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Dewan Redaksi

T   idak ada hal yang lebih penting dalam manajemen diri dibandingkan 
dengan kedisiplinan. Selain pentingnya menemukan arah dan tujuan 
hidup yang jelas, kedisiplinan merupakan syarat mutlak untuk mencapai 
impian kita atau melaksanakan misi hidup kita. Kita harus disiplin dalam 

mengembangkan diri kita dalam segala aspek, kita harus disiplin dalam mengelola 
waktu dan uang kita, kita harus disiplin dalam melatih keterampilan kita dalam setiap 

bidang yang kita pilih. Kita seharusnya belajar banyak dari orang-orang luar biasa 
dalam sejarah umat manusia. 

Semua orang kagum pada Mark Spitz, bintang Olimpiade tahun 1972 di Munich, 
Jerman. Waktu itu ia berhasil memperoleh tujuh medali emas serta memecahkan 
tujuh rekor dunia baru dalam olah raga renang. Adakah rahasia di balik 
keberhasilannya?

Ketika ditanya tentang rahasia keberhasilannya, Mark Spitz mengatakan, 
”We all love to win, but how many people love to train?” – Kita semua menyukai 
kemenangan, tetapi tidak banyak dari kita yang menyukai latihan dengan 
penuh kedisiplinan. Semua orang melihat Mark Spitz menerima medali emas 
dengan penuh kekaguman. Namun, adakah yang memperhatikan bagaimana 
Mark Spitz harus melalui kedisiplinan dalam latihan keras sejak pagi, siang, 
sore, bahkan malam hari. Ternyata untuk mencapai prestasi tersebut Mark 
Spitz harus melalui latihan keras secara disiplin hari demi hari, bulan demi 
bulan, bahkan tahun demi tahun. Ia telah membayar terlebih dulu harga 
kesuksesannya.

Kita semua juga ingin memperoleh banyak kesuksesan dalam 
kehidupan kita. Tetapi maukah kita membayar terlebih dulu kesuksesan 
yang kita idam-idamkan itu? Karena untuk meraih kesuksesan kita dituntut 
untuk membangun sebuah kebiasaan, sebagaimana dikatakan oleh 
Aristoteles, seorang fi lsuf besar sepanjang zaman, bahwa kita adalah apa 
yang kita lakukan berulang-ulang (baca:secara disiplin). 

Jadi, keunggulan bukanlah sebuah tindakan melainkan 
sebuah kebiasaan. Tidak ada cara lain untuk membangun sebuah 
kebiasaan kecuali melakukan sebuah tindakan secara terus-menerus 
berulang-ulang dengan disiplin. Melalui kedisiplinan kita dapat 
mengembangkan potensi dahsyat yang ada dalam diri kita. Kita 
harus menerapkan dan mempraktikkannya minimal dalam waktu 
30 hari. Meskipun kadang-kadang perubahan atau manfaat 
dapat kita rasakan setelah beberapa hari mempraktikkannya, kita 
bisa memperoleh hasil yang lebih dahsyat setelah kita berhasil 
menjalankannya selama 90 hari. Setelah itu, kita bisa benar-benar 
merasakan manfaatnya. (Sinar Harapan)

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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D
isiplin merupakan kata yang 
sering kita dengar dalam 
keseharian. Biasanya disiplin 
menunjuk pada ketaatan 

atau kepatuhan seseorang terhadap 
suatu aturan. Menurut Soegeng 
Priyodarminto dalam bukunya Disiplin 
Kiat menuju Sukses, disiplin diartikan 
sebagai suatu kondisi yang tercipta 
dan terbentuk melalui proses dari 
serangkaian perilaku yang menunjukkan 
nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, 
keteraturan, dan atau ketertiban. 
Sementara itu, disiplin sekolah menurut 
F.W. Foerster, merupakan keseluruhan 
ukuran bagi tindakan-tindakan yang 
menjamin kondisi-kondisi moral yang 
diperlukan, sehingga proses pendidikan 
berjalan lancar dan tidak terganggu. 

Disiplin adalah bagian dari ragam 
budaya sebuah organisasi seperti 
halnya di Lembaga Pendidikan Al 
Falah (LPF) Surabaya bahwa disiplin 
itu lahir, tumbuh, dan berkembang 
dari sikap seseorang di dalam sistem 
nilai budaya yang telah ada. Oleh 
karenanya, walaupun disiplin itu identik 
dengan ketaatan, kepatuhan terhadap 

peraturan, perlu disadari bahwa 
sebenarnya ada unsur pokok yang 
membentuk disiplin. Misalnya sikap 
yang telah ada pada diri seseorang dan 
sistem nilai budaya yang ada di dalam 
organisasi. 

Sikap atau attitude merupakan 
unsur yang hidup di dalam jiwa 
seseorang yang harus mampu bereaksi 
terhadap lingkunganya yang dapat 
berupa tingkah laku atau pemikiran, 
sedangkan sistem nilai budaya (cultural 
value system) merupakan bagian 
dari budaya yang berfungsi sebagai 
pedoman bagi perilaku seseorang . 
Dengan demikian penegakan disiplin 
di sebuah lembaga pendidikan seperti 
LPF tidak hanya berkaitan dengan 
masalah seputar kehadiran atau tidak, 
terlambat atau tidak, namun lebih 
mengacu pada pembentukan sebuah 
lingkungan yang di dalamnya ada aturan 
bersama yang dihormati, dan siapa pun 
yang melanggar pasti berani memper-
tanggungjawabkannya. 

Dengan demikian paling tidak 
ada tiga tujuan kedisiplinan. Yang 
pertama, kedisiplinan mesti diterapkan 

tanpa menunjukkan kelemahan, tanpa 
menunjukkan amarah, dan kebencian. 
Bahkan kalau perlu dengan kelembutan 
agar para pelanggar kedisiplinan 
menyadari bahwa disiplin itu diterapkan 
demi kebaikan dan kemajuan dirinya. 
Kedua, kedisiplinan mesti diterapkan 
secara tegas, adil, dan konsisten untuk 
menjaga kewibawaan dan kepercayaan 
semua pihak terhadap sekolah LPF. 
Ketiga, ketika kedisiplinan mulai 
menampakkan pertumbuhannya, 
sama seperti biji tanaman yang baru 
tumbuh, maka benih itu mesti dijaga 
dan dirawat dengan penuh kesabaran, 
insya-Allah dengan cara ini kedisiplinan 
yang merupakan momen pendidikan 
(locus educationis) akan disadari oleh 
semua pihak di sekolah LPF dan dari 
situlah setiap individu akan belajar 
hidup bersama dan belajar mengasah 
kepekaan moral.

Dalam proses perjalanan dan 
perjuangannya menuju lembaga 
pendidikan yang profesional dengan 
cita-cita luhurnya, LPF ingin menjadi 
lembaga pendidikan yang seluruh aspek 
kegiatannya mengacu pada nilai-nilai 

Membangun Disiplin,
Membentuk Etos Kerja

Fokus

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

Budaya Disiplin
Berbaris teratur sebelum masuk kelas. 
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keislaman yang berdasar pada Al Qur`an 
dan Al Hadis dengan mengusahakan 
anak salih yang berakhlak mulia dan 
berprestasi optimal. Untuk itu, LPF 
menempatkan disiplin sebagai salah 
satu budaya kerja yang secara terus 
menerus disosialisasikan dan ditegakkan 
kepada seluruh civitas. Melihat tekad 
dan semangat LPF dalam mencapai cita-
cita dan menempatkan disiplin sebagai 
salah satu budaya kerja organisasi, 
sebenarnya disiplin hakekatnya adalah 
gambaran dari keimanan seseorang 
dalam sebuah lembaga tersebut. 
Sebenarnya bisa dilihat bahwa 
cemerlang dan luhurnya iman seseorang 
bukanlah tersimpan pasif di dalam 
dada atau tersembunyi sebagai misteri. 
Setiap muslim perlu meyakini bahwa 
iman akan terasa lezatnya apabila secara 
actual dimanifestasikan dalam bentuk 
atau wujud amal saleh, dalam aktivitas 
kerja kreatif, dengan genderang,, dan 
gemuruh motivasi prestatif dalam 
rangka mewujudkan cita-citanya 
yang luhur sebagai umat yang terbaik 
(kuntum khoiroh ummah ukhrijat linnasi).

Bekerja maupun belajar secara 
produktif, merupakan salah satu ciri 
yang khas dari karakter atau kepribadian 
seorang Muslim. Oleh sebab itu, akan 
ada rasa kehampaan dalam diri setiap 
muslim apabila hidupnya tak berarti, 
gersang, dan tidak produktif. Karena 
itu pula seluruh civitas sekolah LPF 
berupaya bersama-sama menjadikan 

Fokus

konsep tak berarti, konsep di atas kertas 
yang keropos, pemanis bahan diskusi, 
dan pelengkap bahan seminar semata-
mata, apabila tidak diiringi dengan 
pembudayaan kemuliaan kerja ataupun 
belajar sebagai aktualisasi iman. 

Disiplin akan tumbuh dengan 
cara latihan dan pembiasaan. Ala 
bisa karena biasa. Kebiasaan akan 
membuat segalanya nampak lebih 
mudah dan kebiasaan juga sangat 
besar pengaruhnya dalam membangun 
karakter yang berdisiplin.Sikap disiplin 
tidak tumbuh dengan sendirinya, tidak 
jatuh dari langit tetapi dibina melalui 
pelatihan, pendidikan, atau penanaman 
kebiasaan melalui keteladanan, 
membutuhkan suatu proses yang rutin, 
dan tidak mengenal lelah. Ibarat sebuah 
pohon, tidak mungkin langsung menjadi 
besar, melainkan melalui proses setahap 
demi setahap sebelum mencapai 
puncak ketinggiannya. 

Disiplin sebenarnya menjadi sikap 
mental yang dapat dikembangkan 
dengan berbagai cara yang antara 
lain melalui pendidikan informal di 
dalam keluarga, pendidikan formal di 
sekolah, dan pendidikan nonformal 
dalam masyarakat, melalui latihan-
latihan yang terutama menekankan 
pada pembentukan pembiasaan 
untuk bersikap patuh dan taat serta 
mampu mengendalikan diri serta 
malalui penanaman pengaruh dalam 
bentuk  pemberian keteladanan atau 
panutan, koreksi, ganjaran, pujian, 
serta hukuman jika memang sangat 
diperlukan. Kebiasaan atau pun 
keteladanan merupakan faktor dominan 
dalam membangun disiplin diri. Kita 
bisa melihat berbagai aktivitas di 
sekolah dengan para guru yang melatih 
para siswanya untuk disiplin berdoa, 
salat, menulis, membaca, menghitung, 
menggambar, dan sebagainya yang 
tanpa disadari telah menjadi kebiasaan 
bagi murid-muridnya.

Secara sederhana jika kita melihat 
seseorang bersikap disiplin dalam 
segala aktivitas hidupnya, berarti orang 
tersebut tahu standar perilaku yang 
baik karena disiplin bisa juga diartikan 
sebagai mengetahui mana yang 
benar dan mana yang salah. Sebagai 
contoh, seorang dikatakan berdisiplin 
berlalu lintas di Indonesia jika selalu 

disiplin sebagai budaya kerja maupun 
belajar untuk bisa  menjadi seorang 
muslim atau mukmin yang kuat, sesuai 
dengan sabda suci Rasulullah, ”Orang 
mukmin yang kuat lebih baik dan lebih 
dicintai Allah dari pada seorang mukmin 
yang lemah.”    

Kelemahan adalah pasangan yang  
paling setia bagi sang pengecut yang 
selanjutnya juga akan melahirkan 
generasi yang sama. Kenikmatan hidup 
bagi mukmin yang kuat adalah bahwa 
hidupnya terasa berbinar, manakala 
dia mampu memberi manfaat dan 
sesungguhnya inilah semangat yang 
bergemuruh didalam dada seorang 
mukmin yang kuat untuk menjadi 
hamba Allah. Bila hidup, maka hidupnya 
penuh arti sehingga makna bekerja 
atau pun belajar  bagi seorang muslim 
bukan hanya sekadar mempertahankan 
eksistensi hidup, melainkan lebih 
jauh daripada itu, bekerja atau belajar 
merupakan ibadah yang paling konkrit.

Sebagai lembaga pendidikan 
Islam yang professional, LPF berusaha 
menempatkan budaya kerja, termasuk 
salah satunya adalah disiplin, bukan 
hanya sekedar sisipan atau perintah 
sambil lalu, tetapi menempatkannya 
sebagai tema sentral dalam 
pembangunan ummah. Dengan 
demikian sebutan yang diberikan Allah 
kepada Islam sebagai khoiroh ummah 
(The best society) hanya akan menjadi 
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menjalankan kendaraannya di sebelah 
kiri, sebaliknya jika kendaraannnya 
dijalankan dengan tidak teratur, kadang 
di kiri kadang di kanan berarti ia sudah 
bisa dikatakan melanggar disiplin 
berlalu lintas. Dari sini terlihat bahwa 
disiplin itu tumbuh dari kesadaran atau 
pengertian tentang sesuatu. Seorang 
pengendara akan berdisiplin jika ia 
memahami standar perilaku terbaik 
dalam berlalu lintas.

Kedisiplinan seharusnya semakin 
meningkat intensitasnya seiring dengan 
semakin cerdasnya seseorang dalam 
memahami sesuatu. Seseorang akan 
semakin mendekatkan diri pada Allah 
seiring dengan meningkatnya kesadaran 
tentang diri dan penciptanya. Dengan 
demikian ia akan meningkatkan 
ketaqwaannya untuk mewujudkan 
rasa syukurnya kepada Allah yang telah 
memberinya kehidupan.Karena itu bisa 
dikatakan bahwa kuat lemahnya disiplin 
kita sangat tergantung pada seberapa 
jauh pemahaman kita terhadap sesuatu. 
Jika kita menetapkan standar terbaik 
dalam kehidupan kita, sudah tentu kita 
akan menjadi orang yang paling disiplin 
di dunia ini, tak ubahnya seperti sebuah 
cita-cita, semakin tinggi cita-cita kita 
semakin kuat pula kita untuk berdisiplin, 
karena hanya dengan disiplin yang kuat 
sebuah cita-cita akan bisa tercapai. 

Mungkin bisa disimpulkan bahwa 
untuk memiliki disiplin yang tinggi, siapa 
pun harus menerapkan standar terbaik 
didalam hidupnya. Artinya, lembaga 
apa pun, siapa pun harus punya cita-
cita atau obsesi yang tinggi karena 
cita-cita tersebut akan membuatnya 
bersemangat di dalam berusaha. 
Selanjutnya semangat tersebut akan 
mendorongnya pula untuk bersikukuh 
dengan kedisiplinannya.

Menjadi yang terbaik (insan kamil) 
merupakan anjuran agama kita karena 
semakin baik (cerdas) akan semakin 
bermanfaat juga bagi orang lain. Allah 
amat menyukai hamba-Nya yang 
suka menebarkan kebaikan di muka 
bumi. Persoalannya sekarang adalah 
bagaimana menggerakkan hati untuk 
bersikp disiplin. Where is a while, there 
is a way, dimana ada kemauan di situ 
ada jalan, dimana ada niat di situ pasti 
ada semangat. Kemauan akan dapat 
melahirkan kreativitas, sehingga 

prestasinya hanya cukup-cukup saja atau 
pas-pasan, karena bagi diri seorang muslim 
hasil kerja adalah bentuk wujud dari bukti 
pengabdian kepada Illahi Rabbi sebagai 
cermin dari kualitas diri. 

Dengan cita-cita LPF sebagai lembaga 
yang rahmatan lil alamin, memberi banyak 
kemanfaatan dan kebaikan bagi banyak 
orang di segala penjuru dunia, maka secara 
menyeluruh civitas LPF harus memiliki etos 
kerja yang di dalamnya memuat unsur 
kedisiplinan dengan berdasarkan pada 
kekuatan iman, dengan mewujudkan sikap 
yang konsisten secara terus- menerus, 
tidak kenal lelah untuk menggapai apa 
yang telah ditetapkan sebagai tujuan, 
baik jangka pendek yaitu prestasi duniawi 
maupun jangka panjang yaitu pencapaian 
kebahagiaan ukhrowi. Insya-Allah sesuai 
dengan janji Allah, barang siapa yang 
berjihad (berjuang sekuat tenaga) di jalan 
Allah, maka Allah akan memberikan jalan 
baginya dan dalam surat serta ayat Al Quran 
yang berbeda Allah juga memerintahkan 
kepada kita dengan seruan-Nya, “Hai 
orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, 
sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan 
berbuatlah kebajikan (prestasi) supaya 
kamu mendapat kemenangan (tercapainya 
cita-cita). Semoga Allah memberikan 
kemudahan dan hidayahnya kepada kita 
agar menjadi bagian dari umat yang terbaik. 
Amin. 

semakin besar kemauannya semakin 
besar pula kreativitasnya. Tanpa niat, 
kehidupan akan terasa seperti berhenti 
sebelum waktunya.

Di dunia ini tidak ada sesuatu yang 
gratis, semuanya harus diperjuangkan. 
Untuk bisa makan, seseorang harus 
bekerja keras, membanting tulang. 
Untuk meraih sebuah cita-cita 
seseorang harus berani berkorban, 
sehingga sebetulnya ada tiga aspek 
yang yang harus dilaksanakan bagi 
siapa pun yang ingin mencerahkan 
masa depannya di antaranya adalah  
disiplin, kerja keras dan banyak belajar. 
Ketiga-tiganya menjadi syarat mutlak 
yang tak bisa ditawar-tawar.

Memang, bukan perkara 
mudah untuk membangun masalah 
kedisiplinan. Sehingga,  perlu dibangun 
sejumlah alasan positif agar kedisiplinan 
bisa tumbuh dan berkembang di hati. 
Hati yang bersih akan memudahkan 
kita untuk mengenali mana yang baik 
dan mana yang buruk. Dengan hati 
yang bening kita akan memperoleh 
gambaran yang jelas tentang disiplin, 
sehingga kita akan memperoleh kesan 
yang positif terhadap masalah disiplin, 
dan kita akan bisa melihat sejumlah 
manfaat di balik sebuah kedisiplinan. 
Semakin bening hati seseorang 
semakin besar pula semangatnya dalam 
membangun disiplin, karena 
membangun disiplin hakekatnya 
sama dengan membangun 
kesucian hati dan semakin 
bersemangat pula untuk 
menggapai ridla-Nya dengan 
selalu melaksanakan perintah-
Nya dan menjauhi larangan-
Nya. Oleh karenanya sekarang 
bagaimana kita sebagai civitas 
LPF bisa menjadikan disiplin 
sebagai budaya aktivitas 
kehidupan kita (guru,karyawan, 
siswa, orang tua/wali murid dan 
masyarakat sekitar) dan menjadi 
penyemangat kerja/belajar kita 
yang dibalut oleh kekuatan 
iman, sehingga akan melahirkan 
kerja keras serta tanggung 
jawab yang mendalam terhadap 
berbagai amanah yang kita 
kerjakan. Seorang Muslim yang 
mempunyai kekuatan iman, 
tentunya merasa malu apabila Budaya Disiplin . Habis baca, kembalikan buku pada tempatnya
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Fokus

Disiplin diri,
Syarat Utama Seorang Pemimpin

dengan magnet indiviualisme dan liberalisme 
yang ramai berkembang belakangan ini, 
konteks  disiplin menjadi suatu dogma yang 
menakutkan. 

Lalu bagaimana sistematika disiplin 
yang benar? Orang tua umumnya ingin 
anak-anaknya mempunyai disiplin yang 
baik. Tapi banyak pula orangtua yang takut 
mendisiplinkan anak karena kuatir anak akan 
memberontak dan tidak mengasihi orangtua 
lagi. Ini perlu diluruskan. Anak yang dibesarkan 
dengan alasan kasih sayang, tapi serba boleh 
(mengabaikan disiplin) akan menghasilkan 
anak yang liar. Anak yang dididik dengan alasan 
kasih sayang tapi serba tidak boleh, menjadikan 
anak frustrasi berkepanjangan. 

