
Edisi 35  I  XII  I 2009   I    1

IS
SN

 : 
20

85
-2

18
5



2    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

Edisi 35  I  XII  I 2009   I    3

IS
SN

 : 
20

85
-2

18
5

Salam

Pembina : Prof. DR. Ir. Achmad Jazidie, M.Eng, H. Nur Hidayat, S.Pd., Ir. H. Arie Kismanto, M.Sc., Dra. Hj. Sumi Rahayu, M.M., Drs. Luqman 
Chakim, MM. • Pemimpin Redaksi : Drs. Zainuril Huda • Sekretaris : Galih Rakasiwi •Sidang Redaksi: Drs. Sodikin, M.Pd, Drs. Jidi, Siti 
Fauziah S.Pd. • Staf Redaksi /Reporter: Wahyuningsih, S.Pd., Izzaty Latifi ah, S.Pd., Syahrial Rizky, S.Pd., Abdillah F. Hasan, A.Md, Seluruh 
Pegawai dan siswa LPF • Penerbit: Lembaga Pendidikan Al Falah Surabaya • Alamat Redaksi: Jln. Taman Mayangkara 2-4 Surabaya 
Telp. (031) 5672451, Fax. (031) 5686743 • website : www.alfalahsby.com, e-mail : lpf_sby@alfalahsby.com

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.

Salam ---------------------- 2
Fokus ----------------------- 3
Renungan ---------------- 7
Ruang KS ------------------ 8
Album LPF -------------- 10
Album KB-TK ----------- 14
Album SD --------------- 18
Jendela Keluarga ----- 19
Profi l Siswa ------------- 20
Album SD --------------- 23
Album SMP ------------- 28
Prestasi ------------------ 34
Ruang BK ---------------- 36
Artikel -------------------- 37

Fokus

IS
SN

 : 
20

85
-2

18
5

IS
SN

 : 
20

85
-2

18
5

SMP : “Pendidikan Mengacu Pada 13 Quality Assurance”

I          DUL Fitri adalah kembali suci. Manusia yang semula 
banyak berbuat dosa, setelah menunaikan ibadah puasa  di 
bulan Ramadhan dan saling memaafkan  pada Hari Raya 
Idul Fitri, mereka kembali suci. 

Manusia bisa kembali suci  atau Idul Fitri bila ibadahnya 
diterima Allah. Ibadah yang diterima bila dilakukan sesuai dengan 
ketentuan hukum Islam. Tentu saja untuk menjalani ibadah seperti 
ini perlu pendidikan.

Pendidikan adalah suatu proses dimulai sejak lahir dalam 
membangun kapasitas intelektual (intellectual capacity 
development), kemampuan manual (manual skill) dan kesadaran 
sosial yang dilakukan antara lain melalui pengajaran atau instruksi.

Setelah menjalani puasa Ramadhan sebulan penuh, Umat Islam lantas merayakan Hari Raya Idul Fitri. Bila semua 
ibadahnya di bulan Ramadhan diterima Allah SWT, maka manusia kembali fitrah atau suci. Apa makna Idul Fitri 
dalam proses belajar mengajar di LPF? Berikut komentar masing-masing kepala sekolah di institusi pendidikan 
Lembaga Pendidikan Al Falah (LPF).

Para siswa memperoleh pendidikan di lingkungan 
rumah dan sekolah. Dalam sehari; 24 jam, orang tua 
memiliki peranan dominan dalam mendidik para siswa. 
Karena, para siswa menghabiskan waktu di rumahnya 
sekitat 15 jam. Dimulai saat pulang sekolah pukul 17.00 
sampai pukul 07.00 saat berangkat sekolah.

