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Dewan Redaksi

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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Salam 2 Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-
amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu 
serta lebih baik untuk menjadi harapan. (QS. Al Kahfi :46)

Setiap orang pasti ingin memiliki perhiasan yang menarik, 
menyenangkan dan berharga mahal. Begitu pula dengan orang tua dalam mendapatkan 
anak, mereka ingin anaknya serba bisa, memberikan hiburan, menjadikan dirinya terhormat 

dan menjadi tumpuan kesejahteran hidup orang tuanya. Sebaliknya tidak ada orang 
tua yang menginginkan anaknya menjadi pengganggu, kelilip mata, dan penyakit yang 
senantiasa menghantui orang tuanya.

Lalu, bagaimana orang tua cara mendapatkan anak yang benar-benar dapat menghiasi 
hidupnya dengan kehormatan, kesenangan dan ketinggian martabat? Apakah anak yang 
cantik dan tampan dapat menjamin orang tua terhibur dan mendapatkan kehormatan? 
Apakah anak yang kurang tampan/ cantik dengan sendirinya akan menjadi beban orang 
tuanya?

Secara lahiriyah memang ya, hal ini sudah menjadi fi trah manusia. Akan tetapi, bila 
anak yang cantik dan tampan berakhlak buruk, orang tua justru akan merasakan kesedihan 
yang luar biasa, sedangkan anak yang kurang tampan/ cantik tetapi berakhlak baik 
ternyata dapat memberikan kesejukan dan ketentraman bagi keduanya.

Orang tua mana yang tidak menginginkan anaknya menjadi anak yang salih? Semua 
orang tua pasti ingin anaknya salih, dengan iman yang teguh, taat beribadah, dan 

berakhlak terpuji. Demikian juga masyarakat mendambakan orang-orang yang terdidik 
yang mampu membawa anggota masyarakat kepada kehidupan maju, aman, dan 

tenteram.
Kita harus menjadikan anak-anak itu sebagai anak yang salih yang mengerti 

tentang agama. Ini berarti bahwa orangtualah yang pertama kali harus 
memperhatikan ajaran agama, harus tekun mempelajari Islam, sehingga anak-

anaknya mendapatkan penghayatan yang benar, bagaimana cara berbakti 
kepada orang tua dan yang lainnya, bagaimana mereka harus berperilaku 

dan sebagainya. Bila kita sendiri (sebagai orang tua) tidak peduli dengan 
ajaran agama, tidak mustahil anak-anak kita akan menjadi anak yang 

rusak akhlaknya, dan bila sudah demikian maka hidup kita bagaikan 
dalam neraka. Kita tidak boleh menyalahkan pendidik yang hanya 
beberapa jam saja mendidik mereka selebihnya adalah bersama 
orang tua dan masyarakat dilingkungannya.

Tanggung jawab pendidikan anak terletak di pundak orang 
tua, orang tua harus bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya 
supaya anak-anaknya menjadi anak yang salih-salihah, menjadi 
perhiasan, penghibur, pemberi kesejukan dan pengangkat 
martabat orang tua bukan menjadi duri dalam daging. Bagaimana 
dengan kita?
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Alkisah, seorang murid dari 
negeri seberang menuntut 
ilmu di negeri nan jauh. Ia 
melewati hutan belantara 

dan dan mengarungi lautan hanya untuk 
menimba ilmu dari seorang maha guru 
yang terkenal. Hanya berbekal tekad  si 
murid akhirnya tiba ke tempat tujuan, 
di sebuah pulau yang jarang dijamah 
manusia. 

Di sana, tidak hanya dirinya, sudah 
ada sepuluh murid yang juga belajar 
bersama. Tiga tahun berlalu. Pelajaran 
demi pelajaran telah diberikan namun 
hanya beberapa murid saja yang 
berhasil menyerap ilmu dari sang 
guru. Dengan hati kecewa pulanglah 
ia menuju kampung halaman. Ketika 
terakhir kali akan berpisah, sang guru 
menasehati. “Pehatikan dengan seksama 
setiap tetesan air yang membasahi 
batu.” Semula, si murid menganggap 
nasehat itu bukanlah sesuatu yang 
istimewa. Karena memang tidak ada 

yang istimewa dengan tetesan air yang 
membasasi batu. Ketika sudah pulang 
ke rumah, si anak terkejut melihat 
sebuah batu yang telah berubah bentuk. 
Batu itu terletak di pekarangan rumah, 
tepatnya di bawah air pancuran. 

Setiap hari pancuran itu selalu 
meneteskan air dari aliran kecil sungai 
desa. Ia masih ingat, tiga tahun lalu, batu 
itu datar, kini telah cekung. Sadarlah ia 
bahwa perubahan itu karena tetesan air. 
Kesadaran itu telah memantik jiwanya 
untuk kembali belajar tanpa mengenal 
lelah. Akhirnya, beberapa tahun 
kemudian ia menjadi pribadi sukses.

Kisah di atas bukan sekedar 
memaknai fungsi air yang bisa 
menggerus batu, karang dan 
semacamnya. Tapi ada makna besar 
yang harus diungkap bahwa sesuatu 
yang dilakukan terus menerus 
(istiqamah), pada akhirnya akan 
membawa perubahan, bahkan mampu 
menggapai impian.

Menjadi Pribadi Unggul 
dengan Istiqamah
Satu jiwa yang istiqamah dapat mengungguli seribu jiwa yang kuat sekalipun mereka bertameng kemegahan sebagaimana 

jiwa-jiwa pejuang badar yang meluluhlantakkan ribuan pasukan musyrikin Makkah yang perkasa.

Sejarah hidup orang-orang yang 
istiqamah patut dibaca dan dihidupkan 
kembali dalam memori. Kita ingat 
ketika di abad 19 ada ilmuwan yang 
mampu menghasilkan ratusan temuan 
baru, hanyalah anak putus sekolah di 
SD tingkat tiga. Tapi ia terus menerus 
(istiqamah) membaca buku dan belajar, 
akhirnya ia sukses sebagai ilmuwan 
dunia, Thomas A. Edison, namanya. 
Bahkan negeri ini pun bisa merdeka 
dengan peralatan perang sekadarnya 
juga karena istiqamah (berjuang terus-
menerus) tanpa mengenal lelah. 

Inilah buah dari istiqamah, 
kesuksesan. Kata Istiqamah sudah sering 
kita dengar dalam majelis taklim, pidato, 
ceramah dan bahkan dalam percakapan 
kita sehari-hari. Tetapi apa sebenarnya 
makna istiqamah ini? Apakah semudah 
kita mengucapkannya? Dan apakah 
sudah benar-benar kita hayati ? 
Perbuatan yang paling dicintai Allah 
adalah perbuatan yang dikerjakan 

Ibadah:
Istiqomah Tadarus Al Quran
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secara terus-menerus walaupun 
sedikit, itulah istiqamah (Al-hadits).  
Dalam kamus besar bahasa Indonesia, 
istiqamah diartikan sebagai sikap teguh 
pendirian dan selalu konsekuen. 

Bekal berharga, kata Nabi Saw, 
“Beri anakmu bekal karena mereka 
memiliki dunia yang berbeda di masa 
mendatang.” Apa yang disampaikan 
Nabi itu mengandung imperasi yang 
menyimpulkan, ada dimensi lain dari 
kehidupan anak yang harus menjadi 
objek perhatian. Kita tahu bahwa 
perkembangan dunia modern dan 
amat ambisius saat ini tidak mentolerir 
siapa saja yang tidak adaptif terhadap 
segala perkembangan. Sedangkan 
perkembangan itu sendiri pasti 
diiringi oleh segudang hal yang kerap 
mengandung nilai nilai negatif. Jika 
tidak dengan bekal keistiqamahan 
dalam ibadah lantas 
apakah ada resep 
mujarab untuk 
menangkis setiap 
keburukan yang 
muncul ?

Maka tak 
heran ketika 
menyaksikan 
anak anak  
kita bergumul 
ria dengan 

perilaku ibadah (agamis) baik di sekolah 
maupun di rumah, seakan memantik 
kegembiraan tiada tara dalam kalbu. 
Keletihan dan kepayahan menggendong 
mereka dalam kandungan hingga 9 
bulan, melahirkannya, menyusui saat 
bayi, kemudian memberi makanan 
bergizi menjelang pertumbuhannya--
hilang seketika-- saat menatap mereka 
sedang melakukan shalat, berdzikir, 
mengaji dan berdoa dengan penuh 
kerendahan untuk kebaikan diri, 
orangtua, masyarakat dan bangsanya.

Membekali anak sehingga menjadi 
pribadi yang istiqamah memang tidak 
gampang. Adakalanya, suatu ketika 
anak sangat antusias melakukan suatu 
kebaikan, namun hanya beberapa hari 
saja. Setelah itu, tinggal kenangan. 
Memelihara istiqamah memang tidak 
semudah memelihara hewan ternak, 
karena keadaannya yang tidak bisa 

diraba dengan mata telanjang, 
karena istiqmah adalah urusan 

keteguhan hati. 
Butuh perjuangan 

sekaligus motivasi. 
Pepatah bijak mengatakan 

bahwa seorang anak ibarat 
kertas putih yang bersih 

tanpa noda. Orang yang 
pertama kali menggambar 

kertas tersebut adalah orang 
tua si anak. Bagus tidaknya 

‘gambar’yang dihasilkan 
terggantung bagaimana si orang 

tua melakukan design. Apakah 
kertas tersebut mau diisi gambar yang 

tanpa makna atau gambar indah nan 
menarik. Menjadi teladan adalah 
salah satu cara bagi orang tua untuk 
membentuk karakter istiqamah 
pada anak. 

Teladan di masa anak anak tidak 
hanya berguna saat 

itu saja tetapi juga 
bermanfaat kelak 

saat si anak mencapai dewasa. Orang tua 
dapat memberi contoh bentuk perilaku 
istiqamah di internal keluarga, misalnya 
shalat wajib yang selalu dilakukan tepat 
waktu. Selalu bersedia membantu orang 
lain. Istiqamah membaca al-Qur’an, 
membaca buku agama maupun yang 
bertema umum. Kontinyu menjalin 
silaturahmi dan penamaman nilai ibadah 
dan semangat hidup lainnya.

Jika orang tua mampu menanamkan 
perilaku istiqamah di masa anak 
anak, maka jauh lebih mudah bila 
dibandingkan melakukannya saat 
mereka sudah remaja atau dewasa. 
Sebaliknya, jangan harap anak menjadi 
pribadi yang istiqamah sementara basis 
pendidikan di keluarga tidak mendukung 
ke arah itu. Jangan heran pula kelak sifat-
sifat negatif anak justru lebih dominan 
ketimbang sifat-sifat positifnya. Anak 
menjadi malas, tidak semangat dan 
kurang bergairah menjalani aktivitasnya.

Pendidikan seumur hidup 
berperilaku istiqamah akan sangat bagus 
lagi jika didukung oleh lingkungan di 
luar orang tua terutama di komunitas 
pendidikan formal. Harus diakui bahwa 
persoalan pendidikan tidak mungkin 
dilepaskan dari persoalan agama. 
Tidak ada dikotomi antara pendidikan 
dalam konteks umum dan agama, 
yang ada justru integrasi bottom up, 
saling mendukung. Pendidikan yang 
bermutu selain memberikan kecerdasan, 
keahlian, dan keterampilan, juga mesti 
memberikan kekuatan iman bagi 
murid-murid, agar mereka kelak menjadi 
manusia yang cerdas dan berahlak 
mulia yang membawa kesejahteraan 
bagi masyarakat. Ini adalah prinsip yang 
bukan hanya dimiliki oleh ajaran kaum 
muslimin saja tetapi pandangan serupa 
telah dimiliki oleh para kaum Scholastic. 
Upaya membentuk keperibadian dan 
karakter anak agar istiqamah, sungguh 
merupakan tantangan dan tanggung 

jawab moral yang sangat besar 
karena menyangkut pendidikan life 

time (seumur hidup), yang, tidak 
hanya ditujukan untuk mencapai 
kesuksesan hidup di dunia saja 

melainkan juga kesuksesan di 
kehidupan setelah dunia 

(akhirat).
Di LPF 

yang bermisi 

Fokus

Ibadah:
Berdoa Kepada Allah SWT., akui kebesaran-Nya4    I   Media Pendidikan Al Falah

IS
SN

 : 
20

85
-2

18
5



Edisi 34  I  XI  I 2009   I    5

IS
SN

 : 
20

85
-2

18
5

menjadikan seluruh aspek kegiatannya 
mengacu pada nilai-nilai Islam 
berdasarkan Al Quran dan Al Hadis 
dengan mengusahakan anak salih 
yang berakhlak mulia dan berprestasi 
optimal, berupaya membantu orang 
tua mewujudkan pribadi anak yang 
istiqamah terutama dalam kegiatan 
ibadah dan belajarnya

Sejak di jenjang TK, perilaku 
Istiqamah sudah ditanamkan agar 
kelak tumbuh semangat untuk gemar 
melakukan ibadah, cinta agama, cinta 
kepada rasulullah, senang membantu 
sesama hingga pembiasaan untuk 
istiqamah berdoa dalam memulai 
maupun menyelesaikan suatu aktivitas 
tertentu. Tak heran jika banyak siswa 
TK al Falah yang sudah bisa tata cara 
shalat, hafal doa-doa sehari-hari serta 
mengerjakan

ibadah-ibadah rutin lainnya. Di 
sekolah anak-anak sudah ajarkan 
istiqamah membaca al-Qur’an setiap 
hari. Juga Infak untuk melatih kepedulian 
terhadap sesamanya. Bahkan anak –anak 
diwajibkan pinjam buku di perpustakaan 
minimal sekali dalam seminggu.

 Di jenjang SD istiqamah merupakan 

landasan pokok pendidikan ruhani 
yang dipraktikan melalui aturan-
aturan ibadah, baik yang wajib 
maupun sunnah. Ketika adzan dhuhur 
berkumandang, tidak ada lagi kegiatan 
kecuali bersiap menghadapNya, 
melakukan shalat berjamaah di 
masjid. Kemudian melakukan shalat 
sunnah ba’diyah maupun qabliyah. 
Diteruskan dengan  hafalan surat-surat 
pendek.  Selain itu untuk menanamkan 
cinta kepada kitab sucinya, sebelum 
pelajaran dimulai, siswa membaca al 
qur’an dengan pendampingan wali 
kelas. Kesannya sederhana, tapi justru 
dengan pembiasaan seperti itu anak-
anak akan terdidik untuk mencintai 
agamanya, taat terhadap aturan 
TuhanNya hingga kelak menjadi anak 
yang saleh dan salehah. 

Grade yang lebih tinggi untuk 
mengembangkan perilaku istiqamah 
juga ditekankan di jenjang SMP.
Di Jenjang ini umumnya anak-anak 
sudah mandiri. Dalam arti, kegiatan-
kegiatan ibadah lebih difokuskan 
pada aspek-aspek maknawi. 
Misalnya, shalat yang dilakukan 
secara berjamaah diharapkan bisa 

menciptakan keteguhan diri 
untuk menjauhi laranganNya 
dan menjalankan perintahNya 
sebagaimana fungsi utama shalat 
adalah agar bisa mencegah 
perbuatan keji dan munkar (Q.S. 
Al-Ankabuut: 45).  Berdoa sebagai 
bagian dari ibadah vertikal selalu 
dilakukan saat memulai maupun 
mengakhiri pembelajaran di kelas. 
Selain itu halaqah al-Quran dengan 
target hafal jus 30 saat lulus nanti, 
juga dilakukan secara rutin guna 
membentuk generasi muda yang 
Qurani. 

Dalam agama, istiqamah 
memiliki esensi penting sebagai 
manifestasi dan bukti keimanan

seorang hamba sebagaimana 
sabda Nabi Saw, “Katakanlah aku 
beriman kepada Allah kemudian 
teguhkan pendirianmu” (HR Ahmad). 
Bukanlah darah dan bukan turunan 
atau golongan, kekayaan atau 
kekuasaan, kedudukan atau jabatan, 
namun iman yang istiqamahlah 
menjadi faktor penentu tinggi 
rendahnya kualitas manusia. 
Wallahu’alam.

Ibadah: Halaqoh, upaya wujudkan generasi Qurani.
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Fokus

Membangun Masa Depan
dengan Akhlak Al Quran

Anak ibarat oase di tengah-
tengah gurun pasir yang 
kering dan tandus. Ia akan 
memberi kepuasan ketika 

dahaga, memberi keteduhan ketika panas, 
dan memberikan kebahagiaan ketika 
datang nestapa. Pada anaklah tergantung 
cita-cita dan cinta orang tua. Dengan 
anaklah orang tua akan mengarungi 
bahtera kehidupan. Dan doa anaklah yang 
akan memberi kesejukan dan kebahagiaan 
di alam baka. Sungguh sebuah 
keniscayaan bila seorang anak mendapat 
pendidikan yang tepat sehingga berguna 
bagi orang tua, lingkungan masyarakat, 
dan negara. 

Pendidikan merupakan hal penting 
yang harus diberikan orang tua kepada 
putra-putrinya. Anak merupakan miniatur 
masa depan bangsa. Oleh sebab itu, 
tidak mengherankan bila semua orang 
tua berlomba memberikan pendidikan 
yang terbaik bagi putra-putrinya. Sekolah 
atau lembaga pendidikan yang bermutu 
menjadi acuan dalam menentukan pilihan 
tujuan pendidikan anak. Yang tidak kalah 
pentingnya adalah pendidikan akhlak, 
budi pekerti atau moral. Bahkan  hal 
tersebut wajib diberikan kepada tiap 
anak. Sebab, walaupun seorang anak 
mempunyai kemampuan akademik 
yang bagus bahkan jenius, apabila tidak 
dibarengi dengan penanaman akhlak 
dan moral yang benar akan terjadi 
ketidakseimbangan. Boleh jadi akan 
berakibat fatal bila dia kelak sudah besar.

Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri 

bahwa sekarang ini pembangunan di 
segala bidang, manfaatnya semakin hari 
semakin dirasakan oleh semua kalangan. 
Revolusi informasi menyebabkan dunia 
terasa semakin kecil, semakin mengglobal 
dan sebaliknya privacy seakan sudah  tidak 
ada lagi. Berkat revolusi informasi itu, kini 
orang telah terbiasa berbicara tentang 
globalisasi dunia dengan modernitas 
sebagai ciri utamanya. Dengan teknologi 
informasi yang semakin canggih, hampir 
semua yang terjadi di pelosok dunia 
segera diketahui dan ketergantungan 
antar bangsa semakin besar .

Berbagai perkembangan tersebut, 
termasuk di dalamnya perkembangan 
ilmu pengetahuan, di samping 
mendatangkan kebahagiaan juga 
menimbulkan masalah etis dan kebijakan 
baru bagi umat manusia. Efek samping 
itu ternyata berdampak sosiologis, 
psikologis dan bahkan theologis. Lebih 
dari itu, perubahan yang terjadi juga 
mempengaruhi nilai-nilai yang selama ini 
dianut oleh manusia, sehingga terjadilah 
krisis nilai. Nilai-nilai kemasyarakatan 
yang selama ini dianggap dapat dijadikan 
sarana penentu dalam berbagai aktivitas 
menjadi kehilangan fungsinya .

Untuk menyikapi fenomena global 
seperti itu, maka penanaman nilai-nilai 
keagamaan ke dalam jiwa anak secara dini 
sangat diperlukan. Al Quran adalah kitab 
petunjuk bagi seluruh umat manusia. Janji 
Allah, barang siapa yang dalam hidupnya 
berpedoman Al Quran, ia dijamin tidak 
tersesat. Sebagai petunjuk, Al Quran 

mengajarkan akhlak yang mulia. Cerita-
cerita kaum terdahulu yang dipaparkan 
dalam Al Qur’an memberikan tamsil bagi 
kita semua tentang kesudahan bagi kita 
yang ingkar dan berakhlak buruk. Ajaran-
ajaran yang ada di dalam Al Quran wajib 
ditanamkan kepada anak sejak dini. Oleh 
karena itu, mengajarkan cara membaca 
dan menulis Al Quran menjadi sangat 
penting. Begitu pula cara memahami Al 
Quran. 

Seharusnya kita tidak sekadar puas 
dengan melihat bahwa anak kita sudah 
bisa bahkan lancar membaca dan menulis 
Al Quran yang nantinya hanya sekedar 
akan mengantarkannya saja pada kawah 
candradimuka. Kita perlu memberi bekal 
kepada mereka bagaimana agar bisa 
berenang dalam kawah tersebut.

Pendidikan Islam merupakan 
pendidikan yang diharapkan mampu 
menjawab tantangan zaman dan 
harus diberikan kepada anak sedini 
mungkin mengingat inti pendidikan 
Islam sesungguhnya adalah penanaman 
iman kedalam jiwa anak yang kemudian 
dilanjutkan dengan pembiasaan 
melakukan kegiatan-kegiatan dengan 
dasar nilai-nilai Islam.