Displin sebenarnya bukan representasi dari 
undang-undang atau hukum positif dengan 
kelengkapan punishment dan reward semata, 
tapi merupakan suatu panggilan moral untuk 
menegakkan nilai-nilai keunggulan atau mutu 
diri.  Mengutip tulisan John Maxwell, disiplin 
diri merupakan syarat utama bagi seorang 
pemimpin. Semua pemimpin besar memahami 
bahwa nomor satu adalah tanggungjawab 
dan disiplin pribadi.  Filsuf Yunani Aristoteles 
menyebut kita adalah apa yang kita kerjakan 
berulang-ulang. Karena itu  keunggulan 
bukanlah suatu perbuatan, melainkan sebuah 
kebiasaan. 

Jika dilingkup sekolah, maka 
kedisiplinan membuat  proses pendidikan 
berjalan lancar dan tidak terganggu. Ahli 
pendidikan, Komensky menggambarkan 
pentingnya kedisiplinan di sekolah dengan 
mengungkapkan, “Sekolah tanpa kedisiplinan 
adalah seperti kincir tanpa air.” 

Tidak heran jika Dobson (1995) 
mengatakan, “Sekolah harus mempunyai 
struktur dan disiplin yang cukup untuk 
menghasilkan siswa-siswa yang berkarakter, 
karena tujuan pendidikan adalah untuk 
mempersiapkan mereka menghadapi kehidupan 
yang sesungguhnya di masa mendatang.”

 Pendidikan baik di rumah maupun 
di sekolah membutuhkan perhatian. Pola 
kepatuhan atau ketidakpatuhan anak 
merupakan suatu proses, demikian pula pola 

Oleh Abdillah F Hasan

D
i era tahun 1996, PM 
Singapura, Goh Chok Tong 
pernah mencanangkan  
program maturasi tentang 

adab kedisiplinan yang disebut dengan 
Courtesy. Di negara maju seperti  Amerika, 
courtesy hampir bisa dilihat di banyak 
tempat pelayanan umum, seperti kalimat 
“Dilarang Merokok”, atau “Buanglah 
sampah pada tempatnya”, sudah menjadi 
aturan normatif yang mencerminkan 
peradaban tinggi komunitas 
masyarakatnya. Kini, dengan ragam 
peraturan kedisiplinan yang dicanangkan, 
Singapura--yang memiliki penduduk 
sekitar  5 juta jiwa--menjadi salah satu 
negara yang  berperadaban tinggi di antara 
negara Asia Tenggara yang lain.

Tampaknya  Singapura menyadari 
bahwa hidup berdisiplin termasuk 
indikasi kekuatan individu suatu bangsa. 
Sebab orang yang disiplin mampu 
mengendalikan diri secara efektif sehingga 
mampu menggunakan kelebihannya 
secara optimal. Tentu saja kita tidak hendak 
menjadikan Singapura sebagai kiblat 
kedisiplinan. Kita hanya sepakat dengan 
pernyataan Imam Ali ra, ambillah apa yang 
baik sekalipun ia datangnya dari anak kecil.

Displin itu apa?
Kata disiplin berasal dari bahasa 

Yunani, dari akar kata yang berarti 
“menggenggam” atau “memegang 
erat”. Kata ini menjelaskan orang yang 
bersedia menggenggam hidupnya dan 
mengendalikan seluruh bidang kehidupan  
yang membawanya kepada kesuksesan 
atau kegagalan. 

Membicarakan kedisplinan memang 
cukup menarik tapi kurang sportif jika 
hanya membicarakannya pada tataran 
umum, saklek. Harus nurut, pakem atau 
harga mati. Kenyataan di Indonesia, 
memang agak berbeda. Bahkan sejumlah 
sinylamenen kuat mengemukakan jika 
disiplin inheren dengan dunia militer 
yang terkesan ekstrem, ditambah lagi 

Mengubah dunia

tidak perlu harus

dengan bersusah payah 

melakukan hegemoni 

ala Hitler atau eksplorasi 

sumber daya alam

besar-besaran, cukup 

ubahlah cara pandang

anda terhadap dunia

itu sendiri
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disiplin merupakan suatu proses yang 
harus berjalan optimal baik di rumah 
maupun di sekolah. Tentu saja, untuk 
dapat mendisiplinkan anak dengan 
baik, orangtua harus terlebih dahulu 
konsisten dengan kriteria disiplin yang 
akan ditetapkan. Disiplin tidak cukup 
hanya dengan perintah atau larangan saja, 
namun juga dibutuhkan keteladanan dan 
tuntunan moral dari orang tua itu sendiri. 

Tak terkecuali di sekolah di bawah 
naungan Lembaga Pendidikan Al Falah. 
Di sekolah yang memiliki jenjang mulai 
dari pra sekolah, Taman Kanak-kanak, 
Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah 
Pertama ini, disiplin merupakan sektor 
penting dalam membangun Sumber Daya 
Anak selain menumbuhkan karakter dan 
perilaku yang sesuai dengan  Al Quran dan 
As Sunnah Rasul sebagai pijakan dalam 
pendidikannya. Selain itu, disiplin juga 
termasuk dalam bagian Quality Assurance 
(jaminan mutu) sekolah. 

Di lembaga yang memiliki misi 
berdakwah melalui pendidikan dan 
membantu orang tua mewujudkan anak 
yang salih tersebut, teknik disiplin yang 
diterapkan pun  disesuaikan tingkat 
perkembangan siswa  dengan tetap 
mengembangkan aspek –aspek penting 
kognitif, intuitif, komunikasi, psikomotor 
atau perkembangan fisik motoriknya. 

Usia kanak-kanak adalah masa emas 
yang merupakan pondasi bagi setiap 
manusia dalam menapaki kehidupannya 
dimasa mendatang. Mengingat sangat 
pentingnya pendidikan di usia ini, 
maka TK Al Falah berusaha membantu 
orang tua dalam membimbing dan 
mendampingi siswa dalam proses 
pembentukan kedisiplinan pada 
perilaku sehari hari. Misalnya untuk 
siswa yang datang sekolah tepat waktu, 
mereka akan mendapatkan apresiasi 
dari gurunya. 

Terkait dengan penanaman 
akidah agar anak gemar beribadah; 
ada program  Mengaji Call untuk 
membiasakan anak agar gemar 
membaca Al Quran, kitab sucinya. 
Loving Book merupakan program untuk 
membuat anak menyukai buku sejak 
dini dengan program peminjaman 
buku perpustakaan dari sekolah untuk 
dibacakan di rumah oleh orang tua. 
Selain itu, untuk akumulasi kemandirian 
serta kedisplinan dalam periode 
tertentu, jenjang TK aktif mengadakan 
acara Special Month. Yaitu pemilihan 
anak dengan  kriteria positif seperti anak 
mandiri, suka berbagi, dan sebagainya.   

Di jenjang SD pembentukan sikap 
dasar kedisiplinan menitikberatkan pada 
pembiasaan konstruktif baik akademis 

maupun non akademis. Misalnya untuk 
membiasakan anak belajar di rumah 
ada program telepon cek belajar. Untuk 
menumbuhkan disiplin shalat tepat 
waktu ada program subuh call. 

Sedang di jenjang SMP  capaian 
pembentukan sikap dasar yang berkait 
dengan kedisiplinan dimulai sejak 
awal kegiatan sekolah berlangsung. 
Misalnya saat memasuki gerbang 
sekolah, siswa telah dilatih disiplin 
untuk menghargai waktu. Mereka 
yang datang tidak tepat waktu ada 
teguran mulai dari peringatan lisan 
hingga tertulis. Secara insidentil, ada 
juga Out bound dan Achievement 
Motivation Training berupa pelatihan 
psikologis bagi siswa yang bermanfaat 
untuk memupuk sikap kemandirian 
dan kedisplinan yang bertujuan 
menyiapkan lulusan yang siap 
menghadapi tantangan global. 

Sekali lagi, disiplin adalah sebuah 
proses prilaku. Tentu saja harus dimulai 
dari yang kecil, dari diri sendiri dan 
lakukan sekarang juga. Jika lelaku 
ini berlangsung kontinu, maka akan 
menjadi sebuah gerakan positif 
yang membudaya.  Kesinambungan 
inilah yang akan mengantarkan SDM 
menjadi berkualitas, siap berkompetisi 
dipercaturan dunia.
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Drs. Luqman Chakim, MM.
(Kabid Pemberdayaan LPF) 

Ruang LPF

D
engan  disiplin akan tumbuh 
sifat yang teguh dalam 
memegang prinsip, tekun 
dalam usaha, pantang mundur 

dalam kebenaran, dan rela berkorban untuk 
kepentingan agama dan menjauh dari sifat 
putus asa. 

Makna Disiplin adalah kepatuhan 
untuk menghormati dan melaksanakan 
suatu sistem yang mengharuskan orang 
untuk tunduk kepada keputusan, perintah 
dan peraturan yang berlaku. Dengan kata 
lain, disiplin adalah sikap menaati peraturan 
dan ketentuan yang telah ditetapkan tanpa 
pamrih.

Dalam ajaran Islam, banyak ayat Al 
Quran dan Al Hadis, yang memerintahkan 
disiplin dalam arti ketaatan pada peraturan 
yang telah ditetapkan, antara lain surat An 
Nisa ayat 59, yang artinya :

”Hai orang-orang yang beriman, taatlah 
kamu kepada Allah dan taatlah kepada rasul-
Nya dan kepada Ulil Amri dari (kalangan) 
kamu...” (An Nisa 59) 

Perlu disadari bahwa betapa 
pentingnya disiplin dan betapa besar 
pengaruh kedisiplinan dalam kehidupan, 
baik dalam kehidupan pribadi, dalam 
kehidupan masyarakat maupun dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dimensi Disiplin
a. Disiplin dalam penggunaan waktu.
 Disiplin dalam penggunaan waktu perlu 

diperhatikan dengan seksama. Waktu 
yang sudah berlalu tak mungkin dapat 
kembali lagi. Hari yang sudah lewat tak 
akan datang lagi. Demikian pentingnya 
waktu sehingga berbagai bangsa di 
dunia mempunyai ungkapan yang 
menyatakan penghargaan terhadap 
waktu. Orang Inggris mengatakan 
”waktu adalah uang”, peribahasa Arab 
mengatakan, ”Waktu adalah pedang”, 
atau ”Waktu adalah peluang emas”, dan 
kita orang Indonesia mengatakan: ” sesal 
dahulu pendapatan sesal kemudian tak 

berguna”.
 Tak dapat dipungkiri bahwa orang-

orang yang berhasil mencapai sukses 
dalam hidupnya adalah orang-orang 
yang hidup teratur dan berdisiplin 
memanfaatkan waktunya. Disiplin tidak 
akan datang dengan sendirinya, akan 
tetapi melalui latihan yang ketat dalam 
kehidupan pribadinya.

b.  Disiplin dalam beribadah.
 Ibadah berarti tunduk dan merendah 

diri hanya kepada Allah yang disertai 
perasaan cinta kepada-Nya. Dari 
pengertian tersebut, dapat diketahui 
bahwa disiplin dalam beribadah itu 
mengandung 2 hal :
• Berpegang teguh apa yang diajarkan 

Allah dan Rasul-Nya.
• Sikap berpegang teguh yang 

berdasarkan cinta kepada Allah, 
bukan karena rasa takut atau 
terpaksa. Perhatikan fi rman Allah 
dalam Suat Ali Imran ayat 31 :

 ”Katakanlah : Jika kamu (benar-benar) 
mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya 
Allah mengasihi dan mengampuni 
dosa-dosamu. Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang”. 

c.  Disiplin dalam bermasyarakat.
 Hidup bermasyarakat adalah fi trah 

manusia. Dilihat dari latar belakang 
budaya setiap manusia memiliki latar 
belakang yang berbeda. Karenanya 
setiap manusia memiliki watak dan 
tingkah laku yang berbeda. Namun 
demikian, dengan bermasyarakat, 
mereka telah memiliki norma-norma 
dan nilai-nilai kemasyarakatan serta 
peraturan yang disepakati bersama, 
yang harus dihormati dan di hargai 
serta ditaati oleh setiap anggota 
masyarakat tersebut.

 Hadis Nabi SAW menegaskan :
 “ Seorang Mukmin dengan Mukmin 

lainnya bagaikan bangunan yang 
sebagian dari mereka memperkuat 
bagian lainnya. Kemudian beliau 

Meningkatkan Kualitas
dengan Disiplin

Salah satu 
jaminan kualitas 
lulusan Lembaga 

Pendidikan Al Falah 
adalah  menyiapkan 
SDM yang disiplin. 

Mengapa harus disiplin? 
Karena disiplin adalah 
salah satu kunci bila 

seseorang ingin 
sukses. 
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menelusupkan jari-jari yang sebelah 
kejari-jari tangan sebelah lainnya”. ( 
H.R.Bukhori Muslim dan Turmudzi) 

d. Disiplin dalam kehidupan berbangsa 
dan bernegara.

 Rasulullah bersabda: ”Seorang muslim 
wajib mendengar dan taat, baik dalam 
hal yang disukainya maupun hal yang 
dibencinya, kecuali bila ia diperintah 
untuk mengerjakan maksiat. Apabila 
ia diperintah mengerjakan  maksiat, 
maka tidak wajib untuk mendengar 
dan taat”. (H.R.Bukhari Muslim). 

Disiplin di Sekolah 
Sekolah yang menegakkan disiplin 

akan menjadi sekolah yang berkualitas, 
baik dari segi apapun juga, benarkah 
itu? Konon bagaimanapun atau apapun 
model dan kualitas inputnya semua 
akan menjadi berkualitas, semua bisa 
dilakukan lewat disiplin. Mungkin 
ada benarnya, setidaknya membuat 
lingkungan sekolah berdisiplin, terutama 
disiplin dalam belajar dan proses 
mengajar. Pengondisian dalam hal 
disiplin akan membuat image tersendiri 
di lingkungan sekitar tentang kondisi 
sekolah. 

Disiplin di sini diartikan ketaatan 
pada peraturan. Dari sini semuanya 
bermula, sebelum disiplin diterapkan 
perlu dibuat peraturan atau tata tertib 
yang benar-benar realistik menuju 
suatu titik, yaitu kualitas. Lalu mengapa 
banyak sekolah yang mutunya rendah 
baik ditinjau dari nilai-nilai siswa, 
maupun kinerja personal sekolah. 
Jawabanya mungkin disebabkan masih 
belum jelasnya peraturan sehingga tidak 
mudah diaplikasikan, atau buruknya 
pengawalan penerapan peraturan itu. 
Dalam hal ini, kekurangkonsistenan 
semua pihak. Bahkan kadang gurupun 
tidak tahu apa yang harus dilakukan 
dalam kelas, sehingga ia hanya mengajar 
apa adanya terkesan menghabiskan 
waktu mengajar saja.

Banyak hal yang harus ditangani 
dalam ranah pendidikan di sekolah, 
tapi jika itu terlalu berat mungkin bisa 
saja sedikit dikurangi hanya untuk hal 
belajar dan mengajar saja. Selama ini 
yang terjadi di beberapa sekolah adalah 
seringnya kelas kosong saat jam belajar. 
Ini dikarenakan guru tidak masuk kelas 

dan tanpa ada tugas yang harus dikerjakan 
siswa. 

Ketidakhadiran  guru di kelas bisa 
saja karena kepentingan dinas atau yang 
lain. Ketidaktepatan guru masuk kelas, 
sehingga jeda waktu pergantian jam bisa 
dimanfaatkan siswa untuk melakukan 
tindakan indisipliner. Komitmen guru 
dalam hal ini kadang sering menjadi 
penyebabnya. Dalam manajemen sekolah, 
biasanya pengawasan banyak yang tidak 
bisa berjalan dengan baik, lebih-lebih 
jika komitmen guru dan siswa rendah 
maka sekolah pun akhirnya sulit majunya. 
Bagaimana kedisiplinan di sekolah anda 
dulu atau saat ini?

Belajar Disiplin dari Negeri Sakura
Di Jepang selalu dikampanyekan 

slogan Utsukushi kuni (Negara Jepang 
yang cantik), meskipun di setiap sudut 
negeri ini sudah terlihat bersih. Kebersihan 
memang menjadi ciri utama Jepang, yang 
rasanya sulit di jumpai di negara lain. 
Disiplin dalam membuang sampah telah 
membudaya di masyarakat. 

Baru-baru ini Chukyo University, salah 
satu universitas di Jepang mengeluarkan 
edaran mengenai terbentuknya 
Gomihiroi-tai di kampus. Gomihiroi-tai 
artinya pasukan pemungut sampah yang 
bertujuan mewujudkan kampus Chukyo 
sebagai yang tercantik di Jepang. Saat ini 
anggota pasukan ini mencapai 85 orang 

sukarelawan dan sukarelawati kampus. 
Edaran ini meminta partisipasi dari 
para dosen dan staf agar bergabung di 
pasukan ini. 

Saat bergabung calon anggota 
pasukan itu harus mematuhi aturan-
aturan sebagai berikut: 
1. Sampah yang jatuh di kampus harus 

dipungut dengan tangan kosong 
(sude), tidak boleh memakai alat. 

2. Jika menemukan puntung rokok atau 
permen karet, anda tidak boleh pura-
pura seolah tidak melihatnya.

3. Saat berjalan kaki di kampus, anda 
harus memperhatikan jika ada 
sampah yang harus dipungut dalam 
area sekitar anda pada radius 10 
meter.

4. Jika anda melihat sampah jatuh 
di halaman kampus, anda tidak 
boleh mengumpat Daregasuteta! 
Bakayaroo! (siapa sih yang buang 
sampah ini?!... bodoh sekali...!!). Anda 
harus memungut sampah itu dengan 
senang dan hati ringan. 

5. Saat memungut sampah itu, anda 
tidak boleh merasa malu atau 
merasa kurang pantas (kakko warui). 
Pungutlah dengan wajah ceria dan 
senyum di wajah.

Kalau kita mau dan semua orang 
juga mau apa yang tidak mungkin? 
Jepang bisa, masa kita tidak bisa? 

Buah Disiplin. Salah satu kampus di Jepang yang indah nan asri. 
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Oleh: Drs. Sodikin, M.Pd.

Ruang KS

Membudayakan Disiplin,
Diawali dari Diri Sendiri

D
isiplin adalah suatu hal yang 
sangat penting dan Allah telah 
mengajarkan pada kita bagaimana 
alam ini memiliki keteraturan, 

tatanan, dan nilai-nilai yang harus dipatuhi. 
Sekolah adalah tempat yang tepat untuk 
membelajarkan kedisiplinan. Disiplin adalah 
milik kita semua, dan seharusnya di sekolah 
guru lah yang pertama untuk disiplin. 

Menurut Sondang P. Siagaan jenis disiplin 
ada dua, yaitu disiplin diri(self dicipline) dan 
disiplin social (social discipline). Dalam dunia 
sekolah, Self dicipline merupakan disiplin pribadi 
siswa, guru dan karyawan yang tercermin dari 
pribadinya dalam melakukan tugas kerja atau 
kewajiban yang harus dilaksanakan. Sedangkan 
social dicipline adalah pelaksanaan disiplin 
dalam organisasi secara keseluruhan dalam hal 
ini sekolah.  Disiplin sosial akan tercipta kalau 
disiplin diri dari semua warga sekolah terwujud.

