mengajak” seluruh keluarga 
besar LPF untuk selalu  berprestasi dan 
berdedikasi di dalam membangun LPF. 

Pencapaian target tujuan bukanlah 
sesuatu yang datang secara tiba-tiba, 
akan tetapi memerlukan persyaratan 
(termasuk kesesuaian tradisi) 
perencanaan, aktivitas, dan sumber 
daya. Pada konteks inilah pentingnya 
kita membangun tradisi, agar aktivitas 
yang kita rancang dapat berjalan secara 
efektif dalam mencapai target-target 
yang telah ditetapkan.

Dengan tradisi, kebiasaan, dan 
budaya yang sudah terbangun, prestasi 
yang dicapai dengan aktivitas yang 
memerlukan eff ort luar biasa (extra 
ordinary) , terasa menyenangkan  dan 
akan bersifat alami. Tidak ada sesuatu 
yang berat kalau segala sesuatu yang 
dilakukan sudah menjadi sebuah 
kebiasaan. Berprestasi pun juga 
demikian, sehingga akan muncul suatu 
atribut, berprestasi itu sudah biasa bagi 
LPF. 

Ada enam tradisi yang ingin 
dibangun. Pertama, tradisi keilmuan 
yang tercermin dalam aktivitas belajar 
dan mengajar bagi seluruh warga LPF. 

Dengan tradisi dan budaya keilmuan 
yang kokoh, LPF akan memiliki otoritas 
keilmuan sehingga akan lebih akrab 
dengan potensi dan sumberdaya yang 
dimiliki untuk menjawab persoalan-
persoalan baik yang sifatnya kekinian 
maupun antisipatif dan strategis ke 
depan. 

Kedua, tradisi kerja keras. Tradisi 
ini sebagai bagian dari etos kerja yang 
sangat penting untuk ditumbuhkan. 
Tidak ada cara yang lebih mulia untuk 
mengejar ketertinggalan, mencapai 
suatu cita-cita kecuali menumbuhkan 
semangat kerja keras. 

Ketiga, tradisi kerjasama . Semua 
kegiatan di LPF tidak akan mengarah 
pada image super man tetapi super 
team sehingga kerjasama satu dengan 
yang lain menjadi keniscayaan dalam 
mencapai cita-cita besar LPF. 

Keempat, tradisi syukur. Semua 
yang terjadi pasti membawa hikmah, 
semua yang ada tidaklah ada yang 
sia-sia sesuai dengan ayat Allah, 
oleh karenanya sudah selayaknya 
sikap syukur  terus dibangun untuk 
mengiringi sikap optimisme bahwa 
kita harus selalu berusaha lebih 
baik, sementara penentuan hasilnya 
diserahkan kepada Allah. Hal ini akan 
mendatangkan rasa tenteram, damai. 
Produktivitas kerja pun akan menjadi 
lebih tinggi. 

Kelima, tradisi disiplin yang 
sangat berpengaruh pada percepatan 
produktivitas LPF. Mengapa? Karena 
kunci dari kelancaran perputaran segala 
aktivitas adalah disiplin di segala bidang. 

Keenam, tradisi saling 
mengingatkan dan mau diingatkan, 
sesuai dengan ayat Allah dalam QS 
Al Ashr, sehingga  tidak akan terjadi 
sebuah kesalahan yang berlanjut dan 
tidak terselesaikan karena semua warga 
LPF yang selalu transparan dalam 
melaksanakan segala aktivitasnya yang 
sekaligus menjadi bagian dakwah.

Kita berharap pengembangan 
LPF ke depan lebih sistematis, terukur, 
efektif karena telah didukung dengan 
tradisi, kebiasaan, dan budaya unggul. 
Insya-Allah LPF semakin mandiri 
dan lebih berkemampuan untuk 
berkompetisi (competitiveness) sebagai 
salah satu pilar pengembangan LPF ke 
depan serta berdaya tahan tangguh 
dalam keberlanjutan (sustainability). 
Prinsip tersebut bukan saja penting 
karena didasarkan pada kaidah dasar 
teori pembangunan, tetapi juga 
didasarkan pada psiko-sosial, sebagai 
pengejawantahan penghormatan 
kepada para pendahulu. Karena itu, apa 
saja yang sudah dicapai sebelumnya 
seharusnya menjadi bagian modal untuk 
pengembangan selanjutnya. Jangan 
lupa dengan sejarah.

Tradisi Kerja sama:
Upaya membentuk super tim yang handal 
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Kepada anak cucunya  yang 
masih kecil, sambil guyonan, 
dulu para orang tua desa 
sering bilang, anak yang berani 

sama ibu bisa kuwalat. Konon kuwalat 
diartikan sebagai kepala njungkir ke 
bawah mirip jambu mente. Terjemahan 
sekarang mungkin identik dengan 
menderita, sengsara, atau durhaka. 

Walaupun terkesan jadul (kuno), 
pada guyonan itu sesungguhnya ada 
penandasan pendidikan dan nasihat 
yang amat dalam. Betapa sakralnya 
seorang ibu dalam sebuah keluarga. 
Betapa pentingnya seorang anak 
untuk hormat, patuh, memuliakan, dan 
memohon restunya. 

Anak mana yang tak rindu dengan 
lezatnya dongeng dari sang ibu. Betapa 
hangat dan nyamannya seorang bocah 
kecil dalam dekapannya. Disandarkannya 
kepala si kecil di bahunya yang  lembut, 
yang tak tergantikan oleh alas beludru 
atau sutera semahal apa saja. Saat 
anaknya kecil sang ibu tak kenal tidur 
panjang. Dalam kondisi melawan sakit 
pun ibu masih berusaha tersenyum buat 
menghibur anak-anaknya. Pendek kata, 
demi si buah hati jantung pun seakan 
diberikan. 

Jasa dan kemuliaan ibu memang 
benar-benar nyata dan tak terbandingkan 
dengan apa pun. Termasuk bila 
dibandingkan dengan bapak. Apalagi 
dengan jasa pejabat, politisi, atau  seribu 
janji para caleg yang marak terpampang 
seperti sekarang. 

Pada seorang ibu tersandang lekat 
fungsi sebagai mata hati keluarga. Ibulah 
yang biasanya tekun dan luwes  dalam 
mendidik anaknya. Dulu jarang ada ASI  
yang digantikan dengan susu formula. 
Sehingga, generasi ini akan kehilangan 
besar bila ganasnya dinamika kota 
sampai memancung fungsi ideal ibu.

Refleksi Peringatan Hari Ibu

Menjaga Fungsi Ibu
dalam Keluarga

Layaklah bila dalam pepatah 
dikatakan, kasih ibu sepanjang jalan, 
kasih anak sepanjang galah. Surga di 
bawah telapak kaki ibu. Wanita ibarat 
tiang negara, dan seterusnya. Bahkan, 
enam belas abad silam, jauh sebelum 
banyak pakar etika, saat ditanya oleh 
seorang sahabat tentang siapa orang 
yang pertama harus dihormati, baginda 
Rasul menjawab ibumu, ibumu, dan 
ibumu, lalu bapakmu. Kelugasan ulang 
jawaban itu menandastegaskan pula 
bahwa kemuliaan seorang ibu memang 
bukan mitos belaka. 

Sementara beberapa kejadian 
dalam berita sempat menodai jasa besar 
dan kemuliaan ibu yang telah lama 
bersenyawa dalam dirinya. Kebesaran 
dan kesakralan sang ibu seakan terkoyak. 
Di kota ini ada ibu yang tega membuang 
bayinya (Jawa Pos, 10 dan 12 Desember 
2008). Karena pailit seorang ibu bunuh 
diri bersama anaknya. Traffi  cking atau 
jual beli perempuan masih marak. ABG 
kita yang notabene juga calon ibu mulai 
sadis mengaborsi janin akibat pergaulan 
bebasnya. Malahan di Jakarta ada istri 
membunuh dan memutilasi suaminya. 

Seperti tak terhiraukan akan adanya 
resiko penyusutan fungsi ibu dalam 
keluarga. Apalagi di metropolis ini banyak 
sekali dalih emansipasi. Banyak aktivis 
gerakan perempuan yang seakan-akan 
mengajari Tuhan. Sudah kebablasan, 
ada tuntutan untuk mempersamakan 
sepenuhnya wanita dengan pria.

Akibatnya, karena tuntutan ekonomi, 
menjadi hal biasa bila banyak ibu yang 
menjadi TKW buruh di luar negeri. 
Makin banyak ibu yang berlomba 
untuk menjadi wanita karir dan tulang 
punggung ekonomi keluarga. Makin 
banyak pula yang tidak sempat mendidik 
dan mengasuh anak-anaknya. Sementara 
sang istri jadi wanita karir, menjadi TKW 
buruh ke luar negeri, tak sedikit pula 
suami yang sekadar jadi penjaga rumah 
saja. Terjadi jungkir balik antara fungsi ibu 
dan fungsi bapak dalam keluarga. 

Di kota sebesar Surabaya, lahirlah 
sektor-sektor jasa informal sekaligus 

sebagai simbol keterpaksaan atau 
penderitaan tak kentara. Misalnya 
pembantu rumah tangga, tukang cuci 
atau setrika, tukang pijat keliling, tukang 
tambal ban wanita, kuli bangunan 
wanita, dan sebagainya. Bila itu yang 
terjadi, tidakkah fungsi mulia seorang 
ibu dalam keluarga mulai terlindas oleh 
dinamika kota?

Karena itu, di metropolis ini sudah 
saatnya diperlukan revitalisasi fungsi 
ibu dalam keluarga. Ibu-ibu seharusnya 
makin diberdayakan, fungsinya 
diselaraskan, dan lebih dihormati. 
Seorang ibu tetap sebagai sumber 
teladan, kasih sayang, serta rujukan 
utama akhlak bagi anak-anaknya.

Kalau pun karena tugas harus sering 
meninggalkan rumah,  para ibu yang 
baik tetap menjaga intensitas komunikasi 
dengan anak-anaknya. Dalam konteks itu 
ukuran perhatian terhadap anak bukan 
sekadar berapa lama dalam sehari sang 
ibu dapat bertemu, tetapi pada seberapa 
kualitas komunikasi itu. Intensitas perlu 
dijaga. 

Revitalisasai fungsi ibu dalam 
keluarga metropolis dapat diwujudkan 
dalam  bentuk pengambilan kembali 
peran yang barangkali selama ini 
terlanjur dipasrahkan kepada pihak lain. 
Misalnya pendidikan anak dipasrahkan 
bongkokan kepada sekolah. Segala 
kebutuhan si anak sepenuhnya dilayani 
oleh pembantu. Orang tua seakan-akan 
tua cukup membiayai saja. 

Memang kaum ibu diciptakan dari 
tulang rusuk yang pipih, yang secara 
fi sik tidak setangguh tulang betis atau 
lengan. Namun, di balik tulang rusuk 
itu ada organ yang paling vital penanda 
kehidupan. Jantung namanya.    

Ibu adalah salah satu pilar ketahanan 
keluarga dan masyarakat. Para ibu juga 
menjadi pilar kehormatan bangsa. Karena 
itu jangan sampai pilar-pilar kehormatan 
itu menjadi rapuh. Merefl eksi peringatan 
hari ibu, bila fungsi ibu mulai terkoyak, 
mudah-mudahan terajut kembali. Ibu, 
pulanglah. Jasa besar dan cinta kasihmu 
tak mungkin tergantikan.

Drs. Jidi
Kepala SD Al Falah Surabaya  
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Sebagaimana tahun sebelumnya, 
Lembaga Pendidikan Al Falah Surabaya 
pada hari Senin 29 Desember 2008 
mengadakan kegiatan Gathering 
sebagai ajang silaturrahim dan ukhuwah 
diantara pegawai dan keluarganya 
yang dihadiri oleh seluruh pegawai dan 
keluarganya beserta para undangan 
dari Pengurus Yayasan Masjid Al Falah 
Surabaya, dan beberapa sponsorship.

Bersamaan dengan kegiatan Al 
Falah Gathering, Lembaga Pendidikan Al 
Falah juga melaunching website www.
alfalahsby.com yang sejak tanggal 23 
Oktober 2008 lalu sudah online di dunia 
maya. “LPF Sebagai sebuah Lembaga 
yang sejak awal mendeklarasikan diri 
sebagai Lembaga dakwah di bidang 
Pendidikan, maka seluruh kegiatan 
yang dilaksanakan harus mengarah 
pada upaya mengajak berbuat baik dan 
mencegah yang mungkar dan semua 
kegiatan harus berdasarkan pada Al 
Quran dan Sunnah Rasulullah SAW.” Kata 
ketua LPF, Ir. H. Abdulkadir Baraja, yang 
disampaikan pada saat memberikan 
sambutan.

Dalam kesempatan ini pula beliau 
berharap kepada kita semua agar di 
tahun baru 1430 Hijriah ini dijadikan 
sebagai momentum hijrah menuju 

Membangun Kebersamaan 
Melalui Gathering

yang lebih baik, momentum tahun 
perubahan yang tuntutannya tidak 
cukup hanya sekedar berkembang tapi 
lebih dari itu adalah berubah kearah 
yang lebih baik. Semua managemen 
harus melakukan langkah-langkah 
yang strategis dan inovatif, melakukan 
networking dengan seluruh potensi 
Pendidikan yang ada di Indonesia 
bahkan di Luar negeri.

Menyadari akan semakin beratnya 
tantangan ke depan, di tangan guru dan 
managemen sekolah lah yang memiliki 
kontribusi terbesar dalam kesuksessan 
sebuah sekolah. Oleh karena itu, 
diharapkan semua pegawai untuk 
terus berbenah dan 
mengembangkan diri, 
kembangkan continous 
improvement di semua 
lini managemen 
sehingga semua 
potensi berkembang 
dengan optimal, kita 
tidak mengembangkan 
Superman tapi super 
tim agar terjadi 
percepatan yang luar 
biasa.

Nah, sejalan 
dengan harapan 

tersebut di atas, salah satu upaya untuk 
memotivasi kinerja pegawai agar menjadi 
lebih baik, maka Lembaga Pendidikan Al 
Falah Surabaya dalam kesempatan yang 
sama memberikan penghargaan kepada 
sejumlah pegawai yang dinilai selama ini 
berprestasi dan telah ikut berperan aktif 
dalam upaya mengembangkan sekolah  
Al Falah di mana mereka bertugas.

Diantara penghargaan yang 
diberikan oleh LPF adalah Reward 
Umroh, reward ini diberikan kepada 4 
pegawai yang memiliki dedikasi dan 
loyalitas tinggi terhadap sekolah Al 
Falah, serta berprestasi, yaitu: 1) Ust. Drs. 
Sunarno (Staf SDM), 2) Ust. Drs. Imam 
Muzanni (guru SMP), 3) Ust. Drs. M. 
Dahlan (guru SD), dan 4) Usth. Sahadah 
Sri Winarti.

Penghargaan lainnya diberikan 
kepada beberapa pegawai yang sudah 
memiliki masa kerja di atas 20 tahun, 
di antaranya diberikan kepada: 1) Usth. 
Kusminah AW, S.Ag ( guru SD), 2) Usth. 
Muhayatin (guru TK), dan 3) Usth. Dra. Hj. 
Sumi Rahayu, MM. (Sekretaris Eksekutif ).

Diakhir sambutannya, Pak Kadir 
–biasa beliau dipanggil- menegaskan 
bahwa yakinilah kita semua hakekatnya 
adalah berdakwah, tengah berada di 
jalan Allah, tengah menebarkan cahaya 
Allah di bumi ini, menyeru kepada yang 
makruf dan menjauhkan dari yang 
mungkar. Maka saling memberi bantuan 
dan dukungan serta merapatkan barisan 
sangatlah diharapkan.

“Melalui  forum Al Falah Gathering 
kali ini kami mengucapkan selamat 
berjuang, selamat bersilaturrahim, 
selamat bergembira, semoga Allah SWT 
menyambungkan dan menguatkan kasih 
sayang di antara kita”. Ungkap beliau 
menambahkan.