Lembaga Pendidikan Al Falah 
Surabaya (LPF) adalah sebuah lembaga 
pendidikan Islam yang dalam segala 
aktivitasnya selalu didasarkan pada nilai-
nilai Islam. LPF tidak sekadar mengajarkan 
pelajaran agama Islam sebagai ilmu 
melainkan pendidikan agama Islam 
yang erat kaitannya dengan pembinaan 

Dra. Hj. Sumi Rahayu, M.M.
(Sekretaris Eksekutif LPF)
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akhlak. Pembinaan akhlak seharusnya 
tidak terpisahkan dari pendidikan agama. 
Mengapa? Karena ukuran ideal untuk 
menentukan baik atau buruk seharusnya 
Al Quran. Sehingga keutamaan-keutamaan 
akhlak dalam masyarakat Islam adalah 
keutamaan yang diajarkan oleh agama 
Islam. Sehingga, seorang muslim belum 
sempurna agamanya bila akhlaknya belum 
baik. 

Para filosof pendidikan Islam sepakat 
bahwa pembinaan akhlak adalah jiwa 
pendidikan Islam sebab tujuan pendidikan 
Islam adalah mendidik jiwa dan akhlak. 
Sebagaimana yang dikemukakan oleh M. 
Athiyah Al-Abrasyi bahwa maksud dari 
pendidikan dan pengajaran bukan hanya 
memberikan segala ilmu yang belum 
diketahui oleh anak, akan tetapi maksudnya 
ialah untuk memberikan pendidikan akhlak 
dan mendidik jiwa mereka dengan cara 
menanamkan rasa fadhilah (keutamaan), 
memberikan kebiasaan-kebiasaan agar 
mereka berlaku sopan, dan mempersiapkan 
mereka untuk dapat menjalani kehidupan 
yang suci dengan keikhlasan dan kejujuran. 

Hal ini bagi LPF dirasa sangat urgen 
karena akhlak adalah sistem nilai yang 
mengatur pola sikap dan tindakan manusia 
di atas muka bumi. Pola sikap yang 
dimaksud adalah pola-pola hubungan 
dengan Allah, sesama manusia (termasuk 
dirinya sendiri), dan dengan alam. 
Pendidikan Akhlak mendapatkan perhatian 
utama sebagai bendera pertama yang 
dikibarkan di LPF karena pendidikan akhlak 
merupakan perhatian yang istimewa 
dalam akidah Islam seperti halnya yang 
disampaikan oleh Rasulullah SAW. 

“Aku ini diutus untuk menyempurnakan 
akhlakmu yang mulia. Salah seorang sahabat 
bertanya kepada beliau, “Anugerah apakah 
yang paling utama yang diberikan kepada 
seorang muslim?” Beliau menjawab,“Akhlak 
yang mulia”. Seseorang  datang lagi kepada 
Rasulullah saw  dari arah muka dan 
bertanya,“Wahai Rasulullah, apakah agama 
itu?” Rasulullah saw menjawab,”Akhlak yang 
mulia”. Kemudian laki-laki itu mendatangi 
beliau dari arah kiri dan bertanya, “Apakah 
agama itu?” Beliau menjawab, “Akhlak yang 
mulia.” Lalu laki-laki itu mendatangi beliau 
dari arah kanan dan bertanya, “Apakah 
agama itu?”  “Akhlak yang mulia,” jawab 
beliau untuk yang ketiga kalinya. Akhirnya 
lali-laki itu mendatangi beliau dari arah 
belakang dan bertanya,“Apakah agama itu?” 

Rasulullah Saw menoleh kepadanya dan 
bersabda,, “Apakah kau tidak memahami 
agama? Agama adalah hendaknya engkau 
jangan suka marah.”

Begitu sederhana jawaban Rasulullah 
dalam memberi contoh bahwa akhlak 
yang mulia itu tercermin dari sebuah 
perilaku manusia sehingga mudah untuk 
difahaminya. Amirul Mukminin a.s. berkata 

“Sifat utama seorang mukmin 
adalah kemuliaan akhlaknya.” Allamah 
Thabathaba’i menulis, “Akhlak tidak 
akan dapat membahagiakan sebuah 
masyarakat dan mengarahkan manusia 
untuk memperbaiki amalnya kecuali 
jika akhlak itu bersandar kepada tauhid, 
yaitu keyakinan bahwa alam semesta, 
termasuk manusia memiliki Tuhan Yang 
Esa dan abadi yang segala sesuatu tidak 
tersembunyi dari ilmu-Nya dan tidak ada 
kekuatan lain yang dapat menundukkan 
kekuasaan-Nya. Ia menciptakan segala 
sesuatu dengan aturan yang terbaik, 
tidak karena Ia butuh kepadanya. Ia 
akan membangkitkan mereka kembali 
dan menghisabnya. Setelah itu, Ia akan 
memberikan pahala kepada orang yang 
berbuat baik karena perbuatan baik (yang 
pernah ia kerjakan di dunia) dan menyiksa 
orang yang berbuat jelek karena kejelekan 
(yang pernah ia perbuat di dunia). 
Kemudian mereka akan kekal dalam 
nikmat atau siksa. 

Jelaslah,  jika akhlak berlandaskan 
kepada akidah semacam ini, maka 
tugas manusia hanyalah mengharapkan 
keridlaan Allah dalam segala tingkah 
lakunya. Taqwa adalah faktor penolak 
internal bagi manusia dari mengerjakan 
dosa. Akhlak adalah satu kebutuhan vital 
masyarakat. Akhlak adalah pengaman dari 
berkobarnya api kejahatan yang sudah 
lama tersimpan dalam diri manusia. Atas 
dasar ini, membangun 
sebuah masyarakat tanpa 
didukung oleh tuntunan-
tuntunan akhlak 
bagaikan membangun 
sebuah bangunan di atas 
tumpukan pasir.

Amirul Mukminin a.s. 
berkata: 
Apabila kita tidak 
mengharap surga dan 
tidak takut neraka, 
dan tidak mengharap 
pahala dan siksa, maka 

sepatutnya kita mencari akhlak yang mulia. 
Karena akhlak mulia dapat menunjukkan 
kepada kita jalan keselamatan. 

Begitu pentingnya bendera akidah 
dan akhlak bagi tatanan kehidupan yang 
akan mengantarkannya sebagai hamba 
Allah yang khusnul khotimah, sebagai insan 
kamil yang segala aktivitas hidupnya hanya 
untuk mengharap ridla Allah SWT. Imam 
Al-Ghazali berkata, “Anak itu amanah Allah 
bagi kedua orangtuanya, hatinya bersih 
bagaikan mutiara yang indah bersahaja, 
bersih dari setiap lukisan dan gambar. 
Ia menerima setiap yang dilukiskan, 
cenderung ke arah apa saja yang diarahkan 
kepadanya. Jika ia dibiasakan belajar 
dengan baik ia akan tumbuh menjadi baik, 
beruntung di dunia dan di akhirat. Kedua 
orangtuanya, semua gurunya, pengajar 
dan pendidiknya sama-sama mendapat 
pahala. Dan jika ia dibiasakan melakukan 
keburukan dan diabaikan, ia akan celaka  
dan rusak, dan dosanya akan menimpa  
pengasuh , pendidik dan orang tuanya.” 

Pendidikan yang baik merupakan 
pemberian terbaik orang tua kepada 
anak, pendidik kepada anak didiknya, 
sebagaimana sabda  Rasulullah Saw, “Tidak 
ada pemberian orang tua kepada anak 
yang lebih utama daripada pendidikan 
yang baik” (HR. At Tirmidzi). Oleh karena itu, 
kata Muhammad Nur Abdul Hafizh dalam 
bukunya, Mendidik Anak bersama Rasulullah, 
“bersegeralah kamu dalam mendidik anak 
sebelum kesibukanmu melalaikanmu, 
karena sesungguhnya apabila anakmu 
telah berumur dewasa dan telah berakal 
(tetapi tidak berpendidikan), dia akan 
menyibukkan hatimu (dengan keburukan).” 
Semoga Allah menjadikan kita sebagai 
hamba-Nya yang khusnul khatimah, 
istiqomah beribadah, dan selalu dalam 
ridla-Nya.

Ibadah: belajar Al Quran sejak dini, wujudkan generasi Qurani.
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Drs. Luqman Chakim, M.M.
(Kabid Pemberdayaan LPF)

Fokus

Alhamdulillah, kita 
tentu patut berbangga 
pada jawaban siswa di 
atas karena visi yang 

dicanangkan LPF telah memasuki alam 
bawah sadar calon alumninya. Semoga 
segala  yang telah diberikan menjadi 
bekal untuk mengarungi kehidupan dan 
masa depan mereka. 

LPF sebagai lembaga pendidikan 
berbasis dakwah sejak awal telah 
mencanangkan jaminan kualitas lulusan 
yang pertama adalah siswa yang tekun 
dan istiqomah dalam beribadah . 
Mengapa kita harus beribadah? Berikut 

ini kami sajikan  beberapa pandangan 
tentang pentingnya agama dalam 
kehidupan kita .

Tugas manusia di dunia adalah 
ibadah kepada Allah Swt ( QS 51:56). 
Meskipun merupakan tugas, tetapi 
pelaksanaan ibadah bukan untuk 
Allah  (QS 51 :57), karena Allah tidak 
memerlukan apa-apa. Ibadah pada 
dasarnya adalah untuk kebutuhan dan 
keutamaan manusia itu sendiri.

Ibadah (‘abada: menyembah, 
mengabdi) merupakan bentuk 
penghambaan manusia sebagai 
makhluk kepada Allah Sang Pencipta. 

Mengapa Kita
Harus Tekun Beribadah?
 “Saya ingin lulus dengan nilai terbaik dan  kelak jika saya sudah dewasa saya ingin menjadi pengusaha sukses dan 

mencoba membahagiankan kedua orang tua saya.” Jawaban itu meluncur dengan deras dari seorang siswa  sekolah 

Al Falah menjelang Ujian Nasional beberapa waktu yang lalu untuk menanggapi  pertanyaan apa keinginan jangka 

pendek dan cita-citanya kelak. “Bagaimana caranya agar semua itu bisa tercapai?”  tanya saya lagi. “Dengan giat 

belajar dan tekun beribadah, insya-Allah semua keingin saya terpenuhi. Amin.”

Karena penyembahan/pemujaan 
merupakan fi trah (naluri) manusia, maka 
ibadah kepada Allah membebaskan 
manusia dari pemujaan  yang salah dan 
sesat.

Dalam Islam ibadah memiliki aspek 
yang sangat luas. Segala sesuatu yang 
dicintai dan diridhai Allah baik berupa 
perbuatan maupun ucapan, secara lahir 
atau batin, semua merupakan ibadah. 
Lawan ibadah adalah maksiat. Ibadah 
ada dua macam :
1. Ibadah Maghdhah (Khusus)

Yaitu ibadah yang ditentukan cara 
dan syaratnya secara detil dan biasanya 

Ibadah: I’tikaf membangun generasi cinta masjid 
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bersifat ritus. Misalnya shalat, zakat, 
puasa, haji, qurban, aqiqah. Ibadah   jenis 
ini tidak banyak jumlahnya. Hal ini harus 
sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan 
Hadis, Kreativitas/ menambah (bid’ah) 
sangat dilarang.
2. Ibadah ’Amah (Muamalah)

Yaitu ibadah dalam arti umum, 
segala perbuatan baik manusia. Ibadah 
ini tidak ditentukan cara dan syarat 
secara detil, diserahkan kepada manusia 
sendiri. Islam hanya memberi perintah/
anjuran, dan prisnip-prinsip umum 
saja. Ibadah dalam arti umum misalnya 
: menyantuni fakir-miskin, mencari 
nafkah, bertetangga, bernegara, tolong-
menolong, dll.

Sesuatu akan bernilai ibadah, jika 
memenuhi persyaratan :
1. Iman kepada Allah dan Hari akhir (QS 

2 :62). Karenanya amal orang kafi r 
seperti fatamorgana.

2. Didasari niat ikhlas (murni) karena 
Allah, sebagaimana hadis : 
Sesungguhnya amal itu tergantung 
niatnya. dan bagi segala sesuatu 
tergantung dari  apa yang ia niatkan.

3. Dilakukan sesuai dengan petunjuk 
Allah dan Rasul-Nya.

Selain itu  ibadah juga memiliki 
keluasan dan keutamaan-keutamaan 
Keutamaan amal ibadah ditentukan oleh 
empat hal utama ini:
1.  Memperhatikan waktunya.
 Misalnya, ibadah sunnah yang 

paling utama di bulan Ramadhan 
adalah qiyamullail. Berdasarkan 
sabda Rasulullah Saw: ”Siapa yang 
mengisi malam bulan Ramadhan 
dengan keimanan dan ibadah, niscaya 
baginya diampunkan dosa-dosanya 
yang telah lewat.” Dan berderma, 
karena Rasulullah Saw: ”beliau paling 
dermawan saat berada pada bulan 
Ramadhan.” Jika masuk sepuluh hari 
yang terakhir dari bulan Ramadhan, 
maka amal ibadah yang paling utama 
adalah beri’tikaf dan tidak keluar dari 
masjid, dan sebagainya.

2.  Memperhatikan Tempat.
 Ada beberapa tempat, yang jika 

dilakukan ibadah di situ, akan 
mendapatkan pahala dan keutamaan 
yang lebih besar dibandingkan jika 
dilakukan di tempat lain. Seperti 
shalat di Masjidil Haram, setara 

dengan seratus ribu shalat di tempat 
lainnya. Shalat wajib paling utama 
dilakukan di masjid. Sementara untuk 
shalat sunnah,yang paling utama 
dilakukan di rumah. Do’a saat masuk 
rumah atau keluar dari rumah lebih 
diutamakan daripada membaca Al 
Qur’an, dan sebagainya.

3.  Memperhatikan Jenis Ibadah.
 Shalat lebih utama dari membaca 

Al Qur’an, membaca Al Qur’an lebih 
utama dibandingkan dzikir, dzikir 
lebih utama dibandingkan do’a, jihad 
lebih utama dari ibadah haji, dan 
sebagainya.

4.  Memperhatikan Situasi dan Kondisi.
 Rasulullah Saw bersabda: ”Jika Allah 

SWT kagum melihat seorang hamba, 

Sedangkan jika dalam kondisi 
perang, ukurannya lain lagi, berbeda 
dengan sebelumnya. Oleh karena itu, 
perlu memperhatikan situasi dan kondisi. 
Orang yang cerdik adalah orang yang 
mengetahui amal ibadah yang paling 
utama di segala situasi dan kondisi. 

Memperhatikan situasi dan kondisi 
mencakup memperhatikan potensi 
masing-masing peserta kompetisi 
dan kelebihan yang mereka miliki.: 
”Orang kaya yang memiliki banyak 
harta, dan hatinya merasa sayang untuk 
menyumbangkan hartanya itu: maka 
shadaqah hartanya dan kerelaan hatinya 
untuk menyumbangkan hartanya itu 
lebih utama baginya dibandingkan 
qiyamullail dan berpuasa sunnah di 

siang hari. 
Orang yang 

berpengetahuan, 
baginya bergaul 
dengan manusia, 
mengajarkan mereka, 
dan memberikan 
mereka nasihat 
dalam agama, itu 
lebih utama daripada 
mengucilkan diri, 
menghabiskan 
waktunya untuk 
shalat, membaca Al 
Qur’an dan bertasbih. 

Pejabat 
pemerintah yang memegang urusan 
manusia: baginya, duduk sebentar 
untuk mengurusi perkara masyarakat, 
membantu orang yang dizhalimi, 
menjalankan hadd Allah, membantu 
pihak yang benar, dan melawan pihak 
yang salah, itu lebih utama baginya 
dari pada beribadah bertahun-tahun.” 
Amal ibadah yang paling utama bagi 
orang yang dikuasai oleh sikap masa 
bodoh terhadap siksaan Allah SWT dan 
yang tertipu oleh dirinya sendiri adalah: 
dengan merasa takut kepada Allah SWT. 
dst. 

Harapan Lembaga pendidikan 
Al Falah tentunya aspek ibadah yang 
dilakukan oleh civitas dan alumninya 
dapat mewarnai seluruh aspek 
kehidupan dengan kualitas yang 
semakin baik sehingga sukses yang 
diraih menjadikanya selamat dunia 
dan  akhiratnya  serta  bangga bertemu 
dengan Tuhannya.

niscaya hamba itu tidak akan dihisab. 
”Kemudian beliau mengabarkan 
tentang sifat orang-orang yang 
membuat Allah SWT tertawa. Beliau 
bersabda: ”Tiga kelompok manusia 
yang dicintai dan dikagumi oleh 
Allah SWT dan diberikan kabar 
gembira oleh-Nya adalah: ”Seseorang 
yang mempunyai isteri cantik dan 
peraduan yang nyaman nan indah, 
kemudian ia bangun di waktu malam 
untuk beribadah. Terhadap orang 
tersebut Allah SWT berkomentar: ”Dia 
meninggalkan syahwatnya untuk 
beribadah kepada-Ku, padahal jika 
ia mau ia dapat terus menikmati 
tidurnya.” Dan orang yang sedang 
berada dalam perjalanan bersama 
rombongan, kemudian ia tidak tidur 
malam kecuali sedikit, dan ia isi akhir 
malamnya dengan ibadah, baik dalam 
kesulitan maupun dalam kesenangan.” 
Ini jika dalam kondisi negara aman. 

Ibadah: Bantu membersihkan becak, tulus karena Allah 
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Oleh: Jidi
(Kepala SD Al Falah Surabaya)

Ruang KS

Mendambakan Unas
yang Juga Menguji Kejujuran*

Masih banyaknya kasus 
pelanggaran Ujian 
Nasional atau Unas 
(Metropolis Jawa Pos, 

12 Mei 2009) mengindikasikan betapa 
masih rapuhnya  pelaksanaan Unas 
dalam memegang nilai-nilai kejujuran. 
Padahal, pada tataran konsepnya, pola 
pengawasan standar terhadap Unas 
mulai dari penyusunan, pencetakan, 
dan distribusi naskah soal, hingga 
pengawasan saat pelaksanaan ujian 
dan seterusnya boleh di-bilang ketat 
luar biasa. Ditambah lagi, akhir-akhir 
ini upaya-upaya pendidikan kejujuran 
marak dilaksanakan di sekolah. Ada 
kantin kejujuran. Ada pendidikan 
antikorupsi yang diintegrasikan 
dalam kurikulum. Bahkan, tuntutan 
masyarakat makin besar agar 
digencarkan kembali pendidikan budi 
pekerti. Harapannya kualitas lulusan 
tidak hanya unggul dalam hal prestasi 
akademik, tetapi juga luhur dalam hal 
akhlak alias budi. 

Dilematis memang, pada satu sisi 
perlu upaya untuk meminimalisasi 
situasi mencekam yang dirasakan siswa 
akibat Unas. Pada sisi lain, masih ada 
saja desas-desus tentang kebocoran 
soal, praktik saling contek dalam 
pengerjaan soal, beserta pernik-pernik 
pelanggaran lainnya. Sementara 
naskah Unas menjadi salah satu 
dokumen rahasia negara yang harus  
diamankan. Pada konteks pengamanan 
dokumen rahasia, pada pengawasan 
yang super ketat rasanya tak ada yang 
berlebihan. Namun, dalam hal sisi 
dampak psikologis, superketatnya 
pola pengawasan ideal terhadap Unas 
sempat dikhawatirkan. 

Pada aspek pendidikan sikap, 
aksi pengawasan yang superketat 
terhadap Unas serta berbagai 
ketegangan psikologis yang dirasakan 
dapat menjadi bentuk ungkapan lain 
bahwa sistem pendidikan kita kurang 
memahamkan siswa bahwa ujian 
sudah menjadi hal biasa yang pada 
tahap tertentu pasti dijalani. Atau, 

sudahkah kalangan pendidikan sebagai 
agen perubahan moral nyaris tak dapat 
dipercaya dan sudah tergelincir untuk 
lebih mengutamakan kelulusan ujian 
walaupun dengan melibas nilai-nilai 
kejujuran?  

Bagi siswa, kegagalan dalam Unas 
potensial untuk dirasakan sebagai 
pupusnya segala harapan.  Karena 
Unas dianggap segala-galanya, 
sampai-sampai Komnas HAM, Menteri 
Pemberdayaan Perempuan, aktifi s 
perempuan, dan lain-lain turut mencak-
mencak saat seorang kepala SMKN di 
Surabaya tidak meloloskan salah satu 
muridnya yang hamil tanpa suami 
untuk ikut Unas. Si kepala sekolah 
kukuh pada komitmen penegakan 
pendidikan akhlak atau budi pekerti, 
sang menteri dan beberapa LSM 
berpatokan pada kebebasan dan hak 
asasi.  Terjadi perbedaan ukuran. 

Secara kultural pola pengawasan 
yang superketat terhadap UN 
dapat menjadi semacam titik balik 
dari penanaman  kejujuran dan 
menjadi titik klimaks tumbuhnya 
rasa suudzon, syakwasangka, bahkan 
ketidakpercayaan yang tersistem. 
Orang semakin susah untuk percaya 
kepada orang lain, sementara mencari 
orang yang dapat dipercaya juga tidak 
gampang. 

Sebelumnya sudah banyak 
warning yang berkait dengan Unas. 
Pada standar pelaksanaan Unas 
formasi duduk peserta sudah diatur, 
pengawasan pakai model silang oleh 
guru antar sekolah, pengiriman soal 
atau distribusinya dikawal ketat oleh 
aparat keamanan. Terpaksa harus 
seperti itu, bisa jadi memang kita masih 
sulit untuk percaya dan sulit untuk 
dipercaya. 