Membangun kedisiplinan di sekolah 
umumnya dilaksanakan dengan cara 
pendisiplinan preventif dan pendisiplinan 
kuratif. Untuk membangun budaya disiplin 
di sekolah khususnya SMP Al Falah Deltasari 
didahulukan pendisiplinan preventif dari pada 
pendisiplinan kuratif. Pendisiplinan preventif 
dilakukan dengan kejelasan dan penjelasan 
tentang pola sikap, tindakan dan perilaku 
yang diinginkan sekolah, sehingga perilaku 
yang tidak diharapkan dapat dihindari. Kunci 
keberhasilan penerapan pendisiplinan jenis ini 
terletak pada disiplin pribadi siswa atau guru 
sebagai warga sekolah. Hal-hal yang  dilakukan 
di SMP Al Falah Deltasari pada pendisiplinan 
preventif antara lain;
1. Membangun rasa memiliki sekolah pada 

seluruh warga sekolah. Dengan semua civitas 
akademika merasa memiliki sekolah dengan 
segala yang ada di dalamnya secara logika 
tidak mungkin mereka merusak miliknya 
sendiri.

2. Memberikan penjelasan berbagai ketentuan 
yang perlu ditaati dan dipatuhi. Penjelasan 
sangat diperlukan sehingga semua warga 
sekolah dapat memahami ketentuan yang 
ada dan menindaklanjuti dengan taat dan 
mematuhi ketentuan sekolah. 

3. Melaksanakan tawashoubilhaq wa 
tawashoubishobr, saling menasehati tentang 
kebenaran dan kesabaran. Amal ini yang 

terus di kembangkan dan ditingkatkan, 
sebagai sekolah yang berbasis dakwah 
sudah seharusnya melaksakan 
tawashoubilhaq wa tawashoubishobr.

Setiap awal tahun pelajaran khususnya 
kelas VII akan mendapat kejelasan dan 
penjelasan tentang kedisiplinan, tata 
tertib atau hal-hal yang perlu dipatuhi. 
Setiap bentuk pelanggaran berikut sanksi-
sanksi  sudah disampaikan melalui forum 
pertemuan, buku penghubung, MOS dan 
bentuk sosialisasi lainnya, dengan harapan 
pendisiplinan preventif terwujud dan tidak 
berlanjut pada tindakan pendisiplinan kuratif. 

Pendisiplinan korektif di SMP Al Falah 
juga terjadi walaupun dalam skala kecil, 
hal ini diterapkan bila siswa atau karyawan 
memang nyata-nyata telah melakukan 
pelanggaran, dan tindakan dilakukan setelah 
didahului proses seperti peringatan atau 
teguran atau tindakan lainnya. Setiap bentuk 
pelanggaran akan mendapatkan skor dan 
tindakan sesuai ketentuan sekolah.   

Skor pelanggaran adalah ungkapan 
yang tidak asing di SMP Al Falah Deltasari, 
setiap siswa melanggar aturan tertentu 
akan mendapat skor tertentu pula, mulai 
dari ringan hingga ke berat. Ringan pun 
bila mengumpul akan menjadi berat. 
Bila sudah mencapai pelanggaran berat 
maka sanksinya bisa diskors atau bahkan 
dikeluarkan dari sekolah, dan Alhamdulillah, 
sampai saat ini hal itu jarang terjadi. Untuk 
memberi gambaran bagaimana mekanisme 

penanganan pelanggaran tata tertib siswa, lihat 
bagan 1.

Siswa yang melanggar tatatertib tidak 
langsung mendapat skor, tentunya melalui proses 
peringatan atau teguran dulu, itu pun dilihat 
jenis pelanggarannya. Guru yang menangani 
pelanggaran tata tertib sudah tahu apa yang 
dilakukan, kalau sudah tertangani oleh guru, 
maka sudah selesai. Guru tinggal mencatat pada 
anekdot record yang ada pada guru. Apabila 
belum selesai diteruskan ke wali kelas hingga ke 
Wakasek, bahkan bila diperlukan bisa sampai ke 
Kepala Sekolah.  

Pada tahun pelajaran ini sangat jarang 
pelanggaran siswa yang penanganannya sampai 
harus ditangani Kepala Sekolah, semua sudah 
selesai di level guru atau Wakasek Kesiswaan. 
Keterlibatan BK dalam prosedur penanganan 
pelanggaran bukanlah sebagai pemberi sanksi 
atau eksekutor, namun sebagai mitra guru, 
wakasek bahkan sebagai tempat curhat siswa. BK 
dapat melakukan pembinaan maupun bimbingan 
sehingga siswa sadar akan kekeliruannya dan mau 
memperbaiki diri dengan rasa nyaman dan aman.

Penanganan kedisiplinan di sekolah sangat 
membutuhkan peran aktif orang tua, baik dalam 
hal pemberian motivasi ke anaknya, komunikasi 
yang aktif, maupun dukungan dalam penegakan 
kedisiplinan. Alhamdulillah sejauh ini orang tua 
sangat mendukung program tersebut. Semoga 
Allah meridhoi apa yang kita upayakan Amin.
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Pengurus Baru, Harapan BaruPengurus Baru, Harapan Baru
Harapan Baru

S
ebagaimana yang telah ditetapkan dalam rapat Pembina Yayasan 
Masjid Al Falah Surabaya pada tanggal 10 dan 31 Januari 2009 bahwa 
masa kepengurusan YMA periode sebelumnya sudah berakhir. Saat 
ini harus ada pergantian badan pengurus dan pengawas YMA dengan 

harapan pengurus yang baru akan memimpin yayasan ini menjadi lebih baik 
dan maju dari sebelumnya  terutama dalam hal pendidikan. Jajaran pengurus 
baru tersebut dilantik pada tanggal 21 Februari 2009 sekaligus serah terima 
amanah kepengurusan dari pengurus yang lama kepada pengurus yang baru.

H. Sigit Prasetyo (Ketua Umum Pengurus YMA Surabaya, baru)Dalam 
sambutannya mengatakan, ”Amanah yang diberikan ini tidaklah ringan, kami 
akan mencoba melaksanakan amanah ini dengan seluruh kemampuan kami 
yang ada, nilai-nilai yang sudah dikembangkan oleh pendiri dan pengurus 
terdahulu akan terus kami pertahankan sambil memperbaiki beberapa 
program yang dirasa kurang baik”. 

Dengan adanya perubahan pengurus ini harus diikuti dengan adanya 
perubahan yang signifi kan terhadap program Yayasan Masjid Al Falah secara 
keseluruhan terutama dalam hal pendidikan yang selama ini sudah dikelola 
dengan baik. Oleh karena itu, “ Kami sebagai pengurus yang baru perlu 
dukungan yang serius dari semua pihak untuk mencapai tujuan sebagaimana 
yang diharapkan. Berniat untuk selalu berdakwah melalui pendidikan harus 
terus diluruskan dan diingatkan kembali karena hal ini sangat mulia, jangan 
sampai lupa,” harapnya

“Mencetak anak salih-salihah adalah amal jariyah yang nantinya kita 
akan mendapatkan pahala terus menerus selama siswa-siswa kita melakukan 
kebaikan dan hal ini tidak akan kita peroleh di luar pekerjaan sebagai guru,” 
tambah beliau.

H. Sigit Prasetyo
(Ketua Umum Pengurus YMA Surabaya)

Album LPF

Sertijab
Serah terima amanah dari H. M. Farid Jahja (kiri)
kepada H. Sigit Prasetyo (kanan)
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Album LPFAlbum LPF

Hubungan orangtua, 
sekolah (Guru), dan Yayasan 
memang harus di jaga dan 
dilakukan secara intensif 
supaya terjalin komunikasi yang 
harmonis, hal ini sangat penting 
karena dengan demikian akan 
ada rasa saling memiliki dan 
saling membutuhkan, sehingga 
mereka akan saling membantu 
untuk keberhasilan anak-anak 
untuk kesuksesan mereka di 
masa depan.

“Ada tiga hal yang harus 
dimiliki oleh seorang guru. 
Pertama, guru harus memiliki 
pengetahuan yang banyak 
dan selalu baru agar tidak 
ketinggalan dengan siswanya, 
kita tahu bahwa dengan 
adanya kemajuan teknologi 
yang canggih ini, informasi 
bisa didapat dari mana saja 
termasuk siswa. Oleh karena itu, 
bila gurunya tidak menambah 
pengetahuannya maka akan 

ketinggalan dengan siswanya 
dan yayasan harus menyediakan/ 
memberikan fasilitas kepada 
guru agar semua guru untuk 
pengembangan dan peningkatan 
kualitasnya. Kedua, guru harus 
sehat, karena setinggi dan seluas 
apapun ilmu seorang guru bila 
sakit, maka guru tersebut tidak 
akan bisa mentransfer ilmunya 
dengan baik dan yayasan harus 
bisa menjamin bahwa seluruh guru 
memiliki gizi yang baik. Ketiga, guru 
harus memiliki hubungan yang baik 
dengan siswa. 

Hubungan baik ini harus 
selalu dibangun agar transfer ilmu 
bisa dilakukan dengan baik, siswa 
bisa menerima dengan baik dan 
menjadi ilmu yang bermanfaat. 
Disamping itu, guru juga harus 
selalu mendoakan siswanya dan 
juga sebaliknya, karena hal ini 
sangat berpengaruh terhadap 
keberhasilan anak dalam belajar.” 
Pungkasnya (*)

D
ilain kesempatan, Prof. DR. Ir. Achmad 
Jazidie, M.Eng (Ketua Pengurus YMA dan 
Ketua LPF Surabaya, baru), mengatakan 
bahwa anak adalah rizki dari Allah yang 

luar biasa dan amanah yang harus kita jalankan dengan 
sebaik-baiknya. Oleh karena itu, kita sebagai guru atau 
orang yang bertugas dalam dunia pendidikan harus 
membantu orang tua untuk menjalankan sebagian 
amanah itu dengan baik.

“Di Lembaga Pendidikan Al Falah Surabaya ini 
memang harus ada perubahan yang luar biasa untuk 
mengikuti perkembangan di dunia pendidikan. 
Perubahan tersebut terutama harus dilakukan pada 
substansi/ isinya yang merupakan jantung pendidikan. 
Dalam hal ini gurulah yang menentukan karena guru 
memiliki peranan yang sangat vital dalam kemajuan 
pendidikan. Salah satu perubahan yang kita harapkan 
ke depan adalah hubungan antara guru, orangtua, 
dan yayasan, karena ketiganya ini sangat menentukan 
keberhasilan pendidikan anak. Mereka bertiga harus 
bisa menjalin komunikasi yang baik supaya tidak terjadi 
kesalahpahaman, sehingga akan berdampak pada masa 
depan anak.” Tambah beliau.

Beliau bercerita, “Di Jepang, hubungan antara 
sekolah dan orang tua luar biasa baik, hal itu tampak 
dari beberapa program sekolah yang tidak sedikit 
melibatkan orang tua dalam segala hal termasuk dalam 
pembelajaran baik di luar maupun di dalam kelas. 
Orang tua diundang ke sekolah untuk menyaksikan 
bagaimana guru mengajar di kelas, itu sudah biasa. Hal 
ini dimaksudkan agar orang tua mengetahui proses 
pembelajaran di kelas dan bagaimana pelayanan 
sekolah terhadap anak-anak mereka, atau sebaliknya, 
guru-guru akan datang ke rumah orang tua siswa untuk 
berdiskusi mengenai kendala/ masalah yang dihadapi 
anak dalam belajar dan berbagai hal yang menyangkut 
tentang perkembangan anak. Nah di LPF akan kita coba.”

Dewan Pembina

 Ketua :  H. Wawan Setiawan, SH.
 Anggota :  Prof. dr. H. Daldiri Mangoendiwirja
   Prof. DR. H. Muhammad Roem Rowi, MA.
   Prof. DR. Ir. H. Muhammad Nuh, DEA.
   Prof. DR. Hj. Siti Sjamsiah, Apt.
   Drs. H. Zulfi kar Ismail, Ak.
   H. Fauzie Salim Martak
Dewan Pengurus
 Ketua Umum : H. Sigit Prasetyo
 Ketua : Prof. DR. Ir. Achmad Jazidie, M.Eng
 Sekretaris Umum :  H. Sri Siswanto
 Sekretaris : H. Muhammad Khusnul Aqib
 Bendahara Umum : H. Aun bin Abdullah Baroh
 Bendahara : H. Abdul Razaq Baya’syut

Dewan Pengawas
 Ketua :  Ir. H. Abdulkadir Baradja
 Anggota :  H. Muhammad Farid Jahja
   Drs. Ec. H. Abdul Channan, MBA, MM.
   Dra. Nur Syamsi Hisyam
   H. Muhammad Sholeh Drehem, Lc.

Dewan Penasehat
  : Prof. dr. Bambang Rahino
  : KH. Mu’amal Hamidy
  : Prof. DR. H. Zainul Arifi n, MA.
  : Dr. H. Muhammad Thohir
   Prof. DR. Fasichul Lisan
   Drs. Muhammad Taufi q AB.

Susunan Personalia
Organisasi Yayasan Masjid Al Falah Surabaya

Prof. DR. Ir. Achmad Jazidie, M.Eng
(Ketua Pengurus YMA dan Ketua LPF Surabaya) 
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M
araknya pemberitaan 
tentang kekejaman 
tentara Israel yang 
menyerang kota Gaza 

dan beberapa kota di Negara Palestina, 
sehingga menimbulkan banyak korban 
terutama anak-anak, mengusik kepedulian 
120 anak KB-TK Al Falah untuk menggelar 
aksi simpatik dengan melakonkan operet 
dengan judul “ Duka Temanku di 
Palestina “ . 

Bertempat di halaman sekolah, jalan 
Siak nomor 2, operet yang di mainkan oleh 
30 anak kelompok B itu di buka dengan 
pembacaan Al Qur-an surat Al Fath ayat 
1-4 oleh Nada Shafa Nadifa dan dan Annisa 
Sajidah Rabbani. Tak lama setelah itu, 
tampaklah sekelompok anak Palestina, 
yang di perankan oleh Fatih Nararya, Ilham 
Ferdiansyah, Muhammad Adyatma Putra 
dan teman-temannya sedang asik bermain 
bersama teman-temannya, ada yang 
bermain bola, lompat tali dan lain-lain. 
Suasana tampak ceria khas anak-anak. 

Ketika bocah-bocah tak berdosa 
itu sedang asik bermain, tiba-tiba 
terdengarlah suara tembakan dari 
berbagai arah, di iringi oleh dentuman 
bom yang membabi buta, sehingga 
menyebabkan mereka berlari ketakutan. 
Suasana yang tadinya ceria berubah 
menjadi begitu memilukan. Korban mulai 
berjatuhan, karena luka yang mereka 
derita. 

Aksi Dokter Cilik
Selamatkan Korban Perang

Album KB-TK

Di tengah kepedihan yang dialami 
itulah, sekumpulan relawan tim medis 
yang di perankan oleh Attariq Lisan, 
Steward Khairun Annisa, Renanda 
Amarilis, serta tim dari Bulan Sabit 
Merah Indonesia datang menolong. 
Dengan membawa bantuan obat-
obatan, serta mobil Ambulance, mereka 
membantu menolong anak-anak 
yang terluka. “ aku sudah tahu caranya 
membalut tangan yang luka” kata 
Renanda Amarilis, sambil mengobati 
temannya yang sakit 

Diakhir operet anak-
anak itu melakukan kegiatan 
penggalangan dana dengan 
memasukkan uang infaq untuk 
dikirimkan kepada korban 
peperangan di Palestina. “ tadi 
aku sudah bawa uang infaq, biar 
teman-temanku di sana segera 
memperoleh obat-obatan” kata 
Nadifa Addenia Indarto sambil 
memasukkan uang infaqnya. 

Setelah operet berakhir, Dr. 
Aditea Etnawati & lima asisten 
relawan dari Bulan Sabit Merah 
Indonesia memberi tahukan 
secara singkat bagaimana cara 
menolong orang yang terluka, 
mulai dari cara membalut luka, 
sampai membawanya memakai 
tandu. “ Yang penting, anak-
anak jangan panik kalau sedang 

mengobati pasien” kata Dr. Aditea, “ 
kalau panik, nanti bisa salah memberi 
obat” sambungnya. 

Di samping pengenalan cara 
merawat orang sakit, dikenalkan 
juga pada anak-anak berbagai alat 
kedokteran, seperti stetoskop, alat 
suntik, sampai mobil Ambulance. 
“ jantungnya bunyi duk,duk” kata 
Destar Naja Maheswara, saat mencoba 
mendengar detak jantung temannya 
melalui setoskop. Demikian juga saat 
mobil ambulance datang, bocah-bocah 
itu penasaran ingin melihat apa isinya.” 
Ternyata bisa buat tidur ya” kata Ihab 
Syauqi saat melihat kedalam Ambulance. 

“ Semua kegiatan ini adalah 
kegiatan dari puncak tema Kesehatan 
dan kebersihan” kata Siti Fauziah, S.Pd, 
kepala KB-TK Al Falah Surabaya. “ kami 
ingin anak –anak tahu bagaimana cara 
menjaga kesehatan mereka, sekaligus 
untuk menjawab rasa penasaran anak-
anak tentang berita-berita yang mereka 
dengar tentang teman-teman mereka di 
Palestina, maka kami lengkapi dengan 
operet untuk menumbuhkan empati 
mereka pada penderitaan sesama” 
pungkasnya.  

diakhir acara diserahkan dana 
sebesar Rp. 3.025.000 dan langsung di 
serahkan kepada Bulan Sabit Merah 
Indonesia. Jumlah tersebut merupakan 
hasil dari pengumpulan dari uang infaq 
anak-anak hari itu. (Fz)

Dokter Cilik . Memberikan pertolongan pada korban perang. 
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Album KB-TK

S
emenjak dini, anak perlu di kenalkan dengan 
kemandirian agar mereka terbiasa melayani diri 
sendiri tanpa terlalu tergantung pada bantuan orang 
lain.  Banyak hal sederhana yang bisa dilakuakan agar 

mereka terlatih mandiri sejak dini, salah satunya melalui lomba 
dengan teman-teman sebayanya. Seperti Lomba Balita Mandiri 
yang diadakan KB-TK Al Falah Surabaya. Dengan di ikuti oleh 400 
peserta dari perwakilan Kelompok Bermain se kota Surabaya, 
sekolah yang terletak di jalan Siak No. 2 itu mengajak bocah-
bocah usia 2-4 tahun untuk berlatih mandiri, diantaranya dengan 
lomba menendang bola, mewarna bersama orang tua, dan 
mengupas buah jeruk. 

Dengan sekuat tenaga, bocah-bocah yang ikut lomba 
tersebut berusaha mengupas jeruk yang ada, Nayla Amalia 
Azaria misalnya, siswa dari KB Al Khoriyah itu tampak berusaha 
untuk dapat memisahkan kulit dari isinya. “ aku sudah biasa 
makan jeruk, jadi bisa ngupas “ katanya dengan bangga sambil 
menunjukkan hasil kupasannya. Namun tak sedikit pula yang 
tidak berhasil dalam mengupas kulit jeruk. “ susah, ada airnya, jadi 
tanganku licin” kata Nihel Raisa peserta dari Kelompok Bermain 
Saleh Kid. 

Lomba Balita, Ajarkan Kemandirian
Dilain tempat diadakan lomba menendang bola ke 

dalam gawang. Masing – masing peserta mendapatkan 
tiga bola untuk di masukkan ke dalam gawang. “ biasanya 
aku main bola, jadi gol ku banyak “ kata Ahmad Rayhan, 3 
tahun, peserta dari KB Wildani. 

“ Kriteria pemenang dari lomba mengupas jeruk 
ini adalah : kecepatan dalam mengupas dan keutuhan 
buahnya, sementara lomba menendang bola ke dalam 
keranjang adalah banyaknya bola yang berhasil di 
masukkan ke dalam gawang “  papar Dra. Kamini, ketua 
panitia. 