Album LPF

Para pegawai penerima Reward Umroh

Para pegawai penerima Reward 20 Tahun masa kerja
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Lomba Antar Pegawai
untuk Peringati Muharram

sebanyak-banyaknya dan tidak rusak 
dalam waktu  2 menit. Kontan saja 
mereka berupaya berhati-hati dalam 
mengupasnya. Sulastri, misalnya ia 
bersama timnya begitu berhati-hati 
dalam mengupasnya. “ hati-hati bu, 
gigitnya pelan-pelan supaya tidak 
rusak”  katanya mengingatkan timnya. 
Tak mau kalah Arie Sukma Susandari 
tampak begitu berhati – hati, agar biji 
kuacinya tidak rusak “ sudah tiga hari, 
saya berlatih untuk mengikuti lomba ini 
“ akunya. 

Tak kalah menarik adalah lomba 
pesan rahasia. Tiap tim dengan ditutup 
mulutnya menggunakan kain harus 
menuliskan dengan jari dipunggung 
teman yang ada didepannya, sampai 
anggota yang terakhir diharuskan 
menuliskan pesan tersebut pada sehelai 
kertas. Dikarenakan mulut tiap peserta 
tersebut itu di tutup sehelai kain, maka 
tiap peserta berusaha menuliskan 
dengan sejelas-jelanya pesan tersebut 
di punggung temannya. Hasilnya 
tentu berbeda, salah seorang tim yang 
mendapat tugas menuliskan kata  “ 
baik“ malah menjadi “ baki” kontan saja 
peserta yang lain tertawa mendengar 
hasil akhir dari kata tersebut. “ perasaan 
saya tulisannya baki” kata Siti Maryam 
salah seorang peserta yang salah 
persepsi tersebut.

Di kelompok Bapak-bapak 
diadakan lomba bola tampah. Tiap tim 
terdiri dari 5 orang menaruh tampah 
diatas kepalanya. Disalah satu tampah 
diletakkan bola, maka setiap anggota 
mengestafetkan bola tersebut pada 
tampah yang ada di kepala temannya, 
dan menjaga supaya tidak jatuh. “ 
Sampai pusing rasanya, soalnya kepala 
ini harus seimbang dengan kepala 
teman “ kata Anwar Rosyadi salah 
seorang peserta. Tak sedikit peserta 
yang bolanya jatuh karena tim tersebut 
tidak seimbang.

 “Semua lomba yang kami adakan 
ini memiliki fi losofi  masing-masing” kata 
Siti Fauziah, S.Pd, ketua panitia Sparkling 
Muharram. Dalam lomba mengupas  
kuaci misalnya, tiap peserta dituntut 
untuk bersabar, agar mendapatkan 
hasil yang maksimal, sedangkan dalam 
lomba si buta mencari petunjuk, peserta 
diajarkan bagaimana mempercayai 
teman dalam timnya. “Semua lomba 
ini ditujukan agar para guru dan  
keluarganya menjadi tim yang solid 
dan mampu bekerja sama dalam tim, 
karena dari mereka, murid belajar hal-
hal positif. Dengan demikian, di tahun 
yang baru nanti mereka menjadi pribadi 
yang bersinar (sparkling), yang dapat 
menginspirasi murid-murid dan anak-
anaknya.“ pungkasnya.

Ibu-ibu berlomba mengupas kwaci

Bapak-bapak berlomba bola tampah

Tahun baru Hijriyah 1 
Muharram 1430, yang 
bertepatan pada tanggal 
29 Desember 2008 di 

peringati dengan cara yang unik. 
Dengan mengusung tema  “ Sparkling 
Muharram ”, lembaga Pendidikan Al 
Falah Surabaya mengajak 300 orang 
guru beserta 400 anggota keluarganya 
untuk meningkatkan kerja sama dalam 
kegiatan out door yang dikemas dalam 
berbagai jenis lomba secara tim dan 
karnaval Muharram dengan rute seputar 
jalan raya Darmo sampai taman Bungkul 
dan kembali lagi ke Taman Mayangkara. 

Bertempat di jalan Taman 
Mayangkara 2-4 Surabaya, Lomba 
yang diadakan dibagi dalam tiga 
kategori yaitu, lomba untuk Ibu-ibu, 
Bapak-bapak, dan anak-anak. Jenis 
lomba untuk Ibu-ibu diantaranya 
diantaranya lomba mengupas biji labu 
(Kuaci), lomba pesan berantai, dan 
lomba pesan rahasia. Lomba untuk 
Bapak-bapak diantaranya, lomba bola 
tampah, dan lomba Si Buta Mencari 
Petunjuk. Sedangkan untuk anak-anak 
diantaranya, lomba bola keranjang, 
puzzle, dan menggambar. 

Lomba-lomba ini dirancang untuk 
meningkatkan kekompakan pegawai 
dan keluarganya itu berlangsung seru. 
Pada lomba mengupas kuaci misalnya, 
tiap tim yang terdiri dari  5 orang harus 
berlomba untuk dapat mengupas kuaci 
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Album LPF

qurban yang ditempatkan di SMP 
Al Falah Deltasari, Waru, Sidoarjo. 
“Dengan tujuan untuk meningkatkan 
tali silaturrahmi antar pegawai 
Lembaga Pendidikan Al Falah serta 
dalam rangka pendistribusian daging 
qurban untuk para tetangga ustadz 
dan ustadzah,” kata ustadz Zuhri selaku 
ketua panitia qurban. 

Acara penyembelihan dilakukan 
sejak usai shalat idul adha hingga 
menjelang Dhuhur.  Dalam kegiatan 
itu kebersamaan serta semangat 
persaudaraan begitu tampak. Kompak, 
mulai dari memasukkan daging dalam 
plastik hingga tuntasnya distribusi. 

Selain itu, hewan kurban juga 
dibagikan ke sekitar lingkungan SMP Al 
Falah Deltasari. Hingga Sidoarjo. 

Islam merupakan agama 
kemanusiaan yang seluruh ajaran 
maupun bentuk ibadahnya 
berorientasikan kemaslahatan 
manusia. Dalam Islam, pengabdian 
kepada Tuhan tidaklah cukup 
hanya berorientasi kepada ibadah 
murni (hablumin-Allah), tapi juga 
harus berimplikasi pada hubungan 
horizontal (habluminanas). Mudah-
mudahan Idul Kurban kali benar-benar 
menjadi amal kebaikan kita. Allahu 
akbar walillahilhamd. (Bambang)

Idul Kurban di LPF,
Allahu Akbar Walillahilhamd

Kurban berasal dari kata 
qoroba. Taqrib artinya dekat. 
Jadi, orang yang melakukan 
kurban adalah orang yang 

ingin senantiasa mendekatkan diri 
kepada Allah  SWT. Berkurban harus 
didasari dengan ikhlas karena Allah  
SWT. Niat pengorbanannya itu insya-
Allah akan sampai kepada Allah  SWT. 
Ibadah kurban adalah suatu aktivitas 
penyembelihan hewan ternak yang 
dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijah 
atau pada hari-hari tasyrik (tanggal 
11, 12, dan 13 Dzulhijah). Hari rayanya 
disebut pula hari raya haji, lebaran haji, 
lebaran kurban alias Idul Adha.

Hukum ibadah qurban adalah 
sunnah muakad atau sunnah yang 
penting untuk dikerjakan. Waktu 
pelaksanaan acara qurban adalah 
tanggal 10 Dzulhijah dari mulai matahari 
sejarak tombak, setelah sholat Idul Adha 
sampai dengan matahari terbenam pada 
tanggal 13 Dzulhijah.

Rasulullah tidak hanya berkurban 
binatang. Rasulullah hampir 
mengurbankan jiwanya dalam 
menjalankan perintah Allah SWT. Sampai 
Rasulullah SAW pernah mengatakan 
kepada Qurais, “Lawwaba’ussyamsa 
ala yamini walqomari ala yasari an 
amruk hadzal amri la atrukuhu hatta 
li yughfi rullahi aula ahuzhu.“  Artinya, 

sekalipun kalian 
meletakkan matahari 
di tangan kananku dan 
bulan di tangan kiriku 
agar aku meninggalkan 
dakwah ini, aku tidak 
akan tinggalkan sekalipun 
aku terbunuh tentunya, 
atau Allah  menunjukkan 
kebenarannya.

Jadi kalau perlu, 
jiwa Rasulullahpun akan 
dikorbankan untuk 
agama Allah. Contoh 
yang diajarkan Rasulullah 
selama hidup adalah 
mengorbankan atau 
menyembelih binatang. 
Itu merupakan salah 

satu nilai pengorbanan yang patut 
diteladani. Rasulullah berkorban 
hampir tiap hari. Yang setahun sekali 
itu hanya merupakan contoh untuk 
mendidik umatnya agar membiasakan 
berkorban dalam hidup. Secara sosial, 
menyembelih hewan kurban bisa 
menjadi sarana untuk menyambung 
tali silaturrahim antara sesama kaum 
muslimin.

Lembaga Pendidikan Al Falah (LPF) 
yang meliputi KB, TK, SD, dan SMP juga 
mengadakan penyembelihan hewan 

 Daging kurban untuk dhuafa’
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Bagi sebagian anak, 
mengkonsumsi buah-buahan 
sudah jarang dilaksanakan. 
Mereka lebih menyukai 

minuman instant yang kini banyak beredar. 
Untuk mengajak mereka mengkonsumsi 
makanan yang banyak mengandung 
manfaat itu, Kelompok Bermain  Al Falah 
mengajak 30 anak untuk melakukan 
kegiatan mengenal, memetik, dan 
mengolahnya menjadi minuman segar. 
Dengan tema “We Love Orange“  mereka 
akan diajak mengenal bagian-bagian 
pohon jeruk, dan manfaatnya bagi 
kesehatan.  

Untuk mendukung kegiatan tersebut, 
sekolah yang teletak di jalan siak itu 
menetapkan dresscode warna orange, 
dengan dihiasi dedaunan yang akan 
dikenakan oleh anak-anak itu. Sedangkan 
gurunya memakai baju warna hijau 
sebagai perlambang daunnya. Dengan 
dilengkapi 2 anak, yaitu Farah  Nisa Fazila 
dan Naufal Afzal Batubara yang akan 
mengenakan kostum buah jeruk yang 
terbuat dari busa sebagai mascot dari tema 
hari itu. 

Kegiatan diawali dengan kegiatan 
bermain peran, hal mana anak-anak 

Panen Jeruk
untuk Kenalkan Manfaatnya

jeruk yang sudah mereka petik. Berbagai 
ekspresi tampak ketika mereka memakan 
buah itu. Syaharani Dwimas Ariyanti, siswa 
kelompok Rahim yang biasa di panggil 
Syasya tampak mengernyitkan dahi, karena 
jeruk yang dimakannya agak sedikit masam 
“ agak kecut ustadzah “ katanya sambil 
meyerahkan jeruk yang dimakannya. 

Setelah mencicipi jeruk dari 
pohonnya, mereka juga diajak memeras 
buah jeruk menjadi minuman. Tiap siswa 
bersama gurunya memeras jeruk dengan 
menggunakan alat peras buah yang sudah 
di siapkan. “wah bisa keluar airnya ya“ kata 
Dinda Delinda Damayanti gembira. “jerukku 
juga ada airnya“ seru Shafi  Hanani Al Hakim 
tak mau kalah. 

Kegiatan ini bertujuan untuk mengajak 
anak-anak menyukai buah-buahan yang 
banyak memberi manfaat bagi tubuh 
manusia, mengingat banyak anak-anak 
yang lebih makanan fast food, dan sulit 
sekali untuk diajak makan buah“ kata Siti 
Fauziah, S.Pd, tentang tujuan diadakannya 
kegiatan tematik ini. “Sedangkan pemilihan 
buah jeruk lebih didasarkan pada 
mudahnya buah tersebut didapatkan, 
serta kandungan vitamin di dalamnya” 
sambungnya  (*) 

berperan seolah – olah mereka sedang 
rekreasi berkunjung ke perkebunan jeruk. 
Lalu salah seorang guru, Aslihatul Hayati, 
S.Ag membacakan surat Al Baqoroh ayat 
225 beserta terjemahnya yang berisikan 
tetang manfaat buah-buahan yang di 
ciptakan Allah bagi setiap manusia. 

Setelah pembacaan ayat suci tersebut, 
anak – anak mendengarkan secara singkat 
manfaat dari buah jeruk yang di bawakan 
oleh Dra. Kamini. “aku suka jeruk, tapi 
kadang-kadang ada rasa kecutnya “ kata Al 
Katiri Ahmad Azzaki

Setelah itu, seluruh siswa mulai diajak 
memetik  jeruk yang telah di ronce dengan 
benang dan digantungkan pada pohon 
beringin mini dan pohon belimbing. 
“Sengaja kami pakai pohon beringin 
dan belimbing, karena pohon jeruk yang 
sesungguhnya banyak memiliki duri 
dan dapat mengenai tangan anak saat 
memetiknya “ kata  Arie Sukma Soesandari, 
SE, salah seorang guru. 

Tentu saja kegiatan memetik buah 
jeruk itu disambut dengan suka cita oleh 
seluruh siswa. Dengan berbekal keranjang, 
mereka berlomba-lomba memetik buah 
jeruk yang sudah digantung oleh guru. 
Setelah itu, mereka memakan buah 

Album KB-TK
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Album KB-TK

Bertempat di halaman KB-TK 
Al Falah Surabaya, sekitar 150 
ibu dan 150 anak berkumpul 
menjadi satu dalam jajaran 

kursi yang tertata rapi untuk bersama 
– sama memperingati hari Ibu. Kegiatan 
yang bertema “ My Mom, My Hero “ itu 
dikemas dalam rangkaian yang berisikan 
kegiatan-kegiatan yang mengusung 
ungkapan terima kasih anak-anak 
kepada ibunda masing-masing.

Kegiatan diawali dengan Parenting 
Skill yang menghadirkan pembicara 
Ustadz Nurul Qomar dari Lembaga 
Kursus Al Falah Surabaya yang 
membahas tentang peranan ibu dalam 
menciptakan generasi yang berguna 
bagi Agama dan Bangsa. “ Baik dan 
buruknya suatu bangsa di tentukan 
oleh kualitas para ibu dalam mendidik 
putra-putrinya. ”kata ustadz Nurul 
Qomar. “Oleh sebab itu di salah satu 
hadis Rasulullah SAW, bakti kepada ibu 
di sebut 3 x, baru bakti kepada ayah“ 
sambungnya.

Setelah kegiatan itu para siswa 
yang sudah siap di halaman menjemput 
ibunya masing – masing untuk kemudian 
duduk di kursi yang sudah di sediakan. 
Lalu bocah – bocah itu menyanyikan 

menggunakan jemari mereka yang 
mungil. “ Agak susah ustadzah, soalnya 
aku biasa makan pake sendok” Seru 
M. Rohadi Wahab, siswa kelompok B1 
yang tampak kesulitan saat menyap 
Nova Lita Amalia, ibunya, dengan jemari 
mungilnya. “ Kalau seperti ini, rasanya 
segala capek dan lelah kita hilang, 
karena perlakuan anak-anak pada kita” 
Kata Santi Arianti sambil mengusap air 
matanya karena terharu dengan tingkah 
pola  Al Katiri Ahmad Zaki putranya. 

“ Dibalas dengan apapun, 
rasanya tak akan mampu kita sebagai 
anak membalas kasih sayang yang 
telah diberikan orang tua terutama 
ibu pada kita selama ini, namun 
setidaknya dengan peringatan 
hari ibu ini, kami ingin anak-anak 
berlatih mangungkapkan rasa terima 
kasihnya pada ibu yang selama ini 
telah mengasuh dan merawat kita” 
kata Siti Fauziah, S.Pd, kepala KB-TK 
Al Falah tentang tujuan diadakannya 
peringatan hari ibu ini. “ Adapun fi losofi  
dari kegiatan membasuh ibu adalah, 
kami ingin menunjukkan pada anak-
anak betapa mulia jasa dan kedudukan 
ibu, sampai – sampai pada sebuah 
hadis  disebutkan, surga yang begitu 
indah diletakkan dibawah kaki ibu, 
untuk memberi penghormatan atas 
jasa dan pengorbanan yang diberikan” 
sambungnya. ( **)

Basuh Kaki Ibu di Hari Ibu
lagu “ kasih Ibu “ dengan 
diiringi dentingan piano 
oleh Oktavia Arivianti. 
Berturut – turut kemudian 
dinyanyikan lagu  “ Doa 
Ibu “ dan “ bakti ibu “ yang 
dinyanyikan Ghina Fairus 
Zahira Alfan

Usai lagu itu 
dinyanyikan serentak 
mereka mengucapkan “ 
terima kasih ibu, jasamu 
takkan kulupakan” 
setelah itu,  dibacakan 
do’a kedua orang tua 
yang memintakan 
kepada Allah SWT agar 
menganugerahkan kasih 
sayang kepada orang tua 
mereka. 