Di sisi lain super ketatnya 
pola pengawasan terhadap UN 
dikhawatirkan  dapat menegasikan  
peningkatan spiritualitas para siswa 
yang biasanya marak menjelang 
Unas. Jangan-jangan yang tumbuh 
malah bentuk reaksi dan kepanikan. 

Syukurlah bila bentuknya tetap 
terkemas dalam bentuk kegiatan 
spiritual seperti istighasah,  renungan, 
doa bersama, shalat malam, dan 
sebagainya meskipun spiritualitas 
seperti itu dikritik sebagai pragmatis 
dan tak bertahan lama. Mirip halnya 
saat sebagian negeri ini dilanda 
bencana, tanpa dikomando orang 
beramai-ramai memaanjatkan doa 
dan menyumbangkan harta benda.  
Mudah-mudahan para siswa tidak 
merasakan UN sebagai bencana. 

Dalam penggalakan pendidikan 
budi pekerti seharusnya UN dapat 
menjadi salah satu sarananya. Kalau 
kantin kejujuran bisa, mengapa 
UN tidak? Minimal pelaksanaan UN 
tetap berkualitas seandainya pola 
pengawasan yang super ketat itu 
diturunkan tensinya. Yang terjadi 
sekarang malah sebaliknya. 

Di sisi yang lain ketatnya 
pola pengawasan juga dapat 
mempengaruhi peta upaya 
menyukseskan Unas. Fokus pada 
kualitas perolehan ujian siswa tergeser 
pada upaya-upaya untuk pengawasan 
secara super ketat yang terbukti secara 
psikologis menjadi hantu bentuk baru 
bagi siswa. Lebih parah bila ada oknum 
yang membentuk tim sukses untuk 
berbuat curang atau persekongkolan. 

Sepakatlah, bila siswa terbiasa 
mencontek akan terjangkiti bibit 
perilaku buruk yang dapat dengan 
mudah berubah menjadi perilaku 
curang dalam bentuk lain seperti 
korupsi, manipulasi, ngapusi, mencuri, 
munafi k, dan semacamnya. 

Unas yang berbiaya tinggi 
jangan sampai berdampak serong 
seperti terjadinya anomali sikap yang 
memperlakukan Unas sebagai penentu 
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apakah seseorang berhasil atau pupus 
harapan. Bila seperti itu, Unas dapat 
memacu munculnya orang-orang 
pintar yang minim akhklak. Misalnya 
dokter aborsi, dewan yang korup, atau 
politisi belut yang tidak kesatria serta 
sulit mengakui kekalahan seperti yang 
terjadi pada pemilu kita.

Beranikah kelak Unas tanpa 
pengawasan seperti halnnya  kantin 
kejujuran?  Kalau berani dan bisa 
berjalan dengan baik, barulah 
pendidikan akhlak mendekati 
keberhasilan. Atau, akankah pada 

generasi kita akan tumbuh subur 
budaya suka diawas-awasi dan 

suka mengawas-awasi?
Kerena itu, ideal bila para  

peserta Unas disamping siap 

*Tulisan ini pernah dimuat 
Jawa Pos 17 Mei 2009

materi juga  siap secara mental. Kesiapan 
mental untuk lulus idealnya diimbangi 
dengan kesiapan mental seandainya 
gagal. Mengapa? Agar tidak stress. 
Sekolah dan keluarga punya tugas untuk  
mengupayakan perimbangan tersebut.

Situasi menjelang unas yang 
diwarnai peningkatan spiritualitas 
siswa perlu ditindaklanjuti. Misalnya 
peningkatan intensitas refleksi diri, 
berdoa, bersedekah buat orang-orang 
yang tidak mampu. Hanya saja, dari 
sisi motivasi jangan sampai sesat atau 
keliru. Menyantuni anak yatim jangan 
dimaksudkan untuk meningkatkan 
perolehan nilai Unas. Kalau maksudnya 
seperti itu sama halnya dengan terjadi 
malpraktik motivasi ibadah. Sebaliknya 
perlu ditanamkan prinsip, orang yang 
mau memudahkan urusan orang lain, 
akan dimudahkan juga urusannya.  

Diperlukan kesepahaman apakah 
hasil Unas diapresiasi sebagai tujuan 
ataukah sebagai dampak dari sebuah 
kinerja? Bila diapresiasi sebagai tujuan, 
habislah tenaga, pikiran, waktu, dan 
lain-lain untuk mengejar hasil Unas 
yang kadung dianggap sebagai 
supremasi tinggi. Akibatnya dalam 
sistem pendidikan kita pun Unas seperti 
didaulat menjadi dewa ukur terpenting 
keberhasilan pendidikan. 

Namun apa pun kelemahannya, Unas 
masih menjadi ukuran yang berstandar, 
legitimate, dan dianggap penting. 
Semoga para siswa semakin sadar bahwa 
atas dasar kejujuran yang disertai  kerja 
keras, cerdas, dan doa, mereka dapat 
menjadi lulusan yang unggul. Siapa 
pun yang berbuat lancung dalam Unas 
mudah-mudahan segera bertobat. 
Tidakkah seharusnya Unas juga menguji 
kejujuran?

Alkisah, seorang pembuat jam tangan berkata 
kepada jam yang sedang dibuatnya. “Hai jam, 
apakah kamu sanggup untuk berdetak paling tidak 
31.104.000 kali selama setahun?”

“Ha?,” kata jam terperanjat, “Mana sanggup saya?” 
“Bagaimana kalau 86.400 kali dalam sehari?” 
“Delapan puluh enam ribu empat ratus kali? Dengan jarum yang 
ramping-ramping seperti ini?” jawab jam penuh keraguan. 
“Bagaimana kalau 3.600 kali dalam satu jam?” 
“Dalam satu jam harus berdetak 3.600 kali? “Banyak sekali itu” 

Kisah Sebuah Jam

Renungan

tetap saja jam ragu-ragu dengan kemampuan dirinya. 
Tukang jam itu dengan penuh kesabaran kemudian bicara 
kepada si jam. “Kalau begitu, sanggupkah kamu berdetak satu 
kali setiap detik?” 
“Naaaa, kalau begitu, aku sanggup!” kata jam dengan penuh 
antusias.

Maka, setelah selesai dibuat, jam itu berdetak satu kali 
setiap detik. Tanpa terasa, detik demi detik terus berlalu dan 
jam itu sungguh luar biasa karena ternyata selama satu tahun 
penuh dia telah berdetak tanpa henti. Dan itu berarti ia telah 
berdetak sebanyak 31.104.000 kali.

Ada kalanya kita ragu-ragu dengan segala tugas pekerjaan 
yang terasa begitu berat. Namun sebenarnya jika kita sudah 
menjalankannya, ternyata kita mampu, bahkan sesuatu yang 
mungkin semula kita anggap tidak mungkin untuk dilakukan.

Jangan berkata ”tidak” sebelum Anda pernah mencobanya.
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Album LPF

Sebanyak 60 pegawai Lembaga 
Pendidikan Al Falah (LPF) 
Surabaya larut dalam kegiatan 
Training Financial Spiritual 

Quotient (FSQ), yang diselenggarakan 
bidang pemberdayaan LPF pada 
tanggal 10 dan 11 April 2009. Selain 
menjadi bagian dari rangkaian 
persiapan memasuki masa pensiun, 
training tersebut dilakukan untuk 
memberikan wawasan pegawai dan 
mengembangkan kecerdasan fi nansial 
yang berbasis spiritual. 

“Dengan adanya pelatihan seperti 
ini, diharapkan peserta memiliki 
wawasan pemahaman, mengukur dan 
melejitkan Finansial Spiritual Quotient, 
kesiapan psikologis menghadapi purna 
tugas dari bidang pekerjaannya, dan 
memiliki wawasan tentang kecerdasan 
fi nansial dan spiritual untuk melanjutkan  
karir pegawai pada bidang pekerjaan 
lain yang sesuai ketika masa purna 
tugas” ungkap ketua panitia, Drs. 
Luqman Chakim, MM.

Mengukur dan Melejitkan
Financial Spiritual Quotient

Menurut trainer FSQ, Iman 
Supriyono, FSQ ditujukan untuk 
memberi kerangka peserta training 
menuju anak tangga masa depan. 
Dia menjelaskan, training tersebut 
memadukan spiritual dan fi nansial 
untuk peningkatan kualitas pribadi 
yang semula biasa menjadi pribadi 
yang unggul. ‘’Kami mengajak peserta 
merumuskan cita-cita secara angka,’’ 
ungkapnya.

Dalam materi training yang 
berlangsung di SMP Al Falah Deltasari, 
peserta diajak menghitung berapa 
banyak biaya yang telah dikeluarkan 
dalam membiayai hidup mereka. 
‘’Hitungan mulai per hari, per bulan, 
per tahun, dan semasa hidup. Berapa 
semuanya,’’ ujar Iman. 

Setelah mengetahui besarnya 
pengeluaran, kata dia, baru mereka 
sadar bahwa selama ini biaya hidup 
yang telah dikeluarkan sangat besar. 
Karena itu, dia mengajak berkomitmen 
untuk tidak berlaku boros/ berhemat. 

Perubahan yang terus menerus terjadi 
menuntut kita untuk memahami setiap 
keputusan dan setiap langkah secara lebih 
komprehensif, Melalui FSQ Iman Supriyono 
mengajak kita untuk membuat ”peta 
kehidupan” yang merupakan perpaduan 
unik antara idealisme dan pragmatisme, 
kecerdasan spiritual menjadikan 
seseorang untuk selalu bertindak secara 
ideal tanpa kompromi. Kecerdasan 
fi nansial menjadikan seseorang untuk 
menerjemahkan idealisme dalam langkah 
pragmatis yang aplikatif. Sukses fi nansial 
tanpa mengorbankan prinsip-prinsip luhur 
dalam kehidupan. “Anda belum benar-
benar mengetahui sesuatu sebelum bisa 
menyatakannya dalam angka,” kata Imam 
Supriyono. 

Dengan konsep perhitungan numerik 
FQ (Financial Quotient) karya orisinilnya, 
Iman Supriyono mengajak untuk 
memahami, mengukur, dan kemudian 
membuat ”peta detail” perjalanan menuju 
FSQ yang dicita-citakan sebagai bagian 
dari visi kehidupan yang menyeluruh.(Z)
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Anak adalah harapan di 
masa yang akan datang. 
Kalimat ini seringkali kita 
dengar dan sangat lekat di 

benak kita. Karena itu, sudah semestinya 
memberikan perhatian khusus dalam 
hal mendidiknya sehingga kelak mereka 
menjadi para pelopor masa depan umat 
Islam.

Dalam hal ini Lingkungan pertama 
yang berperan penting menjaga 
keberadaan anak adalah keluarga, yang 
paling utama adalah kedua orang tua. 
Karena keluarga merupakan lembaga 
pendidikan yang paling dominan secara 
mutlak, dan anak adalah amanah Allah 
yang diberikan kepada para orang 
tua, ditangan orang tuanyalah masa 
depan anak-anak dipersiapkan dan 
kelak para orang tua akan dimintai 
pertanggungjawaban oleh Allah atas 
amanah yang diberikan.

Membangun Karakter
dan Kreativitas Anak dan Remaja

Dalam upaya tersebut maka 
pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2009 
Lembaga Pendidikan Al Falah Surabaya 
menyelenggarakan Seminar Nasional 
tentang Pendidikan yang mengusung 
tema “Menjadi Orang Tua Efektif 
Membangun Kararakter dan melejitkan 
kreativitas Anak dan Remaja” yang 
disampaikan oleh Prof. Dr. H. Arief 
Rachman M.Pd., Pembina Lab School 
yang juga guru besar UNJbertempat di 
Aula Kanwil Depag jl. Raya Juanda Waru-
Sidoarjo, yang diikuti tak kurang dari 350 
peserta yang terdiri dari para orang tua 
siswa dan para pendidik dari berbagai 
daerah.

Pada Seminar kali ini Prof. Arief 
mengatakan bahwa pendidikan yang 
sukses adalah pendidikan yang mampu 
mengantarkan anak menjadi anak yang 
bertaqwa, mempunyai berkepribadian 
matang, berilmu mutakhir, dan 

berprestasi, serta Mempunyai rasa 
kebangsaan dan berwawasan global. 

Pak Arief juga memaparkan 
beberapa cara dalam bentuk tabel 
mengenai perilaku orang tua dalam 
mendidik anaknya serta hasil dari cara 
pendidikannya. Berikut adalah tipologi 
orang tua dan tipe anak sebagai 
hasilnya. 

a. Otoriter

 Perilaku Orang Tua Watak Anak Jati diri anak akan menjadi :

Paling Tahu Merasa kurang Sulit mengaktualisasikan jati diri
Berkuasa Tidak berdaya Tidak berprestasi
Memerintah Menurut Kepedulian rendah
Selalu Benar/ Manyalahkan Takut salah Tidak peduli

Emosional Tempramen
 Mendahulukan emosi untuk

  menyelesaikan masalah
Menolong Menerima saja Mudah terpengaruh

b. Melindungi

 Perilaku Orang Tua Watak Anak Jati diri anak akan menjadi :

Memanjakan  Tergantung  Sulit berperan dewasa 
Memenangkan  Terjamin  Berkuasa 
Membela  Berlindung pada orang tua  Rentan/tidak tahan banting

c. Membebaskan

 Perilaku Orang Tua Watak Anak Jati diri anak akan menjadi :

Sangat percaya pada anak  Menganggap dewasa  Kemauan harus dituruti 
Mengijinkan semua permintaan  Tidak terikat sistem  Binal

dan Kreativitas Anak dan Remaja
Dalam upaya tersebut maka 

pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2009 
Lembaga Pendidikan Al Falah Surabaya 
menyelenggarakan Seminar Nasional 
tentang Pendidikan yang mengusung 
tema “Menjadi Orang Tua Efektif 
Membangun Kararakter dan melejitkan 
kreativitas Anak dan Remaja” yang 
disampaikan oleh Prof. Dr. H. Arief 
Rachman M.Pd., Pembina Lab School 
yang juga guru besar UNJbertempat di 
Aula Kanwil Depag jl. Raya Juanda Waru-
Sidoarjo, yang diikuti tak kurang dari 350 
peserta yang terdiri dari para orang tua 
siswa dan para pendidik dari berbagai 

Pada Seminar kali ini Prof. Arief 
mengatakan bahwa pendidikan yang 
sukses adalah pendidikan yang mampu 
mengantarkan anak menjadi anak yang 

berprestasi, serta Mempunyai rasa 
kebangsaan dan berwawasan global. 

Pak Arief juga memaparkan 
beberapa cara dalam bentuk tabel 
mengenai perilaku orang tua dalam 
mendidik anaknya serta hasil dari cara 
pendidikannya. Berikut adalah tipologi 

Prof. Dr. H. Arief Rachman M.Pd.
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Beliau juga menerangkan bahwa didalam keluarga terdapat 5 (lima) potensi dasar yang harus 
dikembangkan, yang pertama adalah :

d. Suri Teladan

 Perilaku Orang Tua Watak Anak Jati diri anak akan menjadi :

Mengarahkan/ menjelaskan  Hormat kepada Orang tua  Menjaga Nama baik Keluarga 
Berdialog  Senang berdiskusi  Mudah bersosialisasi 
Memberi Pedoman (Berprinsip)  Berkesadaran tujuan hidup  Berprinsip 
Bekerjasama  Merasa diperlukan  Dewasa 
Membimbing  Memiliki tempat bertanya  Memiliki akar dalam keluarga 
Mengarahkan/ menjelaskan  Hormat kepada Orang tua  Menjaga Nama baik Keluarga 

Watak yang perlu dikembangkan pada anak 
adalah bertaqwa, fl eksibel, keterbukaan, ketegasan, 
berencana, percaya diri/mandiri, toleransi, disiplin, 
berani ambil resiko, orientasi masa depan, dan 
penyelesaian tugas.

1. Potensi Spiritual, yaitu :
a) Mampu menghadirkan Tuhan/ 

keimanan dalam  setiap aktifi tas 
b) Kegemaran berbuat untuk Allah
c) Disiplin beribadah.
d) Sabar berupaya.
e) Berterima kasih/bersyukur atas 

pemberian Tuhan kepada kita
2. Potensi Perasaan (EQ), yaitu :

a) Mampu mengendalikan Emosi 
b) Mengerti perasaan orang lain
c) Senang bekerjasama 
d) Menunda kepuasan sesaat 
e) Berkepribadian stabil

3. Potensi Akal, yaitu :
a) Kemampuan berhitung 
b) Kemampuan verbal
c) Kemampuan Spasial 
d) Kemampuan membedakan 
e) Kemampuan membuat daftar 

prioritas 
4. Potensi Sosial, yaitu :

a) Senang berkomunikasi 
b) Senang menolong 
c) Senang berteman 
d) Senang membuat orang lain 

senang 
e) Senang bekerjasama

5. Potensi Jasmani, yaitu :
a) Sehat secara medis 
b) Tahan cuaca 
c) Tahan bekerja keras
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Album KB-TK

Zidane adalah anak yang suka 
makan, berbagai makanan ia 
suka, mulai dari burger, roti, 
ayam goreng, dan nasi. Namun 

sayang, sayur mayur dan ikan tidak ia 
sukai.   “enak makan burger, banyak 
dagingnya, kalau makan sayur pahit dan 
banyak durinya,” katanya. Namun karena 
kurang sayur mayur, ia jadi mudah 
sakit. Karena itu, dia berjanji untuk suka 
makan sayur dan belajar menyukai ikan. 

Sepenggal kisah diatas adalah 
cuplikan dari operet dengan judul we 
love the healthy food  yang diperankan 
dengan apik oleh sekelompok siswa 
TK Al Falah kelompok B. Kegiatan 
yang merupakan penggabungan dari 
puncak tema dari Api dan Makanan. 
Dengan kegiatan utama mbakar iwak 
( memanggang ikan ). Sebanyak156 
anak-anak diajak langsung mengenal 
manfaat api dan jenis makanan yang 

Kenali Makanan Sehat
dengan        Mbakar Iwak

menyehatkan. 
Kegiatan di buka dengan 

pembacaan ayat suci al Qur-an surat 
Al Baqoroh Yang dibacakan oleh Nada 
Shafa  dan Annisa Sajidah rabbani. 
Ayat yang menggambarkan bahwa 
Allah menciptakan lautan dan daratan 
untuk diambil manfaatnya. Setelah 
itu operet pun dimainkan. Banyak 
komentar diucapkan anak-anak saat 
menyaksikan operet yang dimainkan 
teman-temannya. “ Aku sih sudah belajar 
makan sayur, tapi sukanya masih sayur 
bayam aja, biar kuat seperti popeye,” 
kata Muhammad abrorulhen Mauludi, 
siswa kelompok A3.

Setelah kegiatan operet berakhir, 
bocah-bocah cilik itu diajak untuk 
mengambil ikan dikolam kecil di 
halaman sekolah menggunakan siwur 
atau gayung kecil yang terbuat dari 
tempurung kelapa. Tak ayal, mereka 

pun berebut untuk dapat menangkap 
ikan yang disediakan. “Aduh ikannya kok 
nggak dapat-dapat sih, berenang terus, 
nggak mau diam,” keluh Andini putri  
Ardelia, saat ia kesulitan menangkap 
ikan. “Sabar, ini aku bisa dapat, pelan-
pelan, biar ikannya nggak kaget, “ kata 
Arkandia Ihsan mengajari temannya.

Setelah kegiatan itu, masing 
– masing anak-anak diberi ikan Nila dan 
udang yang ditusuk pada sebilah bambu 
dan mereka mulai memanggang secara 
massal di atas pemangang sepanjang 
12 meter dengan lebar 3 meter. Diatas 
pemanggang itu, dengan bersungguh-
sungguh anak-anak itu mengipasi 
ikan yang mereka miliki dengan kipas 
bambo yang mereka miliki. “awas 
gosong lho, kalau gosong rasanya pahit,“ 
kata Ihsan Qariru Rafi d mengingatkan 
teman-temannya. “Wah, ternyata ikan 
panggang juga enak ya rasanya,“ seru 
Aliv Fatima Latifah saat mencicipi hasil 
ikan yang dipanggangnya.

“Banyak anak kurang menyukai 
makanan berbahan dasar ikan, mereka 
lebih akrab dengan makanan instan 
yang secara umum membawa manfaat 
yang kurang baik bagi tubuh mereka,” 
kata Siti Fauziah, S.Pd, kepala KB-TK 
Al Falah. “Untuk itu dengan kegiatan 
ini, kami mengharap anak-anak jadi 
menyukai makanan yang banyak 
mengandung protein dari bahan dasar 
ikan karena mereka dilibatkan dalam 
proses memasaknya,” sambungnya. 
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Album KB-TK

“Kebakaran….kebakaran…tolong 
..rumahku kebakaran….,” seru Hernanda 
satrio Makkah dan Abror Rohadi Wahab 
sambil berlari mencari pertolongan. 
Sementara api perlahan-lahan 
membakar rumah yang mereka tempati. 
“Tolong..apinya semakin besar “ kata 
mereka dengan cemas. Mendengar 
teriakan itu, teman-teman mereka yang 
berperan sebagai warga kampung 
bahu-membahu bergotong-royong 
menyiramkan air dengan ember yang 
ada. Akhirnya dengan bantuan warga 
sekitar, api yang membakar rumah 
mereka dapat dipadamkan. “Yah..
rumah kita sekarang sudah hancur..kita 
tidak punya rumah lagi..menyesal aku 
mainan korek api tadi..coba aku patuhi 
nasehat ibu untuk tidak main api..pasti 
rumahku tidak hangus seperti ini,”  keluh 
Abe, panggilan akrab dari Abror Rohadi 
Wahab, sambil memandangi puing-
puing rumahnya.