“Harapan kami dengan adanya lomba kupas jeruk 
ini, anak terbiasa mandiri melayani diri sendiri dan 
terbiasa mengkonsumsi buah sejak dini “ kata Siti Fauziah, 
S.Pd, kepala KB-TK Al Falah Surabaya mengenai tujuan 
diadakannya kegiatan ini. “ Sementara dalam lomba 
menendang bola, kami ingin anak-anak terbiasa fokus dan 
konsentrasi walaupun banyak keramaian di sekitarnya, 
selain itu event tahunan ini bertujuan untuk menjalin 
silaturrahim antar siswa Kelompok Bermain se kota 
Surabaya. “ sambungnya. (Fz)

Mandiri. Peserta lomba mengupas jeruk. 
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Liput Berita,
Kenali Tugas Wartawan

Kegiatan diawali dengan sekelompok anak yang 
memerankan orang yang sedang mengajak masyarakat 
untuk membuang sampah pada tempatnya, melalui aksi 
simpatik yang mereka lakukan dengan membawa keranjang 
sampah, agar masyrakat mau membuang sampah pada 
tempatnya. 

Dengan penuh semangat, para wartawan cilik yang 
dipesankan oleh M. Syafa Saifullah, M. Rano Naoumi sulistyo, 
Steward Khoirun Annisa dan beberapa temannya meliput 
aksi tersebut. Dengan dilengkapi kartu pers dan kamera yang 
terbuat dari kardus kue yang di bungkus kertas berwarna 
perak mereka mencatat dan melaporkan kejadian yang ada.

Begitu bersemangatnya sampai wartawan itu naik ke 
atas jungkitan dan papan seluncuran untuk meliput kejadian 
tersebut. “asik ya  jadi wartawan, bisa tanya-tanya orang, bisa 
jalan-jalan, tapi capek juga ya,” kata Icang, panggilan akrab M. 
Syahzada Aqila Rashad yang memerankan wartawan Al Falah 
Post. 

Selain itu, ada juga liputan yang menceritakan tabrakan 
antara sepeda mini yang diperankan oleh Destar Naja 
Maheswara dan Hernanda Satrio Makkah, serta Ilman Muiz 
yang berperan sebagai polisi yang mengatur lulu lintas. 

Setelah kegiatan liputan tersebut, hasil catatan itu di 
tempelkan pada 4 lembar kertas karton. Maka terbitlah koran 
ala wartawan cilik tersbut. Hasil jepretan kamera mereka 
coba untuk tuangkan melalui gambar dan tulisan mereka. 
”Aku menggambar orang lagi antri minyak yang tadi aku 
potret“ kata Uli, panggilan Aulia Fatkhullah Rosadin, siswa 
kelompok B2 dengan penuh semangat. 

Di akhir acara, bocah-bocah cilik dengan antusias 
mengucapkan selamat hari pers pada para wartawan yang 
hadir sambil tak lupa mendoakan agar di beri kelancaran 
dalam beraktivitas“. Dengan kegiatan ini, diharapkan anak 
jadi tahu, bagaiamana proses liputan sampai menjadi sebuah 
berita di TV ataupun Koran “ kata Siti Fauziah, S.Pd, kepala 
KB-TK Al Falah Surabaya. (Fz)

“Banyaknya orang

yang membutuhkan 

minyak tanah 

menyebabkan antrian 

terjadi di mana-mana. 

Dengan berbekal 

jerigen, penduduk kota 

Surabaya rela mengantri 

berjam-jam untuk 

mendapatkan 5 liter 

minyak, Steward Annisa 

melaporkan untuk

Al Falah TV “ 

K
alimat di atas 
merupakan 
penggalan 
operet dengan 

judul “I am a Journalist“  yang 
dengan apik dimainkan oleh 
siswa KB-TK Al Falah dalam 
memperingati hari pers 
nasional yang jatuh pada 
tanggal 09 Pebruari. Berbagai 
adegan di tampilkan dalam 
operat tersebut. Dalam 
kegiatan ini beberapa anak 
berperan sebagai wartawan 
yang sedang meliput 
berbagai berita yang ada di 
berbagai tempat.

Warcil. Wartawan cilik sedang meliput berita

Warcil . Wartawan cilik sedang meliput berita
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Album KB-TK

M
engenalkan kemuliaan 
akan kepribadian 
Rasulullah SAW 
yang kelahirannya 

diperingati melalui kegiatan Maulid Nabi 
Muhammad dapat dilakukan dengan 
cara yang menyenangkan. Dengan 
mengusung tema “ My Rosul, My Idol 
“ 150 siswa Kelompok Bermain dan 
Taman Kanak-kanak Al Falah Surabaya 
mengadakan pawai sepeda hias dengan 
nuansa kreasi busana dan hiasan sepeda 
ala timur tengah. 

Bertempat di halaman SD Al Falah, 
jalan Taman Mayangkara 2-4 Surabaya, 
acara peringatan Maulid tersebut 
diawali dengan pembacaan Ayat Suci 
al Qur-an surat Al Fiil yang di bawakan 
Shafa Anindya Latifah, Nadhifa Adenia 
Indarto dan Annisa Sajidah. Setelah itu 
Aslihatul Hayati, S. Ag, salah seorang 
guru menceritakan arti dari surat 
tersebut yang menceritakan peristiwa 
bersejarah yang mengiringi kelahiran 
nabi Muhammad SAW.

Dalam Surat Al Fiil (gajah) tersebut 
di ceritakan bahwa Raja Abrahah dari 
kerajaan Habasyah (Ethiopia) bermaksud 
hendak menyerang kota Mekkah 
untuk menghancurkan Ka’bah, dengan 
harapan jika sudah dihancurkan, maka 

Pawai Cinta Rasul 
untuk Kenalkan Makna Maulid Nabi

orang akan mengunjungi tempat 
ibadah yang sudah dibuatnya. Dengan  
mengendarai gajah, ia dan ribuan 
pasukannya siap menghancurkan 
Ka’bah. Namun dengan kehendak 
Allah SWT, pasukan bergajah tersebut 
di hancurkan oleh burung ababil yang 
membawa butiran batu panas dari 
neraka Sijjil. Saat kekalahan pasukan 
Abrahah tersebut, bersamaan dengan 
lahirnya Nabi Muhammad SAW di kota 
Mekkah.

Setelah itu, diberangkatkanlah 
bocah-bocah cilik itu bersama orang 
tua mereka berpawai di seputar jalan 
Raya Darmo sambil menaiki sepeda 
yang telah di hias dengan nuansa 

timur tengah, diantaranya ada miniatur 
ka’bah berukuran 1,5 meter, miniatur 
pohon kurma lengkap dengan buah 
kurmanya, dan juga ada miniatur gajah 
yang tingginya 2,5 meter dan panjangnya 
4,5 meter. “Ketiga ikon itulah yang mudah 
diingat oleh anak berkaitan dengan 
peristiwa kelahiran nabi Muhammad SAW “ 
kata Dra. Kamini, ketua panitia. 

“Dengan kegiatan pawai ini, kami 
harapkan anak dapat memahami makna 
maulid dengan cara yang menyenangkan, 
sekaligus mengajak mereka berolah raga 
mengayuh sepeda menempuh rute yang 
sudah ditentukan,” kata Siti Fauziah, S.Pd, 
kepala KB-TK Al Falah Surabaya. (Fz)

Pawai
Siswa KB-TK berpawai dengan sepeda hias
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J
angan heran dan kaget jika 
membaca judul diatas, karena 
memang itu realita yang sudah 
dilakukan oleh SD Al Falah 

Surabaya Tahun 2009. Tepatnya pada 
hari Sabtu, 07 Pebruari 2009 secara resmi 
pengiriman pasukan dilepas oleh Ust. 
Rizki mewakili kepala Sekolah untuk 
mengikuti pembinaan mental dan 
spiritual di Jombang selama 600 menit. 

Alhamdulillah, Allahu Akbar. 
Ucapan tahmid dan takbir menggema 

SD Al Falah
Siapkan Calon Presiden

Album SD

di sela–sela kesibukan penduduk desa 
disekitar. Daun pepohonan menari, 
burung–burung ikut berterbangan riang 
menyambut kedatangan pasukan siswa 
SD AL Falah Surabaya. 

Tantangan pertama yang harus 
dilalui adalah Trust Fall. Peserta secara 
bergantian harus menjatuhkan 
badannya dari ketinggian 2 meter dan 
anggota yang lain menyiapkan matras 
jaring yang saling memegang supaya 
temannya yang jatuh tetap selamat. 
Tantangan ini adalah kunci utama 
untuk menumbuhkan kepercayaan 
diri terhadap teman dalam satu 
kelompoknya dan penyerahan diri 
kepada Allah SWT atas segala usaha 
dan perjuangan yang dilakukannya. 
Perjuangan yang sangat luar biasa ketika 
mereka harus memilih percaya atau 
tidak dengan teman yang menerima 
dibawah. Alhamdulillah semuanya bisa 
dilalui dengan senang.

Tantangan kedua, anak–anak harus 
mampu mengeluarkan bola pingpong 
dengan menggunakan air yang 
dialirkan dari paralon yang tersambung. 
Kerjasama tim sangat menentukan 

untuk mencapai kesuksesan 
mengeluarkan pingpongnya. Ada yang 
berada di bawah, ada yang berdiri di 
atas pundak kawannya. Semua meraka 
lakukan untuk mencapai kesuksesan. 
Sebagai generasi penerus bangsa 
anak–anak harus disiapkan dengan 
ketrampilan mengelola sebuah 
persoalan dengan jiwa kerjasama dalam 
sebuah tim. Sehingga dimasa depan 
kelak dia mampu menjadi pemimpin 
yang memiliki ketrampilan yang lebih 
baik.

 “Alhamdulillah, sekarang kalian 
sudah mendapatkan pengalaman besar 
melalui kegiatan ini. Ustadzah sangat 
bangga apabila kalian bisa menerapkan 
dalam aktivitas sehari–hari baik dalam 
beribadah maupun dalam belajar.” kata 
ustadzah Faizah. 

Semoga anak – anak akan tetap  
teguh dan konsisten terhadap nilai-
nilai manfaat yang sudah diperolehnya 
untuk dijadikan kebiasaan dalam 
kesehariannya, sehingga beberapa 
tahun kedepan, presiden Republik 
Indonesia dilahirkan dari SD Al Falah 
Surabaya. (AF)
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Gunting Balot Bersama,
Terima Kasih Guruku 

S
ebuah  anak panah meluncur 
menuju sasaran balon yang 
terletak tepat di tengah 
bangunan atas gedung 

SD Al Falah. Tepat mengenai sasaran, 
balon pun meletus, dan tergelarlah 
spanduk bertuliskan “ Terima kasih 
Guruku “. Sorak sorai dan tepuk tangan 
pun bergema dari seluruh penjuru 
halaman SD Al Falah  di pagi itu.  Semua 

Album SD

siswa dan guru memang berkumpul 
bersama di halaman sekolah untuk 
mengungkapkan rasa terima kasih pada 
guru-guru. Acara ini sekaligus sebagai 
acara pengguntingan balot secara masal 
bekerjasama dengan Jawa Pos. 

Kegiatan ini dimulai dengan 
apel pagi. Apel pagi kali ini sangat 
berbeda dengan apel pagi biasanya. Di 
beberapa titik, siswa-siswa membawa 
foto seluruh ustadz-ustadzah SD Al 
Falah. Mereka adalah semua guru yang 
selama ini mengajar anak-anak dan 
diidolakan oleh mereka.  Di sudut yang 

lain, terdapat beberapa siswa yang 
berpakaian tentara, dokter, guru, 

pengusaha dan lain sebagainya. 
Profesi-profesi ini menunjukkan 
bahwa atas jasa gurulah mereka 
bisa menjadi seperti itu. 

Pada  acara pengguntingan 
balot tersebut, selain diisi dengan 

pemanahan spanduk, kegiatan ini 
juga diisi dengan orasi siswa dengan 

menggunakan 4 bahasa. Yaitu bahasa 
Arab, Inggris, Jawa, dan Indonesia. 
Mereka yang mendapatkan kesempatan 

S
uasana hiruk pikuk mewarnai  halaman 
SD Al-Falah pada pagi hari itu. Beberapa 
peserta bazaar sibuk menyiapkan barang 
dagangannya. Anak-anak dengan berbagai 

macam seragam asyik melihat-lihat keadaan tersebut. 
Guru-guru dan pembimbing mengurusi daftar ulang 
untuk anak didik mereka. Ya, hari itu di SD Al Falah 
digelar Festival Al Falah Fair yang digelar dalam 
rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. 
Beberapa acara yang telah disiapkan adalah dongeng 
yang disampaikan oleh kak Gentong , lomba Nasyid, 
lomba tartil, lomba computer, lomba mewarnai, dan 
beberapa lomba lainnya.

Acara seremonial mengawali  kegiatan pada hari 
itu.  Setelah itu, ustadz Anwar hadir di tengah-tengah 
penonton dengan jubah hitam dan surban putihnya. 
Penonton yang terdiri dari berbagai kalangan 

Al Falah Fair 2009

untuk berorasi adalah ananda Izzar 
R. (VIA) menggunakan bahasa Arab, 
R. Rahmadhanti ( VIB) menggunakan 
bahasa Jawa, W. Ugroseno (VIA) 
menggunakan bahasa Inggris, dan 
Maharani (IVB) menggunakan bahasa 
Indonesia. Dengan semangat, mereka 
berorasi tentang besarnya jasa guru. 
Guru yang selalu berusaha membimbing 
dan mendidik siswanya tanpa kenal 
lelah.

Kegiatan hari itu tidak berhenti 
sampai disitu. Siswa-siswi SD Al Falah 
pun dibiasakan untuk peka terhadap 
masyarakat sekitarnya. Keadaan cuaca 
pada beberapa waktu terakhir yang 
mengakibatkan banjir di beberapa 
tempat, menggugah hati siswa-
siswi untuk membantu sesamanya. 
Merekapun tak segan-segan untuk 
menyisihkan sebagian uang sakunya 
untuk membantu saudara-saudara lain 
yang sedang tertimpa banjir. (izet)

memberikan aplaus meriah karena ustadz Anwar berkisah 
tentang Maulid Nabi dengan ditemani miniatur gajah-gajah. 
Pada akhirnya, gajah-gajah tersebut  musnah dan hancur oleh 
burung Ababil. (izet)

Gu
nt

in
g 

Ba
lo

t. 
Si

sw
a 

SD
  m

em
ili

h 
gu

ru
 te

r f
av

or
it

Pemenang. Para juara menerima tropi dan hadiah pada  Festival Maulid
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emah lembut tetapi tegas. Itulah 
yang pertama kali terkesan dari 
sosok salah satu wali murid 
dari siswa SD Al Falah kali ini. 

Namanya Hary Poerwanto, SH, M.M. 
Seorang bapak kelahiran Magetan, 20 
Maret 1965 ini berdinas di Kepolisian 
Dserah (Polda) Jatim sebagai Kasubbag 
Wasjaspam Biro Binamitra. 

Bu Erna Irawati, S.Sos., sang istri  
pun berprofesi sama. Tempat tugasnya 
juga sama sebagai Kasubbag Infolog 
Biro Log. Bertambah lengkap, keluarga 
bahagia itu telah dikarunia dua orang 
anak laki-laki. Anak pertama bernama 
Admiral Muhammad Alghanifi  yang 
biasa dipanggil Bufon saat ini duduk di 
kelas 4 SD Al Falah Surabaya. Sedangkan 
anak kedua bernama Muhammad 

fi trah sempat memberikan beberapa 
masukan yang baik untuk optimalisasi 
pembelajaran di sekolah. Misalnya perihal 
jumlah siswa perkelas hingga model 
komuniukasi serta peranan guru dalam 
pembelajaran. 

Dilihat dari profesinya, keluarga pak 
Hary jelas cukup sibuk. Namun beliau 
tetap mengalokasikan waktu buat 
keluarga. Malahan dengan manajemen 
waktu yang baik, masih ada saja waktu 
luang untuk kegiatan plus, misalnya ke 
toko buku, jalan-jalan, makan bersama, 
rekreasi untuk mengurangi kejenuhan 
sehari-hari, serta mengembangkan 
kreativitas. Lebih-lebih untuk penggalian 
dan pengembangan minat serta bakat 
ananda. Alhamdulillah, mudah-mudahan 
bertambah sukses. (Syahrial Rizki)

Daniswara Tanarivi Agung usianya baru 
9 bulan. Saat masih di TK Al Falah, Bufon 
pernah meraih prestasi juara harapan 
lomba mewarna tingkat Propinsi Jawa 
Timur.

Tentang motivasi dan harapannya 
menyekolahkan putranya di SDAl Falah, 
beliau berkata, “mudah-mudahan 
anak kami menjadi anak yang saleh, 
pintar, cerdas, disiplin, dan mandiri. 
Mendapatkan pendidikan berimbang 
antara ilmu umum dan agama. 
Memperoleh prestasi akademis yang 
tinggi. Serta menjadi anak yang dapat 
dibanggakan orang tua, agama, dan 
negara.”

Pak Hary yang juga alumnus 
Unmer Malang dan STIE ABI Surabaya 
ini dalam bincang-bincangnya dengan 

Profi l
Orang Tua

Keluarga Polisi 
yang Disiplin dan Sukses
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a

elajar di sekolah favorit adalah 
harapan setiap siswa karena 
program pembelajarannya yang 
bermutu dan fasilitas sekolahnya 

yang memadai, dapat menyeimbangkan 
antara intelektual dan moral serta dapat 
mengembangkan potensi siswa secara 
optimal. Image bahwa Al Falah adalah 
sekolah yang bermutu juga diyakini oleh 
orang tua Bara, siswa kelas persiapan 
yang lahir tanggal 6 November 2006 di 
Surabaya.

Putra kedua pasagan Dr. Bambang 
Priyanto dengan Dr. Yusra Pintaningrum ini 
sengaja memilih  Al Falah tempat menutu 
ilmu karena pengajaran pendidikan agama 
sejak dini. “ Selain itu, karena kakaknya juga

sekolah di Al Falah, “ kata sang ayah. 
Selama ini Bara sekolah di Al Falah dan 
ternyata pendidikannya memuaskan 
sehingga diikuti oleh adiknya.” 

Siswa yang baru masuk di kelas 
persiapan ini lucu sekaligus 

menggemaskan.   Apalagi ketika 
makan soto ayam atau rawon 
kesukaannya saat istirahat, dengan 
lahap siswa yang suka main bola ini 
habis menyantapnya.” Aku juga suka 
kare ayam  “ katanya  ceria.

Ketika ditanya cita-cita apa 
yang kelak diimpikan, dengan 
tangkas siswa yang sudah beberapa 
kali pergi ke kebun binatang ini  
menjawab, “ Saya ingin jadi fi reman 
(psukan pemadam kebakaran), 
“katanya.   Lalu bagaimana dengan 
orang tua? Mereka juga memilki harapan 
yang amat mulia. Orang tua siswa yang 
suka dibacakan buku cerita ini berharap 
agar Bara bisa belajar dengan bermain di 
sekolahnya. “ Semoga Bara kelak menjadi 
generasi muslim yang baik. “ ujar sang ayah 

Belajar
dengan Bermain

M.Azalini Bara Iftikhar

ubuh yang sehat, padat berisi menjadi 
ciri khas siswa TK Al Falah putra 
pasangan Zanuar Firmanto dengan 
Erlinda  Agustina ini. Ia tampak 

lincah dan gesit saat bermain dengan teman- 
temannya. Apalagi jika menyaksikan siswa 

kelahiran Surabaya, 28 Juni 2004 ini saat 
bermain bola basket yang menjadi 

hobbynya, mungkin akan terkagum-
kagum saat memasukkan bola ke 

dalam keranjang. “ Aku juga hobby 
menggambar,” imbuhnya dengan 
suara lantang.