Sedangkan, proses pendidikan anak-anak di sekolah 
hanya sembilan jam.  Dimulai pukul 08.00 (saat menerima 
pelajaran sekolah kali pertama) sampai pukul 16.00 (saat 
pulang sekolah). Meski demikian, para guru berupaya  
tetap optimal mendidik para siswa.  Karena, proses 
pendidikan para siswa di sekolah  merupakan tanggung 
jawab para guru. 

dalam Kegiatan Belajar Mengajar di LPF
Wahai  Sahabat -sahabatku yang budiman, Suatu 

hari raut wajah Rasululah tampak berseri-seri, 
beliau menampakkan senyumnya sampai kelihatan 
kilau gigi putihnya. Maka Umar bertanya ada apa 

gerangan. “Kulihat ada dua orang dari ummatku yang mendatangi 
Allah ‘Azza wa Jalla. Yang satu berkata, ‘Ya Rabby, hukumlah orang ini 
yang telah mengambil hak dan menganiayaku di dunia.’ Lalu Allah 
memerintahkan kepada si zhalim tersebut agar mengembalikan 
haknya”. 

‘Ya Rabby,’ kata si zhalim, ‘aku tidak lagi memiliki simpanan 
perbuatan baik yang bisa menggantikan haknya.’   ‘Dia sudah tidak 
memiliki sisa-sisa perbuatan baik untuk menggantimu, lalu apa yang 
kau harapkan darinya?’ kata Allah kepada satunya.   

‘Ya Rabby, pindahkan kepadanya dosa-dosaku. Biar dia yang 
memikulnya,’ katanya. 

Tiba-tiba air mata Rasulullah mengalir membasahi pipinya 
karena mengenang hari-hari yang maha dahsyat itu. Beliau 
berkata, “Hari itu adalah hari-hari yang maha dahsyat, hari di mana 
setiap orang berusaha untuk melepaskan setiap beban dosa yang 
dipikulnya.” 

“Kemudian Allah berkata kepada si teraniaya, ‘Wahai Fulan, 
angkat pandanganmu dan lihatlah surga-surga yang tersedia.’ 

‘Ya Rabby, saya lihat negeri-negeri yang terbuat dari perak dan 
istana-istana dari emas yang terhias indah dengan mutiara-
mutiara yang berkilauan. Apakah semua itu kau persiapkan untuk 

Nabi dan Rasul-Mu, para siddiqin dan orang-orang yang syahid?’ 
‘Tidak,’ kata Allah. ‘Semua itu Kusiapan bagi siapa saja yang 

sanggup membelinya. 
‘’Siapakah mereka ya Rabby?’   ‘Engkau juga mampu 

memilikinya.’ ‘Bagaimana caranya?’ ‘Dengan memaafkan 
saudaramu itu.’ ‘Kalau begitu, aku maafkan dia ya Rabby.’ 

‘Ambillah tangan saudaramu itu dan masuklah kalian ke 
dalam surga yang Kujanjikan.’” 

Kemudian Nabi mengakhiri kisah ini dengan pesan sabdanya, 
“Bertaqwalah kamu kepada Allah dan berbuat baiklah dalam 
hubungan antar sesama. Sungguh Allah swt akan mendamaikan 
antara orang-orang yang beriman kelak pada hari kiamat.” Suasana Halal bihalal Keluarga Besar LPF Surabaya
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Terkait membentuk manusia fi trah, 
para guru SMP Al Falah memberikan 
pendidikan kepada para siswa tetap 
mengacu pada 13 jaminan kualitas 
(quality assurance) yang ditetapkan oleh 
Lembaga Pendidikan Al Falah (LPF).

Adapun quality  assurance tersebut 
antara lain  tekun dan istiqomah dalam 
beribadah, berbakti kepada orang tua 
dan hormat kepada guru, sayang kepada 
yang lebih muda atau sesama dan 
hormat kepada yang lebih tua, senang 
membaca, peduli, disiplin, percaya diri, 
tuntas belajar (mastery learning), hafal 
beberapa ayat Al Quran dan Al Hadis 
dan tartil baca Al Quran.

Tekun dan istiqomah beribadah 
khususnya sholat. Bila  sudah 
menjalankan sholat, Insya Allah anak-
anak tidak akan berbuat mungkar. 
Perbuatan ini untuk memenuhi 
kewajiban berbakti kepada Allah 
(hablum minallah).