Cuplikan kejadian tadi merupakan 
operet dengan judul Hati-hati dengan 
Api“ yang dibawakan sebagai pengantar 
dari puncak tema api yang bertujuan 

mengenalkan bahaya api. Bertempat 
di halaman sekolah, 125 siswa TK Al 
Falah diajak untuk bermain simulasi 
bagaimana cara memadamkan api 
dan mengetahui asal mula api. Dalam 
kegiatan tersebut seluruh siswa 
membawa ember kecil dari rumah 
masing-masing yang mereka gunakan 
sebagai tempat air untuk memadamkan 
miniature rumah yang terbakar.

Dengan membuat peraga rumah 
dari kardus berukuran 
1,5 m x 1,5 m, 
anak–anak itu diajak 
untuk berhati-hati 
dalam menggunakan 
api. Dikarenakan 
bahaya yang dapat 
ditimbulkannya. 
“Kalau menyalakan 
api, aku nunggu 
mama aja biar tidak 
berbahaya,” kata 
Sharafi na Naila 
Yasmin, yang dalam 
operet tersebut 
berperan sebagai ibu. 

Padamkan Kebakaran 
untuk Kenalkan Bahaya Api

“Harapan kami, anak-anak lebih 
hati-hati dalam menggunakan api, 
dikarenakan api dapat membakar dan 
menghanguskan benda-benda yang ada 
di sekitar mereka jika tidak digunakan 
dengan hati-hati, dan pendampingan 
orang dewasa,” kata Dra. Kamini ketua 
pelaksana kegiatan ini. “Minggu ini kami 
kenalkan bahaya api, setelah sebelumnya 
kita juga kenalkan manfaat api dalam 
kegiatan membakar ikan,“ sambungnya. 

Drama:
Gubuk kebakaran,

siswa TK sibuk memadamkan
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lupa dengan kata-kata yang harus di 
ucapkan. Seperti Muhammad Abror 
Rohadi Wahab, saat berada diatas 
panggung, ia lupa harus berkata apa. 
Beberapa saat ia terdiam, sampai 
akhirnya ia berkata “ maaf ya teman-
teman, aku lupa bahasa jawanya, 
aku pakai bahasa Indonesia aja ya..” 
katanya sambil tersenyum malu.

Selain ada yang lupa dengan 
kata – kata yang harus di ucapkan, 
ada juga yang hampir jatuh karena 
mengenakan kebaya. Seperti yang 
dialami oleh Raisa Aji Fazila Hasna, 
karena terlalu bersemangat dalam 
berjalan, Raras panggilan akrabnya 
hampir jatuh kerana tersangkut kain 
yang ia kenakan.  “ aku soalnya nggak 
pernah pakai seperti ini, agak sempit 
jadi susah buat jalan” katanya seusai 
lomba.

Dengan dipandu oleh Sri 
Suharti yang menggunakan bahasa 
jawa, acara berlangsung meriah, 
satu persatu dari mereka berjalan 
sambil memperkenalkan diri  masing 
– masing. Seusai acara, disamping 
panggung telah di sediakan berbagai 
jajanan pasar, ada klepon, klanting, 
lupis dan lain-lain. “ eh, di dalamnya 
ada rasa manisnya lho “ kata Ihsan 
Qoriru Rafi d, saat mencicipi klepon 
yang ada. Namun tak semua anak 
mau mencicipi makanan tersebut, 
Abrorulhen Mauludi misalnya, ia 
tampak ragu-ragu mencicipi klanting 
yang sudah di sediakan, “ agak 
lengket ya ustadzah, enak nggak ya ?” 
katanya ragu, akhirnya setelah diberi 
pengertian gurunya, ia pun berani 
mencoba jajanan pasar yang sudah di 
sediakan.

Selain jajanan tersebut, juga di 
sediakan makanan khas suroboyoan 
yaitu Lontong balap, makanan yang 
terdiri dari kecambah itu dengan 
antusias di coba oleh anak-anak. 
Yang menarik untuk menarik minat 
mereka, di sediakan lontong dengan 
panjang 5 meter yang secara 
bersamaan di potong oleh anak-

anak. “ rasanya agak manis ya “ kata Yasmin 
Nabila Muntaz saat mencicipi makanan khas 
Surabaya tersebut. 

“Banyak hal yang ingin kita kenalkan 
pada anak melalui kegiatan ini, disamping 
merupakan kegiatantematik dari tema 
Surabaya kotaku, anak-anak juga kita ajak 
untuk mengenal budaya kota Surabaya, 
baik melalui busananya, makanannya, juga 
bahasanya” kata Siti Fauziah, S.Pd, kepala KB-TK 
Al Falah Surabaya tentang tujuan diadakannya 
kegiatan ini. “ Disamping itu, kami juga 
ingin menumbuhkan keberanian 
anak tampil di hadapan umum 
“ sambungnya. Di 
akhir acara 
diserahkan 
piala 
untuk para 
pemenang 
lomba cak 
dan ning ini. 

Kenalkan Budaya dengan Lomba
Bahasa Suroboyoan
Kenalkan Budaya dengan Lomba
Bahasa Suroboyoan
Kenalkan Budaya dengan Lomba

lupa dengan kata-kata yang harus di 
ucapkan. Seperti Muhammad Abror 
Rohadi Wahab, saat berada diatas 
panggung, ia lupa harus berkata apa. 
Beberapa saat ia terdiam, sampai 
akhirnya ia berkata “ maaf ya teman-
teman, aku lupa bahasa jawanya, 
aku pakai bahasa Indonesia aja ya..” 
katanya sambil tersenyum malu.

kata – kata yang harus di ucapkan, 
ada juga yang hampir jatuh karena 
mengenakan kebaya. Seperti yang 
dialami oleh Raisa Aji Fazila Hasna, 
karena terlalu bersemangat dalam 
berjalan, Raras panggilan akrabnya 
hampir jatuh kerana tersangkut kain 
yang ia kenakan.  “ aku soalnya nggak 
pernah pakai seperti ini, agak sempit 
jadi susah buat jalan” katanya seusai 
lomba.

Suharti yang menggunakan bahasa 

Mengusung tema 
“Surabaya kotaku“ 150 
siswa itu tampak lucu 
mengenakan busana 

Cka dan Ning khas Suroboyoan. Diatas 
panggung yang telah di sediakan, 
bocah-bocah cilik itu mempergakan 
baju yang dikenakannya, sambil 
memperkenalkan diri dengan 
menggunakan bahasa khas Suroboyoan. 

Karena kurang terbiasa berbahasa 
Suroboyoan, logat mereka pun 
terkadang bercampur dengan bahasa 
Indonesia, bahkan tak jarang ada yang 

“Ya’ opo kabare rek, aku kate ngenalno 

awakku, Jenengku Nadhifa Adenia Indarto, 

alamatku nang Dukuh Kupang  Suroboyo.“ 

Itulah petikan kalimat dalam bahasa 

Suroboyoan yang dengan fasih di 

ucapkan Dhifa dalam kegiatan lomba 

Cak dan Ning yang diselenggarakan di 

KB-TK Al Falah untuk memperingati  

HUT kota Surabaya yang ke 716. 

Cak dan Ning :
Siswa TK saat lomba bahasa Suroboyoan 
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Album SD

Untuk melatih ketrampilan, 
kemandirian serta 
pengetahuan siswa 
tentang kegiatan 

kepramukaan khususnya Penggalang 
maka sekolah mengadakan kegiatan 
Penjelajahan Sehari. Kegiatan ini 
dilaksanakan pada hari Sabtu, 18 April 
2009 bertempat di Tugu Pahlawan 
Surabaya dan  diikuti oleh 29 siswa 
beserta 5 orang pembina dan 3 guru 
pendamping. 

Sebelum siswa berangkat menuju 
Tugu Pahlawan mereka dikumpulkan 
di halaman sekolah untuk diberikan 
penjelasan / dibrifi ng oleh pembina 
pramuka. Selanjutnya pembina 
membagikan uang kepada tiap-tiap 

Penjelajahan Sehari Pramuka

siswa yang akan dipakai untuk beaya 
transportasi dengan menggunakan bis 
kota. Saat di bis kota tiap siswa langsung 
membayar sendiri tiket bis tersebut. 
Hal ini untuk melatih keberanian serta 
kemandirian siswa.

Setelah sampai di Tugu Pahlawan, 
siswa langsung menuju ke musium 
tugu pahlawan. Di sana mereka melihat 
bermacam-macam alat persenjataan 
yang dipakai arek-arek Suroboyo 
melawan penjajah diantaranya bambu 
runcing, pistol, dsb. Ada juga alat 
telekomunikasi berupa radio asli milik 
bung tomo.  Rekaman pidato bung 
tomo yang membakar semangat 
arek-arek suroboyo untuk terus maju 
melawan penjajah dengan suara asli 

beliau juga ada di sana. Pesan beliau 
Allah akan membela orang-orang yang 
menegakkan kebenaran. Semboyan beliau 
adalah Merdeka atau Mati.

Kegiatan berikutnya yaitu membaca 
sandi yang ditulis dalam selembar kertas 
yang selanjutnya harus dijawab oleh 
siswa. Setelah selesai belajar sandi, siswa 
belajar tali-temali diantaranya membuat 
tandu untuk mengangkut temannya yang 
sakit, menyambung tongkat, dll. Acara ini 
berakhir pukul 11.30 selanjutnya siswa 
istirahat untuk makan siang dan shalat 
duhur berjamaah. 

Tepat pukul 12.30 kegiatan selanjutnya 
yaitu PPGD ( Pertolongan Pertama 
Gawat Darurat ). Seluruh siswa diberikan 
pengetahuan tentang pertolongan 
pertama atau pertolongan darurat saat 
ada temannya kecelakaan. Akhir acara 
ditutup dengan upacara penutupan serta 
penyematan tanda bagi regu terbaik dalam 
menyelesaikan tugas di tiap-tiap kegiatan 
oleh pembina pramuka.

 Sebelum siswa pulang, diberikan 
kesempatan untuk berfoto di area taman 
pahlawan. Pukul 14.00 siswa, pembina 
serta guru pendamping meninggalkan 
tugu pahlawan untuk kembali ke sekolah 
dengan menggunakan transportasi bis 
kota. Alhamdulillah kegiatan berjalan 
sesuai rencana dan pulang dengan 
selamat. Sebelum pukul 15.00 semua siswa 
sudah sampai di sekolah. (Rizky)

Jelajah: Kobarkan semangat Bung Tomo 
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Sekarang ibu dari tiga  anak itu berdinas 
sebagai Kepala Puskesmas di Jl. Candi Rejo II 
Mojosari – Mojokerto. Dalam kesibukannya 
ibu dokter yang gemar membaca itu selalu 
menyempatkan  menemani putranya untuk 
belajar terutama untuk anak pertamanya 
yang baru melaksanakan UASBN pada Mei 
lalu. Suami ibu dr. Sofi adalah seorang dokter 
Spesialis Urologi yang bernama Roy Dwi 
Antariksa.  

Dr. Roy berdinas di RSUD,  Jl. Wahidin 40 
Bojonegoro. Beliau adalah dokter Spesialis 
Urologi satu-satunya di Bojonegoro. Bapak 
kelahiran Surabaya, 12 April 1972 ini 
mempunyai hobby Tenis Lapangan. Beliau 
pulang ke Surabaya sekali atau dua kali 
dalam sepekan. Bahkan kadang-kadang 
beliau tidak langsung pulang ke rumah 
melainkan mampir ke rumah sakit dulu 
untuk memeriksa pasiennya yang ada di 
rumah sakit tersebut. Di tengah-tengah 
kesibukannya keluarga dokter ini sering 
menyempatkan waktu luangnya untuk jalan-
jalan bersama keluarga, mengaji bersama, 
berbagi cerita/ membahas problem yang 
ada, berenang atau pun bernyanyi.

Sepasang keluarga dokter ini sengaja 
menyekolahkan kedua anaknya di SD Al 
Falah ini dengan harapan kelak anaknya 
menjadi anak pandai baik ilmu dunia 
maupun agama, menjadi anak yang berguna 
bagi bangsa dan agama. Beliau bersyukur 
karena atas bimbingan ustadz/dzah insya-
Allah anak-anaknya mengerti Islam sampai 
ke hati. Fasilitas di SD Al Falah Surabaya 
cukup lengkap, program-programnya bagus, 
selain itu wali murid bisa melihat informasi 
atau memberikan saran kepada sekolah 
melalui website Al Falah tambah beliau. 

Dokter yang alumnus Fakultas 
Kedokteran Unair tahun 1996 ini juga 
berharap, prestasi SD Al Falah saat ini 
hendaknya dipertahankan, bahkan 
ditingkatkan, perbanyak kegiatan out bound 
/ training , mabit, dan sosialisasi sekolah 
lewat media cetak dan elektronik. (Rizky)

Profil
Orang Tua

Sabar dan ramah. Itulah sikap 
yang Dokter Sofi. Ibu kelahiran 
Surabaya, 6 Mei 1972 ini adalah 
ibu dari  Muhammad Unzila 

Rafsi yang biasa disapa Aci oleh teman-
temannya. Aci yang saat ini duduk 

di kelas VI SD Al Falah Surabaya 
adalah putra pertama dari dr. Sofi. 
Sedangkan anak kedua juga putra 
bernama Muhammad Reza Amara 
Taqwa yang biasa dipanggil Eca  
saat ini duduk di kelas III SD Al Falah 

Surabaya. Anak ketiga 
beliau perempuan 

bernama Nur Safira 
Raudha saat ini 
masih berusia 3 
tahun. 
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Kesan lucu tidak pernah 
lepas dari sosok bocah 
kelas TK besar ini. Terlebih 
ketika melihatnya makan 

bakso kesukaannya. Di kelasnya, putri 
pertama pasangan Maksum P. dengan 
Sulasmi  terlihat bersemangat saat 
gurunya mengajak untuk membaca 
huruf-huruf suci Al Qur’an. Memang, 
mengaji adalah salah satu ibadah 
yang paling digemari siswa kelahiran 
Surabaya 13 Juli 2003 ini. Wajar bila 
Aulia, begitu panggilan akrabnya, setiap 
hari nyaris tidak pernah absen dari 
ativitas itu. “Aku memang suka mengaji, “ 
katanya ramah.

Untuk mengisi waktu luangnya, 
siswa yang hobi menyanyi ini senang 

Siswa Play group rahim ini sangat 
lucu, pasti gemas melihatnya. 
Ketika bercanda dengan beberapa 
temannya, Farah biasa teman teman 

memanggilnya terlihat gembira sambil 
sesekali berlari kesana kemari. Penggemar 
coklat dan ice cream ini ternyata paling suka 
pelajaran menggambar dan mengaji. Terlihat 
ketika berbagai kegiatan menyanyi di kelas 
mulai diajarkan di kelas, Farah nampak 
antusias mengikutinya. “ Ya, aku senang 
dengan menggambar dan mengaji,” ungkap 
siswa yang lahir di Sidoarjo 31 Maret 2005 ini 
ceriah.

Putri pertama pasangan Sakti Hariadi 
S.Sos dengan Novi Yulianti S.Sos ini 
menjawab optimis ketika  ditanya mengapa 
memilih sekolah al Falah.  “ Agar menjadi 
anak yang salehah, “ujranya. Demikian 
dengan sang ayah serta ibunya. Mereka 
memiliki harapan besar terhadap masa 
depan Farah di masa mendatang. 

Karena itu mereka mempercayakan 
sekolah al Falah sebagai tempat 
pendidikan putrinya. “ 
Sekolah al Falah 
adalah 

Ingin Jadi Dokter Anak
lembaga pendidikan yang bermutu dan 
islami. Mudah mudahan Farah menjadi anak 
salehah, “ terangnya. 

Diwaktu senggang, siswa yang 
mengidolakan nabi Muhamaad dan tinggal di 
Mulyosari utara IV/44 ini kerap menghabiskan 
waktunya dengan aktivitas yang berguna. 
Diantaranya adalah dengan berolahraga 
renang dan pergi ke toko buku. Hanya 
sekedar membaca atau membeli buku yang 
bagus untuk menambah pengetahuan. “ 
Aku ingin jadi dokter anak?” jelas siswa yang 
pernah meraih juara 3 lomba action gebyar 
Merah Putih Royal regal Hotel ini  ketika 
ditanya cita-citanya kelak.  Untuk mencapai 
cita citanya itu, Farah akan selalu rajin belajar 
seperti yang 
menjadi moto 
dalam benaknya, 
Aku harus bisa!

pergi ke toko buku. Menurutnya, 
membaca tidak harus di 
perpustakaan sekolah tapi juga bisa 
di toko buku. Dengan membaca, 
wawasan dan pengetahuan akan 
bertambah. Berarti juga menjauhkan 
diri dari kebodohan.  
Bagi siswa imut yang mudah 
bersosialisasi dengan siapa saja ini, 
Al Falah adalah sekolah yang bagus 
sehingga mampu memberikan 
pendidikan yang memadai. Al Falah 
sebagai sekolah yang berbasis agama 
dan memiliki kualifikasi keunggulan 
di mata masyarakat, tampaknya 
menjadi salah satu daya tarik bagi 
siswa untuk belajar di sana. “Ada 
Pendidikan Agama Islam dan 

pembinaan akhlaknya,” ungkapnya.
Hal itu juga diakui orang tuanya, 

“Alasan memilih Al Falah agar memperoleh 
pendidikan yang baik sehingga Aulia 
dapat menjadi anak yang salehah.” Harap 
sang ayah, kelak Aulia ingin jadi pedagang 
sukses. Tentu saja pedagang yang jujur 
seperti Nabi Muhammad Saw ketika masih 
remaja, bukan?   

Yang Punya Hobi Mengaji

Aulia Ayu Rosadin  F.

Fa
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Berakit-rakit ke Hulu 
Berenang-renang ke Tepian

Hasby teman-temannya 
memanggil. Siswa yang 
masih duduk di kelas 
4A ini tergolong aktif di 

kelas. Secara akdemis, nilianyapun cukup 
bagus. Bukan hanya nilai saja, putra  
ketiga dari tujuh bersaudara pasangan 
Dr Dedi Achmad Zaelani dengan Deni 
Fitri ini juga memiliki segudang prestasi 
yang berkait dengan bakatnya, yaitu 
menggambar. Belum lama ini siswa yang 
suka makanan ayam goreng dan pergi 
tempat obyek wasata ini meraih juara 3 
lomba menggambar yang diadakan oleh 
masjid al Akbar.

M. Hasby Misbahuddin Abdul Karim

Menimba ilmu di sekolah favorit 
adalah harapan setiap siswa 
karena program pembelajaran 
yang bermutu dan fasilitas 

sekolah yang memadai. Itulah impian  Ayu 
ketika menginjakkan kakinya di SD Al Falah. 
Kini siswa kelas 5  pengagum Nabi dan rasul 
yang  lahir di Surabaya 31 Desember 1997 
tersebut 
menikmati pendidikan yang berkualitas di 
sekolahnya.

Selain para ustad dan ustadzahnya 
yang bermutu, kelengkapan sekolah  juga 
kurikulum pembelajaran yang terpadu, 
intelektual dan akhlak. Sekalipun  lembaga 
pendidikan formal lainnya banyak yang 
memiliki konsep serupa, namun dengan tegas, 
putri pertama pasangan Yuadianto SH dengan 
Dwi Putriana Cendrara (alm ) ini menjadikan al 
Falah sebagai tempatnya berlabuh menuntut 
ilmu    
“Karena sekolah al Falah memiliki pendidikan 
agama dan mempunyai misi untuk 

Utamakan Pendidikan Al Islam
membentuk akhlak yang baik, “ ujarnya. Memang 
faktor akhlak menjadi salah satu perhatian utama 
di al Falah. Seperti ungkapan yang sudah lazim, “ 
apalah artinya kepandaian jika akhlah rusak.” Banyak 
orang 
pandai yang melakukan korupsi, manipulasi dan 
ketidak adilan karena tidak memiliki akhlak yang 
baik.  
“Agar Ayu menjadi anak salehah, berguna bagi 
bangsa dan Negara maka kami sekolahkan di SD 
Al Falah karena basis agamanya kuat. “ demikian 
jawaban sang ayah ketika ditanya motivasi memilih 
sekolah al Falah.

Siswa yang hobby membaca komik dan novel 
serta menulis dan main basket ini paling suka 
pelajaran computer dan IPA. Tak heran jika prestasi 
dibidang itu pernah diraihnya. “Pernah juara 3,” 
katanya. Lalu kalau sudah besar mau jadi apa?  “Aku 
ingin jadi guru atau dokter, insyaallah,” ujarnya 
optimis. Untuk itu, bagi Ayu, biasa dipanggil, belajar 
adalah kewajiban yang harus dilakukan untuk 
meraih kesuksesan. “Belajarlah agar dapat meraih 
apa yang kamu inginkan, “ tuturnya optimis.