Berkunjung ke toko buku 
menjadi salah satu kegiatan 
favoritnya. Itulah sebabnya 

mengapa siswa yang senang 
mengisi kegiatan luangnya dengan 

bermain edu games ini menjadikan 
aktivitas membaca sebagai kegiatan 

yang paling disukai. Yang pasti banyak 
ilmu yang akan di dapat untuk menambah 

pengetahuan.  “Selain toko buku, aku 
senang jalan- jalan ke taman sari dan 
kebun binatang surabaya.”

Kelak mau jadi apa? Saat ditanya 
begitu siswa yang mengidolakan Nabi 
Muhammad dan BJ. Habibie ini tampak 
tegas menjawab. “Saya ingin jadi Pilot.” 
Cita-cita yang mulia harus direngkuh 
sungguh -sungguh dengan belajar dan 
berdoa. Sebab itulah kunci keberhasilan. 
“ Aku harus berusaha, aku harus 
berhasil,” tukasnya mantap.

Pendidikan yang baik dan memadai 
tentu membawa implikasi positif bagi 
perkembangan anak di masa

mendatang. Hal itulah yang juga 
disampaikan orang tua Fikar tentang 
tujuan sekolah di Al Falah, “ Untuk 
mendapatkan pendidikan agama sejak 
dini  sebagai pegangan hidup, dan 
semoga menjadi anak yang mandiri dan 
salih,” tutur ibunya. 

Ingin Jadi Pilot

T

B

Belajar & BermainBelajarBelajar & BermainBelajar

Zulfikar Firmanto
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Dary Noufal Tsany

enjadi siswa berprestasi perlu 
perjuangan serta usaha keras 
tanpa lelah. Itulah prinsip 
yang melekat dalam benak 

Dary Naufal, siswa SD Al Falah  yang 
memiliki banyak prestasi pada kegiatan 
menggambar dan mewarna.  Se kalipun 
masih duduk di kelas 4, namun prestasinya 
patut diacungi jempol. 

Sejak di bangku Taman Kanak-
kanak, putra pasangan H.A. Faruk Asyik 
dengan Hj. Devitrina Hartatik ini memang 

sudah langganan juara. Kemampuan 
Ova biasa ia dipanggil dalam seni 

menggambar diakui oleh para guru 
dan khalayak umum. Setiap ada 
lomba yang diadakan sekolah atau 
di luar sekolah, siswa penggemar 
makanan Cheese burger dan Milk 
Shake Vanila ini hampir selalu 

Prestasinya Segudang
mencatatkan diri sebagai pemenang.  Pajangan 
piala dan prestasi di dalam almari rumahnya bukti 
bahwa siswa yang  cukup gaul di lingkungannya 
itu berbakat di bidang seni gambar. 

Diantaranya, juara 2 dan 3 lomba mewarna 
maulid nabi di masjid Al Hikmah Pratama, 
Juara 2 lomba mewarna TK Al Falah, Juara 2 
lomba  mewarna tingkat SD se-jawa Timur, Juara 
menggambar TPA putra Fasi VII oleh LPPTKA-
BKPRMI, Juara 1 lomba menggambar bazaar 
Ramadhan Fair masjid Al Akbar Surabaya dan 
pemenang pertama comic strip contes kelt 2009. 

Tak heran jika siswa yang memilih sekolah Al 
Falah ini, bercita-cita ingin jadi arsitektur, profesi 
yang lekat dengan dunia menggambar. Untuk 
kegiatan di luar rumah pun, Ova tidak hanya 
meluangkan waktu begitu saja tapi diisi dengan 
aktivitas positif ” Kursus musik, kursus bahasa 
Inggris dan privat pelajaran sekolah,” beber siswa 
yang lahir di Surabaya, 16 maret 1999.

ama Daff a Abdidzar, siswa SD 
Al Falah Surabaya, diblantika 
olah raga tennis lapangan 
tergolong populer. Meski 

masih duduk di kelas 4, siswa yang 
lahir di Surabaya, 12 Agustus 1999 ini 
telah banyak menorehkan prestasi 
tidak hanya di tingkat kota dan Provinsi 
tapi juga nasional.  Tentu saja, hal itu 
tidak hanya membuat bangga orang 
tua tapi juga sekolah. Perjuangan yang 
tidak mengenal lelah dan berlatih terus 
menerus memberi hasil yang optimal.  

Di tingkat kota dan provinsi, siswa 
yang hobby baca buku dan traveling 
ini pernah menjadi  juara 2 dan 3 piala 
rektorat unesa, Juara 2 dan 3 kejurda 
persami jatim, Juara 2 piala KONI Jatim, 
Juara 3 kejurda Jatim. Sedangkan untuk 
tingkat nasional pernah merebut juara 
3 kejurnas Malang Open.    “Ingin jadi 
pemain tennis professional,” ungkapnya 
ketika ditanya cita-citanya. 

Membagi waktu antara kesibukan di 
bidang olah raga tennis dengan belajar 
menjadi tantangan tersendiri bagi siswa 
yang suka soto ayam dan ayam krispy 
ini. Tentu saja arahan guru dan orang 
tua  agar Daff a tetap rajin menuntut 

Juaranya 
Tenis Lapangan

ilmu menjadi prioritas utama. “ Kami 
menyekolahkan Daff a di Al Falah agar 
mendapat ilmu pengetahuan umum 
dan agama yang baik serta berakhlak 
mulia,” harap sang ayah. 

Putra ketiga pasangan Eko 
Irianto dengan Nurul Laila 
yang paling memfavoritkan 
pelajaran IPA dan computer ini, 
selain sibuk di dunia olah raga 
tapi masih menyempatkan 
diri untuk membaca, baik di 
perpustakaan maupun toko 
buku. Membaca adalah sarana 
untuk membuka cakrawala 
dunia. Jargon

ini menjadi pedoman bagi 
siapa saja yang ingin maju. 
Hanya dengan membaca, ratusan 
bahkan ribuan informasi bisa 
diketahui dengan mudah.Hanya duduk 
sambil membolak- balik halaman, 
ratusan informasi dapat diserap 
otak. Ilmupun bertambah banyak.  
“ Selain membaca saya juga 
senang pergi ke tempat-
tempat wisata bersama 
dengan keluarga,” 
katanya.
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ngin jadi dosen atau desain grafi s 
adalah cita-cita gadis yang lahir 
5 November 1994 ini. Untuk 
itu, sejak dini, menutut ilmu 

dan tekun belajar menjadi kewajiban 
yang harus dilakukannya. Apalagi 
ketika menginjakkan kaki di sekolah 
SMP Al Falah yang memberinya banyak 
wawasan baik secara intelektual maupun 
moral, mengharuskannya untuk selalu 
menggunakan waktu seoptimal mungkin 
di tengah usianya yang semakin remaja. 
“Kami memilih skolah Al Falah dengan 
harapan semoga Sabrina menjadi anak 
cerdas, berwawasan luas dan berakhlakul 
karimah.” tutur ibunya 

Putri pasangan Lusi Dyah Kumalawati 
SE,AK dengan Ir. Novyan Balia  yang 
gemar berwisata ke pantai, gunung, 
toko buku dan ragam eksibisi ini, selain 
menjadi perbincangan di sekolah karena 
prestasi akademis yang mengagumkan 
juga menjadi perhatian berbagai institusi 
di luar sekolah terkait dengan prestasi di 
bidang bahasa asing. 

Bagi siswa yang hobby menulis, 
membaca, browsing internet ini, bahasa 

Amalia Mukti Sugiharto
Ketua Remas 2008-2009

Tidak Perlu Malu 
Berbahasa Inggris

Sabrina
Leviana Putri

ungkin sudah banyak yang 
mengetahui jika siswa kelahiran 
Surabaya,  4 Desember 1994 
ini adalah sosok yang akrab di 

mata teman-temannya. Bagaimana tidak, 
dengan kepandaiannya berinteraksi dan 
bersosialisasi, Emil namanya biasa dipanggil, 
mendapat banyak simpati dan dukungan saat 
menjadi ketua Remas periode 2008-2009, 
tentu kegiatannya kini semakin padat. Di 
samping terus belajar menyangkut materi 
pelajaran di kelas, juga  berkonsentrasi untuk 
mengembangkan kegiatan mushalla. Belum 
lagi kegiatan yang diikutinya di luar sekolah 
yang menuntutnya untuk pandai -pandai 
mengatur waktu. “ Saya ikut jurnalistik “ 
tambahnya.  

Lalu bagaimana dengan waktu 
senggangnya? Ketika ditanya hal itu putri 
pasangan Hanum Aratmi dengan Gatot 
Sugiharto ini menjawab dengan ramah, “ Saya 
biasanya hunting foto, editing atau traveling 
bersama orang tua. “ 

Mengenai pelajaran favoritnya, siswa yang suka 
masakan seafood ini sangat menyukai pelajaran 
bahasa Inggris. Karena itu pula siswa yang bertempat 
tinggal di Manyar Sedati Agung II/V-21 ini bercita-
cita jadi reporter. Dunia jurnalis saat ini memang 
menuntut profesi tersebut untuk menguasai bahasa 
asing baik tulis maupun lisan terutama bahasa 
Inggris. Siswa kelas 8.2 ini  juga tidak menampik jika 
Al Falah, tempatnya menuntut ilmu juga membantu 
dalam mewujudkan cita- citanya itu. Apalagi di Al 
Falah beberapa tahun terakhir ini sudah dicanangkan 
sebagai RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional) 
yang menggunakan pengantar bahasa Inggris dalam 
kegiatan belajarnya.

Sebagai latihan untuk mengasah bakatnya 
itu, siswa yang gemar seafood ini aktif mengikuti 
kegiatan

kewartawanan. Tidak hanya di sekolah tapi juga 
di luar sekolah, “ Saya pernah jadi peserta jurnalis 
deteksi konvension 2k8 dan redaktur majalah MOA 
milik SMP Al Falah.” Bebernya.  “ Karena itu kami 
sekolahkan Emil di Al Falah untuk menyeimbangkan 
antara akhlak dan akademis,” jelas sang ayah. 

Inggris adalah bahasa kedua setelah bahasa 
Indonesia yang harus dikuasai. Apalagi 
imperialisme bahasa telah menggurita di 
berbagai sektor informal kehidupan. 
Bukan hanya di bidang pendidikan, tapi 
juga merambah di sektor ekonomi 
maupun sosial. “Saya pernah juara 1 
lomba telling story SCS, juara II lomba 
bahasa Inggris Kido, juara I pidato di 
Al Falah.” katanya membeberkan. 

Berprestasi di bidang 
bahasa Inggris sebenarnya hanya 
perlu ketelatenan untuk gemar 
berkomunikasi tanpa perlu malu jika 
salah. Entah karena salah ucap atau takut 
ditertawakan, sebetulnya hanya  praduga 
negative yang seharusnya tidak perlu 
dikhawatirkan. Sebab itu tidak banyak para 
pelajar yang senang berbicara bahasa asing 
karena dianggap sulit. “Bagaimana kita bisa 
kalau tidak pernah mencoba?,” motto 
siswa yang kini duduk di kelas 9.4 ini 
percaya diri. 

antara akhlak dan akademis,” jelas sang ayah. 

Amalia
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Ingin 
Jadi Jurnalis

22    I   Media Pendidikan Al Falah

IS
SN

 : 
20

85
-2

18
5



Edisi 33  I  XI  I 2009   I    23

IS
SN

 : 
20

85
-2

18
5

Album SD

A
lhamdulillah, kalimat itulah yang terucap dari 
siswa kelas 5 SD Al Falah Surabaya setelah 
menanti 3 jam perjalanan menuju WTC Jombang. 
Semangat juang dan Keceriaan terpancar dari 

wajah mereka untuk menaklukkan perbukitan dan tantangan 
di komplek WTC Jombang, semangatnya bagaikan mujahid 
cilik yang berjuang menggapai cita–cita. Seteleh pembukaan 
dilaksanakan anak membentuk tim kelompok sesuai 
kelompoknya masing–masing.

Allahu akbar, aku bisa, sambil berteriak anak–anak 
melepaskan ketakutannya saat melawati tantangan Flying 
Fox. Semua siswa saling memberikan motivasi untuk berani 
menghadapi tantangan yang menghadang di depan. 
Kekhawatiran dan keraguan sirna setelah mereka mencapai 
puncak bukit seberang dengan melalui tali gantung 
sepanjang 90 meter. Sungguh luar biasa pengalaman yang 
dialami anak–anak menghadapi tantangan yang satu ini. 
Salah satu peserta membisikkan kata hatinya kepada kami 
: “Ustadz terimakasih ya….sekarang saya tidak takut lagi 
menghadapi ujian sekolah karena saya sudah melawati 
tantangan ini”.

Tantangan selanjutnya, anak–anak harus berhasil 
menaklukkan sungai yang memiliki kedalaman 20 meter 
dengan menyeberang melalui jembatan tali sepanjang 15 
meter. Tantangan ini sangat menegangkan karena mereka 
harus berjalan sendirian tanpa bantuan temannya. Melalui 
tantangan ini mereka disiapkan untuk lebih mandiri dan 
berani menyelesaikan masalahnya sendiri. Meskipun 
mereka takut untuk mengawalinya, tapi mereka setelah 
mencoba mereka merasa sadar arti sebuah keberanian untuk 
mengahadapi dan menyelesaikan masalahnya. Meskipun 
sempat diguyur hujan yang cukup deras, anak–anak tidak 
pantang menyerah untuk menaklukkan perbukitan Wono 
Salam Centre Jombang. Semangat juang mereka tidak bisa 
terbendung lagi, bagaikan pejuang kemerdekaan 1945 yang 
menghancurkan kekuatan penjajah. 

Tantangan demi tantangan harus mereka lalui sampai 
enam kali tahapan. Diakhir kesuksesan menaklukan 
perbukitan WTC Jombang, anak–anak harus memasuki 
kolam renang untuk membersihkan diri. Diharapkan setelah 
membersihkan diri di kolam renang itu, anak–anak bisa 
menghilangkan perilaku dan kebiasaan yang tidak baik 
selama belajar maupun dalam kesehariannya di rumah. 
“Anak–anak diharapkan setelah mengikuti out bound ini 
berubah menjadi lebih baik, motivasi belajar dan ibadahnya 
meningkat, disisi yang lain, siswa kelas V ini diharapkan siap 
menghadapi Ujian Akhir Nasional (UAN) Tahun 2010,” ungkap 
ustadzah Faizah selaku ketua panitia. (AF)

Out Bound,
Sukseskan UAN 2010
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Album SD

Menimbah Pengalaman
di Sekolah Internasional

“Tuntutlah ilmu sampai ke 
negeri China”. Ungkapan inilah yang 
menyemangati siswa-siswi SD Al Falah 
untuk menuntut ilmu dan pengalaman 
dimana saja, termasuk ke sekolah 
Ciputra yang identik dengan sekolah 
anak-anak China.  Mereka yang terpilih 
adalah Fabia Z.R. (VIB), Nurul Y. Firdha 
(VIB), Naufal F.F (VIA), Kuntoro W.A. (VIA), 
dan Idelia C.A ( VB). Pada hari Kamis, 
12 Pebruari 2009, 5 siswa SD Al Falah 
mengikuti kegiatan Mini Conference  
dengan tema Peacekeeping yang 
diadakan oleh SD Ciputra. Acara ini 
dikemas dalam bahasa Inggris. Kegiatan 
ini juga diikuti oleh siwa dari sekolah 
lain, diantaranya SD Al Hikmah, SD 
Kertajaya,  SD Muhammadiyah, SD Mimi, 
dan beberapa SD lainnya.

Kegiatan dimulai dengan 
penayangan fi lm yang menceritakan 
tentang perjuangan seorang anak 
berumur 11 tahun untuk melindungi 
adik dan saudaranya karena negara 
mereka sedang dilanda perang. Setelah 
itu kegiatan inti dimulai . Kegiatan ini 
berupa diskusi terbuka diantara anak-
anak yang bergabung dalam kelompok-

kelompok yang sudah terbagi. 
Demikian juga untuk pemandu 
diskusi yang juga dari anak-anak 
sendiri. 

Acara yang diikuti siswa SD Al 
Falah tidak berhenti disitu. Mereka 
kemudian masuk ke dalam ruangan-
ruangan yang berbeda berdasarkan 
kelompok masing-masing . Di 
dalamnya, mereka mengikuti 
beberapa kegiatan menarik. 
Diantaranya drama, menonton fi lm 
perdamaian, game kerjasama dan 
game kebersamaan. Anak-anak 
terlihat antusias untuk mengikutinya.

Meski waktu bergulir cukup lama, tak 
membuat siswa SD Al Falah jenuh untuk 
berdiskusi, berkenalan dan menimba 
ilmu dari teman-temannya dari SD lain. 
Acara dilanjutkan dengan mengeksplorasi 
impian mereka tentang dunia yang damai. 
Mereka mulai menuangkan mimpinya 
dalam bentuk gambar, membuat deklarasi 
perdamaian dan membubuhkan cap 
tangan mereka di atas selembar kain 
perdamaian. Saat Fabia dan teman-
temannya ditanya pendapatnya tentang 
kegiatan ini , mereka menjawab : “ Asyik, 
bisa kenal teman-teman baru dan dapat 
pengalaman “. (izet)

 

Siswa SD Al Falah sedang berdiskusi
dengan siswa sekolah internasional

Siswa SD Al Falah sedang berdiskusi dengan siswa sekolah internasional24    I   Media Pendidikan Al FalahGi
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Album SMP

D
unia pengusaha memang 
keras dan penuh tantangan. 
Tidak semua orang mampu 
bertahan untuk terus 

meraih kesuksesan usaha. Bagi orang 
yang bermental pekerja sangat takut 
akan kehilangan pekerjaan. Apalagi 
berita PHK terjadi di mana-mana 
yang terpaksa harus dilakukan oleh 
perusahaan dengan alasan efi siensi. 
Disisi lain banyak pengusaha dalam 
berbisnis hanya mengejar keuntungan 
yang sebesar-besarnya dengan modal 
yang sekecil-kecilnya. Sebagaimana 
prinsip ekonomi David Ricardo 
bapak ekonom kapitalis. Dengan 
berprinsip tersebut, tidak sedikit 
yang mengabaikan sisi kemanusiaan, 
ekosistem, kecurangan, riba, dan 
transaksi haram lainnya diterjang. 
Apakah pantas prinsip ekonomi seperti 
ini diambil bagi orang muslim? 

Kalau kita kembali pada prinsip 
Islam dalam berbisnis 
sangat luar biasa aspek 
kejujuran, kehalalan produk, 
penghargaan terhadap 
pekerja sangat dijunjung 
tinggi. Sebagaimana 
hadis dari Rasulullah yang 
memerintahkan memberi 
upah pada pekerja sebelum 
kering keringatnya. Begitu 
juga dalam transaksi jual 
beli dihalalkan, sedang riba 
diharamkan dan masih banyak 
yang lain prinsip Islam sebagai 
ajaran yang lengkap untuk 
mengatur kehidupan ini. 

Pendidikan di SMP Al 
Falah Deltasari berusaha 
menanamkan prinsip-
prinsip ekonomi Islam dalam 
berbisnis. Hal ini sudah 
menjadi pembelajaran 
yang terprogram untuk 
memunculkan jiwa 
entrepreneurship pada siswa. 
Istilah kerennya entrepreneur 
skill sudah menjadi kebiasaan 
siswa. Sekolah berusaha terus 

SMP Al Falah Deltasari 
Ajari Entrepreneurship Skill 

mengembangkan potensi dan bakat 
siswa, agar memiliki jiwa pekerja keras 
dan jujur. 

Setelah ujian semester I berakhir, 
siswa SMP Al Falah Deltasari mempunyai 
beraneka ragam acara diantaranya 
adalah membuka bazaar, lomba-lomba 
seperti olahraga, orasi, dan seni. Setiap 
kelas mendapat satu kali kesempatan 
untuk membuka bazaar dengan menjual 
beraneka ragam produk makanan 
halal. Ustadz pembimbingnya menilai 
bagaimana cara transaksi, laporan 
untung rugi dan tentu marketing serta 
promosi. Mereka sudah tidak canggung 
lagi menjajakan dagangannya seperti 
sales, sebar brosur menu dan harga. “Ayo 
dik, mas, ustadz, beli kuenya enak-enak 
dan murah tinggal pilih”, begitulah 
mereka menawarkan dagangannya. 