Realisasi konsep ini pada 
pendidikan di sekolah melalui pelajaran 
pembiasaan. Anak-anak dibiasakan 
mengerjakan sholat lima waktu. 

Wali kelas bisa mengecek via 
telepon kepada orang tua siswa di 
rumah apakah siswa sudah menjalankan 
sholat lima waktu. Selain itu, kami juga 

bisa tampil menjadi khalifah di dunia 
ini dengan baik pula.
SD : “Peran Orang Tua Dominan 
Dalam Pendidikan Anak”

IDUL Fitri adalah kembali suci. 
Bagaimana implementasi makna Idul 
Fitri pada proses belajar mengajar di 
SD Al Falah? Dalam Islam, mendidik 
anak terkait sholat dimulai ketika si 
anak berusia 7 sampai 10 tahun. 

Dalam Haditsnya, Muhammad 
Rasulullah SAW mengatakan  
perintahkan anakmu  untuk sholat 
ketika usia 7 tahun. Bila sampai 10 
tahun, dia tak mau, maka ‘pukulah’ 
(dengan kasih sayang) dia.

Dalam hadits ini, jelas Rasulullah 
menaruh perhatian serius terhadap 
proses pendidikan anak-anak 
khususnya dalam membangun 
ketaqwaan kepada Allah SWT. 

Membangun dan meningkatkan 
ketaqwaan pada Allah SWT tersebut 
merupakan salah satu konsep 
pendidikan di SD Al Falah. SD ini 
ibaratnya taman untuk mencari 
pahala. Anak-anak itu lucu. Mereka 
menjalankan aktifi tasnya sangat ceria 
dan sesuai imajinasinya sendiri. Bila 
mereka bermain sendiri atau dengan 
sesama temannya, mereka sepertinya 
memiliki dunia sendiri, yakni dunia 
anak-anak.

Dalam haditsnya yang 
diriwayatkan HR Bukhori Muslim, 
Rasulullah SAW mengatakan setiap 
anak dilahirkan dalam bentuk fi trah 
(suci), ayah dan ibunya lah yang 
berperan menjadikannya Yahudi, 
Nasrani atau Majusi.

Jadi anak itu ibaratnya kertas 
putih. Tinggal orang tua atau guru 
bagaimana mereka mewarnai atau 
menulis di atas kertas putih tersebut.

Karena itu, bila  semasa usia dini,  
anak-anak itu diberikan pendidikan 
ketaqwaan kepada Allah dan budi 
pekerti baik, Insya Allah pendidikan 
tersebut akan tetap terpatri di 
benaknya meski mereka sudah 
dewasa atau bahkan sudah tua.

Karena itu, para guru SD Al 
Falah mendidik para siswanya 
antara lain dengan menekankan 
pada ketaqwaan kepada Allah, 
membentuk  sikap dan perilaku 
agar baik terhadap sesama. Semua 

pendidikan yang diajarkan pada anak-
anak tersebut mengacu pada visi dan 
misi Lembaga Pendidikan Al Falah (LPF).

Dalam proses pendidikan anak, 
guru hanya sebagai mediator. Orang 
tua lah yang memiliki peran dominan 
terhadap pendidikan anak. Itu karena, 
sekitar 70 persen waktu anak dihabiskan 
di rumah. Sedangkan, 30 persen sisanya 
waktunya dihabiskan di sekolah.

Karena itu diperlukan komunikasi 
intensif antara orang tua dan pihak 
sekolah dalam rangka proses mendidik 
anak.  Tanpa komunikasi, target 
mendidik anak--yakni menjadikan 
mereka taqwa serta berguna nusa dan 
bangsa-- dipastikan tidak terwujud.