Selain menggambar, Hasby juga 
hobby membuat mainan atau sesuatu 
dari bahan bekas. Bahan bahan tersebut 
dikumpulan kemudian di kreasi menjadi 
sesuatu yang lebih menarik dan 
bermanfaat.  “aku juga Hobby sepakbola. 
Kegiatan di luar sekolah aku gunakan 
untuk ikut Sekolah Sepakbola Bulog,’ 
ujarnya.

Selagi masih sekolah dasar, siswa yang 
bertempat tinggal di perum Chris Kencana 
H-10 ini berusaha untuk giat belajar agar 
cita citanya tercapai. Ketika ditanya apa 
cita-citanya kelak, siswa yang lahir di 
Denpasar 28 Oktober 1999 ini menjawab 
yakin “ Saya Ingin menjadi Insinyur 

mesin.” Itulah sebabnya, Hasby senang 
sekali dengan pelajaran ilmu pengetahuan 
alam. Dengan prinsip berakit-rakit kehulu 
bersenang senang kemudian, Hasby yakin 
cita-cutanya bakal terwujud. Tentu saja 
dengan belajar giat dan tekun. Apalagi 
ditunjang dengan pendidikan formal 
sekelas al Falah dengan bimbingan guru-
guru yang ahli, serta fasilitas yang memadai. 
Siswa yang 
mengidolakan 
nabi 
Muhammad 
ini optimis 
bakal jadi 
anak yang 
berprestasi. 
Amin

Ayu Kurnia Ramadhani,
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Mungkin sudah banyak 
yang mengetahui jika 
siswa kelas II kelahiran 
Sidoarjo 2 juni 1995 

Desember 1991 ini adalah sosok 
yang akrab di mata teman temannya. 
Senyumnya yang selalu mengembang 
menjadi ciri khas yang melekat padanya. 
Ditunjang dengan tubuh yang atletis 
dan tinggi, nampaknya pas jika siswa 
yang hobby musik dan nonton fi lm 
ini juga berbakat di bidang oleh raga 
khususnya anggar. Prestasi di bidang 
anggar satu persatu diraihnya seperti 
juara 1 degen putra antra SMP ke kab 
Sidoarjo. Juara 2 degen putra antar SMP 
Surabaya dan juara 2 Koni Cup 2008. 
Juara 3 degen putra kejurda Jatim dan 
juara 3 degen putra Junior Koni Cup 
2008.

Siswa yang suka masakan jepang 
ini, selain berprestasi di bidang 
non akademis, prestasi dibidang 
akademispun terbilang cukup bagus. 
Terutama untuk pelajaran berhitung. 
Bagi sebagian siswa, pelajaran 
berhitung kerap  menjadi momok 
yang menakutkan. Padahal betapapun 
sulitnya, menurut siswa yang bercita-cita 
ingin jadi insinyur dan mengidolakan 
Ibnu Sina ini, pasti ada jalan keluarnya. 
“Aku paling suka pelajaran matemaika 
dan fi sika,” ungkapnya.

 “Saya memilih sekolah al Falah 
karena pendidikannya bagus dan 
ustdazhnya perhatian,” katanya saat 
ditanya alasan memilih sekolah al Falah. 
Memang, Bukan hanya pendidikannya 
saja, sarana kelengkapan dan 
perlengkapan selolah juga memiliki 

Prestasi Anggarnya Hebat
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keunggulan serta guru-guru yang 
berkompeten dan sabar dalam mendidik 
siswa. Karena itu, di Kabupaten Sidoarjo, 
al Falah termasuk salah satu yang mejadi 
pilot project Rintisan Sekolah Berstandar 
Internasional (RSBI). Prestasi sekolah yang 
terletak di Deltasari ini cukup layak untuk 
menyandangnya.

Dengan sekolah di al Falah, Putra 
pasangan Moch Agus Budiyanto dengan 
Pudji Tri Hariani ini diharapkan kelak 
menjadi pribadi yang bermanfaat bagi 
masyarakat.” Agar menjadi orang yang 
berguna di dunia dan dia kahirat,” Ujar 
sang ayah.  

Hamzah Muslim,

Juara Fotografi

Hilwa Arif Mahfud

blok E-23 Sidoarjo ini. Menurutnya, 
semua impian bisa diraih asalkan 
mau berusaha menghadapi kesulitan 
kesulitan yang menghadang. Begitu 
juga yang mungkin terjadi pada siswa 
yang suka makan steak ini ketika harus 
berkompetisi untuk kejuaraan fotografi  
yang diraihnya.

Dengan kemampuan yang telah 
dipersiapkan, siswa yang gemar 
membaca buku dan browsing internet 
ini sukses merebut juara. “ Saya juara 2 
framing foto SMP-SMA se Surabaya dan 
The best fotografer SM se Surabaya,” 
katanya rendah hati. Tentu saja prestasi 
tersebut tidak lepas dari dukungan 
keluarga serta teman teman yang 
memberikan semangat sehingga mampu 
meraih prestasi gemilang. Selain itu juga 
pihak sekolah dan para guru yang terus 
yang selalu memberi atensi bagi anak 
didiknya.  

Di waktu senggang, putri ke dua dari 
empat bersadara pasangan Arif Rahman 
Hakim dengan Fitria Mahfud  ini sering 
meluangkan dengan acara fotografi . 
Terutama dengan mengambil foto-foto
pemandangan yang bagus sambil 
mendengarkan musik. Walaupun suka 
fotografi  tapi kegiatan belajar tetap jalan 
terus. Kalau waktunya harus memegang 
buku, maka kegiatan lain sementara harus 
ditinggalkan. “Aku paling suka pelajaran 
Fisika,” tambahnya.

Tidak ada waktu sia-sia bagi siswa yang 
sering pergi ke mall dan tempat wisata ini. 
Waktu harus dimanfaatkan sebaik mungkin, 
rugilah siapa saja yang melewatkan waktu 
dengan sia-sia. Bahkan untuk kegiatan di 
luar sekolah, siswa yang lahir di Surabaya 
25 Januari 1995 ini menggunakannya untuk 
mengikuti kajian tentang remaja.” Saya 
bercita-cita ingin jadi apoteker,” tuturnya 
yakin. Ya, semoga sukses.

Tidak ada yang tidak mungkin, 
Jawabnya ketika ditanya 
apa yang menjadi moto 
dalam hidup siswa kelas 2 

yang bertempat tinggal di puri Indah 

Hilwa Arif Mahfud

 Muslim,
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Arti afeksi hampir sama 
dengan sikap siswa. 
Selama ini di SD Al Falah 
ada beberapa siswa yang 

menjadi petugas afeksi. Tugas mereka 
selama ini lebih difokuskan saat siswa 
berkegiatan di masjid, mulai dari 
mengontrol kerapian penataan sandal 
di pintu gerbang masjid, mengamati 
wudhu siswa, mengontrol doa sesudah 
wudhu, hingga menjaga ketertiban di 
dalam masjid.  

Berawal dari keinginan kita untuk 
menjadikan petugas afeksi yang 
sudah ada menjadi semakin baik, 
maka diadakan pelatihan kader afeksi 
sekolah. Siswa yang diikutkan pelatihan 
berjumlah 30 siswa. Harapannya petugas 
afeksi ini tidak bertugas di masjid saja 
namun juga bertugas saat berada di 
sekolah. Petugas afeksi ini akan menjadi 
teladan bagi teman-temannya untuk 
senantiasa mengingatkan temannya 
jika melakukan hal-hal yang kurang baik 
misalnya makan minum tidak duduk, 
buang sampah sembarangan, seragam 
tidak sesuai, dan lain-lain.

Pelatihan kader afeksi SD Al Falah 
Surabaya dilaksanakan pada hari 
Jumat dan Sabtu, 24 dan 25 April 2009, 
bertempat di SD Al Falah Surabaya. 
Acara dimulai hari Jumat pukul 4 sore 
yang diawali dengan kegiatan apel 
sebagai acara pembukaan pelatihan. 
Drs. Jidi sebagai kepala SD Al Falah 

yang membuka acara ini. Setelah 
acara pembukaan dilanjutkan dengan 
pengarahan oleh tim pembina petugas 
afeksi. Dalam pengarahan itu siswa 
diberi jadwal kegiatan yang harus 
dikerjakan selama pelatihan. Tugas 
pembina memonitor dan mengarahkan 
siswa.

Kegiatan awal setelah pengarahan, 
siswa membersihkan area yang sudah 
ditentukan. Semua siswa kelihatan 
semangat dalam melakukan tugas ini. 
Pukul 17.00 hampir pekerjaan telah 
selesai dilanjutkan dengan bersih-
bersih diri alias mandi. Begitu adzan 
maghrib dikumandangkan semua 
peserta pelatihan langsung menuju 
ke masjid untuk melaksanakan shalat 
maghrib berjamaah. Setelah shalat 
maghrib mereka kembali ke sekolah 
untuk  membaca Al Quran sesuai 
juz masing-masing.  Selesai tadarus 
dilanjutkan makan malam. Saat adzan 
Isya dikumandangkan, peserta langsung 
menuju ke masjid untuk melaksanakan 
shalat Isya berjamaah. Sampai dengan 
kegiatan ini pembina hanya memonitor 
saja. Hal ini untuk melatih sampai di 
mana kedisiplinan dan tanggung jawab 
mereka terhadap jadwal yang telah 
diberikan. 

 Tepat pukul 19.30 mereka 
berkumpul di ruang auditorium untuk 
mengikuti materi pembinaan. Materi 
yang diberikan antara lain penanaman 

akhlaq anak Islam, motivasi diri, 
membangkitkan ghiroh Islam dan rasa 
syukur. Seluruh materi yang diberikan 
bervariasi cara penyampaiannya. 
Ada yang berupa game, audio visual, 
ataupun ceramah. Sesi ini berakhir 
pukul 10.15 malam selanjutnya peserta 
istirahat/ tidur malam. 

Waktu menunjukkan pukul 3 pagi. 
Seluruh siswa dibangunkan dengan 
menggunakan bel. Mereka langsung 
menuju kamar mandi, dilanjutkan 
dengan shalat tahajud bersama di ruang 
auditorium.  Selesai tahajud seluruh 
siswa diajak muhasabah / menghitung 
amal masing-masing. Banyak mana amal 
baik atau amal buruk yang kita lakukan 
selama ini dan diakhiri dengan doa 
bersama. Setelah terdengar adzan subuh 
mereka langsung menuju ke masjid 
untuk shalat subuh berjamaah. Setelah 
shalat subuh acaranya adalah bersih-
bersih. Selanjutnya peserta diajak senam 
bersama yang dipimpin Ust. Anwar.  
Setelah senam mereka bersih-bersih 
diri dan dilanjutkan sarapan pagi. Pukul 
07.30 hingga 09.15 peserta dilatih baris 
berbaris di halaman sekolah. Sebagai 
penghujung acara pelatihan ini yaitu 
apel penutupan. Ust. Tukin, Wakasek 
Kurikulum, bertindak sebagai pembina 
saat acara penutupan ini. Selamat, 
mudah-mudahan menjadi teladan. 
(Rizky)

Pelatihan Kader Afeksi Sekolah

Album SD
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Album SMP

Dalam bahasa sehari-hari, 
istilah anak mandiri sering 
dikonotasikan dengan 
anak yang mampu makan 

sendiri atau mandi sendiri. Sebaliknya, 
anak yang tidak mandiri berarti anak 
yang segala aktivitasnya -makan, mandi, 
berpakaian, dan bermain- tidak mau 
sendiri; semua harus dilayani oleh 
lingkunganya.

Dalam pandangan Islam, anak 
yang mandiri adalah anak yang 
mampu memenuhi kebutuhannya, baik 
kebutuhan naluri (gharîzah) maupun 
kebutuhan fi sik (hâjah al-’udhawiyah), 
oleh dirinya sendiri secara bertanggung 
jawab tanpa bergantung pada orang 
lain. Bertanggung jawab maksudnya 
adalah meletakkan segala tanggung 
jawab dalam kaitannya dengan 
orang lain sebagai bagian yang tidak 
terpisahkan darinya, yakni sama-sama 
mempunyai kebutuhan yang harus 
dipenuhi (Taqiyuddin An-Nabhani, 
Hakikat Berpikir Tentang Hidup, hlm. 
86-95).

Sering kita khawatir terhadap 
anak kita dalam melakukan sesuatu 
yang sekiranya sulit dilakukan. Padahal 
kita sendiri yang memberi label sulit, 
bagi anak kita belum tentu sulit untuk 
dilakukan. Misalnya ketika ia harus jalan 
turun naik jurang yang curam, melalui 
jalan terjal, meluncur dari ketinggian di 
atas 10 M istilah kerennya fl ying fox, tidur 
di lantai berdesak-desakkan dll. 

Melatih Kompetensi Siswa
di Spelfa Camp

Sebagai lembaga pendidikan, SMP 
Al Falah Deltasari membuat program 
yang melatih siswa agar memiliki 
personal, social, dan spiritual competency. 
Program ini dikemas dalam kegiatan 
Spelfa Camp di Pondok Claket Indah 
yang diikuti oleh + 300 siswa kelas VII 
dan VIII. Program kegiatan yang lebih 
difokuskan pada studi lapangan ini, 
diharapkan mampu mengaktualisasikan 
potensi siswa untuk belajar mandiri, 
observasi, membuat laporan observasi, 
komitmen, percayaan diri, berani, 
semangat juang, sosialisasi dan 
peningkatan spiritualitas. 

Kita mengawali kegiatan dari lokasi 
penurunan peserta di Masjid Muhajirin 
Desa Mligi, dilanjutkan dengan salat 
Jumat dan berinfaq untuk masjid. 
Pengondisian jiwa yang dekat dengan 
Allah SWT akan mampu menyelesaikan 
segala rintangan dan tantangan yang 
menghadang. Kemudaian kita terus 
menuju tempat observasi tanaman 
wortel dan pemerahan susu sapi yang 
ditempuh dengan jalan kaki selama 
30 menit melalui jalan yang menanjak, 
terjal, turun naik jurang curam, serta 
pegunungan alam yang subur. Fisik dan 
mental prima akan sangat membantu 
untuk menyelesaikan tantangan dengan 
menyenangkan. Kata yang terucap 
hanya mengakui kebesaran Allah Yang 
Maha Kuasa Allahuakbar, Subhanallah. 
“Wah asyik sekali, acara kita menantang!” 
ujar Nur Khoriri.

Dalam 
melatih 
kesigapan, 
kedisiplinan dan 
kedekatan pada 
Allah SWT, kita 
mulai bangun 
jam 03.00 untuk 
bertahajut. Kita 
bermunajat 
astaaghfi rullah… 
pengakuan diri 
banyak berbuat 
salah dan dosa 
tumpah dalam 

hening malam memohon ampun pada 
ilahirobbi. Ya Allah ampunilah segala 
dosa-dosaku, dosa kedua orang tuaku, 
dosa guru-guruku dan teman-temanku. 
Jadikanlah kami hambamu yang salih 
dan berpretasi, kakak kelas kami kelas 
IX akan ujian nasional berilah mereka 
kemudahan dan nilai yang bagus 
sehingga bisa diterima di sekolah yang 
baik. Alunan doa dan kalimat-kalimat 
thoyibah terus mengalun dalam hati 
yang sejuk penuh keimanan dan 
berserah diri. 

Waktu terus bergulir hingga 
matahari mulai menampakkan diri, kita 
sudah senam dan bersiap-siap membuat 
masakan  untuk makan pagi. Ada yang 
membuat nasi goreng, mie rebus, 
sop wortel segar dan lain-lain. Kalau 
anak putri bisa memasak sudah biasa, 
sekarang di spelfa camp, semua siswa 
putri maupun putra harus bisa mandiri 
memasak dan menghidangkan masakan 
sendiri di meja dewan juri. Mulai dari 
rasa, kebersihan, dan kerapian penyajian 
dijadikan kriteria penilaian, tak lupa 
tentu juga yang halal.

Setelah makan pagi kita 
melanjutkan acara yang menantang 
keberanian, yaitu fl ying fox, meluncur 
dari atas bukit melayang di atas 
pepohonan, rasanya seperti terbang. 
Ketika kita melihat medannya, bulu 
kuduk pada merinding adrenalin naik, 
tapi karena kita dituntut untuk bisa dan 
berani, tidak ada kata mundur. Awalnya 
banyak yang tidak berani dan takut, 
setelah melihat teman-teman yang lain 
berani, rasa keinginan mencoba semakin 
kuat. Ada Habibie yang berbadan 
subur telah sukses meluncur, disusul 
oleh Alfi an yang takut dan tidak berani, 
akhirnya atas motivasi dari wali kelas 
Ustadz Hasan dan teman berani juga. 
Allahuakbar.

Kegiatan spelfa camp ini , sebagian 
kecil pelatihan untuk membentuk 
karakter building siswa agar memiliki 
kompetensi hidup yang baik dan tetap 
berpegang pada aqidah dan akhlak 
Islam yang mulia. Insya Allah. ( Indarto)

Memasak: Upaya wujudkan siswa mandiri
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Ditinggal orang tua dalam 
kondisi yatim merupakan 
kenyataan pahit yang 
harus diterima oleh anak-

anak yang masih belum dewasa. Jumlah 
mereka setiap tahun terus bertambah. 
Mereka terdapat tidak hanya di desa-
desa, tapi juga di kota-kota besar, di 
perkampungan-perkampungan nelayan, 
di gang-gang diantara jepitan gedung-
gedung bertingkat di kota metropolitan. 
Tak heran perhatian kepada mereka 
sangat dianjurkan oleh agama.

Bahkan dalam Qs al-Mauun 
ditegaskan bahwa orang yang 
melupakan anak yatim termasuk 
dalam golongan pendusta agama. 
Yang pasti, kesedihan selalu menerpa 
karena kasih sayang orang tua tidak 
lagi mereka dapatkan. Wajah yang 
penuh kepasrahan tercermin dari anak-
anak yang tinggal di panti asuhan at 
Tauhid, Waru Sidoarjo. Mereka memang 
selayaknya mendapatkan bantuan dan 
perlindungan dari yang mampu agar 
dapat hidup seperti anak-anak yang 
lain. Usia mereka belum memungkinkan 
untuk menghadapi sendiri seluk-beluk 
kehidupan ini dengan seimbang. 
Alhamdulillah, siswa kelas 9 SMP Al 
Falah mendapat kesempatan untuk 
silaturahmi mengunjungi anak-anak 
yang dikasihi nabi tersebut, tepatnya 
pada tangal 17 April 2009.  Karena 
jarak sekolah dengan panti tidak terlalu 
jauh, maka hanya butuh perjalanan 
seperempat jam untuk sampai ke lokasi 
di jalan Brigjen Katammso no 47. 

Berkah Yatim Jelang Unas
Berangkat dari sekolah pukul 

satu siang dan tiba pukul satu 
lebih seperempat menit. Setelah 
tiba, rombongan siswa dan guru 
pendamping disambut dengan lantunan 
hadrah shalawat Nabi. Ternyata, anak-
anak yatim tersebut lihai memainkan 
rebana berpadu kalimat-kalimat 
indah yang berisi pujian kepada Nabi 
Muhammad SAW.

dari panti.  Menariknya, acara tersebut 
menggunakan MC dwi Bahasa, Inggris 
dan Indonesia oleh Rifdia Rahma dan 
Radita Sinta. “Tujuan kedatangan kita ke 
sini adalah untuk menjalin silaturrahmi 
sekaligus mohon doa dari anak-anak yatim 
agar apa yang kita harapkan bersama 
dikabulkan oleh Allah,” ujar ustadz Sodikin 
saat memberi sambutan. 

Di penghujung acara, perwakilan dari 
sekolah, ustadz Sodikin, menyerahkan 
bingkisan berupa uang tunai kepada 
pengurus untuk digunakan bagi kegiatan 
dan kebutuhan yang bermanfaat bagi 
panti. Bukan masalah besar-kecilnya, 
tapi lebih pada keikhlasan untuk saling 
berbagi kepada sesama, terutama yang 
membutuhkan. Setelah itu, kepulangan 
para siswa disambut dengan jabat tangan 
hangat anak-anak yatim sebagai rasa 
terima kasih yang tak terhingga. “Senang 
banget, selain bisa berbagi, kita juga 
minta doa buat kesuksesan Unas, “ ujar 
Bella kelas 9-4 saat ditanya kesannya. 
“Senang, bisa kenalan sama anak-anak 
panti asuhan. Bersyukur kita lebih 
beruntung,” kata putri 9-4. Mereka juga 
memberi kerajinan tangan berupa gelang 
persahabatan yang terbuat dari bahan 
plastik.

Semoga amalan seperti ini menjadi 
tradisi yang terus mengakar di lingkungan 
sekolah Al Falah. Bukankah Rasulullah 
menjanjikan akan bersama orang-orang 
yang menyantuni anak yatim di surga? 
Jaraknya amat rapat, sama seperti jarak 
antara jari telunjuk dan jari tengah yang 
dipadukan. (abdillah)

Tak terlihat aroma kesedihan dari 
wajah mereka, justru anak-anak yatim 
yang diasuh oleh Kiai Anshari tersebut 
menyambut kedatangan siswa Al 
Falah dengan suka-cita. Panti tersebut 
mengasuh kurang lebih 45 anak yatim 
yang rata-rata tinggal di asrama. 
Kedatangan siswa SMP dan para guru 
juga disambut ramah oleh pengurus. 
Beberapa pendamping sempat 
berbincang dan mendengarkan tentang 
sejarah berdirinya panti. 