Berikutnya Aslihatul 
Hayati membacakan 

sebuah hadits yang berbunyi “ 
Surga itu di bawah telapak kaki ibu” 
setelah itu secara serentak anak-anak 
menyematkan mahkota yang terbuat 
dari kertas karton kepada ibu mereka 
masing-masing. Banyak ragam tulisan 
yang mereka buat melalui mahkota itu. 
Ada yang bertuliskan “ I Love You Mom “ 
atau ada juga “ Aku Sayang mama “ dan 
sebagainya.

Membasuh kaki ibu adalah kegiatan 
mereka berikutnya. Dengan sigap anak 
–anak itu menyiramkan air dengan 
memakai gayung dari batok kelapa ke 
kaki ibu mereka sambil membersihkan 
sisa – sisa air yang ada mereka kembali 
menyiram untuk yang ke dua kalinya. 

Setelah membasuh kaki ibu, 
anak – anak itu memijat pundak ibu 
mereka. Tak urung aksi anak – anak itu 
mengundang haru ibu yang hadir. “ 
Terima kasih nak, kalau begini, capek 
mama jadi hilang semua “ kata Diah 
Mira Indra Maya, ibu dari Akmal Prayogo 
siswa kelompok A2.

Kegiatan diakhiri dengan menyuapi 
ibu dengan nasi tumpeng yang sudah 
di siapkan. Tak urung kegiatan ini 
membuat anak-anak agak kerepotan 
karena mereka menyuap dengan 

Surga di  bawah telapak kaki ibu

Kasih sayang yang tulus bukti berbakti pada orang tua
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Kenalkan Budaya Melalui Jamu 

Mengambil tema Back to 
nature, KB-TK Al Falah 
mengemas kegiatan 
pembelajaran yang 

bertemakan makanan dan minuman 
dengan membuat minuman tradisional 
berupa jamu sinom. Dengan memakai 
kostum khas jawa berupa kebaya untuk 
anak perempuan dan beskap lengkap 
dengan blangkonnya untuk anak laki-laki, 
160 siswa KB - TK dengan didampingi 20 
guru pembimbing.

Dengan mendatangkan nara 
sumber ibu Martini, penjual jamu 
gendong keliling yang berjualan di 
daerah sekitar Kalimas – Perak yang juga 
merupakan tetangga salah seorang guru 
pembimbing di Al Falah. Didepan anak-
anak Bu Mar, panggilan akrab Martini 
akan menjelasakan bagaiman proses 
pembuatnnya. 

Kegiatan diawali dengan kegiatan 
bermain peran anak-anak membeli 
bahan-bahan yang dibutuhkan untuk 
membuat jamu. Berperan sebagai penjual 
Aliv Fatimah latifah dan Renanda Amrilis 
Hanum, dilanjutkan dengan pembacaan 
ayat suci Al quran surat Al An’am ayat 
141 yang berisikan tentang manfaat 
tanaman yang berguna bagi manusia. 
Ayat tersebut di bacakan dengan baik 
oleh Aniela Anindya Azzahra Yusuf dan 
diterjemahkan oleh Dezaundra Ayesha 
Zaharani kelompok B3. 

Selanjutnya bu Martini memberikan 
pengenalan bahan-bahan pembuat 

jamu sinom pada anak-anak. “ Bahan 
– bahan yang diperlukan adalah daun 
sinom, kunyit, asam, dan gula jawa. 
Kesemuanya di rebus sampai mendidih, 
tunggu sampai dingin baru bisa 
diminum”   kata  bu Mar.

Setelah itu, seluruh siswa mulai 
memetik daun-daun sinom yang 
sudah tersedia. Sedangkan sebagian 
yang lain mulai mengiris kunyit 
dan mempersiapkan gula sebagai 
pemanisnya. “ Gampang ya bikinnya 
“ kata Syam Firmansyah Nur, siswa 
kelompok B2. “ nanti aku mau bikin di 
rumah sama mama “ katanya riang.

Setelah semua bahan siap, 
kesemuanya di rebus dalam panci yang 
sudah disiapkan. Mengingat kegiatan 
ini berkaitan dengan api , maka siswa 
dibuat bergantian mengaduk masakan 
yang sudah siap diatas panci.

Sambil menunggu masakan 
matang, mereka dikenalkan kandungan 
vitamin yang ada di minuman tersebut, 
serta manfaat jika kita meminumnya, 
Disamping itu, anak-anak 
dikenalkan juga dengan 
beberapa lagu khas jawa, 
seperti “ lir-ilir, mbok jamu, 
dsb.

Setelah matang dan 
siap diminum, sebagian 
anak berkeliling sambil 
membawakan jamu yang 
sudah matang kepada 
temannya. “ jamu, 

jamu” kata Renanda Amarilis dengan 
semangat. Tentu saja teman-temannya 
berebut untuk membelinya.

“ Dari kegiatan ini kami ingin 
anak-anak juga mengenal minuman 
tradisional dan cara membuatnya, 
supaya mereka tidak hanya mengenal 
minuman instant dan soft drink “ kata 
Siti Fauziah, S.Pd. “ selain itu dengan 
mengundang nara sumber penjual 
jamu yang sesungguhnya, kami ingin 
anak-anak menghargai orang lain, dari 
siapa saja, asalkan itu bermanfaat anak-
anak dapat mengambil hikmah 
darinya “ sambungnya. 
Diakhir acara jamu yang 
telah matang dibagikan 
kepada tetangga sekitar, 
untuk melatih anak-
anak berbagi dan 
bersosialisasi 
dengan warga 
sekitar ( *_* )

Siswa TK sedang membuat jamu tradisional
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Album KB-TK

Belajar konsep matematika 
dengan cara menyenangkan 
ternyata dapat dikombinasikan 
dengan kegiatan keagamaan. 

Seperti yang dilakukan oleh 165 siswa 
KB-TK Al Falah Surabaya. Sekolah yang 
terletak di jalan Siak itu mengajak 
siwanya mengenal konsep bilangan 
dalam kegiatan manasik haji yang 
dilakukan di lapangan Bogowonto.

Konsep yang dikenalkan dalam 
kegiatan tersebut adalah konsep 
bilangan tujuh (7), dalam manasik 
(latihan) haji tersebut banyak aktivitas 
yang dilaksanakan dalam jumlah tujuh, 
seperti Sa’i (lari kecil) antara bukit shafa 
dan Marwah, lalu Thawaf (mengelilingi) 
Ka’bah, dan melempar jumrah.

Kegiatan diawali dengan 
berkumpulnya para peserta manasik 
haji di Miqat yang telah ditetapkan. 
Halaman sekolahpun menjadi tempat 
berkumpulnya bocah – bocah cilik itu. 
165 siswa itu terbagi dalam 15 kelompok 
dengan membawa bendera dari masing-
masing Negara. Hal ini dimaksudkan 
agar anak-anak tahu bahwa ibadah haji 
itu dilaksanakan oleh seluruh umat Islam 
dari seluruh penjuru dunia. Bendera 
– bendera tersebut berasal dari Negara 
Kanada, Jepang, Malaysia,dan beberapa 
Negara yang lainnya.

Setelah itu dengan menaiki 
Rabbit Airlines atau kereta kelinci yang 
telah dihias layaknya pesawat, siswa 
berangkat menuju lapangan bogowonto 

Kenalkan Konsep Matematika 
Melalui Manasik Haji

mengumpulkan 21 kerikil yang telah 
disiapkan. Kegiatan diakhiri dengan 
meminum air zam-zam dan tahallul 
atau memotong sedikit rambut sebagai 
pertanda diakhirinya rangkaian ibadah 
haji . 

Uniknya, saat minum air zam-zam, 
dikarenakan bocah-bocah cilik itu 
telah dibiasakan minum sambil duduk, 
maka ketika minum air mineral yang 
diibaratkan sebagi air zam-zam, anak 
– anak itu dengan spontan jongkok 
sambil meminum air yang disediakan, 
karena tidak ada tempat duduk disekitar 
lapangan itu.

Dalam kegiatan ini banyak hal 
yang dapat dikenalkan pada anak-
anak, seperti  mengenal konsep urutan 
dan berhitung, karena seluruhnya 
menggunakan tata cara yang telah 
diatur urutannya dari niat sampai 
akhir, lalu mereka juga mengenal 
konsep matematika sederhana yaitu 
konsep hitungan 7, jadi anak dilatih 
untuk menghitung batu untuk jumroh 
sebanyak 7 kali 3, dan banyak kegiatan 
dalam haji ini yang menggunkan konsep 
hitungan 7. kata Siti Fauziah, S.Pd, kepala 
KB-TK Al Falah Surabaya, “selain itu 
anak-anak juga berlatih motorik seperti 
berlari, menggenggam, dan berjalan 
berputar “ sambungnya (*)

untuk mulai melakukan kegiatan 
Manasik haji. Dengan memakai baju 
Ihram yaitu 2 potong kain putih yang 
dijadikan pakian anak laki-laki, dan 
pakaian putih untuk anak perempuan 
mereka mengawali latihan tersebut 
dengan membaca niat haji secara 
serempak.

Setelah itu, mereka pun Wukuf 
(berdiam) di Arafah, berikutnya mereka 
berputar memgelilingi Ka’bah sebanyak 
7 kali yang disebut dengan Thawaf. Sa’i 
menjadi kegiatan berikutnya, mereka 
berlari antara bukit Shafa dan Marwah, 
kegiatan yang menggambarkan 
perjuangan ibu Hajar dalam mencari air 
minum untuk putranya nabi Ismail AS, 
dilaksanakan dengan penuh semangat. “ 
wah larinya nggak bisa kencang, soalnya 
bajunya kayak rok anak perempuan “ 
sahut M. Rafi  Ilyasa, siswa kelompok A1, 
sambil berusaha berlari kecil ketika Sa’i. 
“ Kasihan ya ibu Hajar, mau cari minum 
buat anaknya, Nabi Ismail harus lari 
– lari sampai capek “ kata Safi a Umdatus 
Sakinah, Siswa kelompok B2, sambil 
terengah-engah.

Sebagai simbol permusuhan 
dengan iblis yang suka menggoda 
manusia, para siswa itupun 
melaksanakan lempar Jumroh. 
Dengan penuh semangat mereka Thowaf : Mengelilingi Ka’bah 7 kali putaran

Manasik Haji : Anak-anak bersiap melempar jumroh
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“Yes! Aku bisa! …..Allohu Akbar! “ Teriakan penuh 
semangat menggema dan memecah keheningan 
rerimbunan hutan di bawah gunung Panderman 
Batu, Malang. Belasan siswa tampak bergerombol 
menunggu antrian untuk meluncur dari puncak 
gunung . Game ini yang biasanya disebut dengan 
Flyingfox, yang merupakan salah satu game yang 
diikuti siswa kelas VI dalam kegiatan Out Bound yang 
rutin diadakan oleh jenjang SD dan diperuntukkan 
kelas V-VI.

Menurut ustadz Aziz selaku ketua panitia, kegiatan 
ini bertujuan untuk memacu semangat siswa dalam 
belajar, meningkatkan kepercayaan diri, kemandirian, 
kreatifi tas  serta menumbuhkan rasa kepedulian 
terhadap sesama. Selama ini, ditengarai bahwa siswa 
SD belum sepenuhnya menjadi anak yang mandiri 
baik dalam hal ibadah atau belajar. Kepercayaan pada 
diri sendiri masih harus sering ditumbuhkan baik 
melalui doktrin ataupun pengalaman-pengalaman. 
Sehingga dengan tingkat kepercayaan diri yang bagus, 
mandiri dan peduli terhadap sesama, siswa terpacu 
semangatnya untuk belajar dan mendapatkan hasil 
UNAS yang maksimal.   

Selain Flyingfox, siswa-siswa juga mengikuti 
game-game yang lainnya. Diantaranya adu kreatifi tas, 
winning blind , awas ranjau!, life circle, dan meniti 
tali. Wajah-wajah mereka yang pada awalnya takut 
tapi penasaran, berubah menjadi sumringah begitu 
mereka berhasil melakukan game tersebut. Para 
instruktur tak kurang-kurang dalam menyemangati 
dan membimbing mereka. Begitupun dengan ustadz-
ustadzah.

Setelah kegiatan, semua peserta makan siang 
bersama, dilanjutkan dengan sholat  dan muhasabah 
aktivitas hari itu. Di luar vila, hujan mengguyur kota 
Batu dengan derasnya. Namun, hal tersebut tak 
mengurangi semangat siswa dan ustadz-ustadzah 
untuk mengagumi keindahan alam semesta dan 
menyukuri nikmat Allah SWT. (Izzaty)

Belajar 
Bersama Alam

Album SD

Flyingfox :
Tumbuhkan keberanian dan rasa percaya diri
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Perduli dan ingin memberikan 
dukungan terhadap 
perjuangan serta penderitaan 
rakyat Palestina yang menjadi 

korban kekejaman Israel, Senin (05/01) 
sekurangnya 600 siswa SD Al Falah 
Surabaya, menggelar sholat ghoib. 
Digelar didepan sekolah dikawasan 
Jl. Raya Darmo, aksi sempat diwarnai 
pembentangan poster-poster. 

“Kami berharap anak-anak 
tidak hanya mendengar, membaca 
atau menonton dari siaran televisi. 
Dengan mengajak mereka bersama-
sama sholat ghoib mendoakan 
sesama muslim saudara-saudara 
kami di Palestina, semoga mereka 
lebih bisa merasakan penderitaan 
rakyat Palestina,” ujar Anwar Rosyadi 
Koordinator aksi, Senin (05/01). 

Beberapa poster yang 
dibentangkan para siswa, sebagian 
besar memberikan semangat serta 
dukungan bagi rakyat Palestina. 

Untuk Palestina,
600 Siswa SD Al Falah Surabaya Sholat Ghoib

memperlancar arus lalu lintas 
yang sedikit terhambat saat aksi 
digelar.(suarasurabaya.net | tok)

Beberapa poster lainnya menghujat 
kekejaman serta kebrutalan Israel. 
Israel Jahiliyah, Haram Jadah israel!!!; 
Stop War!!!; Rakyat Palestina Kami Siap 
Mendukungmu; Umat Muslim Sedunia 
Bersatu Lawan Israel; PBB Jangan 
Diam, begitu poster yang mereka 
bentangkan. 

Usai sholat ghoib, yang digelar 
ditepi jalan Raya Darmo tak jauh dari 
sekolah mereka, para siswa dipimpin 
satu diantara pengajar memanjatkan 
doa bagi kekuatan serta kesabaran 
rakyat Palestina. “Rakyat Palestina 
termasuk anak-anak yang menjadi 
korban kekejaman Israel, semoga 
engkau mendapat kekuatan Allah 
SWT. Untuk Israel tunggulah laknat 
dari Allah SWT. Allahu Akbar!!! Allahu 
Akbar!!!” begitu doa yang dipanjatkan. 

Petugas Polisi yang tiba dilokasi 
aksi sekurangnya 600 siswa SD Al 
Falah Surabaya di Jl. Raya Darmo, 
Senin (05/01), hanya berjaga dan 

Album SD

Salat Ghoib: Untuk korban palestina

Prihatin Palestina:
Kepala SD bersama anak didiknya suarakan keadilan
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Bu Risma yang bernama Tri 
Rismaharini adalah sosok 
ibu yang beretos kerja super 
tinggi. Bagaimana tidak, dilihat 

dari jadwal kegiatannya saja, jelas sekali 
kalau beliau kegiatannya amat padat. 
Misalnya saat reporter  majalah sekolah 
menghubunginya lewat telepon pukul 
08.30  malam, beliau masih di luar kota. 
Hal itu merupakan konsekuensi beliau 
sebagai pejabat publik. Tak tanggung-
tanggung, ibu satu putra dan satu putri 
ini sekarang mengemban amanah yang 
cukup strategis, sebagai Kepala Bappeko 
Surabaya.