Kesimpulannya, orang tua memiliki 
peran utama dalam mendidik anak di 
masa pertumbuhan hingga dewasa. 
Sedangkan, guru adalah sebagai 
motivator mereka untuk terus menuntut 
ilmu sebagai bekal masa depannya. 
Sekolah ada sebagai tempat atau wadah 
untuk mendidik atau mengembangkan 
sikap dan moralnya agar berguna bagi 
bangsa dan negara

KB-TK : “Membiasakan Ucapkan Empat 
Kata Kebaikan” 

IDUL Fitri adalah kembali suci. 
Manusia kembali suci bila sudah 
menunaikan ibadah puasa Ramadhan 
dan saling memaafkan antar sesama 
pada Hari Raya Idul Fitri. Pada prinsipnya, 

jiwa anak-anak itu sudah suci. Mereka 
mudah memaaafkan dan tak memiliki 
rasa dendam kepada sesama.

Namun untuk mencapai semua 
itu harus ada yang mengarahkan. 
Maka orang tua dan guru lah yang 
mengarahkan mereka agar memiliki 
sikap dan perilaku baik pada sesama.

Di sekolah ini, kami membiasakan 
anak-anak menguncapkan empat kata 
dalam kehidupan sehari-sehari. Empat 
kata itu, tolong, terima kasih, maaf dan 
permisi.

Bila meminta bantuan kepada 
temannya, anak-anak harus dibiasakan 
mengucapkan kata tolong terlebih dulu. 
Sedangkan, kata Terima kasih harus 
diucapkan ketika mereka menerima 
pemberian barang atau pertolongan 
dari rekannya.

Tidak hanya itu, guru juga harus 
bisa menjadi contoh atau teladan 
baik bagi anak-anak. Guru tak segan-
segan mengucapkan terima kasih 
kepada anak-anak bila mereka sudah 
membereskan peralatan mainan yang 
sebelumnya dipakainya. Semua itu 
kuncinya pembiasaan. 

Usai Hari Raya, kami biasanya 
menggelar acara halal bihalal. Pertama 
semua guru dan para siswa berkumpul 
berjajar dan bergiliran bersalaman saling 
memaafkan.

Selanjutnya, anak-anak meminta 
maaf di antara teman sekelasnya. 

Mereka kemudian mengunjungi kelas-
kelas lain untuk silaturahim. Di sini, 
anak-anak diajarkan tata cara bertamu 
yang baik. 

Setelah itu, anak-anak sambil 
membawa bingkisan makanan 
mengunjungi para tetangga di sekitar 
sekolah. Jadi satu kelas diwajibkan 
membawa tiga macam kue untuk 
kunjungan ke tetangga.

Dalam kunjungan itu, anak-anak 
diajarkan tata cara silaturahim yang 
baik dan meminta maaf kepada 
tetangga. Mereka juga diajarkan 
berani bertanya kepada tetangga 
soal kabarnya dan berbagi cerita 
dengannya. 

Menumbuhkan perilaku 
baik pada anak juga bisa melalui 
pembacaan hadits-hadits, melalui 
cerita buku--yang dibacakan guru 
pada pagi dan siang setiap hari. Jadi 
guru wajib meminjam buku cerita ke 
perpustakaan sekolah sebagai bahan 
ajar bagi anak-anak tersebut. 

Semua kegiatan itu untuk 
menumbuhkan di antaranya rasa 
taqwa kepada Allah SWT dan 
percaya perdiri pada anak. Semua itu 
diperlukan bagi anak-anak bila nanti 
menjadi khalifah di lingkungannya. 
Karena manusia menurutnya fi trahnya 
menjadi khalifah di dunia. Khalifah  
yang bertaqwa kepada Alla SWT juga 
membawa manfaat sesama. (ruf )

membentuk program 
shubuh call. Siswa diberi 
kewajiban menelepon 
temannya di rumah 
untuk mengingatkan 
melaksanakan sholat 
shubuh. Temannya yang 
ditelepon juga diberi 
kewajiban mengingatkan 
teman satunya lagi untuk 
mendirikan sholat Shubuh 
dan begitu seterusnya.