Dalam kunjungan tersebut ada 
beberapa agenda acara yang telah 
dipersiapkan, diantaranya adalah 
pembacaan ayat Al Quran dan sambutan 
dari kepala sekolah serta perwakilan 

Kunjungi Panti Asuhan :
Melupakan anak yatim termasuk

dalam  pendusta agama

Santuni anak yatim
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Doa adalah obat dan 
ibadah. Doa adalah bukti 
pengakuan seorang hamba 
kepada pencipta-Nya. 

Bukti bahwa manusia tidak memiliki satu 
kekuatan apapun. Doa juga sebagai satu 
cara untuk mendekatkan diri kepada 
Tuhannya serta menyembuhkan hati 
dari keraguan dan kesedihan serta 
membuka pintu rezeki, dan memberikan 
keberkahan dalam hidup bahkan dalam 
setiap sesuatu. 

Pagi Sabtu, 25 April 2009 suasana 
masjid Al Akbar Surabaya tampak ramai 
oleh suasana pemuda-pemudi dengan 
wajah yang penuh harap berkah yaitu 
terkabulnya doa. Mereka adalah para 
siswa SMP Al Falah Deltasari yang sedang 

Berdoa, Menata Hati
Untuk Meraih Prestasi

mengikuti acara doa bersama dalam 
rangka menghadapi Unas pada Senin 27 
April.  Acara dimulai dengan salat sunah 
dhuha, sambutan ketua komite, kepala 
sekolah dan doa bersama. 

Dalam sambutan ketua komite 
Bpk. H. Muchtar Basuki menyampaikan 
bahwa kesuksesan seseorang tidak akan 
lepas dari sebuah doa yang dipanjatkan 
seoraang hamba kepada Sang Kholiq 
yaitu Allah SWT. Sebagai wakil dari 
orang tua ucapan terima kasih yang 
besar atas didikan yang diberikan oleh 
ustadz-ustadzah dan permohonan 
maaf atas kenakalan putra-putri kami 
selama + 1000 hari menimba di SMP Al 
Falah, semoga menjadi anak yang salih 
salihah dan berprestasi. Sedangkan 
Kepala Sekolah Ustadz Sodikin 
dalam sambutannya diawali dengan 
menampilan slide rekaman kegiatan di 
sekolah selama kelas VII – IX, melihat 
slide rekaman mereka menampakkan 
wajah tersipu malu, bangga dan penuh 
gelak tawa. Karena  wajah mereka masih 
nampak lugu, lucu dan polos waktu 
acara MOS tiga tahun lalu. Sedangkan 
tingkah laku mereka di kelas IX sudah 
nampak lebih gagah, cantik dan 
dewasa serta penuh percaya diri. Dalam 
pesannya beliau menyampaikan untuk 
meraih sukses perlu minta doa restu, 

permohonan maaf kepada kedua orang 
tua dan ustadz-ustadzah, karena ridlo Allah 
adalah ridlo orang tua, sedang orang tua di 
sekolah adalah para guru.

Sebelum berdoa bersama, dzikir 
istighfar, tahmid, dan tahlil mengalun 
dengan sedu dan teratur penuh 
kekhusukan. Suasana hening dan khusuk 
merasuk dalam kalbu. Doa dzikir yang 
di pandu oleh ustadz Miftahul Ulum ini, 
berlanjut pada siswa diwakili oleh Bobby 
dan Arinda, mereka dalam doa penuh 
dengan penjiwaan yang menyentuh kalbu 
para guru dan orang tua, isak tangis mulai 
terdengar, linangan air mata menetes di 
pipi. Selain itu  doa ditutup oleh perwakilan 
dari wali murid yaitu Bpk. Ahmad.

Rasa haru semakin tak tertahankan 
ketika para siswa ini, bersungkem memohon 
maaf kepada kedua orang tua, tangisan 
berlinang air mata mengucur deras. Mereka 
menumpahkan segala perasaan hati, emosi 
yang selama ini terpendam. Dengan penuh 
rasa sayang, orang tua memberikan doa 
restu dengan tulus ikhlas. Begitu juga 
ustadz-ustadzah  memberikan dorongan 
spiritual dan semangat penuh percaya diri 
dalam menghadapi ujian nasional. Semoga 
dengan iringan doa dan persiapan yang 
matang mereka lancar menempuh ujian 
nasional dengan hasil maksimal. Amin 
(Indarto)

Ud’uunii astajib lakum (QS. Ghafi r:60), 
“mohonlah kamu kepada-Ku, 

‘niscaya Ku-kabulkan permohonanmu”.

Album SMP
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inta maaf pada orang tuanya, berharap ridho Allah 
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Mungkin ada yang lupa 
kalau Mei itu menjadi 
bulan pendidikan, 
sehingga bangsa 

Indonesia memperingati hari pendidikan 
di bulan Mei. Dunia pendidikan saat ini 
menjadi “sorotan” banyak pihak, baik dari 
sisi biaya, kualitas, maupun kebijakan 
pemerintah dalam hal memajukan 
pendidikannya, termasuk diantaranya 
ada kebijakan pendidikan gratis. 
Bahkan ada yang bergumam katanya 
pendidikan gratis, tetapi mengapa 
masih harus bayar ini itu. Terlepas dari 
itu semua yang penting kita harus tetap 
semangat belajar untuk menggapai 
mimpi yang tinggi hingga impian itu 
terwujud di alam nyata.

Pada bulan pendidikan ini, SMP 
Al Falah Deltasari menggelar kegiatan 
nonton bareng film laskar pelangi dan 
olympiade sastra se-Jawa Timur. Selasa, 
05 Mei yang lalu, seluruh siswa SMP 
Al Falah setelah salat duhur nonton 
bareng film Laskar Pelangi. Mereka 
berbondong-bondong memenuhi 
gedung bioskop dadakan, di ruang 
auditorium dan lab. bahasa SMP Al Falah 
Deltasari.

Pengurus OSIS mulai terlihat 
sibuk mengatur siswa untuk persiapan 
nonton film Laskar Pelangi. Sebagian 
siswa sudah ada yang menonton, tetapi 
mereka masih antusias untuk menonton 
lagi. “Lebih asyik ustadz, kalau kita 
nonton bareng-bareng teman” ujar 
Dara siswa kelas VIII-2. Pengurus OSIS 
juga mempersiapkan lembaran soal 
yang harus diisi oleh seluruh siswa. Soal 
harus dijawab sesuai dengan cerita film 
Laskar Pelangi, ada 10 item pertanyaan. 
Jawaban terbaik akan mendapat hadiah. 
Kreterianya jawaban sesuai dengan 
cerita film dan tulisan rapi mudah 
dibaca.

Film Laskar Pelangi hadir di negeri 
Indonesia sekitar 6 bulan yang lalu. 
Meski kita terlihat terlambat nonton 
film Laskar Pelangi, tetapi ruh semangat 
untuk belajar yang menggapai mimpi-
mimpi besar tidak luntur. Film ini 
menggambarkan kehidupan anak 
rakyat miskin yang bersemangat untuk 
sekolah di negeri yang kaya raya sumber 
daya alam tetapi tidak memperoleh 
pendidikan sebagaimana mestinya. 
Mereka tidak bisa menikmati pendidikan 
yang murah dan berkualitas. Padahal 

semua warga negeri ini ingin pintar dan 
berdaya guna. Dengan keterbatasannya 
mereka adalah sebagian kecil manusia 
seperti Lintang dan Ikal mampu tegar 
menghadang dan menghadapi badai 
besar kesulitan hidup. Kesulitan hidup 
telah menempa bertubi-tubi sehingga 
menjadi “karang” semangat juang yang 
kokoh untuk maju dan berkarya. Prestasi 
bisa diukir oleh mereka melalui, inspirasi, 
mimpi-mimpi, kerja keras dan semangat 
belajar. 

Nilai semangat dan inspirasi inilah 
yang kita harapkan bisa muncul pada 
siswa-siswa kita di SMP Al Falah, sehingga 
mereka yang serba berkecukupan materi 
ini mampu berbagi, meneladani semangat 
belajar, serta mewujudkan kejujuran 
akhlaqul karimah. Insa Allah. (Indarto)

Prestasi Bisa Diukir Melalui Mimpi-mimpi,
Kerja Keras, dan Semangat Belajar

Nonton Bareng:
Film Laskar Pelangi di Sekolah

Nonton Bareng: Film
 Laskar Pelangi di Sekolah
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Album SMP

SMP Al Falah Deltasari Sidoarjo 
menggelar olimpiade sastra 
untuk pertama kalinya bagi 
pelajar SD se-Jawa Timur, 

Sabtu, 23 mei 2009. Olimpiade tersebut 
menjadi menarik karena memang 
kompetisi di bidang sastra sangat 
jarang diadakan. Bukan hal yang asing 
mendengar perhelatan olimpiade 
matematika, sains, atau teknologi 
informasi. Tapi olimpiade sastra baru 
pertama kali dilaksanakan di lingkungan 
pendidikan dasar dan menengah, baik 
di tingkat Jawa Timur maupun Nasional. 
Olimpiade sastra kali ini tidak hanya 
memberi siswa-siswa SD kesempatan 
berkompetisi dalam bidang sastra, tapi 
juga belajar mengenai sastra sejak dini. 

“Kemampuan sastra perlu 
dikenalkan sejak dini. Bukan hanya 
untuk kecerdasan logika-matematika 
dan kinestetika semata, tapi juga 
kecerdasan estetika,” kata Ketua 
Lembaga Pendidikan Al Falah Surabaya, 
Prof. Dr. Ir. Achmad Jazidie, M.Eng 
saat menutup pelaksanaan olimpiade 
sastra. Tak tanggung-tanggung, panitia 
mendatangkan penyair D. Zawawi 
Imron untuk memberi pembekalan bagi 

SMP Pelopori Olimpiade Sastra
seluruh peserta tentang bagaimana 
mempelajari dan mengembangkan 
sastra sejak dini. 

“Ini bentuk kepedulian institusi 
pendidikan terhadap perkembangan 
sastra Indonesia,” kata penyair asal 
Sumenep. 

Sastrawan asal Madura ini 
menambahkan, sastra dibuat dengan 
tujuan menghaluskan budi pekerti bagi 
para pembacanya. Dengan membaca 
pengalaman orang lain yang tertuang 
dalam karya sastra, pembaca akan tahu 
mana yang baik dan buruk. Bahkan, 
menurut Zawawi, sastra dapat dijadikan 
sarana untuk menyuarakan kebenaran 
dengan santun. 

“Jika hal itu dikenalkan sejak dini 
pada anak-anak, bukan tidak mungkin 
akan lahir generasi yang santun dan 
berakhlak baik,” katanya. 

Selain itu, pelaksanaan olimpiade 
sastra se-Jatim ini mendapat dukungan 
penuh dari Balai Bahasa sebagai juri 
utama dan pemberian sertifi kat. Dalam 
kesempatan tersebut lomba diikuti 214 
peserta dari berbagai daerah, antara lain 
Sidoarjo, Surabaya, Bojonegoro, Kediri, 
Jombang, Mojokerto, Tuban dan Malang. 

Olimpiade terbagi dalam tiga kategori, 
yaitu baca puisi, mendongeng, dan 
menulis cerita pendek. 

Untuk kompetisi menulis 
cerpen, 92 peserta dari delapan 
kota/kabupaten diberi waktu 2 jam 
menyelesaikan karangan sepanjang 2-
5 halaman. Di kompetisi mendongeng, 
peserta sebanyak 40 murid dari enam 
kota/kabupaten diberi waktu bercerita 
selama 10 menit di atas panggung. 

Sedangkan lomba baca puisi 
diikuti 82 peserta dari tujuh kota/
kabupaten di Jawa Timur. Disiapkan 
total hadiah sebesar Rp. 7.050.000,- 
beserta tropy dari Gubernur Jawa 
Timur.

Ketua Panitia olimpiade 
sastra, Suyatno, S.Pd, menuturkan 
kegiatan tersebut merupakan salah 
satu wahana untuk berkompetisi 
dan berkreasi. Di samping untuk 
menjaring bakat dan minat serta 
menggali potensi siswa, khususnya di 
bidang sastra. 

“Ini adalah langkah awal untuk 
penjaringan potensi dan pembinaan 
sedini mungkin terhadap siswa-siswi 
yang berbakat.” (abdillah)

Penyair D. Zawawi Imron
saat memberikan pembekalan pada peserta
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Untuk mengikut lomba Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) 
tingkat provinsi ini tidak mudah, karena harus melalui 
seleksi yang cukup kompetitif. Amirul mulai meraih 
prestasi demi prestasi berawal dari kompetisi tingkat 

kecamatan dan kabupaten Sidoarjo. Amirul juga sering mengikuti 
lomba seni baca Al Quran disetiap even perlombaan yang diadakan 
oleh sekolah-sekolah Islam maupun oleh Dispendik Sidoarjo. 

Keberhasilan Amirul Taufi qul Hakim siswa kelas VIII-3 ini tak 
lepas dari kerja keras dan semangat berlatih. Misalnya ketika siswa 
yang lain sudah pulang ke rumah Amirul masih di sekolah mendapat 
bimbingan dari utadz Zuhri selaku guru Al Quran. Karena atas 
dasar rasa cinta kepada Al Quran, lelah capek setelah mengikuti 
pembelajaran di sekolah tidak terasa. “Dengan bimbingan secara terus 

menerus, penuh ketelitian, dan disiplin prestasi bisa diraih,” ujar 
Ustadz Zuhri. 

Setelah meraih juara I seni baca Al Quran di Dispendik 
Sidoarjo pada 7 Mei 2009, Amirul ditunjuk untuk 

mewakili kabupaten Sidoarjo pada MTQ tingkat 
Propinsi Jawa Timur di Asrama Haji Sukolilo. 

Perlombaan MTQ ini tentu mendapat perhatian 
lebih dari sekolah, selain misi dakwah juga 
membawa nama baik Kabupaten Sidoarjo. 
Selama persiapan untuk mengikuti perlombaan 
MTQ, sekolah melakukan pembinaan secara 
terus menerus. Ustadz Zuhri semakin intensif 
membimbingnya, dibantu utadzah Ita selaku 
wakasek kesiswaan yang pernah menjadi Juara 
MTQ Nasional.

Hari-hari yang dinanti akhirnya datang juga 
yaitu pada 23-25 Juni 2009 masuk karantina di 
Asrama Haji Sukolilo. Babak penyisihan lomba 
diumumkan pada malam hari di hari kedua, 
Amirul lolos masuk 5 besar dari 80 peserta se-
Jawa Timur.  Pada hari yang terakhir semakin 
menegangkan, pembina dan orang tua selalu 
harap cemas dengan iringan doa kepada Allah 
SWT. Pada hari terakhir yaitu 25 Juni diumumkan 
oleh dewan juri, Amirul dengan nomor peserta 
88 sebagai juara II. “Alhamdulillah, senang Ustadz 
meraih juara II di tingkat provinsi, rasanya lega 
latihan dan doa selama ini dapat prestasi,”ujar 
Amirul. 

Kita semua juga ikut senang atas prestasi 
ini, semoga di waktu yang akan datang prestasi 
yang lebih tinggi di tingkat nasional maupun 
internasional bisa kita raih. Lebih dari itu rasa 
cinta kita kepada Al Quran yang penuh ajaran 
mulia ini mampu kita amalkan dalam kehidupan 
sehari-hari. Amin. (Indarto)

Juara MTQ Jatim

Am
iru
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Prestasi
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Prestasi

Bahasa Inggris makin 
diperlukan dalam interaksi 
di dunia global. Kita 
berkomunikasi antara 

belahan dunia yang satu dengan yang 
lain seperti tidak ada batas lagi. Arus 
informasi dan komunikasi dengan 
sarana teknologi canggih dalam waktu 
hitungan detik bisa langsung terjadi.

Pada era yang semakin global 
SMP Al Falah Deltasari tentu tidak 
boleh ketinggalan. Berbagai upaya 
telah dilakukan, di antaranya 
pada dua tahun terakhir telah 
dibuka empat kelas bilingual. 
Muhammad Adrindra Hervie 
adalah satu diantara siswa 
kelas bilingual yang telah 
membuktikan kemampuan 
dalam berbahasa inggris. 

Juara I Olimpiade Bahasa Inggris
Remaja yang energik dan aktif ini biasa 
dipanggil dengan nama Ajie. Dalam 
berbagai even lomba Bahasa Inggris Ajie 
sering meraih juara. Seperti pada akhir 
bulan Februari ini, Ajie berhasil meraih 
juara I olimpiade Bahasa Inggris yang 
seleggarakan oleh salah satu lembaga 
pendidikan ternama di Surabaya. 

Pada even itu Ajie berhasil 
menyisihkan wakil 

dari berbagai 
sekolah negeri 

maupun 
swasta se-
Surabaya 
dan Sidoarjo. 
Pada 
berbagai sesi 
perlombaan 

Ajie hampir 
selalu 

memimpin 
dalam 

perolehan skor. 
Selain 

kemampuan 

berbahasa inggris, Ajie juga memiliki 
wawasan pengetahuan umum yang 
luas. Sehingga, ia lebih lancar dalam 
berargumentasi dan bercerita. “Ada 
yang disuruh bercerita tentang Negara 
Jepang, tetapi tidak lengkap dan hanya 
beberapa kata saja. Saya kebagian 
bercerita tentang Majapahit, kalau saya 
bercerita Negara Jepang ya banyak 
sekali yang bisa saya ceritakan,” ujar Ajie.

Dalam hal berbicara dengan 
Bahasa Inggris Ajie sudah lancar 
dan fasih, hampir seperti layaknya 
berbicara dengan Bahasa Indonesia. 
Konon toefl nya mencapai 450. Untuk 
menambah pengetahuan Ajie sering 
membaca buku-buku berhahasa 
Inggris meski ukurannya tebal-tebal. 
Ia sangat menyukai buku bacaan 
tentang teknologi pesawat terbang, 
kapal perang, dan persenjataan 
berat. Jika bertemu dengan guru 
Bahasa Inggrisnya di sekolah, Ajie 
selalu menggunakan bahasa inggris 
seperti layaknya guru dan murid 
yang berdiskusi sangat seru dan 
menyenangkan.

Kebiasaan berbahasa Inggris di Al 
Falah tidak hanya dimiliki oleh Ajie 

tetapi semua sudah mulai terbiasa 
berbahasa Inggris sesuai dengan 

kemampuannya. Semangat belajar 
Bahasa Inggris sudah ditunjukkan 
oleh sekolah, selain memberikan 

kursus pada semua guru, juga 
ada guru khusus pembimbing 
berbicara. Tujuannya agar 
seluruh warga SMP Al Falah 
Deltasari mau dan lancar dalam 
berbahasa Inggris.

Semoga semangat 
belajar Bahasa Inggris dan 
prestasi siswa SMP Al Falah 
Deltasari mampu menambah 
kompetensi dan akselerasi 
komunikasi agar menyerap 
banyak informasi dari seluruh 
dunia secara selektif. Amin.

M. Adrindra Hervie (Ajie)
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SMP Al Falah Raih 
The Best Photography
Dengan foto kamera, dunia ini 

rasanya bisa kita abadikan 
dalam gambar yang indah 
dan menarik. Kita dalam 

menjepret perlu kaidah akhlak karimah, 
karena hasil jepretan kita bisa menimbulkan 
image baik maupun buruk. Tidak hanya 
tulisan yang bisa di baca oleh orang, tetapi 
hasil jepretan kamera pun bisa dibaca oleh 
orang. Dalam banyak aspek kehidupan 
seringkali kita harus dihadapkan pada 
fenomena-fenomena dan peristiwa yang 

dengan dunia wartawan 
yang selalu memburu berita 
dan mengabadikan moment-
moment penting dan menarik. 
Dalam kegiatan  jurnalistik 
peserta selain mendapat 
pelatihan tulis menulis juga 
mendapat pelatihan fotografi .

Murid yang tergabung 
dalam ekstra jurnalis salah 
satunya adalah Hilwa Arif 
Mahfud. Beberapa bulan yang 
lalu dia ikut lomba frame 
foto yang diadakan Paskibra 
sebuah SMA Negeri di Sidoarjo 
dan mendapat gelar juara II. 
Kali ini gadis energik yang 
biasa disapa dengan Hilwa 
meraih gelar Sang The Best 
Photography dalam Festival 
Sport, Photography, and English 
di Sidoarjo. Perlombaan kali 
ini dilakukan selama setengah 
bulan, mulai 10 - 24 Maret 
2009. Setiap peserta mendapat 
kesempatan lima hari untuk 
mengambil gambar acara 
perlombaan foot salt. Hasil 
jepretan kamera yang terbaik 
dikumpulkan pada panitia dan 
dinilai oleh dewan juri. 