Ir. Djoko Sapto Adji adalah suami Bu 
Risma. Bapak kelahiran Probolinggo 47 
tahun silam adalah alumnus ITS jurusan 
Teknik Industri. Saat ini beliau juga aktif 
menekuni profesinya di sebuah  badan 
usaha di Krian, Sidoarjo.  

lulusan Al Falah harus berprestasi 
akademik, berakhlak, serta 
berperilaku mulia.

Yang patut dicontoh, sesibuk 
apa pun keluarga Bu Risma 
masih tetap menjaga intensitas 
berkumpul dan bercengkerama 
dengan keluarga. Apalagi 
memberi perhatian yang cukup 
buat pendidikan putra-putrinya. 
Bahkan keluarga beliau tetap 
sempat melakukan silaturahim 
ke rumah saudara. 

Semoga tetap sakinah, 
mawadah, warahmah. Bersama 
Sekolah Al Falah mudah-
mudahan keluarga beliau 
semakin sukses dan memberi 
inspirasi kepada keluarga-
keluarga sibuk yang lain.  
(Syahrial Rizki)

Keluarga Bu Risma yang sukses itu 
dikaruniai dua orang anak, 1 putra dan 
1 putri. Keduanya adalah alumnus SD 
Al Falah Surabaya. Putra pertamanya, 
Fuad Benardi saat ini kuliah semester I di 
jurusan informatika ITS. Sedangkan anak 
kedua bernama Tantri Gunarni Sapto 
yang biasa dipanggil dengan Oni saat ini 
duduk di kelas IX SMP Al Falah Deltasari, 
Sidoarjo.

Mengapa keluarga Bu Risma 
memilih Sekolah Al Falah buat putra-
putrinya? Ibu yang saat ini juga sibuk 
ikut mendesain sekolah ideal di 
Surabaya ini tertarik dengan lingkungan 
dan budaya Sekolah Falah yang 
agamis. Di sana dibangun pondasi kuat 
pendidikan agama. Alumnus arsitektur 
ITS itu berharap, Al Falah mampu 
menjaga dan meningkatkan terus 
kualitas pendidikan. Tak bisa ditawar, 

Profi l
Orang Tua

Keseimbangan Karir  &  Keluarga

Ibu Tri  Rismaharini 
 Bersama Keluarga
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pembelajaran yang bermutu, termasuk sarana 
permainan yang membangun dan mengoptimalkan 
potensi para siswa. Mulai dari yang permanen hingga 
permainan sederhana yang bias berpindah tempat. 
Karena itulah, siswa yang lahir di Jember 17 Mei 
2005 ini memilih sekolah al Falah untuk menimba 
berbagai ilmu pengetahuan.

“Sekolahnya banyak mainan,” katanya.
Orang tua Rafi juga sepakat menyekolahkan 

putranya di lembaga pendidikan al Falah lantaran 
pendidikannya bagus. ” Karena sekolah Al Falah 

menggunakan metode pendidikan yang bagus dan 
menarik anak untuk bisa mengikuti.”

Putra pertama dari dua bersaudara pasangan 
Novan Wahyu dengan Rusydiana Fitruati yang 
mengidolakan Nabi Nuh ini ternyata memiliki cita cita 
yang bisa membuat masyarakat, guru serta orang 
tuanya bangga, yaitu menjadi Astronot. “ Cita-  citaku 
ingin jadi Dokter “ harapnya.

Ihab, biasa teman temannya 
memanggil. Siswa kelahiran 
Surabaya 3 Desember 2002  
yang tinggal di Lakarsantri I/42 

surabaya ini sekalipun masih duduk di 
kelas B2 namun memiliki prestasi yang 
mengharumkan nama sekolah. 

Orang tua juga  bangga ketika 
melihat putra-putrinya berani 

tampil menyampaikan nilai nilai 
kebenaran di muka umum. 
Bayangkan, dari sisi penguasaan 
materi, gaya penyampaian, 
tajwid dan makrajnya ketika 
membaca Al Quran, tidak kalah 
dengan dai kondang yang 
sering tampil di TV. “ Saya juara 

harapan 3 pildacil, “katannya 
gembira. 

Kemenangan itu nampanya 
sinergis dengan tempat Ihab 

menimba ilmu, yaitu TK Al Falah. Sebab 
di Al Falah nilai-nilai keislaman sangat 

ditekankan agar menjadi generasi yang pandai 
secara intelektual dan moral. “ Agar menjadi 
anak yang berilmu dan beramal saleh, ‘ harap 
sang ayah..  

Ditengah keriangan bersama temannya 
bermain di halaman sekolah, putra kedua 
dari dua bersaudara pasangan Eko Purwanto 
dengan Tutik Umiati ini terlihat aktif. Selain 

Jadi Astronot

Banyak Belajar
             Banyak Prestasi

Rafi panggilan siswa yang beralamat 
di Jambangan indah II/10 . 
Siswa yang periang, ceria dan 
menggemaskan barangkali julukan 

yang tepat melekat padanya. Siswa yang kini 
duduk dikelas KB Rahman dan suka makan mie 
goreng ini memang murah senyum dan santun. 
Tak salah jika teman teman suka bermain 
dengannya. 

Di kelas, siswa yang senang bertamasya 
ke taman safari dan kebun bintang ini paling 
senang dengan pelajaran mengaji. Bagi Rafi, 
seorang muslim  harus bisa membaca Al-Qur’an 
dan harus  dimulai sejak dini. 

Karena itu untuk menimbulkan semangat 
cinta Al-Qur’an, mengaji tidak hanya 
dilakukan di sekolah tapi juga di rumah 
bersama orang tua.” Mudah mudahan rafi bisa 
jadi ustadz,” harap sang ayah.  

Sekolah Al Falah di jenjang Taman 
Kanak kanak menyediakan berbagai fasilitas 

mudah bergaul terlihat sesekali  bercanda 
ria sambil berlari kesana kemari.  
Penggemar mie dan ayam goreng ini 
senang berkunjjung ke perpustakaan. 
Waktu istirahat disekolah, bagi siswa yang 
mengidolakan Nabi Muhammad ini tidak 
hanya digunakan untuk bermain tapi juga 
digunakan untuk membaca informasi 
pengetahuan di  perpustakaan.  

Di sela waktu senggangnya di luar 
sekolah Ihab banyak menggunakannya 
untuk aktivitas yang bermanfaat termasuk 
dengan mengaji, olah raga badminton, 
nonton TV dan mengikuti les bahasa 
inggris. “ Selain bahasa Inggris saya juga 
suka pelajaran matematika.” Katanya. 

Siswa hobby main computer yang 
suka pelajaran bahasa Inggris ini kelak 
memiliki cita cita mulia. Apa itu? Ketika 
pertanyaanitu meluncur, siswa yang 
pernah memenangi lomba karnaval 
ini ingin menjadi polisi. Pengayom dan 
pelindung masyarakat. “ Cita citaku ingin 
jadi polisi, “ harapnya.
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Alkafi  Gymnastiar  Indra  Ifai
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Ristan Hanif Abdillah, nama siswa 
kelas 5 A yang lahir di Surabaya 
24 Desember 1997 ini. Siapapun 
kenal sosoknya, karena, Hanif, 

biasa dipanggil, adalah siswa yang 
energik dan bisa bergaul dengan banyak 
teman meski lain kelas. Dalam bergaul 
siswa yang gemar makanan ayam goreng 
dan hobby renang ini memiliki prinsip 

yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. 
“Untuk menjadi anak yang baik 

harus bergaul dengan orang 
baik,” ungkapnya.   

Di sekolah, putra 
pertama dari dua 
bersaudara pasangan 
Syahrial Rizki dengan 
Soetanti ini cukup 
berprestasi. Terutama 
untuk pelajaran 
hitung. Meski kerap 

menjadi pelajaran 
yang menakutkan 

sebagain siswa, namun 
tidak demikian bagi Hanif. 

Justru  matematika adalah 
mata pelajaran yang menjadi 

favoritnya. Mengapa? Ketika ditanyakan, 
dengan tangkas ia menjawab,” Saya ingin 
jadi guru matematika.”  

Tidak hanya ilmu hitung, siswa yang 
mengidolakan nabi Muhammad ini juga 
pandai mengaji. Diantara lomba yang diikuti 
adalah lomba baca Al Qur’an. “ Alhamdulilah 
pernah juara harapan 1 dan harapan 3, “ 
katanya. Di rumah Hanif membiasakan diri 
untuk membaca Al Qur’an di teman orang 
tuanya. Bagaimana dengan waktu santainya? 
Siswa yang senang bermain sepak bola ini 
biasa meluangkan waktu santai dengan 
melakukan silaturrahmi ke rumah saudara 
atau jalan jalan ke tempat rekreasi. 

Menjadi anak saleh adalah harapan 
setiap orang tua. Karena itu orang tua wajib 
mendidik putra putrinya dengan memberi 
pendidikan yang berkualitas. Konsep itulah 
yang diyakini orang tua Ristan Hanif Abdillah 
sehingga mereka menetapkan Al Falah 
sebagai tempat berlabuh untuk menambah 
wawasan keilmuan. “Karena mutunya baik, 
programnya bagus, perhatian guru kepada 
murid baik, “ jelas sang ayah. 

Meski masih duduk di kelas 5B, tapi 
jangan tanya prestasinya. Siswa 
yang lahir di Surabaya 20 Juli 
1998 dan bertempat tinggal di 

jl Simbaro I blok O no 8 perumahan perhutani 
Surabaya ini memiliki segudang prestasi. 
Prestasi yang menggembirakan itu tidak saja 
diraihnya pada satu bidang namun dalam 
berbagai bidang. Mulai dari juara nasyid sampai 
computer. Rinciannya, juara 1 lomba nasyid TPA 
Fasi se Surabaya 2008 dan harapan II nasyid TPA 
se Jatim. Kemudian juara III lomba menggambar 
di computer bersama speedy dan juara III lomba 
samroh pekan seni oleh diknas Surabaya 2008. 

Prestasi yang cukup banyak tersebut 
membuat Alya semakin pandai mengatur 
waktu. Siswi penyuka makanan nasi pecel dan 
nasi goreng ini tidak kesulitan ketika membagi 
jam belajar dengan kegiatan yang lain. Yang 
penting adalah segala kegiatan yang dilakukan 
dapat memberi manfaat, baik bagi dirinya 
maupun orang lain. Be a good moslem, anytime, 
anywhere. “Kita harus menjadi lilin yang bersinar 
ditengah orang orang.” Maksudnya? “Jadilah 

orang yang memberi inspirasi baik untuk semua orang,” 
jelasnya diplomatis. “Semoga Alya menjadi anak salehah 
yang memberi manfaat bagi sekitarnya, “ ungkap sang 
ayah. 

Putri pertama dari dua bersaudara 
pasangan  Dwi Hari Prasetia, ST dengan 
Ary Ampana, SH ini kelak memiliki 
banyak cita cita. Mulai ingin 
jadi arsitek, fotografer sampai 
penyanyi. Mengejar cita-citanya 
itu, siswa yang mengidolakan Nabi 
Muhammad ini berusaha rajin dan 
tekun belajar. Itu dibuktikan dengan 
nilai akademis maupun non akademis di 
sekolah yang cukup memuaskan. 

Dan yang tak kalah membanggakan adalah 
ketika ditanya mengapa memilih sekolah al Falah. 
Siswa yang senang meluangkan waktu dengan 
membuat komik manga dan hobby menggambar, 
menyanyi, computer dan bikin kue ini  tidak menampik 
jika al Falah adalah sekolah yang mampu menyajikan 
konsep pembelajaran yang bagus terutama untuk 
pengetahuan agamanya. “Sekolahnya menyengkan 
dan islami,” tuturnya.

Menjadi Anak Saleh

Banyak Prestasinya 

Alya Annisa

    Ristan Hanif Abdillah
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Ilmu adalah harta simpanan sedangkan kuncinya adalah bertanya, 
begitulah moto siswa yang kini duduk di kelas 9-4 ini. Nama 
lengkapnya adalah Bella Adilah. Siswi yang lahir di Jakarta 29 
september 1994 ini merasa yakin dengan  sekolah di al Falah 

kesuksesan akan diraihnya. Mengapa? “Karena di Al Falah tidak hanya 
mengutamakan pendidikan akademis tapi juga pendidikan agamis 
yang bermutu,“ jawabnya.

Tak heran semenjak sekolah di Al-Falah prestasi baik secara 
akademis maupun non akademis kerap disandangnya. Balum lama 
ini putri ke satu dari kembar pertama tiga bersaudara pasangan Willy 
Widjajanto dengan Sadaningsih ini masuk dalam kategori finalis NPC 
Schematics HMTC yang diadakan oleh ITS Surabaya (2008).  

Di kompetisi yang menggunakan jejaring internet tersebut, siswi 
yang gemar ke toko buku ini sebenarnya tidak masuk kategori, 

karena semua peserta adalah tingkat SMA. Karena memiliki 
kemampuan yang lebih, maka panitia lomba memperbolehkan. 

Dan kenyataannya mampu menyisihkan peserta yang lain 
dalam sekup nasional yang berjumlah ratusan.

 Mahir di dunia komputerisasi mungkin membuat 
siswa yang mengidolakan Nabi Muhammad dan 

Pierre Laplace ini ingin menjadi sosok yang 
ahli dibidangnya.  Terutama untuk software 
atau perangkat lunaknya. “Saya ingin menjadi 
programmer,“ ungkapnya ketika ditanya cita 
citanya kelak.

Bukan hanya computer, siswi yang suka 
browsing internet ini juga pintar memainkan 
instrument musik. Diantara intrumen yang 
paling digemari adalah piano. Selain hobby, 

siswi yang beralamat di Perum Delta Sari BE-37 
Sidoarjo kerap ikut ajang kompetisi musik 

instrumental.  “Saya pernah menjadi juara 1 
piano solo stretto music competition tahun 
2007,” katanya terus terang. Untuk mengisi 
waktu luang, Bella, biasa dipanggil lebih 
banyak menggunakannya untuk kegiatan 
belajar dengan memgikuti les tambahan 
mata pelajaran. Dengan kegiatan tersebut 
Bella berharap semakin bertambah ilmu. 
“Mudah mudahan ananda menjadi anak 
cerdas, berakhlkak mulia, berjiwa sosial 
tinggi dan dermawan,”harap sang ayah.

Yang Mahir Komputer

Bella Adilah
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Siswa sekolah seringkali 
melihat para petani menanam 
padi, pada suatu acara di 
televisi. Para siswa juga sering 

mendapat pelajaran dari para guru 
tentang hal bercocok tanam. Bahkan 
siswa setiap hari pun menikmati hasil 
jerih payah petani tersebut. Tapi, 
apakah para siswa kita pernah terjun 
langsung dan merasakan pekerjaan 
sebagai petani? Sangat jarang atau 
bahkan sangat sulit kita jumpai. Secara 
tak langsung, jika hal ini kita biarkan 
berlarut – larut, maka akan terbentuk 
suatu cara pandang siswa sebagai 
konsumen abadi. Cara pandang yang 
hanya mau menikmati dan tidak 
mau memikirkan bagaimana cara 
menghasilkan. Cara pandang siswa yang 
demikian akan membentuk pribadi 
“malas”.

Menyikapi hal tersebut, pada 
tanggal 8 Januari 2009 para siswa SD 

Belajar Tak Harus di Kelas
Al Falah Surabaya khususnya kelas IV 
diajak belajar di alam oleh para Ustd 
maupun Ustadz. Belajar bagaimana 
cara mulai sebelum menanam, 
pembibitan, pemeliharaan, dan 
memanen hasilnya. Para siswa kelas 
IV ini juga di ajak melihat bibit buah 
Hanci dan menikmatinya. Kegiatan 
Out Bound yang bertujuan agar anak 
merasakan langsung bagaimana cara 
menanam padi hingga memanennya 
ini dilaksanakan di areal Wisata Desa 
Randugeneng – Mojokerto.