Selain bazaar yang dilakukan setiap 
semester dan pada kegiatan peringatan 
hari besar. Siswa SMP Al Falah yang 

tergabung dalam Remas dan OSIS 
setiap hari membuka stand seperti 
usaha yang menjual pin lucu, alat tulis 
keren yang bermerek “Remas dan 
OSIS SMP Al Falah”. Mereka menjadwal 
petugas stand setiap harinya ada 
2-3 siswa. Jam-jam istirahat, mereka 
melayani pembeli. Bahkan tamu 
sekolah yang kebetulan berkunjung 
juga tertarik untuk membeli produk-
produk tersebut. Dari sekolah Al Ikhlas 
Jakarta, dan Al Irsyad sempat membeli 
dan ingin meniru usaha siswa yang 
dikelola oleh Remas dan OSIS. 

Semoga siswa-siswa kita ini, 
diharapkan bisa menjadi Abdurahman 
bin Auf, sahabat Rasulullah yang 
sukses berbisnis dan kaya raya, tanpa 
meninggalkan prinsip-prinsip Islam 
yang agung. Bahwa ia termasuk 
sahabat yang paling dermawan dalam 
berinfaq yang sulit tertandingi diera 
serba kapitalistik ini.  (indarto)

Pembelajaran yang terprogram untuk memunculkan jiwa entrepreneurship pada siswa
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Pelatihan, Wujudkan Guru
yang Berkualitas

Album  SMP

S
emangat untuk maju dan 
berkembang menjadi lebih 
baik adalah modal yang tidak 
bisa ditawar lagi. SMP Al Falah 

memiliki power itu, ada keinginan yang 
kuat dari guru-guru untuk maju dan 
berkembang untuk menjadikan sekolah 
ini berkualitas baik. Melalui berbagai 
pelatihan yang dilaksanakan pada Jumat 
– Sabtu, tepatnya 24 – 25 Januari 2009 
yang salah satunya adalah pelatihan PTK 
(Penelitian Tindakan Kelas).  Guru-guru 
SMP Al Falah sebagai peserta dengan 
antusias mengikuti dan mendengarkan 
penjelasan dari nara sumber Dr. Suparti, 
M.Pd. dosen UNAIR Surabaya.

Antusiasme peserta sangat tampak 
dan berlangsung hingga waktu yang 
disediakan habis tidak terasa. Suasana 
dialogis dan akrab menjadikan acara ini, 
semakin menarik dan hidup. 

Pada hari kedua, materi yang 
dibahas lebih bersifat aplikatif, misalnya 

bagaimana cara pembuatan judul 
penelitian yang benar. Pelatihan ini 
telah memberikan gambaran yang jelas 
bagi peserta untuk membuat proposal 
PTK sebagai awal untuk melakukan 
penelitian. “Pelatihan ini diadakan 
lebih berorientasi pada kemajuan 
pendidikan dan pemberdayaan guru 
dalam berkreativitas dan menuangkan 
gagasan-gagasan orisinil,” kata panitia.

Setelah dua pekan, pelatihan 
dilanjutkan lagi pada Sabtu, 14 Februari 
2009 dengan pembimbing yang sama 
yaitu Dr. Suparti, M.Pd. Pelatihan kali 
ini langsung membahas proposal PTK 
peserta yang sudah selesai. Ust. Hidayat 
Muhsin peserta pertama yang tampil 
mempresentasikan proposalnya. Dari 
pembahasan proposal ini, banyak 
peserta yang baru mengetahui 
kekurangsempurnaan pembuatan 
proposal PTK-nya masing-masing, 
dan hal itu tidaklah mengendorkan 

semangat peserta untuk 
menyelesaikan PTK yang lebih 
baik dan memberi daya guna serta 
manfaat yang besar bagi kemajuan 
pendidikan di SMP Al Falah Deltasari. 

Terasa lebih istimewa pelatihan 
PTK kali ini, karena acara ini 
mendapat dukungan dari Diknas 
Sidoarjo. Ibu Sri Winarti, SH 
selaku Kasubdin Diknas Sidoarjo 
dalam sambutannya memberikan 
motivasi pada peserta untuk terus 
bersemangat berkarya. Diknas 
Sidoarjo telah dan siap memberikan 
wadah untuk hasil-hasil karya 
ilmiah para guru SMP Al Falah di 
jurnal pendidikan Sidoarjo. Semoga 
pelatihan ini, semakin meningkatkan 
kualitas para guru dan pendidikan 
di SMP Al Falah Deltasari khususnya 
dan pendidikan di Indonesia pada 
umumnya. Amin (indarto)

Guru SMP Al Falah sedang mengikuti pelatihan PTK (Penelitian Tindakan Kelas) 
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T
raining spiritual telah 
menjadi salah astu sarana 
relaksasi pikiran setelah 
menempuh berbagai 

aktivitas keseharian. Dengan mengikuti 
training spiritual, seseorang berharap 
akan terhindar dari kejenuhan 
serta mendapat pencerahan yang 
membangun. Hal itu mudah dimaklumi. 
Sebab, kegiatan tersebut bersentuhan 
langsung berbagai problem yang 
dialami oleh masing masing individu 
dalam kehidupannya. 

Lebih dari  150 siswa  dilingkungan 
SMP Al Falah Deltasari dari kelas 9  pada 
22 januari berkumpul di perpustakaan 
untuk mendapatkan pencerahan selama 
beberapa jam dalam kegiatan bertajuk 
Training Sukses dengan Motivasi 
Spiritual. Kegiatan tersebut merupakan 
rangkaian kegiatan persiapan untuk 
mengikuti pembelajaran semester 
genap yang akan memasuki masa ujian 
nasional.

 Dengan motivasi spiritual, 
ukuran sukses seorang siswa tidak 
lagi hanya ditentukan dengan 
kemampuan IQ (Intelligence Quotient) 
yang sepanjang era modern dipuja. 
Dalam dunia akademis, IQ (Intelligence 
Quotient) menjadi modal utama 
dunia perekayasaan dan teknologi. 
Namun untuk menghadapi tantangan 
kehidupan yang sedemikian kompleks, 
tidaklah cukup hanya berbekal IQ yang 
tinggi. 

Penelitian di HBS Harvard Business 
School, oleh Mr. Shoshana Zuboff 
ditemukan kecerdasan spiritual 
yang berperan sangat besar dalam 
mengantarkan kesuksesan. Dalam 
bahasa Bapak Ari Ginanjar Agustian 
Trainer ESQ 165 dikatakan bahwa 
intelektual dalam mengantarkan 
kesuksesan rata-rata hanya maksimal 6% 
- 20%, sedangkan 80 % ditentukan oleh 
kecerdasan emosional dan spiritual. 

Realitanya, manusia yang handal 
di era ini adalah manusia-manusia 
kreatif, inovatif dan inspiratif yang tidak 
cukup hanya dengan mengandalkan IQ. 

Pencerahan Jiwa
Menuju Kesuksesan Unas

Kualifikasi di atas berasal dari kekuatan 
transedental atau kekuatan spiritual (SQ) 
yang baik. Manusia inilah yang akan 
menjadi sumber motivasi dan kreativitas 
bagi diri, keluarga dan lingkungannya

Di awal semester kedua ini, siswa 
SMP Al Falah Deltasari, khususnya 
siswa kelas IX  yang akan menghadapi 
UNAS. Mereka diberikan semangat 
agar sukses dengan melejitkan potensi 
spiritual selama setengah hari oleh 
Ust. H. Abdul Malik. Di sela-sela belajar 
mereka juga dibimbing untuk senantiasa 
menghidupkan amalan-amalan sunah 
seperti puasa Senin-Kamis, salat dhuha 
dan baca Al Quran di pagi hari sebelum 
pembelajaran. 

 “Untuk menjemput hidayah dari 
Allah mari kita mulai dengan yang 
ringan. Hindarkan diri dari sifat keluh 
kesah, iri hati dan dengki. Kita harus bisa 
merubah paradigma, mulailah dengan 
niat yang tulus bahwa apapun yang 
kita kerjakan adalah merupakan ibadah 
kepada Allah,” tutur pengasuh Ponpes 
Nurul Hayat di Surabaya ini.

Untuk menarik minat peserta, 
acara training dikemas dengan 
memanfaatkan kecanggihan informasi 
dan teknologi (IT). Bahkan, untuk 
urusan penataan ruangan, sound 
system dan cahaya menjadi bagian 

yang sangat diperhatikan. Dengan 
dukungan fasilitas tersebut, kegiatan 
training mampu memainkan emosi 
peserta, sehingga  menghadirkan 
rasa penyesalan, kesedihan, keharuan, 
dan kesyahduan yang mendalam. 
Sebuah pelatihan yang memunculkan, 
menumbuhkan dan mengoptimalkan 
nilai-nilai spiritual dalam aktivitas 
kehidupan multidimensi tampak 
mendominasi. Puncaknya adalah ketika 
para siswa terhanyut dalam penyesalan 
dan tanpa terasa air mata menetes dari 
kelopak matanya. Mereka menangis 
tersedu-sedu bersama peserta lain.

Training ini meliputi beberapa sesi 
yang dititikberatkan pada sesi Mission 
Statemen dan Birrul Walidain, yaitu 
berbakti kepada orangtua. Berbakti 
kepada orang tua mejadi kajian utama 
ada acara training tersebut karena 
pendekatan yang bersifat emosional 
dengan orang-orang terdekat sangat 
berpengaruh bagi kemandirian siswa. 

 “Kesannya senang karena bisa 
untuk mencerahkan jiwa,” tutur Aldy 
siswa kelas 9-5 yang ikut hingga selesai. 
Semoga seluruh siswa SMP Al Falah 
Deltasari bisa meraih sukses UNAS 
dengan nilai yang tinggi dan siap 
menjadi generasi yang salih salihah. 
Amin. (Abdillah, Indarto)

Siswa SMP Al Falah sedang mengikuti pembinaan spiritual
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Album  SMP

Remas SMP Al Falah
Galang Dana Bersama Mer-C

Transfer Uang untuk Palestina

K
epedulian terhadap 
saudara muslim yang 
tertindas, telah dibuktikan 
oleh siswa SMP Al Falah 

Deltasari. Melalui Remas (Remaja Masjid) 
mereka mengumpulkan dana dari para 
siswa dan wali murid. Pengumpulan 
dana diawali dengan acara teatrikal 
serangan tentara Zionis Israel terhadap 

B
elajar memang tidak harus 
di ruang kelas, di mana 
saja dan kapan saja bisa 
belajar. Pembelajaran yang 

aplikatif biasanya lebih mudah diterima 
oleh siswa. Inilah yang selalu dilakukan 
oleh SMP Al Falah Deltasari dalam 
memberikan pembelajaran. Guru-guru 
telah dilatih untuk kreatif dan inovatif 
dalam menyajikan materi pelajaran 
kepada para siswa, sehingga mereka 
tidak bosan untuk belajar, bahkan 
menjadi antusias dan semangat belajar.

Remas SMP Al Falah belajar 
mentransfer uang kemanusian untuk 
Palestina di sebuah bank.  Dana yang 
terkumpul dari acara penggalangan 
dana untuk muslim Palestina sebesar Rp. 
4.941.000,-, pada Kamis, 29  Januari 2009 
telah di transfer oleh anggota Remas. 

anak-anak sekolah 
palestina dan para 
wanita. Acara ini 
banyak mendapat 
perhatian wartawan 
dari  media masa, 
baik cetak maupun 
elektronik. Begitu 
juga sambutan luar 
biasa dari para siswa, 
mereka  tumplek blek 
berkumpul di halaman 
sekolah untuk 
menyasikan teatrikal 

dan mengumpulkan dana, akhirnya 
terkumpul dana Rp 3.000.000,- lebih.

Kegiatan tersebut dilakukan pada hari 
Sabtu, 17 Januari saat wali murid hadir ke 
sekolah untuk mengambil rapor semerter 
gasal, Remas menyediakan kotak infaq 
peduli Palestina dengan memperlihatkan 
poster-poster korban anak-anak, dan 
wanita oleh kebiadaban Israel. Hingga 
akhir bulan Januari terkumpul dana 
hampir Rp 5.000.000,-.

Setelah dana terkumpul Remas SMP 
Al Falah pada Selasa, 27 Januari 2009  
mengundang relawan kemanusian dari 
Mer-C yang diwakili oleh dr Kresna. 
Acara diawali dengan pembacaan ayat 
suci Al Quran oleh Amirul anggota 
Remas dan sambutan oleh Pembina 
Remas. Kemudian  dr. Kresna perwakilan 
Mer-C bercerita tentang kegiatan 
Mer-C dan menayangkan video liputan 
serangan Israel ke Palestina.  

Selanjutnya, Ketua Remas Amalia 
Mukti Sugiharto menyerahkan dana 
secara simbolik kepada dr. Kresna 
disaksikan para pengurus Remas dan 
OSIS SMP Al Falah Deltasari di ruang 
auditorium. Semoga dana ini memberi 
manfaat yang banyak bagi saudara-
saudara muslim kita di Gaza yang 
sedang berjuang mempertahankan 
aqidah dan negeri kaum muslim. 
Bagi para siswa dan wali murid yang 
telah menginfaqkan sebagian rizkinya 
semoga mendapat balasan yang lebih 
baik dari Allah SWT. 

Mereka adalah Tiyok dan Johan siswa 
kelas VIII yang di dampingi oleh Ust. 
Indarto serta Ust. Gatot. 

Mulai dari mengisi bukti setoran 
dan antre di depan teller,  mereka 
melakukannya dengan di dampingi 
oleh guru Pembina. Alhamdulillah 

setelah antre cukup panjang, mereka 
akhirnya dilayani dengan baik. Semoga 
kepedulian terhadap sesama saudara 
seiman terus tertanam di dalam jiwa 
dan pikiran para siswa untuk selalu 
diamalkan hingga dewasa kelak. Amin. 
(Indarto).

Ketua Remas menyerahkan dana secara simbolik kepada dr. Kresna 

Siswa SMP Al Falah sedang antri di  salah satu Bank28    I   Media Pendidikan Al FalahGi
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S
iang itu Jumat, 16 Januari 
2009, begitu ramai 
dengan teriakan takbir, 
Allahuakbar. Siswa SMP Al 

Falah Deltasari sedang melakukan 
teatrikal penyerangan Tentara Israel 
terhadap saudara muslim di Gaza 
Palestina. Mereka ikut peduli terhadap 
kemanusiaan, menggerakkan iman 
dan nurani kemanusian sesama muslim 
dunia. Setiap hari telah terlihat oleh 
mata dunia pembantai umat manusia di 
Gaza oleh Tentara Israel. 

Padahal Islam itu sangat melindungi 
dan menghargai nyawa manusia baik 
dia itu muslim maupun non muslim, 
tidak boleh dibunuh selain dengan 
alasan yang haq. Ajaran Islam telah 
mengajarkannya, sebagaimana dalam 
hadist rasulullah bahwa hancurnya bumi 
beserta isinya lebih ringan dihadapan 
Allah SWT daripada nyawa seorang 
muslim dan ahlul dzimmah (non 
Muslim).

 Peristiwa yang memilukan ini, 
menyentuh perasaan dan simpati 
terutama siswa SMP Al Falah Deltasari 
untuk semangat menciptakan teknologi 
roket dengan menggunakan tekanan 
udara dan air. Teknologi roket ini di 
bentuk Rudal Scud yang diciptakan 

Rudal Scud Meluncur dari SMP Al Falah Deltasari

Wujud Dukungan Moral Muslim Palestina
dalam pembelajaran Teknologi 
Pendidikan Dasar SMP Al Falah Deltasari. 

Rudal Scud ini diperagakan 
dalam kegiatan peduli saudara 
muslim Palestina di halaman sekolah. 
Kemudian dilanjutkan dengan orasi 
oleh guru dan siswa-siswa SMP Al 
Falah yang tergabung dalam organisasi 
Remas dan Osis. Ada tiga siswa yang 
pemberani dan cerdas melakukan 
orasi yaitu ketua remas Amelia Mukti 
berorasi tentang kekejaman Israel, 
Aisyah Luna menyerukan jihad, Taufiq 
menyampaikan bahwa masalah 
Palestina adalah masalah agama bukan 
hanya masalah kemanusiaan. Wujud 
kepedulian ini juga diwujudkan dengan 
pengumpulan dana untuk saudara 
muslim Gaza Palestina.

Wujud riil yang mereka lakukan juga 
cerdas dan intelek yaitu mengirimkan 
surat simpatik dan himbauan yang 
ditujukan kepada Kepala  Negara-
negara Arab melalui kedubes yang ada 
di Indonesia, agar membantu saudara 
muslim di Gaza Palestina. Pengiriman 
surat ini sekaligus mengamalkan ajaran 
Islam untuk melakukan amar makruf 
nahyi mungkar kepada sesama manusia 
termasuk penguasa. Sebagaimana Allah 
berfirman : “ kalian adalah umat yang 

terbaik yang dilahirkan untuk manusia, 
agar melakukan amar makruf nahyi 
mungkar dan tetap beriman kepada Allah 
SWT” (TQS. Ali Imran : 110) 

Sebelum berakhir acara peduli 
muslim Palestina ini, ditutup dengan doa 
yang dipimpin oleh Ustadz M. Dahlan 
dengan penuh hikmat dan khusuk. 
Semoga wujud simpatik ini, mampu 
memberikan dukungan moral kepada 
saudara kita di Gaza dan kaum muslimin 
pada umumnya, agar senantiasa sabar 
dan kuat melawan kedzaliman tentara 
Israel. Kedamaian akan terjadi kalau kita 
saling menghargai dalam rahmatanlilala
min.(indarto)

Edisi 33  I  XI  I 2009   I    29
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M
aulid Nabi Muhammad 
SAW.  diperingati 
masyarakat berbagai 
daerah di Indonesia 

secara meriah. Masjid-masjid dan 
mushalla tampak semarak dengan 
berbagai kegiatan keagamaan dan 
amal. Bahkan, berbagai instansi ikut 
memeriahkan. Kegiatan tersebut 
diantarnya terjadi di lingkungan sekolah 
SMP Al Falah pada tanggal 11 Maret 
2009. Aneka lomba sudah disiapkan 
panitia, diantaranya kompetisi mading 
Islam dan konser gebyar shawalat. 

Untuk lomba mading, setiap 
kelas harus mengirimkan 5 orang 
perwakilannya dengan memilih tema 
seputar jihad Nabi, kejayaan Islam, 
sejarah hidup Nabi, sains dan teknologi 
Islam. Di kompetisi ini, kreativitas siswa 
benar-benar diuji. 

Meski ada keterbatasan waktu 
dan persiapannya pun mendadak, 
ternyata mading hasil kreasi para siswa 
mampu membangkitkan rasa percaya 
diri mereka dalam mengembangkan 
imajinasinya. Mading-mading  tersebut 
kemudian dipertontonkan sebagai 
media wacana dan informasi dengan  
faktor muatan isi dan faktor keindahan 

fi sik yang menarik dinikmati. Sedangkan 
untuk gebyar musik shalawat pesertanya 
adalah kelompok yang terdiri dari 
minimal 10 siswa dengan membawakan 
shalawat Jibril, Ibrahim atau Naria. 

Salah satu alasan mengapa memilih 
bersholawat dari pada mengikuti trend 
music zaman modern adalah konsep 
Islami musik shalawat sebagai salah satu 
budaya bangsa yang telah diturunkan 
oleh ulama-ulama leluhur. Tradisi 
shalawatan semakin jarang ditampilkan 
seiring dengan perkembangan musik 
modern yang semakin hegemonic.