Selama lima hari Hilwa 
siswa kelas VIII-2 ini meliput 
acara perlombaan  foot 
salt. Perlombaan fotografi  
yang diikuti berbagai SMP 
se-Sidoarjo dan Surabaya 
ini cukup menarik karena 
banyak suporter foot salt yang 
memberikan semangat timnya 
dengan yel-yel yang atraktif.  
“Asyik juga Ustadz, sambil 
nonton kita bisa menyalurkan 
hobi foto-foto dengan 
teman-teman,” ujar Hilwa.  
Alhamdulilah, akhirnya menjadi 
the Best Photography. Setiap 
melakukan sesuatu dengan 
rasa senang tanpa beban insya-
Allah kita akan memperoleh 
hasilnya. Semoga prestasi 
ini senantiasa memberikan 
dorongan semangat dan bekal 
yang terbaik bagi kita semua. 
Amin. (Indarto) 

menuntut ketajaman berpikir dan bertindak. 
Ibarat sebuah pisau, ketajaman mengambil 
gambar pun perlu senantiasa diasah agar kita 
selalu bisa mendapatkan gambar yang bernilai 
seni dan tidak menyimpang dari pegangan 
hidup kita yaitu akidah Islam. 

SMP Al Falah memang memberikan 
wadah yang luas dalam mengembangkan 
kreativitas yang di kemas dalam kegiatan 
ekstrakurikuler. Lebih dari 10 ekstrakuler yang 
diadakan di sekolah, salah satunya adalah 
ektrakurikuler jurnalistik. Jurnalistik identik 
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SMP Al Falah
Juara LKTI Jawa Timur

SMP Al Falah Deltasari, sepertinya 
tidak pernah sepi dari prestasi. 
Setiap ada even perlombaan 
yang diikuti oleh siswanya selalu 

memperoleh gelar juara, baik itu juara 
umum, juara pertama ataupun juara 
harapan. Predikat juara dan prestasi 
ini, bukan sesuatu yang kebetulan, 
melainkan melalui sebuah proses 
pembinaan yang dipersiapkan untuk 
menjadi sang juara. 

Guru-guru di Lembaga Pendidikan 
Al Falah berusaha mencurahkan 
bimbingan yang tulus dan ikhlas pada 
semua anak didiknya. Bimbingan ini 
adalah bagian dari dakwah, agar mereka 
dalam menjalani kehidupan ini tetap 
pada jalur yang lurus. Begitu juga 
dalam bimbingan untuk berprestasi 
yang diberikan oleh ustadz/ustadzah, 
alhamdulillah, berhasil mengantarkan 
siswa  kelas VIII-2 yang diwakili oleh Kiki, 
Valya dan Afrista meraih juara harapan 
II pada Olimpiade LKTI (Lomba Karya 

terobati dengan juara di tingkat Jawa 
Timur,” ujar Kiki.

Dalam perlombaan ini, mereka 
berhasil menyisihkan lebih dari 130 
peserta dari berbagai SMP negeri dan 
swasta di Jawa Timur. Pada babak 
penyisihan tersaring 15 peserta dan 
SMP Al Falah lolos dua regu dari tiga 
regu yang dikirim. Kemudian mereka 
adu presentasi dan argumentasi 
untuk menjawab pertanyaan dewan 
juri. Karya ilmiah yang diberi judul 
Solusi Efi sien Menanggulangi 
Pemanasan Global ini akhirnya 
berhasil memperoleh juara harapan II. 
“Dalam makalah kami memaparkan 
paling tidak ada 50 solusi untuk 
menanggulangi pemanasan global” 
ujar Valya. Semoga semangat dan 
prestasi karya tulis ilmiah ini, mampu 
memberikan inspirasi kepada kita 
semua untuk selalu berkarya yang lebih 
baik dan bermutu daya guna. Amin. 
(Indarto)

Tulis Ilmiah) tingkat Jawa Timur yang 
diadakan oleh SMA Khadijah Surabaya. 

SMP Al Falah mengirim tiga regu 
untuk mengikuti olimpiade ini, mereka 
adalah siswa kelas bilingual yang 
memiliki semangat dan antusias untuk 
berjuang meraih prestasi. Perjuangan 
mereka patut kita hargai, dalam waktu 
yang relatif singat yaitu 4 hari karya 
ilmiah mampu di selesaikan. Untuk 
bahan referensi mereka memanfaatkan 
fasilitas internet dan perpustakaan 
di sekolah. Karena dirasa referensi 
perpustakaan tentang Global Warming 
belum cukup, mereka memburu referensi 
di perpustakaan daerah dan kota . “Kita 
setelah pulang sekolah langsung ke 
perpustakaan daerah, eh.. baru sebentar 
cari-cari buku udah di “usir” petugasnya, 
mbak perpusnya udah mau tutup” ujar 
Valya. Afrista mencerikan juga setelah 
perpus daerah tutup kita pergi ke 
perpustakaan kota hingga menjelang 
magrib. “Alhamdulilah usaha kita udah 

Prestasi
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Ruang BK

Bapak dan ibu yang terhormat, 
Anak adalah amanah 
Allah yang harus kita jaga, 
asuh dan didik agar selalu 

tetap dalam fi trahnya. Mendidik anak 
zaman sekarang gampang-gampang 
susah. Di rumah kita didik dengan baik 
tetapi di luar rumah lingkungan tidak 
mendukung apa yang telah diajarkan 
orang tuanya. Setiap anak telah dibekali 
kecerdasan yang luar biasa hanya saja 
semua tergantung bagaimana orang 
tua memberikan stimulus agar dapat 
berkembang optimal. Anak ibaratnya 
intan berlian yang harus digosok-gosok 
(diasah) agar kecerdasannya semakin 
meningkat. Demikian anak ibu dan bapak, 
pastinya memiliki potensi yang luar biasa. 
Potensi tersebut akan tampak jikalau 
penanganannya tepat. 

Sekarang marilah kita bahas satu 
persatu. Pertama, kita teliti faktor anak 
itu sendiri (faktor endogen). Sesuai 
data-data yang ada saya berkesimpulan 
bahwa kecerdasan putera ibu dan bapak 
tersebut sekurang-kurangnya normal 
(IQ 90-110). Bahkan mungkin lebih dari 
normal. Namun, untuk memastikannya 
coba diteskan. Hal ini perlu, sebab 
pada waktu ini telah sampai waktunya 
sebagai orang tua perlu mengetahui 
kecerdasan anaknya. Sehingga, orang tua 
dapat mengarahkan dengan tepat pola 
pendidikan anak.

Kedua, cari sebab-sebab 
kemalasannya belajar, sebab tidak jarang 
anak yang malas itu disebabkan karena 
kecerdasan yang rendah, sehingga kurang 
lancar dalam mengikuti pelajaran. Atau 
mungkin juga rasa rendah diri, yang 

Anak Saya Tidak Rajin Belajar

merasa kemampuannya dibawah teman-
temannya. Akibatnya tidak senang sekolah 
atau malas sekolah, termasuk malas belajar. 

Ketiga, bagaimana kesehatannya? 
Mungkin anak menjadi malas karena 
adanya kelainan-kelainan dalam tubuhnya. 
Bagaimana dengan gizinya? Bagaimana 
dengan indera terutama mata dan telinga 
anak? Apabila mengalami gangguan maka 
segera periksakan ke dokter agar segera 
tertangani.

Berikutnya, kita akan membahas 
faktor exogin (luar). Misalnya, sikap 
orang tua dalam mendidik anak yang 
memanjakan. Karena terbiasa dimanjakan 
maka anak lemah dalam kemauannya 
alias malas, belum dapat mandiri dan lain 
sebagainya. Bagaimana dengan gurunya? 
Apakah selama ini sikap guru ketika 
mengajar sudah simpatik, menarik dan 
menyenangkan? 
Setelah memahami hal tersebut diatas, 

coba puteranya diidentifi kasi. Kira-kira 
apa penyebabnya ia malas belajar?. 
Selanjutnya, marilah kita bicarakan 
cara-cara mengatasinya. Usaha yang 
mungkin dapat diusahakan adalah:

1. Pertama kali periksakan keadaan 
jasmani secara menyeluruh baik 
indera maupun makanannya. Bila ada 
gangguan segera diperiksakan.

2. Teskan kecerdasannya, bila hasilnya 
cukup/baik maka kemalasan berarti 
bukan karena lemah otak. Kecerdasan 
tiap-tiap anak berbeda, ada yang 
di akademiknya dan ada pula non 
akademiknya. Apabila. kurang di 
akademiknya, pasti si anak memiliki 
kecerdasan yang lain misalnya 
olahraga, menyanyi, menggambar dan 

sebagainya. Cobalah kecerdasan tersebut 
dikembangkan lebih mendalam.

3. Meningkatkan frekuensi komunikasi 
dengan gurunya, agar apa yang 
disampaikan/diajarkan di sekolah seiring 
sejalan dengan ketika di rumah. 

4. Berilah motivasi (pembangkit semangat), 
dapat dengan memberikan reward ketika 
anak berbuat baik secara verbal (pujian 
dan sebagainya) maupun non verbal 
(hadiah). Usahakanlah untuk menemani 
belajar anak meskipun hanya sebentar, 
agar semangat belajar anak semakin 
meningkat. Sikap memanjakan harus 
dikurangi sedikit demi sedikit, kalau 
perlu melibatkan anak untuk membantu 
pekerjaan di rumah yang semestinya 
disesuaikan usianya. Tugas-tugas yang 
diberikan harus semakin lama meningkat 
dari sederhana sampai agak berat. 
Disamping itu perlu dibiasakan disiplin 
yang baik, karena dengan latihan disiplin 
tersebut berarti latihan berkemauan.

5. Coba carikan teman belajar, diharapkan 
akan timbul semangat belajar karena 
timbul persaingan ingin menjadi yang 
terbaik.

Semoga apa yang telah dipaparkan di 
atas, dapat membantu dalam mengatasi 
kemalasan anak ibu dan bapak. Semoga, 
Allah meridlai aktivitas yang ibu lakukan 
dan diberi kesabaran karena perubahan 
memerlukan proses yang tidak instan. Allah 
tidak akan membebani di luar kemampuan 
Ibu dan Bapak, saya percaya dan yakin 
pasti Ibu dan Bapak mampu melaksanakan 
amanah ini dengan baik. 

Asalamualikum warahmatullahi Wabarakatuh,
Ustadzah, Anak kami berumur 7 tahun. Setiap pulang dari sekolah ia terus bermain  ataupun menonton televisi. Kadang-kadang 

pulangnya sampai sore, sehingga pada malamnya ia kurang bersemangat belajar bahkan tidak mau belajar. Baru mau belajar apabila 
diancam/ ditakuti, itupun belajarnya ogah-ogahan. Nilainya rata-rata kurang dari 6, sehingga kami merasa kewalahan akan kemalasan 
anak saya tersebut. Mohon bantuannya, bagaimana cara agar anak kami menjadi rajin belajar. Atas bantuannya kami mengucapkan 
banyak terima kasih.

Wassalamu Alaikum warahmatullahi Wabarakatuh, Wali MuridAl Falah.

Waalaikum salam warahmatullahi Wabarakatuh,

Zhahroh Kurnia, S.Psi
(Guru BK SD Al Falah)

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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Merupakan kebahagian 
tersendiri bagi orang 
tua apabila mempunyai 
putra-putri yang punya 

karakter; segera menunaikan salat wajib 
begitu tiba waktunya, gelisah apabila 
menunda salat wajib, gemar mengikuti 
salat berjamaah, merasakan ibadah 
sebagai kebutuhan bukan beban, 
selalu melakukan thoharah dengan 
benar,menyesal bila melewatkan 
satu hari tanpa membaca Al quran, 
menunaikan minimal satu macam 
salat sunah setiap hari, selalu berdoa 
dan berdzikir sesuai dengan situasi 
yang melingkupi dan menunaikan 
puasa Ramadan setiap tahun. Semua 
ini adalah bentuk istiqomah dalam 
beribadah. Begitu pentingnya sifat 
istiqomah yang harus miliki seseorang, 
sehingga Lembaga Pendidikan Al Falah 
menjadikannya bagian dari  jaminan 
mutu kelulusan.

Istiqomah adalah sebuah komitmen 
dalam menjalankan satu program untuk 
menuju satu tujuan. Istiqomah itu 
mengandung: 1) konsisten, sehingga 
secara terus menerus apa yang 
dianggap baik itu dijalankan, 2) tahan uji 
kepada godaan-godaan yang mungkin 
menjadi penghambat,  menjadi 
halangan kita sampai pada tujuan yang 
cita-citakan. Dalam kaitan dengan fokus, 
hidup ini dianjurkan oleh agama kita 
untuk memiliki tujuan. Allah berfi rman 
bahwa tidak diciptakan jin dan manusia 
kecuali untuk beribadah pada-Nya. Itu 
tujuan hidup kita. Kemudian juga Allah 
mengingatkan bahwa kita diturunkan 
ke bumi sebagai umat yang terbaik. 
Apa syaratnya untuk menjadi ummat 
yang terbaik? Syaratnya adalah fokus 
kepada sesuatu yang menjadi cita-cita 
hidup kita karena hal itu yang akan 
menggerakkan seluruh hidup kita ke 
arah cita-cita tersebut. Kalau gak tahu 
apa yang dituju, pasti akan goyah. Dapat 
ujian sedikit sudah limbung.

Istiqomah,
Kunci Sukses Dunia Akherat

Oleh:  Abdul Aziz

Istiqomah itu menyertai keimanan. 
Iman naik dan turun, ujian datang dan 
pergi. Lalu bisa juga disebut bahwa 
istiqomah itu salah satu ciri keimanan 
kita teruji atau tidak. Ketika kita tidak 
istiqomah, bisa dikatakan memang 
bahwa keimanan kita tidak teruji dengan 
baik. Memang istiqomah menjadi 
suatu kondisi, suatu benteng untuk 
menunjukkan ketundukan kita kepada 
Allah. Indikator keberagamaan kita 
atau ketakwaan itu memang ada pada 
sikap istiqomah. Menjalankan sesuatu, 
sendirian atau ramai-ramai, diberi reward 
tidak diberi reward, sikapnya sama saja. 
Itulah sikap orang yang istiqomah, yang 
dibalut dengan perilaku ikhlas sebagaii 
hamba.

Dalam suatu hadis diceritakan, 
sahabat Abdullah Al-Tsaqafi  meminta 
nasihat kepada Nabi Muhammad 
Saw agar dengan nasihat itu, ia tidak 
perlu bertanya-tanya lagi soal agama 
kepada orang lain. Lalu, Rasulullah saw 
bersabda, ‘’Qul Amantu Billah Tsumma 
Istaqim’’ (Katakanlah, aku beriman 
kepada Allah, dan lalu bersikaplah 
istiqamah!). (H.R. Muslim)

Hadts tersebut mengajarkan kita 
untuk senantiasa beriman kepada Allah 
swt serta menjalani semua perintah-
Nya. Orang yang tidak memiliki 
sifat istiqomah  sangatlah merugi 
karena akan sia-sia semua usaha dan 
perjuangannya.

Kiat-kiat Mewujudkan Sikap Istiqomah
1. Mengikhlaskan niat semata-mata 

hanya karena Allah swt. Ketika 
beramal, tiada yang hadir dalam jiwa 
dan pikiran kita selain hanya Allah. 
Karena keikhlasan merupakan pijakan 
dasar dalam bertawakal kepada 
Allah. Tidak mungkin seseorang akan 
bertawakal tanpa diiringi rasa ikhlas.

2. Bertahap dalam beramal. Ketika 
menjalankan suatu ibadah, kita 
hendaknya memulai dari sesuatu 

yang kecil namun rutin. Bahkan 
sifat kerutinan ini jika perlu, harus 
dipaksakan. Kerutinan inilah yang 
insya-Allah menjadi cikal bakalnya 
keistiqamahan.

3. Diperlukan adanya kesabaran. Karena 
untuk melakukan suatu amalan yang 
bersifat kontinyu dan rutin, memang 
berat sehingga kadang tersa malas. 
Oleh karenanya diperlukan kesabaran, 
guna menjalankan ibadah yang 
istiqamah.

4. Istiqamah tidak dapat direalisasikan 
melainkan dengan berpegang teguh 
terhadap ajaran Allah Swt.

5. Istiqamah juga sangat terkait erat 
dengan tauhidullah. Oleh karenanya 
dalam beristiqamah seseorang benar-
benar harus mentauhidkan Allah dari 
apapun. Karena mustahil istiqamah 
direalisasikan, bila dibarengi dengan 
kemusyrikan, meskipun sangat kecil, 
seperti riya. Menghilangkan sifat riya 
dalam diri kita merupakan bentuk 
istiqamah dalam keikhlasan.

6. Istiqamah juga akan dapat 
terealisasikan, jika kita memahami 
hikmah atau hakekat dari ibadah 
ataupun amalan yang kita lakukan 
tersebut. Sehingga ibadah tersebut 
terasa nikmat kita lakukan. Demikian 
juga sebaliknya, jika kita merasakan 
kehampaan atau kegersangan dari 
amalan yang kita lakukan, tentu hal 
ini menjadikan kita mudah jenuh dan 
meninggalkan ibadah tersebut.

7. Istiqamah juga akan sangat terbantu 
dengan adanya amal jama’i. Karena 
dengan kebersamaan dalam beramal 
islami, akan lebih membantu dan 
mempermudah hal apapun yang 
akan kita lakukan.

8. Memperbanyak membaca dan 
mengupas keistiqamahan para Nabi, 

Artikel
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sahabat dan orang-orang shaleh 
dalam meniti jalan hidupnya, 
kendatipun berbagai cobaan dan 
ujian yang sangat berat menimpa 
mereka. Jusrtru mereka merasakan 
kenikmatan dalam menjalani 
kehidupan yang penuh dengan 
cobaan tersebut.

9. Memperbanyak berdoa kepada 
Allah, agar kita semua dianugerahi 
sifat istiqamah. Karena kendatipun 
usaha kita, namun jika Allah tidak 
mengizinkannya, tentulah hal 
tersebut tidak bisa.

Buah Is�qamah
Istiqamah memiliki beberapa 

keutamaan, diantaranya adalah :
1. Merupakan jalan menuju ke surga. 

“Sesungguhnya orang-orang 
yang mengatakan, “Tuhan kami 
ialah Allah,” kemudian mereka 
meneguhkan pendirian mereka, 
maka malaikat akan turun kepada 
mereka (dengan mengatakan), 
“Janganlah kamu merasa takut 
dan janganlah kamu merasa sedih, 
dan bergembiralah kamu dengan 
(memperoleh) surga yang telah 
dijanjikan Allah kepadamu” (Q.S. 41: 
30)

2. Merupakan satu bentuk sifat atau 
perbuatan yang dapat mendatangkan 
motivasi dan pertolongan Allah Swt.

3.  Merupakan amalan yang paling 
dicintai oleh Allah Swt. Dalam 
sebuah hadits digambarkan, dari 
Aisyah R.a., bahwa Rasulullah Saw. 
bersabda, “Berbuat sesuatu yang 
tepat dan benarlah kalian (maksudnya 
istiqamahlah dalam amal dan 
berkatalah yang benar/jujur) dan 
mendekatlah kalian (mendekati 
amalan istiqamah dalam amal dan 
jujur dalam berkata). Dan ketahuilah, 
bahwa siapapun diantara kalian 
tidak akan bisa masuk surga dengan 
amalnya. Dan amalan yang paling 
dicintai Allah adalah amalan yang 
langgeng (terus menerus) meskipun 
sedikit (H.R. Bukhari).

4. Merupakan pengamalan dari sunnah 
Rasulullah Saw.

5. Merupakan ciri mendasar orang 
mukmin. Dalam sebuah riwayat 
digambarkan, dari Tsauban 
R.a, Rasulullah saw. bersabda, 
‘istiqamahlah kalian, dan janganlah 
kalian menghitung-hitung. Dan 
ketahuilah bahwa sebaik-baik amal 
kalian adalah shalat. Dan tidak ada 

yang dapat menjaga wudlu (baca 
istiqamah dalam whudlu, kecuali 
orang mukmin) (H.R. Ibnu Majah)

Ciri-ciri orang yang memiliki sifat 
istiqomah
• Konsisten dalam memgang teguh 

aqidah tauhid
• Konsisten dalam menjalankan ibadah 

baik mahdoh atau ghoiru mahdoh.
• Konsisten dalam menjalankan syariat 

agama, baik berupa perintah maupun 
larangan

• Konsisten dalam bekerja dan 
berkarya, dengan tulus dan ikhlas 
karena Allah swt.

• Konsisten dalam memperjuangkan 
kebenaran dan keadilan

Allah Swt menjanjikan balasan 
yang besar kepada orang-orang yang 
istiqomah. “Sesunguhnya orang-orang 
yang mengatakan, ”Rab kami ialah Allah”, 
kemudian mereka tetap istiqomah 
maka tidak ada kekhawatiran terhadap 
mereka dan mereka tiada (pula) berduka 
cita. Mereka itulah penghuni-penghuni 
surga, mereka kekal di dalamnya; 
sebagai balasan atas apa yang telah 
mereka kerjakan (Q.S. Al-Ahqaf: 13-
14). Semoga kita bisa istiqamah dalam 
segala hal kebaikan. Amin.

Ust. Abdul Aziz saat memimpin halaqoh
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Dulu, ketika saya masih 
sekolah, saya mendapati 
bahwa guru itu akronim 
dari digugu lan ditiru 

(diperhatikan dan dicontoh). Tetapi 
betapa terkejutnya saya, seandainya 
mendengar anak-anak kita mengatakan 
bahwa guru itu singkatan dari nek 
minggu turu (kalau hari minggu, tidur). 
Akan miris hati saya. Akan seperti itukah 
cara pandang mereka terhadap guru? 