Acara yang digagas oleh Ustad 
Azhari dan Ustadz Kartika selaku wali 
kelas IV A dan IV B, memang bertujuan 
untuk membentuk pribadi anak bukan 
hanya sebagai konsumen, melainkan 
pribadi anak yang juga bisa menjadi 
produsen. “ Aduh kotor deh kakiku 
kena Lumpur, nanti bagaimana kalau 
dalam Lumpur ada ularnya, hih takut.” 
Ujar salah satu siswi kelas IV B. Lain 

lagi dengan anak kelas IV A, “Asyik, enak 
juga ya menanam padi secara langsung, 
biar lelah tapi menyenangkan lho.” Tidak 
hanya para siswa yang terjun ke area 
pesawahan, Usth. Yuli dan Usth. Kartika 
pun juga turut mencoba menanam 
sendiri padi di sawah. Beragam komentar 
datang dari para siswa tentang kegiatan 
alam ini. Tapi, secara keseluruhan acara 
ini disambut antusias oleh para siswa dan 
juga wali murid. Seperti yang dituturkan 
salah satu wali murid yang turut 
mengantar langsung ke tempat, “kegiatan 
seperti ini hendaknya dipertahankan 
setiap tahunnya. Selain berwisata, anak 
juga diajak belajar langsung di lapangan. 
Pada intinya, kegiatan ini sangat positif 
bagi perkembangan pribadi anak secara 
langsung.” Katanya. (NK)
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Album SD

Baca Puisi itu Bagai  
“Berjalan di Atas Kebun Mawar”

Muncul seorang anak 
dengan pakaian kumuh 
dan berselempangkan 
sebuah sarung yang 

sudah kusam, berjalan pelan dengan 
pandangan jauh menerawang. Tangan 
anak lusuh tersebut memegang bendera 
merah putih yang merahnya sudah 
luntur dan putihnya kusam. Sejurus 
kemudian dia jatuh tersungkur, lalu 

bangkit dan bergumam “ Kek lihatlah 
bendera negeriku, merahnya sudah 
pada luntur, putihnya sudah pada 
kabur,..”. itulah sepenggal adegan 
pembacaan puisi yang diperankan 
oleh Ananda Yoga kelas VA SD Al Falah 
Surabaya. 

Jangan membayangkan Ananda 
Yoga memerankan membaca puisi itu 
di depan kelas, atau naik panggung 

dalam sebuah pementasan. Teman 
kalian yang berpenampilan pendiam 
ini memerankannya di samping 
lampu rambu lalu-lintas dan di kebun 
binatang Surabaya. “Membaca puisi 
itu ternyata bagai berjalan di areal 
kebun mawar, menyenangkan sekali”. 
Komentar si Yoga. Cerita menarik dari 
membaca puisi ini juga Yoga rasakan 
saat berlatih membaca puisi di areal 
Kebun Binatang Surabaya. Hampir saja 
seorang pembina Pramuka asal Papua 
memberi Uang sebesar Rp. 5000,- 
kepada Yoga. “saya merasa trenyuh 
melihat penampilan anak ini, saya tidak 
tau kalau ini hanya sebuah latihan” kata 
orang dari Papua ini sambil mengusap 
air matanya, kepada Ust. Nanang 
selaku pembina.

Keindahan dan kenikmatan dalam 
membaca puisi ini dirasakan juga oleh 
Deia serta Ayu kelas 5B SD Al Falah 
Surabaya. Bahkah keduanya juga di 
undang untuk mengisi acara oleh 
BKPRMI (Badan Koordinasi Pemuda 
Remaja Masjid Indonesia) pada tanggal 
16 November 2008 bertempat di 
gedung TELKOM DRIVE V Surabaya. 
Mereka juga membawakan puisi 
dengan amat mengharukan sehingga 
mata kamera dari para peserta seminar 
yang diadakan oleh BKPRMI, tak 
henti-hentinya mengabadikan momen 
tersebut. “puisi adalah ungkapan hati, 
baik tidaknya yang menilai adalah 
kita, oleh karenanya, membaca puisi 
sangatlah menyenangkan” unkapan 
dari Deia yang paling suka es krim. (NK)
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Yoga:
Siswa kelas V SD

Deia : Siswa kelas V SD



Edisi 32  I  XI  I 2009   I    25

Album SMPAlbum SMP

Muharram adalah bulan 
pertama dalam hitungan 
kalender Islam, atau lebih 
terkenal dengan tahun 

Hijriah. Berbeda dengan tahun Masehi 
yang dihitung berdasarkan perputaran 
Bumi terhadap Matahari, tahun Hijriah 
dihitung berdasarkan perputaran Bulan 
terhadap Bumi. Satu bulan terdiri atas 29 
atau 30 hari, dan satu    tahun terdiri atas 
12 bulan.

Muharam sebagai tonggak 
hijrahnya Nabi Saw beserta sahabat 
ke Madinah sangat besar artinya 
dalam sejarah perkembangan da’wah 
keislaman. Karena setelah Nabi 
Muhammad hijrah ke Madinah, da’wah 
Islam mulai mencapai kejayaannya. 
Kalau sebelum hijrah ummat Islam 
adalah golongan yang ditindas maka 
setelah Nabi hijrah kaum muslimin telah 
mempunyai kedudukan yang kuat. Oleh 
karena itu diharapkan peristiwa hijrah 
akan dikenang oleh umat Islam sebagai 
refl eksi dari perjuangan yang gigih dan 
pengorbanan jiwa dan raga Nabi serta 
para sahabatnya dalam menegakkan 
Islam.

Peringatan tahun baru Islam yang 
dilakukan SMP Al Falah Deltasari, Sabtu, 

Muharram di Masjid Al Akbar
27 Desember 2008 itu ditujukan untuk 
mempererat ukhuwah keislaman 
serta mempersiapkan generasi 
Islami yang berakhlakul karimah dan 
berlangsung sangat meriah. Ratusan 
siswa beserta guru pendamping 
memadati ruangan masjid Al Akbar 
Surabaya. Ini menunjukkan bahwa siswa 
sangat antusias dalam memperingati 
pergantian tahun Islam. Masjid terbesar 
di Jawa Timur tersebut tidak lagi 
lengang karena kegiatan yang dikemas 
panita cukup semarak. Apalagi ada acara 

dzikir bersama yang dipimpin ustadz 
Ulum membuat suasana masjid menjadi 
syahdu dengan lantunan kalimat tauhid 
yang menggema. Selain itu ada acara 
ceramah yang disampaikan oleh Ustadz 
Hidayat Muhsin yang berisi materi 
seputar Muharram. 

 “Semoga peringatan tahun baru 
Islam makin dikenal. Bukan hanya tahun 
baru Masehi semata. Para siswa juga bisa 
memperingati tahun baru Islam dengan 
hal yang positif dan bermanfaat,” ujar 
seorang ustdaz. (abdillah)
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Komitmen :
Seluruh siswa SMP menuliskan komitmen untuk 
menjadi lebih baik di spanduk sepanjang 100 meter.

Tahun Baru : Perbanyak amal dengan membaca Alquran
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Dalam masa kerasulan 
sebelum Muhammad Saw, 
shalat  sesungguhnya telah 
menjadi tradisi peribadatan 

umat terdahulu. Ini menggambarkan  
bahwa shalat memiliki kedudukan 
yang amat strategis dalam kehidupan 
umat Muslimin kala itu. Al-Quran 
menceritakan hal tersebut dalam 
beberapa surah yang esensinya berupa 
perintah (syariat) yang wajib dikerjakan 
bagi hamba yang beriman. Allah 
memerintah kepada Nabi Ismail (QS 
Maryam: 55), Nabi Musa  ( QS Thaha: 14), 
Nabi Ibrahim (QS Ibrahim: 40), nabi Isa 
(QS Maryam: 31). 

Berbagai ayat di atas menegaskan 
jika ibadah shalat bukan semata mata 
diperuntukkan untuk kita saja (umat 
Muhammad Saw), namun  telah menjadi 
kebaktian bagi umat  terdahulu. 
Hanya saja, ada perbedaan syariat 
(pelaksanaan) yang telah ditentukan. 
Tujuan salat adalah pengakuan hati 
bahwa Allah sebagai Sang Pencipta 
adalah Maha Agung, Maha kekal, dan 
Maha Abadi. Bagi yang melaksanakan 
salat dengan khusuk dan ikhlas, maka 
hubungan dengan Allah Swt akan 
semakin kukuh, kuat, dan mampu 
beristiqamah dalam beribadah 
kepadaNya yang disertai dengan 
menjalankan ketentuan yang sudah 
digariskan-Nya

Shalat tahajjud adalah salah satu 
shalat sunnah yang memiliki banyak 
keutamaan dan sangat dianjurkan. 
Keutamaannya sebagaimana disebutkan 
dalam Al Qur’an QS al Israa 79, “Dan 
pada sebagian malam hari 
bershalat tahajjudlah kamu 
sebagai suatu ibadah 
tambahan bagimu; 
mudah-mudahan 
Rabb-mu 

Tahajjud Call,
Menuju Maqam yang Terpuji

mengangkatmu ke tempat yang terpuji.” 
(Al Israa’ : 79). 

Karena itu tidak heran jika 
Rasulullah SAW setiap hari—terutama-
-disepertiga malam selalu bangun dari 
peraduannya kemudian mengambil 
air wudhu dan khuyu’ menghadapNya. 
Para sahabat dan orang orang saleh 
juga tidak ingin melewatkan malam 
hanya dengan tidur pulas tanpa 
beribadah. Bahkan banyak diantara 
mereka yang bangun di waktu malam 
untuk menunaikan shalat tahajjud 
dengan lelehan air  yang tumpah dari 
mata bening mereka, tanda syukur 
yang tak terkira. Allah pun memuji 
mereka, FirmanNya dalam QS (QS. Adz 
Dzaariyaat: 17-18).”Mereka sedikit sekali 
tidur di waktu malam; dan di akhir-
akhir malam mereka memohon ampun 
(kepada Allah).” 

Melihat begitu besar keutamaan 
shalat tahajjud, SMP al Falah merespon 
hal tersebut dengan bentuk program 
tahajjud call. Konsepnya, setiap guru 
dan karyawan di jenjang SMP harus 
melakukan call/SMS  setiap malam 
(sepertiga malam) yang diawali oleh 
kepala sekolah kemudian diteruskan 
ke ustadz atau ustdzah yang telah 
ditentukan kelompoknya.  Program 
ini berjalan semenjak 17 november 
lalu dan diharapkan akan 
berjalan optimal 
mengingat manfaat 
dari program 
tersebut 
dapat 

dirasakan secara langsung oleh segenap 
pegawai di jenjang SMP. 

“Tujuannya adalah untuk 
meningkatkan kualitas ibadah kita 
sekaligus memohon ridho Allah untuk 
kesuksesan kita dan program sekolah, “ 
ungkap ustadz Sodikin, kepala Sekolah 
SMP

Berbagai penelitian mengungkapkan, 
salat tahajud yang dilakukan secara 
kontinu, tepat, khusuk, dan ikhlas 
dapat menumbuhkan respon emosi 
berupa persepsi dan motivasi positif. 
Kondisi emosional positif ini dapat 
menghindarkan reaksi negative yang 
pada akhirnya akan membuat stamina 
pikiran dan tubuh menjadi sehat. 

Dunia pendidikan adalah sektor yang 
sangat sensitif karena merupakan poros 
bagi kelangsungan sember daya manusia 
yang memiliki tantangan berat di masa 
depan. Pendidikan yang merupakan 
embrio dalam melahirkan aset aset 
bangsa harus dipersiapkan dengan 
matang. Kebiasaan dalam menjalankan 
tahajjud diharapkan memberi kontribusi 
besar bagi kalangan pendidik khususnya 
komunitas di jenjang SMP dalam 
meningkatkan kualitas pengajaran 
serta kesuksesan program program 

pendidikan yang dilaksanakan. 
Semoga mereka mampu 

melahirkan asset 
asset bangsa 

yang berpotensi 
baik secara 
moral maupun 
intelektual. 
(abdillah)

26    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  SMP

Sujud :
Bertahajjudlah, 
kamu akan mulia
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Setelah dilaksanakannya pemilihan OSIS dan Remas 2008-2009, kini giliran dilaksanakannya upacara pelantikan. Upacara 
yang dilaksanakan pada Senin, 20 Oktober 2008, berjalan dengan hikmat dan murid-murid tetap berdiri tertib di 
barisannya masing-masing meskipun terik matahari cukup panas. 

Dicky (VIII-5) sebagai pemimpin barisan sekaligus ketua MPK yang baru menggerakkan barisan yang terdiri ketua-
ketua dari berbagai seksi/ bidang, petugas pemimpin upacara pelantikan adalah Didit (VIII-1), dengan instruktur upacara Drs. 
Sodikin, M.Pd, selaku kepala sekolah SMP Al-Falah, Deltasari. (Fradita, VIII-2) 

Pelantikan OSIS SMP

Susunan Pengurus OSIS SMP 
Ketua umum :  Auke Herdiyansyah  (kelas 8-1)
Wakil Ketua I :  Pridy Maulana Akbar (kelas 7-1)
Wakil Ketua II :  Haura Najmakamila (kelas 8-2)
Sekretaris I :  Dara Felisia Ardhityasari (kelas 8-2)
Sekretaris II :  Fauziah Mukti Sugiharto (kelas 7-2)
Bendahara I :  Valya Nurfadila Djohan (kelas 8-2)
Bendahara II :  Agung Putra Wijayanto (kelas 7-1)

Seksi Bidang 
1. Ses. Bid. Keorganisasian dan Kepemimpinan

Ketua : Nizar Aditya Syahlan (kelas 8-1)
Anggota : Mirza Devina N.S (kelas 8-2)
  M. Nicco Hakim (kelas 8-3)
  Aisyah Luna Meidinar Sutisna (kelas 7-4)

2. Ses. Bid. Humas dan Pengembangan
Ketua :  Luqman Bramantyo Rahmadi (kelas 8-1)
Anggota :  Amaulia Damayanti (kelas 8-4)
  Hariyo Yustian (kelas 8-3)
  Arinta Radhika Fadhila (kelas 7-1)

3. Ses. Bid. Pengembangan Bahasa
Ketua : Ratih Manggarsari (kelas 8-2)
Anggota : Rif’atin Haibah (kelas 7-2)
  Merdika Mutiara Hati (kelas 8-4)

4. Ses. Bid. Olah Raga dan Kesehatan
Ketua Olah Raga : Ryan Rerandani (kelas 8-1)
Anggota : Wanodya Ratri Paramaiswari (kelas 8-2)
  Mauluddin Setya Haryana (kelas 8-5)
  Dewi Megawati Aldona Doni (kelas 7-4)
Ketua Kesehatan : Diajeng Ratih Wandasari (kelas 8-4)
Anggota : Nata Wisesa Rahmah (kelas 8-2)
  Sakina Maulidiyah (kelas 8-4)
  Yulianti Nur Setyaningtyas (kelas 7-2)

5. Ses. Bid. Kesenian dan Kebudayaan
Ketua : Fiqih Ahmad Rizkiyanto (kelas 8-6)
Anggota : Senna Satrio (kelas 7-1)
  Fathaniadina Fakhrana (kelas 8-4)
  Anisah Pramita (kelas 8-2)

6. Ses. Bid. Ketrampilan dan Kewirausahaan
Ketua : Rafif Ahmad Ghazy Atrisa (kelas 8-6)  

Anggota : Rizki Ardiansah Prasetyo (kelas 8-5)
  Ditami Pradita (kelas 8-4)
  Hujjatullah Harun Husein (kelas 8-5)

7.  Ses. Bid. Perpustakaan
Ketua : Khanif Nugroho (kelas 8-6)
Anggota : Alisya Husna Haque (kelas 7-4)
  M. Hasanuddin (kelas 8-3)
  Aprilis Nindy Sugiatno (kelas 8-4)

Susunan Pengurus Remas Smp Al Falah Deltasari
Ketua : Amelia Mukti Sugiharto Kelas 8-2
Wakil Ketua :  Arighi Pramudyatama Kelas 8-1
Sekertaris I :  Ilham Eko Setiabudi Kelas 8-6
Sekertaris II :  Khalida Genta Kahitna Kelas 7-2
Bendahara I :  Harun Ar Rosyid Lubis Kelas 7-1
Bendahara II :  Aanisah Ikbar Kelas 8-4

SES Bidang I (Pembinaan) 
Ketua : Agatha Pahlevi Kelas 8-1

Sie Dakwah
Ketua  :  Raya Yusrizal M.Saddam Kelas 8-1
Anggota :  Amirul Taufiqulhakim Kelas 8-3
 :  M. Faridz Mulyana Kelas 8-1
 :  Mestika Andala Rahmah Kelas 7-2
 :  Nilta Zahratal Husna Kelas 7-2

Sie Kaderisasi
Ketua Sie Kaderisasi : Annisa Rizky M. Kelas 8-2
Anggota : Aditya Nurmanda PP. Kelas 8-1
 : Setyo Wahyu Kelas 8-3
 :  Lu’lu’ Syamsu Kelas 7-4
 :  Azmi Akbar Rana F. Kelas 7-3

SES Bidang II (Pengembangan)
Ketua :  Firmansyah Yohan Wahyu Kelas 8-6

Sie PHBI 
Ketua :  Amru Rasyid Kelas 8-3
Anggota :  M. Ihsan Fuadi Kelas 8-5
 :  Rizky Aditya Kelas 7-1
 :  Sheila Bastian Kelas 8-4
 :  Wira Anfika Kelas 8-4

Sie Humas
Ketua : Djarot Dimas Kelas 8-1
Anggota : Rido Alif Raafiu Kelas 8-5
 :  Belinda Octira Kelas 8-4
 :  Kautsar Farabi Kelas 7-5
 :  Rifansyah Randy B. Kelas 8-5
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Upacara : Pelantikan pengurus OSIS dan Remas 2008-2009
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Album  SMP

anak bangsa sehingga mampu 
berkompetisi dengan negara dunia, 
semoga bukan impian belaka. 