Tidak heran, ketika para peserta 
pentas dengan kemampuan optimal, 
tepukan dan sambutan riuh rendah 
dari penonton amat meriah. Di lomba 
ini puncak kemeriahan kegiatan 
benar-benar tampak semarak. Betapa 
tidak, dukungan dari berbagai kelas 
menyemut diantara panggung medium 
yang digunakan untuk pentas. 

“Melihat besarnya dukungan dari 
siswa, panitia merasa yakin jika kegiatan 
ini sukses. Dukungan dari siswa  sangat 
besar. Kami berterima kasih atas 
partisipasinya sehingga kegiatan dapat 
berjalan lancar, “ ujar ustdaz Gatot, ketua 
panitia. Selain itu, peringatan maulid 

tahun ini juga diwarnai pergelaran 
berbagai tontonan Audio-visual berupa 
pemutaran fi lm kenabian di ruang 
auditorium.  “ Karena siswanya banyak, 
untuk menampungnya diperlukan 
tempat yang besar, maka pemutarannya 
dipusatkan di auditorium.”  Tambahnya.

Memperingati kelahiran Nabi 
Muhammad bukan hanya merayakan  
atau mengenang Rasulullah yang 
terakhir dengan gebyar yang bernuansa 
Islami. Yang lebih penting dari semua 
itu adalah meneladani  sifat dan 
sikap kehidupan serta perilakunya. 
Akhlak Rasulullah Muhammad SAW. 
dikenal sangat mulia. Beliau bukan 
hanya berkata, tetapi memberikan 
contoh nyata. Mudah-mudahan 
dengan moment Maulid Nabi ini kita 
bisa  memperbaiki akhlak kita dengan 
menjadikan Rasulullah sebagai teladan 
yang baik ( Uswatun hasanah). 

“Memperingati maulid nabi 
Muhammad SAW adalah salah satu 
bentuk ungkapan rasa cinta kepada 
Nabi Muhammad yang dilahirkan di 
bulan Rabiul Awal merupakan salah satu 
bulan yang bersejarah bagi umat Islam, 
pada bulan itulah Nabi Muhammad SAW 
dilahirkan.”jelas ustadz Gatot. (Abdillah)

Sambut Maulid
dengan Lomba Islami

Album  SMP

Tampilan siswa SMP Al Falah
saat memperingati Maulid Nabi
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Atraksi Sains Teknologi yang Mengasyikkan 

B
erbagai perubahan 
besar yang terjadi dalam 
lingkungan global 
mengharuskan lingkungan 

pendidikan mengembangkan sistemnya 
yang lebih terbuka, dan dapat diakses 
oleh siapa saja yang memerlukan. 
Negara-negara maju sudah lama 
menguasai dan mengecap manisnya 
produk-produk sains maupun teknologi 
yang sekaligus mengangkat negaranya 
ke level negara-negara kelas tinggi yang 
disegani.

Itulah yang melatar belakangi SMP 
Al Falah Deltasari mengadakan kegiatan 
pelatihan pembelajaran sains berbasis 
teknologi yang diikuti oleh siswa 
Sekolah dasar di lingkungan Sidoarjo 
dan sekitarnya. Dewasa ini kemajuan 
teknologi telah bergerak cepat. Untuk 
itu diperlukan respon yang cepat pula. 
Agar para siswa dapat mengembangkan 
kemampuannya seoptimal mungkin 
dengan menggunakan teknologi 
sebagai aktivitas positif dalam 
kehidupan sehari-hari, maka perlu 
adanya latihan konstruktif ke arah itu.  

Kegiatan yang diadakan setiap 
akhir pekan (hari sabtu) di SMP Al Falah 
Ini merupakan ajang memperkenalkan 

sains dan teknologi sebagai bagian 
dari kehidupan sehari-hari, terutama di 
kalangan siswa. Di sini diketengahkan 
berbagai hasil pengembangan sains 
yang menarik dan disajikan berbagai 
fenomena sains yang sederhana namun 
mengasyikkan. Banyak keajaiban sains 
yang ditampilkan, sehingga selain 
belajar, para siswa juga akan merasa 
terhibur. Bebarapa teori pembelajaran 
dan aplikasinya yang dijadikan dasar 
dalam pembuatan pelatihan sains 
berbasis teknologi misalnya, tentang 
pengolahan logam dan mika, proses 
daur ulang kertas dan masih banyak 
lagi. Jadi pembelajaran science berbasis 
teknologi tidak hanya berupa teori  tapi 
melalui praktikum yang benar-benar 
wujud, sehingga tidak membosankan. 

Sebagai penyelenggara 
kegiatan, guru–guru SMP Al Falah 
yang berkompeten bertugas untuk 
mengelola, mengarahkan, 
membimbing, dan memotivasi 
siswa untuk memecahkan 
masalah  yang berkait 
dengan sains. Hal ini 
sangat bermanfaat 
untuk  kemandirian siswa 
yang selalu mencari 

dan meningkatkan kemampuannya 
dalam proses pembelajaran, serta 
mengembangkan skillnya sesuai dengan 
tingkat perkembangannya. 

Secara sederhana, kegiatan ini 
bertujuan mengubah penampilan sains 
dari satu hal yang ditakuti dan tidak 
digemari oleh siswa lalu dikemas dengan 
berbagai atraksi yang menggembirakan, 
sehingga menjadi pelajaran yang 
menyenangkan. Sebuah program 
edukasi sains yang menyenangkan ini 
diikuti beberapa sekolah dasar yang 
ada di daerah Sidoarjo dan sekitarnya. 
Sekolah mereka diundang oleh SMP Al 
Falah untuk mengikuti secara langsung 
aktivitas pembelajaran sains yang 
ditampilkan secara atraktif oleh guru 
yang berkompeten. Diantaranya SD Al 
Falah Surabaya, SD Al Falah Tropodo 1, SD 
Muhammadiyah 1 dan SD Muhammadiyah 
2 Sidoarjo, SD Pepelegi 1 dan Pepelegi 2 

Sidoarjo, SD Muhammadiyah 2 
sepanjang, dan SD Raudhatul 

Jannah Sidoarjo. (abdillah)
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Juara Olympiade Bahasa Inggris

B
erbahasa inggris sekarang mulai 
familier di lingkungan sekitar 
kita, di SMP Al Falah Deltasari 
misalnya, mencanangkan program 

English Day. Dalam program ini guru dan siswa 
berkomunikasi harus menggunakan bahasa 
inggris, sesuai dengan kemampuannya. Di 
samping itu, dalam dua tahun terakhir ini, 
SMP Al Falah Deltasari sudah memiliki 4 kelas 
bilingual sehingga mampu memberikan 

Dalam olympiade ini, banyak tahapan 
yang harus diselesaikan, mulai dari writing, 
speaking, dan presentasi. Ketika presentasi, 
Sabrina mengungkap pentingnya 
penggunaan energi alternative yaitu 
bioteknologi sebagai pengganti bahan 
bakar minyak. “energy that we use now, 
once it’s gone than it’s gone, it can be re use. 
So we need to replace it with alternative 
energy such as bio technology. Because it 
can be reusable” kata Sabrina. Katanya jika 
sumber energi kita habis, maka tidak bisa 
digunakan lagi. Kita perlu menggunakan 
energi alternative, terutama bioteknologi. 

Pada presentasi ini sangat 
menentukan peserta yang layak mendapat 
juara, karena penilaiannya dilihat dari 
segi kreativitas dan inovasi peserta dalam 
mengangkat topik maupun kelancaran 
presentasi dengan menggunakan 
bahasa inggris. Ustadzah Ichwati selaku 
guru pendamping, selalu memberikan 
motivasi untuk tampil percaya diri  
dalam menyampaikan presentasi. Dan 
akhirnya gadis berjilbab dari SMP Al Falah 
Deltasari berhasil mengondol gelar juara 
II. Alhamdulillah semoga SMP Al Falah 
Deltasari selalu berprestasi. Amin. (indarto)

Prestasi

S
iswa SMP Al Falah adalah 
siswa yang berprestasi. 
Bagaimana tidak dikatakan 
berprestasi, mereka memiliki 

semangat dan motivasi untuk menang 
dan menjadi yang terbaik. Hal itu telah 
di buktikan siswa SMP Al Falah Deltasari 
ketika mengikuti perlombaan “Frame 
Foto” yang diadakan oleh Paskibraka 
SMA N 1 Sidoarjo. Mereka mengikuti 
lomba hanya ada waktu 3 hari. Persiapan 
segera dilakukan, seperti membuat 
naskah 1.000 karakter, pemotretan 
obyek, sekaligus mencetak foto dan 
mengirimkan pada panitia. Kali ini 
mereka mengambil tema persahabatan 
remaja sekolah. 

Kesigapan dan kesungguhan mereka 
layak dibayar dengan predikat juara. Hal 
ini telah dibuktikan oleh Hilwa, Amel, dan 
Dara siswa kelas 8-2. Dalam perlombaan 
“Frame Foto” ini, banyak diikuti 
oleh sekolah-sekolah se-
Sidoarjo, baik tingkat SMP 
maupun SMA swasta dan 
negeri. Dengan mengikuti 
ajang perlombaan ini 
diharapkan akan 
memacu kreatifi tas 
dan kepercayaan 
diri siswa. Mereka 
berprestasi, karena 
sudah  mendapat 
bimbingan, arahan 

Juara II Frame Foto
Tingkat SMP-SMA se-Sidoarjo

dampak yang cukup besar bagi 
siswa maupun gurunya dalam hal 
kemampuan berbahasa inggris. 
Saat ini, berkomunikasi dengan 
bahasa inggris sudah menjadi 
kebutuhan yang harus dipenuhi. 

Hal itu juga dibuktikan oleh 
dua puluh siswa kelas tujuh hingga 
kelas IX yang mengikuti olympiade 
bahasa inggris tingkat SMP yang 
diadakan oleh Air Entertaiment 
kerja sama dengan Petra Chistian 
University pada event kids 
educations expo di Tujungan Plaza.

Alhamdulillah gelar juara II 
berhasil diraih siswa SMP Al Falah 
Deltasari yaitu Sabrina Leviana 
Putri. Dia mampu mengalahkan 
siswa dari sekolah-sekolah 
internasional yang ada di Sidoarjo 
dan Surabaya. Pada saat kompetisi 
peserta banyak di dominasi 
oleh sekolah-sekolah Kristen 
dan sekolah Internasional. “Saya 
sempat nervous ustadz, sebab 
ketika memasuki babak penyisihan 
hanya saya saja yang berjilbab, 
berarti hanya saya yang mewakili 
sekolah Islam” kata Sabrina 

yang baik dari para guru yang 
berkualitas. Insya Allah prestasi kita 
akan terus dan terus tertoreh dalam 
sejarah tinta emas. Amin.(indarto)Dara siswa kelas 8-2. Dalam perlombaan 

“Frame Foto” ini, banyak diikuti 
oleh sekolah-sekolah se-
Sidoarjo, baik tingkat SMP 
maupun SMA swasta dan 
negeri. Dengan mengikuti 
ajang perlombaan ini 

sejarah tinta emas. Amin.

Sabrina Leviana Putri

Hilwa, Amel,
dan Dara, siswa kelas 8-2
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D
i era globalisasi ini, arus 
informasi sudah sangat sulit 
untuk dibendung terutama 
informasi yang cenderung 

negatif dan merusak. Banyak remaja 
kita mulai mengenal sex, ketika mereka 
belum mempunyai persiapan dan 
pemahaman ilmu yang benar. Awalnya 
dari cerita teman, iseng lihat di internet, 
hingga pergaulan bebas. Media-media 
yang kurang mendidik banyak ditemui 
di sekitar kita dengan gratis maupun 
harga murah. Media elektronik maupun 
cetak setiap hari ada di depan mata, 
sehingga informasi dengan mudah 
dapat kita lihat atau dengar. 

Persoalan pergaulan remaja ini 
semakin besar, ketika orang tua di 

Siswa SMP Juara Menggambar
Poster Remaja Anti Aids dan Narkoba

rumah kurang memberi pendidikan 
dan pengawasan yang baik. Masyarakat 
kita juga cenderung membiarkan tidak 
berbuat banyak dalam pengawasan 
dan control. Begitu juga Negara kurang 
tegas dalam menindak kasus pornografi, 
pornoaksi dan narkoba, sehingga 
dampaknya di masyarakat dan generasi 
bangsa ini berjalan begitu cepat dan 
pasti. 

Dipenghujung akhir tahun 
2008, remaja SMP Al Falah berhasil 
menorehkan prestasi menggambar 
poster Remaja Anti Aids dan Narkoba 
tingkat SMP-SMA Se-Surabaya dan 
Sidoarjo. Acara ini dilaksanakan di kebon 
bibit Surabaya. Sebelum mengikuti 
lomba mereka mendengarkan dengan 

antusias talk show tentang bahaya Aids 
dan Narkoba. Mereka adalah Anisa 
Pramita, Mirza Devina, dan Avrista siswa 
kelas VIII-2 yang mampu menyisihkan 
beberapa sekolah baik negeri maupun 
swasta, sehingga menjadi juaran 3, 
“Alhamdulillah” ungkap Mirza bersyukur. 
Ide dan gambar yang tertuang dalam 
lembar kertas karton itu benar-benar 
orisinil dengan paduan warna yang 
serasi dan layak mendapat juara.

Kita berharap remaja yang 
potensinya besar ini, mampu kita 
arahkan pada jalur yang positif dan 
produktif. Sehingga degradasi moral dan 
generasi, bisa diantisipasi lebih dini dan 
terprogram untuk Indonesia yang lebih 
baik serta mandiri. (indarto)
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Ruang BK

I
bu wali murid yang dirahmati 
Allah, Aktivitas menendang, 
memukul, mendorong adalah 
salah satu bentuk komunikasi 

anak untuk menyampaikan keadaan 
dirinya tentang ketidak-nyamanan, 
keinginan untuk dimengerti dan 
diperhatikan oleh orang-orang 
disekitarnya. Sebenarnya  marah 
adalah hal wajar bagi setiap orang 
jika dalam mengekspresikannya tidak 
sampai mengganggu orang lain. Setiap 
orang pasti pernah marah, dan cara 
mengekspresikan rasa marahnya dengan 
cara yang berbeda, misalnya menangis, 
memukul, merusak atau justru diam. 
Selain tergantung  tipe kepribadian, cara  
anak mengekspresikan rasa marahnya 
juga dipengaruhi oleh lingkungan. Anak 
biasanya meniru  perilaku orang-orang 
disekitarnya termasuk meniru cara 
melampiaskan kemarahan, misalnya 
dari orangtua, guru, teman, saudara 
juga TV. Anak tidak sekedar melihat 
perilaku orang-orang disekitarnya, 
melainkan diinternalisasi ke dalam 
dirinya kemudian menjadi kebiasaan 
yang cenderung menetap.

Memang tidak mudah membantu  
anak mengekspresikan  rasa 
marahnya dengan cara yang tidak 
mengganggu orang lain, tapi kita 
harus tetap berusaha, insyaallah jika 
bersungguh-sungguh  kita akan dapat 
membantunya. Saat ini yang perlu 
ibu lakukan adalah membantu anak 
mencari sumber ketidaknyamanan 
dalam dirinya yang memicu anak mudah 
meledak. Jika sumbernya ada dalam 
diri anak, coba terlusuri apakah sumber 
kemarahannya berasal dari rumah, 

Anak Sulit Mengendalikan Emosi

misalnya tidur terlalu malam sehingga 
saat sekolah dalam kondisi mengantuk, 
hadirnya seorang adik baru atau bisa 
juga bertengkar dengan ibu. Jika telah 
diketahui sumbernya ajak anak untuk 
menyelesaikan masalahnya bersama. 
Lain lagi jika sumbernya berasal dari 
lingkungan sekolah, misalnya  sering 
diganggu teman,  bantu anak-anak 
ini menyelesaikan masalah dengan 
cara mereka. Walaupun dalam usia ini 
anak harus diajarkan menyelesaikan 
masalah sendiri namun bimbingan 
orang dewasa tetap perlu, paling tidak 
ustadzah bisa mengamati mereka dalam 
menyelesaikan masalah.

Tidak semua masalah pertengkaran 
bisa dengan mudah diselesaikan, ada 
kalanya saat suasana tidak terkendali 
dan suasana rumah menjadi kacau. 
Jika hal ini terlanjur terjadi beberapa 
cara dibawah ini dapat menjadi 
pertimbangan:
• Pastikan kondisi emosi ibu dalam 

keadaan netral/ tidak ikut-ikutan 
marah, karena dalam kondisi marah 
ibu tidak akan dapat menyelesaikan 
masalah dengan baik.

• Ajak anak yang sedang marah ke 
tempat yang agak terpisah, misalnya 
di pojok ruangan. Beri anak kertas dan 
alat tulis misalnya krayon atau spidol 
agar anak  dapat melampiaskan 
kemarahannya pada kertas, biarkan 
jika anak merobek-robek kertas yang 
diberikan.

• Walaupun sudah jelas anak telah 
menyakiti saudara dan ibunya, jangan 
terburu-buru menyuruh anak untuk 
minta maaf karena dalam kondisi ini 
anak belum bisa berfi kir  bahwa dia 

telah melakukan kesalahan. Justru 
menyuruhnya minta maaf akan 
membuat anak merasa tersinggung 
dan dipojokkan.

• Setelah kondisi mereda tanyakan 
apa yang membuat anak marah, 
dapatkan kontak mata dan bicaralah 
dengan nada yang lembut tapi 
jelas. Kemudian dekatkan anak yang 
sudah disakiti  sehingga keduanya 
dapat menyelesaikan masalah 
dengan bimbingan ibu.

• Jika anak tetap tidak terkendali, 
gandeng tangannya keluar 
rumah sekedar untuk jalan-jalan 
di luar rumah, tujuannya selain 
mengembalikan suasana rumah ke 
keadaan semula juga hal ini dapat 
mengalihkan perhatian anak yang 
sedang marah. Setelah mereda 
bantu anak dengan cara di atas.

Keadaan marah adalah suatu 
kondisi yang tidak menyenangkan 
bagi siapapun termasuk anak-
anak. Tidak ada seorangpun 
yang menginginkannya namun 
sering terjadi walaupun berusaha 
menghindar. Dengan kata lain 
anak  yang sedang marah berarti 
berada pada keadaan yang tidak 
dikehendaki dan disukainya. Selain 
itu dalam keadaan marah seseorang 
menjadi tidak produktif karena akal 
sehatnya sedang terganggu. Oleh 
sebab itu segeralah mencari sumber 
masalah yang menyebabkan nanda 
akhir-akhir ini selalu merasa tidak 
nyaman, kemudian bantu nanda 
menyelesaikan, lakukan konsultasi 
dan kerja sama dengan ustadzahnya, 
semoga berhasil. Amin.

Asalamualikum warahmatullahi Wabarakatuh,

Ustadzah, anak  saya di TK B akhir-akhir ini  sering  emosinya tidak stabil, mudah marah, menendang, memukul, mendorong 
saudaranya. Jika ditanya atau diingatkan kenapa nanda marah maka  akan semakin marah dan memukul ibunya. Selain marah-marah 
nanda juga sering terlihat gelisah dan tidak bisa fokus. Memang sih sebelumnya nanda sering marah-marah tapi tidak separah 
sekarang. Apa yang harus saya lakukan sebagai orang tua. Mohon saranya ustadzah. Terima kasih

Wali murid TK Al Falah.