Guru Tak Hanya Mengajar
Tetapi Juga Mendidik

Beliau juga yang melahirkan istilah Ing 
Ngarso Sung Tuladha, Ing Madya Mangun 
Karsa, Tut Wuri Handayani. (kira-kira 
begini artinya: di depan memberi 
teladan, di tengah menciptakan 
peluang untuk berprakarsa, di belakang 
memberi dorongan). Bahkan tiga kata 
terakhir tertulis pada logo Depdiknas 
kita. Sungguh, suatu motto yang luar 
biasa.  Memang, Ki Hajar Dewantara 
tidak begitu saja merangkai kalimatnya, 

menanyakan tentang cita-cita. Berbagai 
macam profesi mereka sebut, tetapi ada 
satu hal yang membuat saya tersenyum 
kecut. Hanya ada dua diantara 75 murid 
yang ingin menjadi guru ketika sudah 
besar nanti. Benar, hanya dua dan ini 
tidak salah ketik ataupun  salah lihat. 
Barangkali, bagi mereka guru adalah 
profesi pilihan terakhir. Kalau sudah 
tidak bisa jadi apa-apa ya jadi guru 
saja. Dan mudah-mudahan ini hanya 

Artikel

Oleh: Kartika Nawangsasi, S.Si.

Apakah kedatangan guru pada hari 
Senin sampai Sabtu ke sekolah sebagai 
prasyarat saja untuk mendapatkan 
materi? Sekerdil itukah produktivitas 
guru?  Lalu kemana perginya  tanggung 
jawab, dedikasi dan gelar pahlawan 
tanpa tanda jasa? Berawal dari plesetan 
singkatan guru dan pertanyaan-
pertanyaan di atas, saya berniat 
memulai tulisan ini. Bukan bermaksud 
menggurui, ini sekedar berbagi.

Menoleh kepada sejarah lahirnya 
pendidikan di Indonesia, kita tidak bisa 
berpaling dari peran Ki Hajar Dewantara. 

ada pemahaman yang mendalam. 
Terpaut sekitar seabad antara kalimat 
itu pertama kali lahir sampai hari ini, 
marilah coba kita cermati beberapa 
hal yang terjadi pada rentang waktu 
tersebut. 

Guru Adalah Profesi yang Mulia
Sebelumnya, ada baiknya saya 

sedikit bercerita tentang kisah yang 
terjadi di sekolah kita yang tercinta 
ini. Beberapa waktu yang lalu wali 
kelas 6, mendata murid-murid dengan 
daftar pertanyaan yang salah satunya 

prasangka saya saja. Padahal, di masa 
perang dan dimulainya pergerakan 
bangsa, guru adalah profesi yang sangat 
mulia. Sampai-sampai muncul sebutan 
Den Mas Guru. Apa sebenarnya yang 
terjadi? 

Saya pribadi memang belum 
lama berprofesi sebagai guru. Tetapi 
jujur, sebenarnya saya punya pilihan 
profesi yang lain. Namun saya lebih 
memilih menjadi guru karena saya bisa 
mencium aroma pahala pada profesi 
ini. Nah, ketika saya mengubah konsep 
berpikir saya tentang profesi ini, ternyata 

Guru : Mendidik Kedisiplinan Siswa dan Tanggung Jawab
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dampaknya sungguh luar biasa. Saya 
melihat, mendengar dan merasakan 
sendiri betapa pentingnya profesi 
ini. Tak ada yang bisa dihasilkan oleh 
suatu bangsa jika tidak ada generasi 
penerusnya yang mau belajar.

Profesi guru menjadi profesi kelas 
dua dalam pandangan masyarakat 
kita, bukan  karena profesi ini tidak lagi 
menjadi  mata rantai yang penting, 
tetapi lebih kepada sikap yang 
dimunculkan oleh –kalau boleh saya 
sebut oknum- guru. Merendahkan 
diri dengan melakukan perbuatan-
perbuatan yang tidak perlu. Guru yang 
hanya mendidik dan hanya mendidik  
justru mendapat julukan “Oemar Bakri”. 
Memang, guru tidak hanya menjadi 
guru ketika berada di dalam kelas, tetapi 
dia tetap menjadi guru ketika berada 
di jalan, rumah, dapur bahkan ketika 
berhenti mengajar, profesi guru tetap 
melekat. 

Tanggungjawab dan Dedikasi 
Oh ya, tiba-tiba saya teringat 

tentang seorang sahabat yang 
bercerita tentang kisah suaminya. 
Suaminya ditanya temannya, “Istrimu 
kerja apa?” Suami sahabat saya itu 
menjawab,”Jadi guru”. Lalu temannya 
menyambung, “Ooh jadi guru?” Lalu 
dengan cepat suami sahabat saya 
itu menambahkan kalimatnya, ”Tapi 
istriku bukan guru yang biasanya.”  Ya, 
rupanya ada anggapan yang beredar 
bahwa guru itu adalah pekerjaan yang 
sederhana, mudah dan siapa saja bisa 
melakukannya. Suami teman saya itu 
tahu, bahwa istrinya sangat berdedikasi 
pada pekerjaannya dan amat mencintai 
anak didiknya. Kekhawatiran terhadap 
ketidakbiasaan mereka dalam 
mengerjakan soal, problem keseharian 
anak, keinginan memberi yang terbaik, 
rupanya selalu  menjadi bagian dalam 
diskusi suami-istri ini, dan bahkan 
sesekali disertai dengan linangan air 
mata. Ini bukanlah pekerjaan yang 
mudah dan sepele, namun alhamdulillah 
di sekolah kita bukan beliau seorang 
yang seperti itu. Saya juga yakin ada 
banyak guru lain yang berada di luar 
sekolah kita yang juga punya semangat 
juang dan dedikasi yang tinggi. Jangan 
salahkan masyarakat ketika mereka 
menggeneralisasikan pendapat 
bahwa ada dua standar yang berbeda 

yaitu guru yang biasa dan guru yang 
luar biasa. Itu adalah cerminan dari 
sikap yang ditunjukkan atau paling 
tidak, tampak dalam keseharian kita. 
Ketepatan waktu, kedisiplinan, kerapian 
admisnistrasi adalah sebagian kecil dari  
mata air yang  akhirnya bermuara pada 
sikap, tanggung jawab, dan dedikasi.

Guru Juga Manusia 
Guru adalah seseorang yang banyak 

tahu segala. Stigma ini mestinya segera 
diubah. Guru adalah manusia biasa yang 
juga mempunyai banyak kekurangan. 
Guru bukan malaikat yang selalu benar. 
Kemajuan zaman menjadikan anak didik 
kita terkadang tahu terlebih dahulu 
dibandingkan guru. Dalam sepersekian 
detik, ada berita dan ilmu baru yang 
berkembang. Mempertahankan 
pendapat secara serampangan justru 
bisa menjadi pemicu berkurangnya 
rasa hormat mereka terhadap gurunya. 
Menyikapi hal seperti ini, tidak ada 
salahnya kalau kita “menjanjikan” 
jawaban atas persoalan yang ada. 
Konsekuensi logisnya adalah menjaga 
agar kita dapat mempertahankan 
kecepatan “berlari” supaya jarak yang 
terjadi antara kita dan anak didik tidak 
terlalu jauh. Jangan gaptek (gagap 
tekhnologi), perluas bacaan, perlebar 
mata dan telinga.

Produktif
Produktif adalah kemampuan 

seseorang untuk menghasilkan sesuatu. 

Almarhum nenek saya adalah penjual 
roti. Beliau hampir setiap hari selalu 
membuat roti. Roti kacang dan roti 
selai. Seumur hidupnya beliau sangat 
produktif. Namun tiap hari yang dibuat 
ya hanya roti kacang dan roti selai 
saja. Produktif tapi monoton. Produktif 
tapi tidak ada sesuatu yang baru. Ya, 
kita tidak boleh hanya produktif saja 
tetapi harus disertai dengan inovasi. 
Kejenuhan anak-anak dalam menyerap 
materi adalah salah satu problem utama 
yang dialami oleh guru. Apalagi kalau 
waktunya di jam-jam terakhir. Biasanya 
sebuah inovasi, sesuatu yang baru, 
diminati oleh anak-anak. Jadikan hari 
minggu menjadi proyek kita untuk 
menghasilkan sesuatu yang inovatif. Jadi 
tidak ada lagi  minggu turu.

Pahlawan Tanpa Tanda Jasa
Jangan pernah takut kehilangan 

gelar itu, karena kita memang tidak 
pernah memakainya. Derajat kita akan 
jauh lebih mulia kalau kita berlapang 
dada mengubah stigma, mengalirkan 
mata air dedikasi, bertanggungjawab, 
terus produktif dan selalu berinovasi. 
Kita akan menjadi pendidik yang 
baik, bukan sekedar mengajarkan 
ilmu kepada anak-anak kita. Biarkan 
penghormatan dan gelar terhadap guru 
itu timbul dengan sendirinya dalam diri 
mereka, anak-anak didik kita. Tak perlu 
dijepitkan di dasi atau menjadi hiasan 
manis yang disematkan di jilbab kita.

Guru inovatif, Mendidik Siswa Kreatif 

Edisi 34  I  XI  I 2009   I    37

IS
SN

 : 
20

85
-2

18
5



38    I   Media Pendidikan Al FalahGi
vi

ng
 th

e B
es

t E
du

ca
tio

n 
fo

r t
he

 N
ex

t M
os

le
m

 G
en

er
at

io
n

IS
SN

 : 
20

85
-2

18
5

Artikel

Dalam kehidupan sehari-hari, 
seringkali kita melihat seorang 
anak yang mencoba mengutak-
atik mainan, membongkar untuk 

kemudian memasangnya kembali. Sering juga 
kita mendengar mereka bertanya tentang 
berbagai hal baru yang belum diketahuinya. 
Percobaan dan pertanyaan mereka memang 
khas kanak-kanak. Lalu apa istimewanya? 
Memang tidak ada yang istimewa. 
Keistimewaannya tergantung bagaimana kita 
menyikapi perilaku mereka. 

Bagi para guru, perilaku kanak-kanak 
merupakan potensi luar biasa yang tidak boleh 
dimatikan. Bukankah hal itu adalah karunia 
Allah SWT yang harus dikembangkan? Itulah 
istimewanya. Itulah kreativitas.

Kreativitas, menurut beberapa ahli, 
adalah kemampuan seseorang dalam 
mengkombinasikan beberapa data dan unsur-
unsur pendukung yang ada untuk kemudian 
mampu memecahkan masalah berdasarkan 
informasi serta menemukan keragaman solusi 
dan mengoperasikan solusi tersebut secara 
luwes, lancar, dan orisinal. Kreativitas akan 
muncul pada diri seseorang bila ada tantangan 
baru yang solusinya tidak bersifat rutin.

Pada dasarnya kreativitas dapat dibentuk 
dan dilatih dalam proses pembelajaran. 
Sebagaimana kreativitas dapat pula dimatikan 
dalam proses yang sama. Maka, yang perlu 
menjadi perhatian bagi orang tua, terutama 
para guru sebagai prosesor utama dan agen 
sosialisasi di sekolah, adalah memerhatikan 
dengan seksama bagaimana proses 
pembelajaran berlangsung. 

Tetapi, cobalah kita tengok kenyataan 
yang ada. Kreativitas anak-anak sedikit demi 
sedikit memudar untuk kemudian mati seiring 
pertumbuhan usia mereka. Begitu mereka 
masuk sekolah, secepat itu pula kreativitas 
mereka menyusut. Semakin tinggi jenjang 
pendidikan dicapai, semakin hilanglah 
kreativitas.

Prinsip dasar yang harus dipegang adalah 
tidak ada belajar tanpa kesalahan. Tanpa ada 
kesalahan berarti tidak ada belajar. Dalam 
sebuah iklan sabun digambarkan dengan 
baik sekali tentang proses menumbuhkan 
kreativitas anak-anak. Belajar berani kotor. 
Jangan larang mereka berkalang kotor jika 

Menumbuhkembangkan
Kreativitas Siswa
“Prinsip dasar yang harus dipegang untuk menumbuhkembangkan kreativitas 

siswa adalah tidak ada belajar tanpa kesalahan. Tanpa ada kesalahan berarti 

tidak ada belajar. Kekeliruan kita adalah terlalu mudah menyalahkan mereka.”

memang untuk berlatih dan menumbuhkan 
kreativitas mereka harus belepotan kotoran. 

Kekeliruan mendasar orang tua, dan 
terutama guru di kelas, adalah terlalu 
mudah menyalahkan siswa ketika mereka 
membuat kesalahan. Di samping itu, tidak ada 
penghargaan yang cukup bagi mereka yang 
bertindak benar dan berprestasi. 

Menurut penelitian para ahli pendidikan, 
anak-anak lebih banyak menerima komentar 
negatif (larangan, hukuman, caci-maki) dan 
sedikit sekali komentar positif (kesempatan, 
penghargaan, pujian) dari orang yang lebih 
tua dalam kehidupannya. Akibatnya sungguh 
mencengangkan. Anak yang pada awalnya 
secara alamiah polos, penuh keyakinan,  
berani, suka tantangan, selalu ingin mencoba, 
dan selalu ingin tahu, sedikit demi sedikit 
keyakinannya terguncang dan rasa percaya 
dirinya tergerus. 

Maka, jangan heran jika banyak siswa 
yang enggan berperan aktif dalam kegiatan 
pembelajaran. Apalagi kegiatan yang 
menuntut penampilan, bertanya jawab, 
presentasi, diskusi, atau berpidato. Jiwa 
mereka diliputi perasaan takut salah, malu, 
dan rendah diri. Jiwa mereka layu sebelum 
berkembang. 

Padahal, teori belajar mutakhir 
mengungkapkan bahwa belajar yang paling 
bermakna adalah dengan cara melakukan 
dan mengkomunikasikan. Rinciannya : 
10% kebermaknaan belajar dari membaca, 
20% dari mendengar, 30% dari melihat, 
50% dari mendengar dan melihat, 70% dari 
mengatakan-komunikasi, dan 90% dari 
melakukan dan mengkomunikasikan (Vernon 
A Madnesen : 1983 dan Peter Sheal : 1989).

Dari sinilah tugas guru dimulai. 
Bagaimana menumbuhkan suasana kelas 
yang kondusif bagi proses pembelajaran yang 
nyaman dan menyenangkan. Jangan biarkan 
tumbuh dalam diri anak-anak kita bahwa 
belajar di sekolah adalah beban. Jangan 
biarkan tumbuh dalam diri anak-anak kita 
perasaan takut, malu, ragu-ragu, dan cemas.  
Berikan ruang komunikasi yang luas bagi siswa 
sebagai bentuk penghargaan bagi mereka 
sebagai subjek. 

Ada satu model pembelajaran 
yang bisa dijadikan acuan guru dalam 

menumbuhkembangkan kreativitas siswa. Model 
ini tidak berorientasi pada target penguasaan 
materi, tetapi berorientasi pada proses. Model 
itu adalah pembelajaran kontekstual atau CTL 
(Contextual Teaching and Learning). 

Model ini menuntut guru untuk 
membelajarkan siswa dan menuntut siswa 
berperan aktif dalam proses belajar. Dalam 
skenarionya, model CTL menjadikan siswa 
sebagai aktor dan guru sebagai sutradara. 

Prinsip pembelajaran kontekstual adalah 
aktivitas siswa. Dalam belajar siswa melakukan 
dan mengalami sendiri, mengkonstruksi 
pengetahuan, dan memberi makna pada 
pengetahuan yang diperolehnya. Tidak sekadar 
menonton guru, mencatat, dan menghapal. 

Di samping itu, di dalamnya terdapat 
pengembangan kemampuan sosialisasi. 
Siswa dibiasakan bekerjasama dan 
mengkomunikasikan pengetahuan melalui 
diskusi atau presentasi. Bukankah tidak ada 
gunanya banyak pengetahuan namun tidak 
mampu mengungkapkannya dalam bentuk lisan 
atau tulisan.

Ada tujuh komponen model pembelajaran 
CTL yang dapat dimasukkan guru dalam 
rencana pembelajaran. Secara sederhana, dapat 
dilukiskan di bawah ini.

Pada saat memulai pembelajaran, guru 
mengaitkan materi dengan dunia nyata 
kehidupan siswa (daily life) dengan jalan 
bercerita atau mengajukan tanya jawab 
lisan tentang kondisi aktual siswa. Kemudian 
siswa diarahkan melalui modeling agar siswa 
termotivasi, questioning yang menuntut siswa 
berfi kir, constructivism agar siswa membangun 
pengertian, inquiry mendesak siswa menemukan 
konsep sendiri dengan bimbingan guru, 
learning community mendorong siswa berbagi 
pengetahuan dan pengalaman serta terbiasa 
berkolaborasi dan mengkomunikasikan 
pengetahuan, refl ection membuat siswa mampu 
mengulang kembali dan menyimpulkan 
pengalaman belajarnya, serta authentic 
assessment agar penilaian guru menjadi objektif.

Itulah gambaran singkat pola CTL yang 
dapat memfasilitasi keterlibatan siswa dalam 
aktivitas belajar yang tinggi. Dengan begitu, 
diharapkan kreativitas siswa dalam pembelajaran 
menjadi tumbuh dan meningkat. Dan yang lebih 
penting, mereka merasa dihargai dan diberi 
kesempatan untuk menumbuhkembangkan 
kreativitasnya.

Oleh : Muh. Anshor
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Ketika kami memutuskan 
untuk menyekolahkan 
anak-anak di Lembaga 
Pendidikan Al Falah, kami 

menyadari bahwa ada konsekwensi  
logis dalam pembinaan berikutnya 
di rumah.  Sedapat mungkin, kami 
berusaha untuk selalu menjalin kerja 
sama dengan sekolah. Kami berusaha 
menjalin komunikasi  secara formal 
maupun non formal dengan wali 
kelas. Kami mencari tahu tentang 
perkembangan anak di sekolah 
lewat buku penghubung, saat 
penerimaan rapor, atau 
juga berkomunikasi  lewat 

Jendela
Keluarga

telepon. Hal ini kami lakukan untuk 
mengetahui perkembangan anak dan 
selanjutnya kami menindaklanjutinya.

Salah satu hal terpenting 
dalam pendidikan anak bagi kami 
adalah penanaman kedisiplinan dan 
kemandirian. Untuk penanaman 
kedisiplinan, kami biasakan anak-anak 
untuk mengerjakan sesuatu tepat pada 
waktunya. Mulai dari belajar, mengaji, 
istirahat, bangun tidur, hingga yang 
lebih khusus, yaitu mengerjakan sholat 
fardlu lima waktu. Anak-anak juga perlu 

dibiasakan untuk menyiapkan 
materi sebelum memulai suatu 

acara atau kegiatan.
Untuk menumbuhkan 

kemandirian, kami terbiasa 
untuk memberikan kepercayaan 

dan kesempatan kepada anak 
untuk melakukan suatu hal 

yang bersifat positif dan 
berguna. Misalnya 

anak-anak membuat 
jadwal kegiatan 

sendiri, menata 
kamar sendiri, 

tampil di suatu 
acara atau 

Biodata Keluarga
Ayah : Herawan Setiyardi (Pegawai Telkom DIVRE  V Jawa Timur)

Ibu : Srie Andaeni ( Ibu rumahtangga)

Anak : Auke Herdyansah ( Siswa SMP Al-Falah kelas VIII-1)

   Aulia Widad Ashianty ( Siswi SD Al-Falah kelas I-B)

mengikuti even-even tertentu.  Dengan 
begitu, mereka akhirnya mampu untuk 
mandiri dan terbiasa untuk melakukan hal 
secara terencana.

Karena masing-masing anak memiliki 
minat dan bakat yang berbeda, kami 
pun mendukung dengan  pendekatan 
pola yang berbeda pula. Misalnya anak 
pertama, menyukai bidang A. Sedang anak 
kedua menyukai bidang lainnya. Dengan 
begitu  kami sebagai orangtua berusaha 
untuk memfasilitasi dan men-suport minat 
dan bakat anak melalui les, kursus atau 
bergabung dalam sebuah club.

Keluarga kami tak hanya serius 
melulu seperti hal-hal di atas, tapi kami 
juga mempunyai acara-acara refreshing 
baik di luar maupun di dalam rumah. Di 
luar rumah, kami senang pergi ke pantai 
untuk bermain dan berenang bersama. 
Kami juga sering bercengkerama  di 
rumah, untuk sharing tentang kejadian 
yang dialami masing-masing sambil 
minum teh dan makan makanan kecil. 
Dalam kesempatan seperti itu, kami 
berusaha untuk memotivasi anak-anak.  
Kami melakukan komunikasi personal 
tentang beratnya tantangan yang harus 
dihadapi di masa mendatang. Kami ajak 
mereka untuk membuat komitmen bahwa 
untuk menuju kesana perlu perencanaan 
dan langkah-langkah strategis agar siap 

secara akademis, mental dan terutama 
moral. Untuk berikutnya, diperlukan 
konsistensi (istiqamah) terhadap 
hal-hal yang telah direncanakan. 
Semuanya merupakan proses, dan 
untuk itu selalu diupayakan untuk 
berpegang pada target yang ingin 
dicapai.  Satu hal lagi, kami tak lupa 
untuk selalu berdoa bagi keluarga 

kami. 
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