Minat para pelajar untuk mengikuti 
kompetesi ini cukup besar. Hingga 
mencapai mencapai 130 peserta, 
dengan 82 peserta yang melakukan 
aktivasi pada babak penyisihan yang 
berlangsung 25 dan 26 Oktober dengan 
sistem online. Para pesertanya pun 
berasal dari berbagai kota di Indonesia, 
seperti Makassar, Bogor, Jakarta, dan 
kota-kota lainya. 

Dari peserta sejumlah itu, terjaring 
sebanyak 32 peserta yang berhak 
mengikuti babak fi nal. Dua orang 
diantaranya masih duduk di bangku 
SMP. Alhamdulillah, salah satu peserta 
tersebut adalah Bella Adilah dari SMP Al 
Falah Deltasari yang menempati posisi 
11. 

Kompetisi yang ketat, banyak 
peserta mengaku kesulitan dalam 
menjawab soal-soal yang diberikan.  
Di babak fi nal, peserta di berikan lima 
buah soal yang harus dijawab dalam 
waktu tiga jam. Sebelumnya pada pukul 
09.00 WIB, peserta diberi waktu untuk 
testing komputer selama 30 menit. 
Namun Bella Adilah nampaknya sudah 
mengantisipasi berbagai kesulitan 
tersebut dengan terus berlatih sebelum 
kompetisi berlangsung.

 “Saya senang meski masuk di 
posisi 11 saat fi nal karena pesertanya 
mayoritas siswa SMA.“ (abdillah)

Siswa SMP Masuk Final
National Programing Contest 
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Kemajuan IPTEK beberapa 
dekade belakangan ini 
telah membawa perubahan 
fundamental dalam 

kehidupan manusia. Sektor-sektor  
yang sebelumnya tidak tersentuh oleh 
teknologi informasi mau tidak mau 
mengalami pergeseran yang cukup 
signifi kan. Berbagai terobosan strategis 

pun muncul untuk menjawab berbagai 
tantangan global yang semakin meluas. 

Fenomena tersebut juga 
dimanfaatkan oleh sejumlah institusi 
pendidikan untuk memberi akses bagi 
masyarakat luas terhadap kebutuhan 
informasi yang terkait dengan proses 
pendidikan di tanah air. Belum lama ini 
Tehnik Informatika ITS mengadakan 
lomba pemrograman komputer. 

National Programing Contest (NPC) 
merupakan kompetisi yang menguji 

kemampuan para pelajar dalam 
pemrograman komputer

Sedangkan untuk  bahasa 
pemrograman yang digunakan 
adalah bahasa Pascal atau C. 
Program ini cukup adaptif dan 
relatif terjangkau untuk dipahami 

bagi kalangan pelajar setingkat 
sekolah. Tahun ini kompetisi NPC 
2008 sebenarya  terbatas pada 

tingkat pelajar SMA, SMK, atau 
sederajat. Tetapi tidak menutup 
pendaftaran untuk tingkat SMP 
dan sederajat. 

Lomba ini sekaligus untuk 
menumbuhkan perhatian 
masyarakat terhadap dunia 

teknologi dan informasi. 
Dalam jangka panjang,  

meningkatnya potensi 
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Gerakan Pramuka merupakan 
wadah pembentukan karakter 
yang sangat efisien. Sebab 
pembentukan karakter di 

dalam Gerakan Pramuka dilaksanakan 
secara berkesinambungan sesuai 
dengan tingkatannya. Diantaranya 
adalah Pramuka Penggalang dengan 
Usia 11-15 tahun. 

Salah satu kegiatan untuk Pramuka 
Penggalang setaraf Asia adalah The 
ASEAN Scout Jamboree 2008 (The ASJ 
2008). Kegiatan tersebut berlangsung di 
Bumi Perkemahan Wiladatika  (Buperta) 
Cibubur sejak 18 -26 Oktober 2008. The 
ASJ merupakan sarana bagi Anggota 
Gerakan Pramuka khususnya Pramuka 
Penggalang untuk berbagi pengalaman, 
bertukar informasi kebudayaan dan 
juga menjalin persaudaraan guna 
terciptanya perdamaian di dunia 
khususnya Negara ASEAN melalui 
berbagai kegiatan.Mengusung 
tema “Developing Brotherhood and 
Cultural Understanding (Membangun 
Persaudaraan dan Pemahaman Budaya)”

Kegiatan ini menjadi sarana 
komunikasi dan hubungan 
persahabatan bagi para peserta yang 
hadir dari dari 33 provinsi dan 8 Negara 
ASEAN. Ada 14 (sembilan) modul 
kegiatan yang dilaksanakan dalam 

Kancah SMP Deltasari 
di ASEAN Scout Jambore

momen tersebut, diantaranya 
Scouting Skill, Choice Time, 
ASEAN Cultural Village, 
Adventure Land, Educational 
Tour, Sportacular, Carnaval, 
Talent Scouting, Hostavaganza, 
Mix and Match, Funsation, 
ASEAN Spectacular, Troop 
Showcase, Grand Fiesta. 

Sejumlah  modul yang 
menarik dan banyak diminati 
oleh para peserta adalah   
sportacular berupa kompetisi 
olah raga. “Termasuk lomba  
tarik tambang, sepakbola, lari 
dan banyak lagi,“ jelas Rafi 
peserta dari SMP al Falah Deltasari. 

Selain itu, kegiatan The ASJ 2008 ini 
popular dengan istilah Green Camp atau 
kemah hijau. Pada kegiatan ini peserta 
juga diajak memahami kebudayaan 
antar negara ASEAN melalui sebuah 
kampung budaya bernama ASEAN 
Village.

“Di ASEAN Village ini peserta diajak 
mengenal kebudayaan, mulai dari 
makanan khas, baju daerah sampai 
permainan tradisional,” ungkap Rafi. 

The ASJ 2008 benar-benar menjadi 
sarana pembelajaran bagi peserta yang 
terdiri dari Anggota Gerakan Pramuka 
Tingkat Penggalang yang merupakan 

usia efektif bagi remaja untuk 
menyerap sebanyak-banyaknya 
ilmu guna membentuk watak dan 
kepribadian yang mandiri, peduli 
dan bertanggungjawab terhadap 
lingkungannya,.

“Di kegiatan ini, mereka 
tidak hanya mendapat teori tapi 
juga kegiatan praktik (life skill) 
yang bermanfaat, “tegas ustadz 
Herman, satu satunya pembina 
yang mendampingi siswa di acara 
Jambore. 

Selain itu dalam momen tersebut 
siswa SMP Deltasari menorehkan 
prestasi gemilang dengan merebut 
gold medal, silver medal maupun 
bronze medal di berbagai kegiatan. 
Untuk kategori peraih gold medal, 
disabet oleh Adrian Bimo kelas 8-3 
dalam kegiatan Croos Cauntry dan 
Rafi Rizky kelas 8-1 dalam permainan 
Tug of War. Sedangkan peraih Silver 
medal adalah Ryan Renandani kelas 
8-1 untuk permainan Crazy Ball, Amru 
Rosyid kelas 8-3 dalam Croos dan 
Country. Dan untuk Bronze Medal 
untuk kegiatan fun Climbing masing 
masih diraih oleh Viena Ananda, Widi 
Wulan, Dyah Rusmala, Anisa Firadusy.  
(abdillah, Fradita 8.2, Amel 8.2)
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Para juara di ASEAN Scout Jambore

Para juara di ASEAN Scout Jambore
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Alhamdulillah, dengan 
ketekunan prestasi ini dapat 
kita raih,” kata Ust. Rizky 
selaku Wakasek Kesiswaan 

SD Al Falah Surabaya. Mulai dari casting, 
pelatihan vocal, gaya, dan sebagainya 
dipersiapkan oleh anak-anak dengan 
panduan ustadz-ustadzahnya. Grup 
samroh  yang beranggotakan Mirna, 
Mirra, Alya, Kiki, Ifa, Hanina, Futi, Rani, 
dan Tia semangat sekali dalam berlatih. 
Karena itu tidak mengagetkan bila 
mereka akhirnya meraih juara. 

Untuk memperoleh juara itu 
cukup ketat. Lomba yang dihelat di 
Taman Hiburan Rakyat (THR) pada 11 
November 2008 itu diikuti tak kurang 
dari 30 grup samroh dari berbagai SD se-
Surabaya. Lewat samroh tiap-tiap grup 
berusaha menampilkan tontonan seni 
Islami yang terbaik. 

Dengan torehan prestasi itu 
SD Al Falah berkesempatan untuk 
tampil dalam sebuah acara yang 
diselenggarakan Badan Komunikasi 
Pemuda Remaja Masjid Indonesia 
(BKPRMI) pada tanggal 16 November 

Samroh SD Al Falah Juara
2008. Pada acara seminar yang 
lingkupnya se-Jawa Timur itu akan hadir 
pula Menkominfo Prof. Dr. Muhammad 
Nuh. Di aula Lebah Biru Telkom Divre V 
Surabaya SD Al Falah mendapat apresiasi 
besar dari para peserta seminar. Aplaus 
panjang bergemuruh dari peserta 
seminar. Subhanallah

 “Kami bersyukur dan akan kami 
tingkatkan prestasi samroh ini,” kata 
anak-anak. Dengan sedikit malu 
salah satu personil samroh itu pun 
menuturkan pengalaman paling 

menarik ketikatampil di panggung. 
“Saat aku tampil di gedung telkom, 
aku pertama grogi karena akan di lihat 
pak Menteri. Tapi, Menterinya gak 
datang. Aku agak kecewa sih, tapi tidak 
masalah. Karena aku sudah bisa tampil 
di even tingkat provinsi, itu merupakan 
pengalaman berharga.”

Hikmahnya, bila mau terus 
berusaha, prestasi besar akan dapat 
diraih. Jayalah SD Al Falah surabaya. 
Semoga murid-muridnya benar-benar 
menjadi anak saleh-salehah. (NK)  
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Group Samroh SD Al Falah saat tampil di TRS
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Sepenggal puisi tersebut di atas 
menghantarkan Ananda Alya Anissa 
kelas V B menjadi juara II lomba 
sambut muharrom tingkat Jawa Timur, 

yang diadakan SD Al Falah Darussalam Tropodo 
Sidoarjo. Tidak hanya Ananda Alya Anissa yang 
menjadi juara, Ananda Dheia yang juga dari 
kelas V B bahkan berhasil menjadi juara I pada 
kejuaraan tersebut. lomba yang dilaksanakan 
tanggal 19 Desember 2008 diikuti sekitar 30 
peserta tingkat sekolah dasar yang tersebar di 
Jawa Timur melantunkan puisi dengan penuh 
semangat. 

Ketika Ananda Dheia dan Alya diumumkan 
oleh panitia sebagai juara I dan II, mereka 
berdua langsung mengucapkan syukur 
Alhamdulillah. “Keberhasilan bisa kami raih 
dengan niat dan ketekunan dalam berlatih, 
sehingga Alhamdulillah kemenangan bisa kami 
raih.” Ungkap Dheia. 

Keberhasilan ini juga tak lepas dari kerja 
keras para tim Pembina Pujangga Kecil. Tim ini 
dibentuk yang beranggotakan siswa mulai dari 
kelas III hingga kelas V berdasarkan seleksi yang 
dilakukan oleh guru bahasa Indonesia. TIM 
ini dilatih serta dipersiapkan sejak dini untuk 
mewakili sekolah dalam berbagai kejuaraan. 
“Jadi jika ada even lomba sewaktu-waktu kami 
selalu siap untuk mengikutinya.” Komentar 
Ustd. Nanang, salah satu Pembina tim pujangga 
kecil. (NK)

Pujangga SD Al Falah
Juara Puisi Tingkat Jawa Timur

………..
Apa aku seorang muslim….
Ketika terompet tahun baru masehi dan hijriah bersanding
Aku terlihat bukan seperti orang muslim
Bunyi klakson mobil saling bersahutan memenuhi seluruh pelosok jalan

Lagu –lagu tenar silih berganti mengisi keceriahan
Tempat hiburan penuh sesak tiada sisa
Itulah gambar pergantian tahun Masehi
Sebuah gambar yang kutorehkan sebagai seorang muslim
………..
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Guru SMP yang Kreatif dan Inovatif
guru yang ada di jenjang SMP tersebut 
berlangsung sukses.Mekanismenya, 
setiap peserta harus presentasi hasil 
kreasinya dihadapan juri selama 10 menit. 
Selanjutnya, Juri yang terdiri dari ustadzah 
Sumi Rahayu, ustadz Lukman Chakim dan 
ustadz Musrianto memberi pertanyaan 
serta evaluasi dari kreativitas guru- guru 
yang tampil.

Hampir semua guru mampu 
mempresentasikan hasil karyanya dengan 
bagus. Namun setelah dilakukan penilaian 
lebih mendalam, juri mengambil 3 
pemenang utama dan 2 juara harapan. 
Pemenang pertama diraih ustadzah 
Murtiningsih (guru Matematika) yang 
menggunakan media bola sebagai 
pembuktian rumus. “Tentu senang 
menjadi pemenang, apalagi lomba ini 
adalah yang pertama kali diadakan,“ 
ungkapnya ketika ditanya bagaimana 
rasanya menjadi pemenang. “Mudah-
mudahan lomba sejenis tetap kontinyu. 
Sebab dari ajang itu juga bisa diketahui 
kreasi dan motivasi guru yang selama ini 
terpendam bisa muncul kembali. Apalagi 
tidak semua materi di kelas menggunakan 
media, “ tambahnya.  

Untuk posisi runnner up dengan 
media pembelajaran gambar untuk 
menghafal vocabulary diraih oleh 
ustadz Nanang (guru B. Inggris). Juara 
ketiga diraih ustadzah Wahyuningsih 
(guru BK) yang mengambil tema 
motivasi sukses Unas. Sedangkan 
harapan 1 dan 2 masing masing diraih 
ustadz Darmanto (guru Fisika) dan 
ustadz Imam Muzani (guru PTD).

Dengan adanya lomba 
tersebut diharapkan terjadi proses 
pembelajaran yang dinamis 
antara guru dengan siswa di kelas. 
Sebab bagaimanapun juga proses 
perencanaan dan pembelajaran 
yang dilakukan secara dinamis dan 
sistematis berpengaruh terhadap 
mengembangkan potensi peserta 
didik. Selain itu guru-guru bisa saling 
menginspirasi dalam membuat 
berbagai macam media pembelajaran

Semoga guru di jenjang SMP Al 
Falah memiliki prospeksi pembelajaran 
yang bermutu sehingga keberadaanya 
dapat menjadi basis pencerahan bagi 
kemajuan bangsa dan negara serta 
agama, amin. (Abdillah)

Perkembangan global 
membawa perubahan sekaligus 
pergeseran tidak hanya di 
sektor informal tapi juga lini 

yang terkait erat dengan sumber daya 
manusia Indonesia ke depan. Salah satu 
arah perubahan itu adalah tuntutan 
dalam dunia pendidikan. Guru dalam 
hal ini sebagai sumber ilmu juga tak 
luput dari tuntutan yang terkait dengan 
perubahan tersebut.  