Waalaikum salam warahmatullahi Wabarakatuh,

Lilik Sri Astuti, S.Psi

Rubrik ini disiapkan untuk menjawab berbagai 
persoalan berkaitan dengan problem anak dalam belajar. 
Diasuh oleh ustadz - ustadzah BK LPF, Pertanyaan bisa 

di alamatkan ke redaksi Buletin Al Falah.
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K
eluarga adalah jendela 
hati. Bagi kami, sebuah 
keluarga memiliki arti yang 
dalam karena disanalah 

kita tumbuh dan berkembang. Ketika 
suatu keluarga terbentuk, maka 
tanggung jawab bukan lagi milik satu 
orang. Tetapi setiap orang di dalam 
keluarga tersebut memegang tanggung 
jawab masing-masing sesuai porsinya. 
Karena itu, sebagai orang tua kami 
harus berpikir dan bekerja pintar untuk 
mencapai pendidikan yang terbaik 
bagi putra-putri kami.  
Keluarga adalah 
sebuah tim yang 
harus berusaha 
menjadi team work 
yang baik, menjaga 

kekompakan, dan bisa menutupi 
kelemahan anggota tim yang satu 
dengan lainnya. Selain itu, kami sebagai 
orang tua juga berusaha untuk menjadi 
teladan bagi anak-anak kami.

Untuk mengembangkan 
kepribadian dan disiplin anak, kami 
berusaha membiasakan mereka untuk 
melakukan sholat 5 waktu bahkan 
sebisa mungkin berjama’ah.  Begitu 
pula dengan mengaji.  Kami selalu 
membiasakan anak-anak untuk mengaji 
sehabis magrib bahkan kami sengaja 
memanggil guru ngaji untuk mereka 

agar bisa mengaji dengan benar 
seperti di sekolah.  Salah satu hal yang 
membuat kami sangat bersyukur 
adalah sejak TK semua anak-anak 

kami sudah terbiasa melakukan 
ibadah puasa Ramadhan sehari penuh. 

Di saat seperti itu, kami berusaha 
sedekat mungkin dengan mereka. 

Semuanya kami lakukan agar dapat 
memantau kondisi anak-anak kami 
di saat sedang berpuasa. Dalam hal 
ini kami tidak pernah memaksa, 
semuanya atas kemauan mereka 
sendiri.

Tentu semua itu bukan hanya 
karena peran kami sebagai 

orang tua, namun peran 
sekolah juga sangat 

mendukung. Karena 
itu kami selalu 
menjalin hubungan 
kerjasama yang baik 
antara orang tua,  
ustadz-ustadzah 
dan ananda, 
sehingga dengan 
begitu kami dapat 
mengikuti proses 

Membangun Disiplin
dengan Sholat Berjamaah

pembelajaran secara efektif. Kami pun 
tidak segan-segan untuk konsultasi 
terutama kepada ustadz-ustadzah.

Selain akademis, kami sangat 
meyakini bahwa perkembangan potensi 
non akademis ananda juga sangat 
penting, sehingga  kami selalu berusaha  
untuk mengakselerasikan keduanya. 
Untuk pengembangan kreativitas, minat 
dan bakat kami harus betul-betul peka. 
Kami selalu berusaha mencari kelebihan 
ananda untuk dikembangkan secara 
maksimal sehingga dapat menutupi 
kekurangannya. 

Alhamdulillah, apa yang kami 
usahakan membuat ananda jadi anak 
yang lebih percaya diri. Kami bahkan 
harus siap mensupport ananda ke 
tempat dimana mereka mengembangkn 
kreativitasnya.  Ananda Shafa Salsabila 
Dewi yang sekarang duduk di kelas I 
SD Al-Falah meraih beberapa prestasi 
sejak usia 3 tahun. Diantaranya adalah 
Juara I Top Model Bintang 2006, Juara 
I Talent Day kelompok A 2007, juara III 
lomba Mewarnai Valentine Day 2009 dan 
belasan penghargaan dan trophy yang 
sudah didapatnya. Demikian juga dengan 
ananda Adinda Masya Almira juga meraih  
prestasi juara II Lomba Mewarnai, juara 
III Hari Kartini, juara Harapan I lomba 
Mewarnai Valentine Day dan lain-lain.  

Di sela-sela kegiatan kami, kami juga 
selalu berusaha mengajak anak-anak 
untuk refreshing. Acara favorit keluarga 
kami adalah olahraga, rekreasi, makan 
bersama, dan renang. Tidak harus keluar 
rumah, karena kadang-kadang kami 
membuat acaranya di rumah. Tentunya 
yang kami lakukan semuanya mengharap 
ridho Allah dengan tujuan mewujudkan 
keluarga sakinah, mawaddah warahmah. 
Amin.(izet)

Biodata Keluarga
Ayah : Basri Soesanto, ST ( konsultan bisnis)

Ibu: Dian Noegrahen, S.Psi( konsultan bisnis)
Anak: 1. Shafa Salsabila Dewi ( kelas I SD Al-Falah)

2. Adinda Masya Almira ( TK B Al Falah)

Jendela
Keluarga
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Renungan

M
enurut John Maxwell, 
penulis buku 
Developing The 
Leader Within You, ada 

empat hal yang harus kita perhatikan 
untuk melakukan pengembangan 
diri secara disiplin sehingga dapat 
membangkitkan potensi dahsyat yang 
kita miliki. Empat hal tersebut adalah 
start with yourself – start early – start 
small – start now. Mulai dari diri sendiri 
– sesegera mungkin – sedikit demi 
sedikit – lakukan sekarang. 

Kedisiplinan dalam pengembangan 
diri harus mulai dari diri kita sendiri. 
Ini berarti kita tidak bisa menyuruh 
orang lain melakukan sesuatu untuk 
kesuksesan kita. 

Kedisiplinan harus dimulai lebih 
awal. Ini berarti kita harus segera 
memulai suatu kebiasaan baru tanpa 
menunggu keadaan menjadi sempurna. 
Kita bisa memulai latihan secara 
bertahap, sedikit demi sedikit. Yang 
terpenting adalah lakukan langkah 
pertama kita! Kedisiplinan adalah 
syarat mutlak bagi setiap kita yang 
akan membangun sebuah kebiasaan 

baru. Setiap manusia baru akan memiliki 
sebuah kebiasaan baru ketika dia secara 
disiplin melakukan hal tersebut secara 
terus-menerus tidak pernah terputus 
selama sedikitnya 30 –90 hari. 

John Maxwell mendefi nisikan 
‘disiplin’ sebagai suatu pilihan dalam 
hidup untuk memperoleh apa yang kita 
inginkan dengan melakukan apa yang 
tidak kita inginkan. Setelah melakukan 
hal yang tidak kita inginkan selama 
beberapa waktu (antara 30 – 90 hari), 
‘disiplin’ akhirnya menjadi suatu pilihan 
dalam hidup untuk memperoleh apa 
yang kita inginkan dengan melakukan 
apa yang ingin kita lakukan sekarang!! 
Saya percaya kita bisa menjadi disiplin 
dan menikmatinya setelah beberapa 
tahun melakukannya. 

Berikut beberapa hal yang perlu kita 
lakukan untuk meningkatkan disiplin diri:
1. Tetapkan tujuan atau target yang ingin 

dicapai dalam waktu dekat.
2. Buat urutan prioritas hal-hal yang ingin 

kita lakukan.
3. Buat jadwal kegiatan secara tertulis 

(tempelkan di tempat yang sering kita 
lihat ).

Disiplin, Sebuah Pilihan Hidup
4. Lakukan kegiatan sesuai dengan 

jadwal yang kita buat, tetapi jangan 
terlalu kaku. Jika perlu, kita dapat 
mengubah jadwal tersebut sesuai 
dengan kondisi dan situasi.

5. Berusahalah untuk senantiasa disiplin 
dengan jadwal program kegiatan 
yang sudah kita susun sendiri. Sekali 
kita tidak disiplin atau menunda 
kegiatan tersebut, akan sulit bagi kita 
untuk kembali melakukannya.

Penjelasan ini membawa kita 
untuk mengetahui dan memahami 
diri kita, cara mengubah realitas, cara 
memanfaatkan potensi luar biasa dalam 
diri kita. Namun, semua ini tidak akan 
ada artinya jika kita tidak melakukan 
sesuatu. Kita harus melakukan sesuatu 
untuk kehidupan kita karena hanya 
kita sendiri yang dapat mengubah 
kehidupan kita. Melakukan sesuatu 
berarti mengambil langkah pertama, 
yaitu menetapkan tujuan atau target 
kita dan jangan menunda sampai situasi 
sempurna bagi kita. Kemudian, lakukan 
terus dengan disiplin, sehingga kita 
berhak mendapatkan apa yang kita 
inginkan. (Sinar Harapan)

Budaya Disiplin. 
Mulai dari diri sendiri – sesegera mungkin – sedikit 

demi sedikit – lakukan sekarang. 
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S
eorang pendekar tangguh 
di daerah China memakai 
jubah bergambar logo Yin 
Yang sedang bertarung 

melawan vampire, setelah bertarung 
cukup lama sang vampir akhirnya 
mulai lemah, saat sang pendekar akan 
melenyapkan vampire lalu…tok..tok…
tok…hayoooo…belajar sana…!!!..orang 
tua saya menyuruh saya belajar…he..
he..he..itu lah saya pada saat masih 
SD. Saya sangat gemar nonton fi lm 
silat mandarin, saking ngefans 
nya sama pendekar dalam fi lm 
itu saya jadi suka dengan logo 
yin yang, harapan saya supaya 
bisa sakti seperti pendekar 
itu,harap maklum anak SD, ….he..
he..he..

Pada saat saya di China, 
kembali saya menemui logo yin yang, 
bukan pada jubah, tapi pada buku yang 
ada di toko buku xin hua shu dian. buku 
itu membahas tentang fi losofi  Yin Yang, 
setelah saya baca buku itu saya semakin 
tertarik dengan fi losofi  Yin Yang yang 
ternyata memiliki makna luas dan luar 
biasa,yang membuat saya semakin 
tertarik ternyata ada beberapa fi losofi  
Yin Yang tersebut ada kesamaan dengan 
kitab Al Quran (walaupun ada beberapa 
pemikiran yang tidak sama dengan Al 
Quran)

                             Yin Yang lengkapnya di sebut Yin 
Yang Mao Dun Guan adalah fi losofi  
Tiongkok kuno, merupakan ajaran 
yang di bawa oleh Lao Zi, seorang fi lsuf 
dari Tiongkok. Logo Yin Yang memang 
terlihat sederhana yaitu sebuah bulatan 
didalamnya terdapat gambar seperti 
gambar dua ikan, yang satu berwarna 

Catatan Dion Sultan Ciptadimulya

Yin Yang
putih dan satunya berwarnya hitam, 
di dalam warna hitam ada titik warna 
putih dan di dalam warna putih ada 
titik hitam, namun dibalik logo yang 
“sangat sederhana “ itu terdapat makna 
yang luar biasa sekali. Filosofi  tersebut 
menjadi dasar pemikiran masyarakat 
Tionghoa hingga hari ini, bahkan ilmu 
kedokteran tradisional Tiongkok pun 
( Zhong Yi , dokternya biasa di sebut 

Shinse) harus menguasai fi losofi  Yin 
Yang baru dapat memahami sistem 
pengobatan tradisional tersebut. 

 (Yin) dalam Yin Yang 
menggambarkan sesuatu yang 
sifatnya dingin dan cenderung 
dingin,lemah, seperti: wanita, malam, 
dingin,dll dan  (Yang) dalam Yin 
Yang menggambarkan sesuatu yang 
cenderung panas, kuat seperti : Pria, 
Siang, Panas. Sifat Yin dan Yang selalu 
bertolak belakang, namun penerapan 
dalam kehidupan Yin dan Yang harus 
imbang ( stabil ), apabila tidak stabil 
maka akan menimbulkan ketidak 
serasian dalam kehidupan. Dalam artikel 
ini saya hanya memaparkan sebagian 

saja makna yang terkandung dalam 
fi losofi  Yin Yang dan keserasiannya dalam 
Quran :
1. Melambangkan adil : pada logo 

besar ikan yang ada di dalam 
lingkaran tersebut sama besar, ini 
melambangkan kita harus adil. Dalam 
Al Quran surat  :

a. QS Al Maidah  ; 8 : …………Dan 
jangan sekali kali kebencianmu 
terhadap suatu kaum mendorong 
kamu untuk berlaku tidak adil……

b.  QS Al Maidah  ; 8 : …Berlaku adillah, 
karena adil itu dekat kepada takwa

c. An Nahl ; 90 : Sesungguhnya Allah 
menyuruh ( kamu ) berlaku adil 
dan berbuat kebajikan…..

2.  Apa yang ada di alam semesta 
ini di ciptakan secara berpasang 
– pasangan, ada laki ada 
perempuan, ada siang ada malam, 
ada panas ada dingin,dll. Dalam Al 

Quran surat
a. QS Ya sin ; 36 : Mahasuci Tuhan 

yang telah menciptakan pasang 
– pasangan semuanya

b. QS Fathir ; 11 : Dan segala 
sesuatu Kami ciptakan berpasang 
– pasangan supaya kamu 
mengingat akan kebesaran Allah

3. Di dalam warna hitam ada titik warna 
putih dan di dalam warna putih 
ada titik hitam, contoh yang paling 
gampang untuk membedah makna 
ini dapat di lihat pada kekuatan  
seseorang, sekuat kuatnya orang pasti 
memiliki kelemahan dan selemah-
lemahnya orang pasti punya kekuatan.

4. Menggambarkan keseimbangan, 
bahwa kehidupan ini harus seimbang, 
apabila tidak imbang maka akan 
terjadi ketidak serasian dalam 
kehidupan, ada yang dampaknya kecil 
ada yang dampaknya besar, salah satu 

Dion Sultan Ciptadimulya

Catatan Dion Sultan Ciptadimulya

Yin Yang
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contohnya adalah komposisi dalam 
tubuh kita, apabila kita makan dan 
minum secara berlebih dan agak 
ngawur maka dalam tubuh kita terjadi 
penyakit seperti kolesterol, asam 
urat,dll. Namun bila pola makan dan 
minum kita teratur dan seimbang 
empat sehat lima sempurna serta 
sesuai takaran yang dibutuhkan 
tubuh kita maka kita akan lebih sehat. 
QS Al Infi thar 6 – 8 : Hai manusia, 
apakah yang telah memperdayakan 
kamu (berbuat durhaka) terhadap 
Tuhan mu Yang Maha Pemurah. 
Yang telah menciptakan kamu lalu 
menyempurnakan kejadianmu dan 
menjadikan  ( susunan tubuh ) mu 
seimbang, dalam Dia kehendaki, Dia 
menyusun tubuh mu

Berikut adalah beberapa kata – kata yang di petik dari Filosofi  Yin Yang 
berdasar teks asli dan kesamaan dengan Al Quran

Dari uraian diatas tergambar bahwa 
beberapa fi losofi  China juga ada dalam 
Al Quran, mungkin ini salah satu alasan 
mengapa Rasulullah SAW berkata “ 
carilah Ilmu sampai ke negeri China”, 
karena banyak sekali yang dipelajari 

Ri wang ze yue lai, yue wang ze ri lai 
Ri yue xiang tui er ming sheng yan

Matahari berlalu kemudian bulan datang, 
bulan berlalu kemudian matahari datang, 
matahari dan bulan saling bergantian maka 
timbullah terang

Dia memasukkan malam 
kedalam siang dan 
memasukkan siang ke dalam 
malam, dan menundukkan 
matahari dan bulan masing 
masing berjalan menurut 
waktu yang di tentukan…. 
( QS Al Fatir 13 )

Filosofi  Yin Yang Ayat Al Quran

di sana, namun kita tetap harus bisa 
memilah, pemikiran atau fi losofi  
yang sejalan dengan Al Quran dan 
yang tidak sejalan dengan Al Quran 
sehingga kita tetap berada dalam 
keimanan Islam.

M
ulai saya lahir di tahun 
1983 sampai tahun 2004 
dalam bayangan saya dan 
setahu saya yang namanya 

masjid adalah tempat ibadah umat Islam yang 
diatasnya ada kubah dan tulisan arab, kalau 
ada tempat ibadah yang bentuknya seperti 
bangunan yang ada di fi lm kungfu plus 
tulisan tulisan “bahasa dewa” maka namanya 
klenteng. Namun setelah saya berkeliling di 
China pada tahun 2004, saya menemukan 
masjid tua yang bentuknya bila dilihat dari 
luar seperti kelenteng. Saat itu yang saya 
kunjungi adalah masjid niujie ( namun yang 
saya ceritakan pada tulisan ini adalah masjid 
Huaisheng Guangzhou, Apakah arsitek masjid 
tersebut salah mbangun? Niatnya bangun 
masjid tapi karena nglindur jadi bangun 
klenteng? tidak!! tapi memang sebagian besar 
arsitekur masjid di Tiongkok tidak lepas dari 
ciri khas arsitektur bangunan China.

Sebuah masjid memang tak harus 
memiliki arsitektur berciri Arab, tempat 
agama Islam berasal. Tengok saja Masjid 
Huaisheng yang menjadi kebanggaan warga 
Kota Guangzhou, Provinsi Guangdong, 
selatan Cina. Bangunan masjid ini bergaya 
arsitektur peninggalan Dinasti Tang. Bahkan, 
hingga saat ini, masjid tertua di Daratan 
Tiongkok itu masih tegak berdiri dan 
menjadi tempat ibadah bagi kaum Muslim di 
Guangzhou.

Masjid Huaisheng berada di tengah 
kepadatan permukiman, tepatnya di 
Jalan Guangta Nomor 56. Sedangkan arti 
Huaisheng menurut bahasa setempat 
adalah mengenang orang suci. Sebagian 
penduduk setempat juga menjuluki 
tempat ibadah ini sebagai Masjid Menara. 
Di masjid itulah, hingga kini, kaum Muslim 
yang berjumlah sekitar 12 ribu orang di 
Provinsi Guangdong melaksanakan ibadah. 
Tempat peribadatan ini juga menjadi pusat 
bagi Asosiasi Islam Guangzhou menggelar 
berbagai kegiatan keagamaan.

Bangunan tersebut sekaligus 
saksi bisu sejarah penyebaran Islam di 
Guangzhou yang telah dimulai sejak 1.300 
tahun lampau. Atau bersamaan dengan 
masa kekuasaan Dinasti Tang, sekitar tahun 
618 hingga 907 Masehi. Kala itu, Shabi 
Sad bin Abi Waggas yang konon diutus 
langsung Nabi Muhammad SAW tiba di 
daratan Cina untuk menyebarkan agama 
Islam.

Abi Waggas diterima dengan tangan 
terbuka oleh penduduk sekitar dan 
pemerintah setempat. Masjid Huaisheng 
yang merupakan masjid pertama di 
Negeri Persilatan ini pun didirikan oleh Abi 
Waggas tanpa mendapatkan tentangan.

Masjid Huaisheng yang menempati 
tanah seluas 2.966 meter persegi itu 
adalah suatu bangunan bergaya Tiongkok 

sekaligus Arab. Ini menunjukkan adanya 
akulturasi kebudayaan Tiongkok dan Arab. 
Lihat saja, seluruh penataan halaman dan 
sebagian bangunan masjid itu bergaya 
tradisional Tiongkok. Keistimewaan 
lainnya, masjid ini memiliki suatu menara 
putih menjulang ke langit setinggi 36,3 
meter bagaikan pena besar yang putih.

Pena sejarah mencatat, pada zaman 
Dinasti Tang, menara putih tersebut 
pernah dijadikan sebagai pemandu kapal 
yang berlayar di sekitar pantai utara Sungai 
Mutiara. Apalagi, saat itu, Guangzhou 
menjadi pelabuhan pertama Jalan Sutra--
jalur perdagangan Benua Asia dan Eropa. 
Pelabuhan Guangzhou juga menjadi 
persinggahan pertama para saudagar 
Arab. Tak heran, bila Abi Waggas kemudian 
mendirikan masjid di Guangzhou bagi 
saudagar-saudagar Arab dan Persia.

Huaisheng, Masjid Tertua di China

Masjid Huaisheng Guangzhou
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