Tidak bisa dipungkiri bahwa guru 
memiliki kontribusi besar menentukan 
nasib masa depan bangsa. Pendidikan 
kepada anak bangsa harus betul-betul 
diarahkan untuk menghasilkan manusia 
yang berkualitas dan mampu bersaing, 
di samping memiliki budi pekerti yang 
luhur dan moral yang baik. 

Untuk menjawab tantangan 
tersebut guna memperingati hari guru 
yang ke 63 SMP Al Falah Deltasari 
mewujudkannya melalui lomba 
khusus untuk guru. Tujuannya untuk 
meningkatkan kreativitas guru dengan 
membuat media pembelajaran. 

Lomba yang diadakan tanggal 
22 November dan diikuti oleh semua 

Prestasi
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Guru Kreatif : Para pemenang lomba Guru Kreatif
di dampingi pimpinan sekolah
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Khansa dan Iris Dian:

Juara I dan II pada kejurda anggar tingkat Jatim

Seni bela diri anggar meru-
pakan permainan beladiri yang 
menggunakan pedang. Karena 
sebelum adanya bentuk anggar 

seperti sekarang, pedang digunakan 
pada masa Persi, Yunani, Romawi dan 
Babilonia. Bermula dari pedang yang 
berat dan pakaian perang, berubah 
menjadi senjata yang ringan dan langs-
ing sehingga mudah cara menggunak-
annya. 

Permainan anggar juga menggu-
nakan pelindung muka dan pelindung 
pada ujung pedang agar tidak mencel-
akakan orang. Jenis olah raga yang di 
Indonesia berdiri tahun 1951 tersebut 
diminati olahragawan di tanah air  tak 
terkecuali siswa di tingkat sekolah. SMP 
al Falah Deltasari memiliki siswa yang 
berbakat dibidang olah raga anggar. 

Itu terbukti ketika mengikuti lomba 
kejuaraan anggar tingkat daerah yang 
diadakan oleh KONI Jatim tanggal 18 
Oktober 2008. Lomba tersebut bertu-
juan untuk menambah dan meningkat-
kan jumlah dan kualitas pertandingan 
olahraga anggar, serta menjadikan 
Jatim sebagai konstributor dan kiblat 
atlet anggar nasional. Saat ini Jatim 
perlu melakukan regenerasi dan bekerja 
keras mempersiapkan atlet yang akan 
bertanding di kejuaraan di tingkat lebih 
tinggi. 

Beberapa siswa SMP al Falah Deltas-
ari yang dikirim untuk mengikuti lomba 
tersebut nyaris semuanya menjadi 
pemenang. Sebenarnya banyak diantara 
peserta lain yang memiliki kemampuan 
yang tidak bisa dipandang remeh. 
Namun jago-jago anggar dari SMP 
al Falah mampu memadukan 
gerakan yang dinamis dan 
menghasilkan serangan jitu 
sehingga mampu mengalah-
kan lawan-lawannya.

Diantara siswa yang 
menjadi pemenang adalah 
Khansa yang berhasil meraih 
juara pertama untuk kategori 

Floret pra kadet putri. Sebelumnya siswa 
kelas 9-2 tersebut pernah meraih juara 3 
tingkat kota. “Nggak nyangka, tapi yang 
pasti senang,” ungkapnya ketika ditanya 
bagaimana rasanya menjadi pemenang 
pertama. 

Kemudian Iris Dian kelas 9-2 yang 
menyabet juara 2 kategori Sabel kadet. 
Untuk masing masing juara 3 diraih oleh 
Lisari Ramadhanti kelas 9-2 kategori 
fl oret prakadet putri, M Luthfi  Aufar 
kelas 8-5 kategori sabel kadet putra 
dan Hamzah Muslim kelas 8-3 kategori 
Deden kadet putra. 

Kemenangan menggembirakan 
tersebut memang tidak bisa dilepas-
kan dari kerjasama pihak yang terkait 
secara konsisten dan intens melakukan 
upaya latihan serta serta evaluasi terus 
menerus untuk selalu menyempurnakan 
kekurangan guna mengungguli lawan-

Prestasi Gemilang
di Kejurda Anggar

lawannya. Ke depannya masih banyak 
even-even penting yang memben-
tang yang masih harus selalu dirajut 
untuk berpacu dengan prestasi yang 
lebih baik.

Sekedar pengetahuan, seorang 
Perancis bernama Hendri St. Didier 
menciptakan istilah pada gerakan-
gerakan anggar yang hingga kini 
sebagian besar masih digunakan. Dan 
meskipun bangsa-bangsa lain meng-
gunakan bahasanya masing-masing, 
namun dalam percaturan interna-
sional banyak digunakan istilah 
Hendri St. Didier. Bentuk pedang yang 
diciptakan oleh Koeningsmarken dari 
Polandia memberi inspirasi tercip-
tanya jenis senjata  Floret, Sabel dan 
Degen (Abdillah)
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Puisi termasuk salah satu bentuk tulisan 
yang usianya sangat tua. Mungkin bisa 
disebut nenek moyang dalam dunia 
penulisan. Sebagai bagian dari sastra, 

puisi saat ini mengalami banyak perkembangan. 
Itu ditandai dengan terangkatnya nilai puisi ke 
taraf pengungkapan estetika yang tinggi mutunya, 
memiliki persepsi yang tajam dan menampilkan angle 
persoalan yang menarik, mempunyai daya kreativitas 
yang tinggi dengan bahasa yang menyegarkan, 
konsisten sehingga menjadi citra tinggi sebagai karya 
sastra.

Tuntutan terhadap pengembangan serta 
popularitas sastra terutama di subyek puisi terus 
dikembangkan dan dilestarikan. Untuk itu, Diknas 
kabupaten Sidoarjo mengadakan lomba puisi tingkat 
kabupaten yang diadakan pada tanggal 23 Oktober 
2008. Pesertanya dari berbagai sekolah yang ada di 
Sidoarjo. Lomba ini merupakan estafet yang akan 
dilanjutkan seleksi ke jenjang propinsi. 

Puisi, sebagaimana umumnya, cenderung 
mudah dikenali, baik ketika masih berbentuk aksara 
maupun setelah dibacakan. Kata-kata yang tidak 
biasa, penggunaan metafor, hingga ketidaklengkapan 
kalimatnya memberi ciri tersendiri bagi puisi. Dalam 
konteks kesenian, puisi dapat juga dijadikan sebagai 
media pencerahan sekaligus sebagai pendidikan 
dan hiburan. Konsep puisi yang unik dan sederhana 
membuat lomba tersebut dihadiri oleh banyak 
peserta.

 Alhamdulilllah, Nizar Aditya siswa SMP Al Falah 
kelas 8-1 mampu menyabet juara II setelah tampil 
elegan di hadapan para juri penilai. Siswa yang 
biasa dipanggil Didit tersebut membaca puisi yang 
berjudul “Testimoni” dengan penuh penghayatan. 
Membacanya tentu berbeda dengan membaca teks 
pidato atau dengan seperti penyiar televisi. Tapi harus 
ada ekspresi dan gerak verbal untuk mendukung 
penampilan lebih sempurna. Apalagi, puisi ternyata 
dapat menyentuh secara dalam terhadap nilai-nilai 
kehidupan bahkan menjadi sarana yang cukup efektif 
dalam membangun nilai-nilai kemanusiaan yang 
bermartabat.

Dari sekian banyak peserta, rata-rata 
penampilannya cukup menawan. Meski bukan 
seniman atau sastrawan, siswa-siswa sekolah yang 
berlaga juga pandai berolah kata. Bahkan penampilan 

Juara II Puisi
Tingkat Sidoarjo

Prestasi

mereka sangat ekspresif. Namun tampilan Didit, demikian 
biasa dipanggil, yang penuh percaya diri membuat juri 
terperangah dan menetapkannya menjadi juara runner up. 

Bagi Didit, puisi bukan semata masalah keindahan 
yang ditulis  di kartu-kartu ucapan yang hanya dibaca sekali 
lalu lebih sering dibuang. Tapi berupa kreativitas yang 
bukan hanya bergantung pada bakat alam, tetapi adanya 
kesediaan untuk belajar dari tradisi kesusasteraan yang terus 
berkembang. 

“Penggunaan berbagai kata-kata yang tidak biasa 
dalam puisi sendiri pada dasarnya adalah bagian dari proses 
berkomunikasi dan berbahasa. Sama seperti jika ada orang 
Indonesia yang lebih suka mengungkapkan beberapa hal 
(rasa sakit, rasa terkejut, rasa senang, dsb),” ungkapnya 
panjang lebar.

Untuk meraih prestasi tersebut bukan hal yang mudah 
karena peserta dari berbagai sekolah juga menujukkan 
kemampuan yang bagus. Namun berkat kerja keras serta 
dukungan keluarga, guru dan teman teman prestasi itu 
mampu diraih. Yang jelas, latihan dengan tekun adalah 
kuncinya. Tanpa ketekunan dan ridho dari Allah, mustahil 
kesuksesan dapat dicapai. 
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Nizar Aditya
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berbincang dan mencari solusi bersama. Sedangkan 
untuk memandirikan anak, selain dengan pembiasaan, 

kami selalu membuat kontrak kerja dengan mereka.  
Baik  mengenai belajar, bermain, sholat ataupun 

istirahat. Tujuan kami adalah mereka mengetahui hak 
dan kewajibannya serta resiko yang harus dihadapinya. 

Ya, Alhamdulillah sajauh ini semua berjalan sesuai harapan 
kami sebagai orang tua.

Hal lain yang tak kalah penting adalah, memperhatikan 
tahap-tahap perkembangan anak. Misalnya, pada umur 
sekian ketrampilan  apa yang seharusnya dikuasai anak. Bakat 

dan minat merekapun akan terlihat dari kegiatan mereka 
sehari-hari. Dengan mengetahui bakat dan minat mereka, 
akhirnya kamipun dapat mendorong dan membimbing anak.  
Mungkin dengan mendatangkan guru les, membimbing 
mereka sendiri ataupun memberikan mereka kesempatan 
untuk tampil dalam berbagai lomba yang sesuai bakat 
dan minatnya. Tak jarang, kami mengajak anak-anak untuk 
mengikuti kegiatan rutin kami yakni tilawatil Quran ataupun 
lomba-lomba. Tujuannya adalah untuk memberikan wawasan 
profesi dan penyaluran hobi yang bermanfaat. Dan sekarang, 
kami telah menuai hasilnya. Putri pertama kami, ananda Aqilah 
Nafadza el Wafa sudah mempunyai 10 piala kejuaraan dalam 
berbagai bidang meskipun dia masih kelas I SD. Ada yang di 
bidang seni,  olahraga maupun ketrampilan. Dan yang paling 
banyak pada bidang seni yaitu tartil Al-Quran dan mewarnai. 
Untuk hal yang pertama, mungkin sudah keturunan karena 
kami berdua sebagai orang tua memang menggeluti hal 
yang sama dan gemar mengikuti lomba-lomba semacam 
sejak remaja sampai sekarang.

Selain hal tersebut, dalam kehidupan sehari-hari kami 
selalu berusaha untuk selalu memberikan pengarahan, 
pengetahuan dan tujuan dari segala sesuatu yang 
seharusnya diketahui anak. Dalam hal ini,pendampingan 
sangat perlu bagi anak. Apa yang ditemukan oleh 
anak kami bicarakan bersama. Permasalahan yang 
dihadapi oleh mereka, kami diskusikan juga. Keluarga 
kami memang memegang prinsip demokrasi, 
sehingga anakpun mempunyai hak untuk bicara dan 
berpendapat. Kami tidak ingin ketika anak melakukan 
sesuatu hal, dia melakukannya dengan terpaksa. Kami 
ingin anak kami melakukannya karena memang dia 
ingin dan memilih untuk melakukannya .

Hal terakhir, kami sebagai orang tua tidak ingin 
memberikan beban yang lebih dari kemampuan anak. 
Biarlah anak menjalani perkembangan sesuai umurnya. 
Kami tidak ingin memaksakannya. Yang penting, kami 
selalu berusaha untuk mengontrol mereka dan mereka 
harus mendapatkan perubahan positif dalam setiap 
detik kehidupannya. Semoga! ( Seperti yang dituturkan 
bapak M. Djufri dan istri kepada majalah sekolah Al Falah)

Hidup Sekali
        dan Berarti

Biodata Keluarga
Bapak : Moch. Djufri, S. Pd.I
Ibu : Syarifatul Aisyah, S. Ag
Anak : Aqilah Nafadza el Wafa (kelas I SD Al Falah)
  Achmad Syamil Alfan Nuari ( 2 tahun )  

Hidup sekali, hiduplah yang berarti . Moto 
tersebut yang selalu memotivasi keluarga 
kami agar selalu berusaha menjadi orang 
yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang 

lain. Sejak kecil kami telah dibiasakan oleh orangtua kami 
untuk selalu menjalin persaudaraan dengan orang lain, 
entah dengan jalan silaturrahmi ataupun saling tolong 
menolong dengan sesama. Bahkan acara favorit keluarga 
kami adalah silaturrahmi, yang sekaligus sebagai ajang 
rekreasi.

Dalam hal pendidikan, kami berpedoman pada surat 
an-Nahl ayat 125 yang pada intinya  seruan untuk mengajak 
manusia dengan penuh hikmah dan pengajaran yang baik. 
Sejak awal kami juga meyakini bahwa pendidikan bermula 
dari sejak dalam kandungan. Semua yang orangtua lakukan 
atau  katakan  kelak akan menjadi contoh bagi anak.  Dengan 
begitu, kami berusaha hati-hati dalam bertindak dan berucap 
karena takut kalau-kalau anak kami akan meniru hal yang 
tidak baik dari kami. 

Guna mensinergikan pendidikan di sekolah dan di 
rumah, kami berusaha untuk mengetahui visi, misi dan 
manajemen sekolah anak sehingga kami dapat membantu 
anak dalam belajar. Sama halnya ketika anak kami 
mempunyai masalah yang membutuhkan konsultasi 
dengan guru sekolahnya, kamipun tak segan untuk 

Jendela
Keluarga
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Keluarga M. Jufri,
orangtua dari Aqilah kelas I SD
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Salah satu tujuan dari dalam 
proses belajar mengajar dalam 
ruang dunia pendidikan adalah 
adanya aspek pengembangan 

linguistik yang diaplikasikan melalui 
aktivitas tulis menulis. Sejak dulu hingga 
sekarang, tidak ada satupun lembaga 
pendidikan formal (di LPF sekalipun) yang  
mengklaim bahwa institusinya lepas dari 
aktivitas itu (baca-tulis-menulis). Bahkan 
dalam sejumlah sekolah, menulis menjadi 
bagian dari trade mark dalam “menjual 
diri” agar sekolahnya  diminati masyarakat.  

Di Surabaya ada  sekolah AWS 
(Akademi Wartawan Surabaya) atau 
Surabaya Media School (SMS). Di Jakarya 
dan kota metropolitan lainnya, institusi 
formal yang berbasis informasi ibarat virus 
yang menggejala bahkan menjadi tren 
sosial yang layak untuk kembangkan. Di 
luar negeri, tidak tanggung-tanggung, 
di Inggris ada sekolah –sekolah berkelas 
yang mengembangkan seni kepenulisan 
yang diajarkan oleh wartawan, sastrawan 
dan penulis-penulis terkenal dengan 
promosi melalui media massa populer  
dengan biaya ratusan juta rupiah. 

Melihat fenomena tersebut, satu 
hal yang harus digaris bawahi adalah 
bahwa aktivitas tulis menulis di tengah 
perkembangan dunia pendidikan 
khususnya dan perdaban dunia pada 
umumnya telah menjadi isu strategis yang 
tidak bisa dikesampingkan begitu saja. 
Artinya, eksistensinya cukup serius dan 
penting dalam  pengembangan potensi 
diri bagi para peserta didik.

Penerbit Mizan, belakangan ini, 
marak menerbitkan karya sastra  yang 
ditulis siswa umur belia. Ada Faiz, penulis 
Puisi Guru Matahari yang masih berumur 
8 tahun. May Si Kupu Kupu, yang ditulis 
Dena, Let’s Bike Cookies dan Kado untuk 
Ummi oleh Izzati,--yang semuanya 
adalah maha karya siswa yang masih SD. 
Pembaca, pasti berasumsi, bahwa dengan 
tingkat pola pikir yang masih “ranum” 
siswa siswa itu mampu menghasilkan 
sebuah karya tulis yang tidak semua orang 
–terutama yang selevel dengan usianya 
mampu melakukan hal semacam itu.

Tentu saja  peningkatan mutu 
penulisan di level anak anak bukan 
sekedar masalah ekonomi atau popularitas  
tapi lebih dari itu, bahwa aktivitas tulis 
menulis berupa pengungkapan ide-ide 
dan gagasan adalah mutlak menjadi 
tuntutan  peradaban zaman yang semakin 
kompetitif. 

Memang, sering muncul pertanyaan, 
bagaimana mengawali kegiatan menulis 
? Dalam berbagai diskusi, seminar, bedah 
buku dan sarana penunjang dalam 
kegiatan penulisan, tidak ada klaim atau 
metode khusus bagaimana agar setiap 
siswa dapat melakukan kegiatan menulis 
secara baik kecuali berprinsip pada usaha 
untuk banyak memberikan motivasi. 

Setiap anak cerdas
Thomas Amstrong dalam Discovering 

and Encouraging your child’s multiple 
intelligences, meyakini bahwa setiap 
anak adalah cerdas --dalam konteks, 
bahwa mereka memiliki potensi—yang 
bila dieksploitasi secara benar dapat 
menimbulkan suatu power yang 
membangun optimalisasi pribadinya. 
Berkenaan dengan itu, Robyn Allan, 
seorang CEO British Columbia 
menegaskan bahwa kegagalan terbesar 
adalah apabila kita tidak pernah mencoba. 
Setiap anak yang cerdas namun tidak 
dioptimalkan potensinya karena dia ( 
si anak) tidak pernah berbuat sesuatu 
untuk mencobanya, maka dia ( anak) telah 
kehilangan bagian dari potensi dasarnya. 

Kesimpulannya bahwa setiap 
anak adalah pribadi yang mampu 
menyampaikan gagasan dan ide idenya 
melalui tulisan tulisan, namun karena 
motor—penggerak-- (terutama orang tua 
dan guru) tidak banyak memberi ruang 
gagasan untuk mencoba, maka hasilnya 
pun tidak nampak nyata. 

Seorang mantan menteri pendidikan 
Amerika Serikat, William Bennet, pernah 
memberi komentar, bahwa kurang dari 
40 persen siswa SMU di Amerika dapat 
membaca surat kabar dengan baik, hanya 
2 persen yang dapat menulis dengn jelas. 
Sebagai langkah antisispasi, dewasa ini 

ada kecenderungan di pendidikan tinggi 
di Amerika mulai ramai merekrut para 
penulis-- wartawan, novelis, kolumnis—
untuk mengajar siswa agar mampu 
menulis dengan baik. 

Memang kita bukan Amerika, 
dengan konsep instan—yang hanya 
untuk meningkatkan kreativitas menulis 
saja—harus menyewa (merekrtut) penulis 
populer dengan biaya tinggi. Namun 
kita harus mencari langkah lain yang 
dirasa efektif untuk itu.Salah satu metode 
yang cukup populer yang mengilhami 
para penulis di kalangan pelajar adalah 
konsep;Do fi rst or just do it, lakukan saja, 
mengalir seperti air. Artinya membiasan 
diri untuk menulis (positif ) apa yang 
dilihat maupun didengar, mulai bangun 
pagi hingga tidur lagi. Mengawalinya 
bisa melalui buku harian atau diary atau 
sekedar catatan kecil sebagai pengingat. 

Misalnya di hari A melihat kejadian 
yang mengejutkan. Atau mendapat 
hadiah istimewa karena menang lomba 
tertentu.  Bila catatan catatan sederhana 
tersebut diakumulasi, berapa banyak 
tulisan yang telah dihasilkan? Kebiasaan 
ini jika telah berlangsung kontinu akan 
menggerakkan power yang bernama 
motivasi. Motivasi menulis ini selanjutnya 
bisa berkembang menjadi kesenangan 
(kegiatan) positif yang ujung ujungnya 
adalah munculnya ketrampilan (skill) 
untuk menulis.

Tentu saja dukungan komunitas 
terdekat (keluarga) dan sekolah 
adalah sesuatu yang inheren dan tidak 
mungkin berjalan apa adanya. Orang 
tua berkewajiban mewadahi aspirasi 
dunia menulis anak melalui aktivitas 
positif yang ada dilingkungan keluarga. 
Sedangkan sekolah juga memotivasi 
siswa dalam mengungkapan gagasan 
atau ide kreatifnya secara optimal melalui 
kegiatan yang berkaitan dengan dunia 
tulis menulis. 

Membangun
Peradaban Menulis Para Siswa

Abdillah F. Hasan, A. Md

Opini
Pendidikan
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Kadang kita sering memiliki 
prasangka buruk kepada orang 
lain atau bahkan kepada yang 
menciptakan diri kita beserta 

alam semesta. Kenapa kita lakukan? 
banyak jawaban dan alasan yang bisa 
kita kemukakan. Namanya saja prasangka 
sehingga tidak selalu benar bahkan 
sering salah. Sebagai contoh pada suatu 
pagi, ketika diadakan rapat antar pegawai 
di sebuah perusahaan. Peserta rapat 
sedang membicarakan hasil evaluasi 
perkembangan perusahaan. Salah 
seorang tiba-tiba menguap di tengah 
rapat yang sedang serius. Peserta lain 
spontan menoleh ke arahnya. Atasannya 
yang ikut rapat, menggelengkan 
kepalanya. Sang bos, yang merangkap 
sebagai pimpinan rapat, langsung 
menegur karyawan yang menguap tadi, 
“saya kecewa sekali dengan Anda, Anda 
tampak tidak peduli dengan  rapat serius 
ini!” Karyawan tadi langsung tertunduk. 
Wajahnya pucat. Ia berkata lirih, “Maaf 
saya ingin menyampaikan sesuatu. Saya 
seharusnya tidak bisa ikut rapat  ini. 
Tetapi mengingat rapat ini sangatlah 
penting, saya mencoba hadir”. Matanya 
berkaca-kaca, “Anak saya tadi malam 
mengalami kecelakaan. Saat ini ia sedang 
di rawat, di ruang ICU dalam keadaan 
tidak sadar. Jadi tadi malam, saya tidak 
tidur”. Semua peserta rapat langsung 
tertunduk. Mereka terjerumus dalam 
prasangka. 

Perlu kita melihat diri kita sendiri 
sebelum menyalahkan orang lain. 
Sudahkah kita berbicara dengan jujur 
pada suara hati kita? Pernahkah kita 
merenung untuk kebaikan dan kesalahan 
yang telah kita lakukan? Pada tulisan 
ini mari kita belajar bersama dari 
pengalaman dan kata hikmah panutan 
kita rosulullah SAW. Manusia  yang mulia 
dan agung. Bukan seperti diri ini, orang 
yang lemah dan banyak melakukan dosa 

dan maksiat pada Allah. Sering diri ini 
sudah merasa melakukan hal yang kita 
anggap baik. Tetapi masih ada orang 
yang tidak pernah menghargai diri 
ini, itulah penyesalan yang tidak akan 
memperoleh kepuasan. Karena kita hanya 
mengharap penghargaan dari orang 
lain, bukan kepada yang menciptakan 
manusia dan alam semesta ini.

Perlu kiranya kita merenung dengan 
meresapi teladan kita Muhammad SAW, 
suatu ketika Rasulullah SAW berkata: 
“Bersungguh-sungguhlah pada hal 
yang bermanfaat bagimu, dan mintalah 
pertolongan kepada Allah serta jangan 
merasa lemah. Bila kamu ditimpa 
sesuatu, janganlah kamu mengatakan, 
‘seandainya (dulu) aku melakukan ini, 
niscaya begini-begini.’ Katakanlah, 
‘Allah telah menakdirkan dan apa 
yang allah kehendaki maka itu terjadi’. 
Sesungguhnya kata seandainya hanya 
akan membuka pintu perbuatan setan.” 
(Hr. Muslim) 

Hadis ini menjelaskan, barang siapa 
yang minta pertolongan allah tidak akan 
menjadi lemah dan memberi motivsi agar 
percaya diri dan tidak putus asa. 

Katakan kepada diri Anda, “Aku 
hidup pada hari ini. Maka, mengapa 
aku harus mencemaskan masa depan? 
Mengapa aku terlalu memikirkan masa 
lalu?”. Nikmatilah hari-hari Anda. Kerjakan 
apa yang bermanfaat bagi Anda.

Curahkan semua usaha Anda dan 
kerjakan sesuatu yang mengandung nilai 
kebaikan seperti; memberikan makan 
orang lapar, menjenguk orang sakit, 
puasa karena Allah, menyenangkan 
hati orang tua, menghormati guru, 
memuliakan teman, dan lain-alin. Itulah 
diantara pesan rosulullah kepada kita.

Rasulullah berkata, “Siapa diantara 
kalian yang puasa pada hari ini? Abu 
Bakar menjawab, ‘Aku’, Beliau saw, 
berkata, ‘siapa diantara kalian mengantar 
jenazah hari ini?, Abu Bakar menjawab, 
‘Aku.’ Beliau saw, berkata, ‘siapa 
diantara kalian yang memberi makan 
orang miskin pada hari ini?’ Abu Bakar 
menjawab, ‘Aku’. Beliau saw berkata, 
‘siapa yang menjenguk orang sakit hari 
ini?’ Abu Bakar menjawab, ‘Aku.’ Lalu 

Beliau saw bersabda, ‘Kesemua itu bila telah 
dilakukan seseorang maka ia masuk surga.”               
(HR. Muslim) 

Kita akan rugi jika hidup yang sebentar 
ini, banyak kita gunakan untuk mengejar 
kesenangan dunia, semisal jabatan, harta 
benda, gelar, dan penghargaan dari 
manusia. Sudah pasti diri ini tidak akan 
mengalami kepuasan bahkan kekecewaan. 
Kesenangan dan kenikmatan hakiki adalah 
ketika kita dapat merasakan manisnya 
iman, yaitu dengan menaati perintah 
Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya. 
Tetapi kita sering merasa belum mendapat 
kenikmatan, ketika saudara kita mendapat 
kenikmatan. Inilah namanya iri.

Ibnu Mas’ud ra. Berkata, “Janganlah 
kalian menentang nikmat-nikmat Allah!”. 
Dikatakan kepadanya, “Siapakah yang 
menentang nikmat-nikmat Allah itu?” Ia 
menjawab “Mereka adalah orang-orang 
yang iri kepada manusia karena karunia 
yang Allah telah berikan kepadanya”.

Seorang ahli fi qih bernama Mansyur 
pernah berkata, “Katakan pada orang yang 
selalu iri kepadaku, tahukah engkau kepada 
siapa, engkau telah bertindak tidak sopan. 
Engkau telah bertindak tidak sopan kepada 
Allah atas ketentuan-Nya karena engkau 
tidak rela atas apa yang Allah berikan 
kepadaku”.

Ada pula yang mengatakan bahwa iri 
merupakan dosa pertama dalam maksiat 
kepada Allah, baik di langit maupun di bumi. 
Jika di langit irinya Iblis kepada Adam as., 
sedang di bumi irinya Qobil kepada Habil. 

Bagaimana dengan Diri Kita? 
Astaghfi rullah

“Wahai orang yang susah, sedih, 
gelisah, sungguh kesusahan, kesedihan, 
kegelisahan itu akan hilang sendiri. Maka 
hiburlah dengan kebaikan, sungguh yang 
menghilangkan kesusahan, kesedihan, 
kegelisahan itu adalah Allah SWT”. 

Bagaimana kita akan berbuat baik, 
jika kebaikan dalam diri kita tertutupi oleh 
prasangka buruk, iri hati, meremehkan 
orang, dan cara pandang yang salah. 
Berbuat kebaikan adalah ketika cara 
berpikir dan berbuat kita selalu mengikuti 
perintah Allah dan rosul-Nya. Astagfi rullah
al’adziim          

Hati-hati dengan Berprasangka 

Renungan
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Indarto Imam B., S.Pd. 
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Kolom BK

Assalamualaikum, wr.wb
Ananda yang tersayang, Sungguh 

besar hatimu untuk menerima cobaan 
ini, 

Kehadiran teman dalam hidup 
kita memang sangat bermakna, 
karena dengan berteman kita berlatih 
bersosialisasi, berempati, sabar, tidak 
egois, menumbuhkan motivasi, teman 
juga bisa sebagai sumber informasi, 
inspirasi dan lain-lain. 

Ananda, kalau sumber masalahnya 
sudah diketahui, berarti tinggal 
bagaimana cara kita untuk menyikapi. 
Sudah maksimalkah cara kita? , Tapi, 
....ananda tidak boleh larut dalam 
masalah ini terus menerus, karena nanti 
akan dapat menghambat tugas-tugas 
terutama dalam mengerjakan tugas 
ustad maupun ustdzah, tunjukkan 
kalau ananda mampu mendapat nilai 
yang baik, tunjukkan juga kalau ananda 

Aku Merasa Dijauhi Teman
Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Ustadzah, saya ingin bercerita tentang masalah saya. Ustadzah, saya sadar bahwa hidup ini selalu ada cobaan, masalah, dan 
rintangan. Tapi saya yakin bahwa seberat apa pun cobaan, masalah ataupun rintangan itu pasti ada jalan keluarnya, karena Allah 
tidak akan memberikan cobaan melebihi kemampuan hambanya.

Saya merasa bahwa cobaan yang menimpa saya dapat dibilang berat yaa….berat, ringan…ya ringan, tergantung saya 
menyikapinya. Kalau lagi suntuk mungkin masalah itu saya anggap berat, tapi kalau lagi santai saya berusaha cuek, yang penting 
saya sudah berusaha (itu pemikiran saya). 

Dulu, saya  merasa dijauhi teman-teman, saya juga tidak tahu duduk permasalahannya, tapi akhirnya wali kelas dan 
seluruh teman-teman melalui forum yang diadakan wali kelas, kita saling curhat, saling membuka permasalahan  dan saling 
memberi masukan atau pendapat. Dari situlah saya tahu permasalahan saya. Saya berusaha memperbaiki dan mengikuti apa 
yang disarankan dan mereka (teman-teman) juga diminta wali kelas untuk membantu saya dan kita tidak diperbolehkan saling 
menjauhi sesama teman. Wali Kelas memberi masukan bahwa seluruh siswa di kelas harus kompak supaya bisa merasakan 
senang bersama dan duka pun bersama. Ternyata ustadzah, sekarang pun saya mengalami lagi padahal saya berusaha maksimal 
untuk mengikuti apa yang disarankan teman-teman. Saya tidak tahu apa mau mereka, ternyata kalau saya rasakan apa yang 
saya lakukan ini dianggap mereka hanya lelucon saja, sampai-sampai ada yang mengatakan apa yang saya lakukan hanya untuk 
mencari perhatian. Saya bingung apa sih... maunya teman-teman itu. Beri saya jawaban dan solusi yaa.... ustadzah. Sebelumnya 
terima kasih
Wassalamualaikum, wr. wb.

(dari siswa SMP)

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.

Wahyuningsih, S.Pd.
Guru BK SMP Al Falah Deltasari

mampu mengerjakan tugas-tugas secara 
kelompok. Yang lebih penting ananda 
tidak jauhi mereka tapi ananda berusaha 
untuk lebih mendekati  mereka, 
walaupun menurut  ananda ia sudah 
membuat jengkel hati ananda. Berusaha 
dan berdo’alah kepada Allah, karena 
hanya dengan minta atau berdo’a 
kepada-Nya semua masalah akan ada 
jalan keluarnya. Mudah-mudahan Allah 
memberikan kemudahan. Amin.
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