Setelah berbakti 
kepada Allah dipenuhi, 
anak-anak juga harus 
menjalin hubungan 
baik dengan sesama 
manusia. Mereka diajarkan 
menyayangi lebih 
muda atau sesama dan 
menghormati orang lebih 
tua.  Harapan kami dengan 
perbuatan tersebut, 
mereka tidak melakukan 
dosa terhadap orang lain. 

Mereka juga diajarkan 
berbicara efektif dengan orang lain. 
Berbicara bila ada manfaatnya, bila tidak 
sebaiknya diam saja. Menurut Sayyidina 
Ali, RA bahwa lisan orang berakal itu 
berada di balik hatinya. Sedangkan, hati 
orang bodoh itu di balik lisannya.

Kata orang bijak, laki-laki 
diperhatikan dari apa yang 
disampaikannya. Sedangkan, wanita 
diperhatikan dari bagaimana cara 
menyampaikannya.

Selain itu, para siswa juga diberi 
bekal pendidikan leadership di antaranya 
melalui AMT (achievement motivation 
training). Mereka diajarkan bagaimana 
memimpin diri sendiri dan orang lain. 

Dengan leadership mereka bisa 
mandiri dan mempunyai percaya diri. 
Dengan percaya diri, mereka bisa 
membangun networking.

Selain itu, mereka juga dibekali skill 
atau kemampuan  berbahasa. Dengan 
menguasai bahasa Internasional minimal 
satu bahasa, mereka bisa menjalin dan 
memperkuat networking tak hanya di 
dalam negeri namun juga luar negeri.

Bukankah pada fi trahnya manusia itu 
adalah khalifah di dunia. Dengan berbekal 
ketaqwaan yang istiqomah pada Allah 
dan hubungan dengan sesama manusia 
baik melalui networking luas, anak-anak 

Fokus

Siswa SMP bermaaf-maafan dengan guru dan siswa lainnya

Suasana Halal bihalal di SD AL Falah Surabaya •
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Menahan lapar dan 
dahaga serta hawa 
nafsu selama lebih 
dari 12 jam selama 

sebulan penuh tentu menjadi tantangan 
tersendiri bagi setiap muslim. Jika 
dijalankan dengan benar mulai dari 
sahur hingga berbuka, banyak manfaat 
positif, tidak hanya dari segi mental tapi 
juga kesehatan. Hal ini menarik untuk 
diketahui mengingat puasa selama 
ini lebih dilihat sebagai suatu ritual 
keagamaan. 

Suatu ungkapan kuno dari Yunani 
mengatakan, “Daripada menggunakan 
obat-obatan, berpuasalah”. Ketika Anda 
berpuasa, semua energi yang ada akan 
difokuskan untuk mengeliminasi racun 
yang ada dalam badan. Sayangnya 
hanya binatang dan bayi yang tetap 
punya insting alami ini ketika sakit dan 
menolak untuk makan.

Dr. Ray Walford, peneliti terkenal 
dari UCLA mengatakan,”Mengurangi 
makan sejauh ini adalah satu-
satunya metode yang kami ketahui 
secara konstan memperlambat 
proses penuaan.”Penelitian itu juga 
menyimpulkan kalau membatasi 
masuknya makanan dalam tubuh akan 
meningkatkan sistem kekebalan tubuh 
dan memperlambat kemunduran 
fi siologis tubuh. Berpuasa pada intinya 
adalah suatu metode untuk memberi 
suatu hari libur pada sistem pencernaan 
sehingga proses pemulihan dapat 
dijalankan.

Penelitian demi penelitian telah 
menunjukkan melakukan puasa 
secara benar berbagai gangguan 
kesehatan bisa dihindari. Malahan, bisa 
memurnikan racun dalam tubuh.

Penelitian di Universitas Cornell oleh 
Dr. Clive McCay juga menemukan kasus 
yang sama. Dia memakai tikus sebagai 
objek penelitian. Dengan mengurangi 

separuh jumlah makanannya, telah 
berhasil menduakalikan masa hidupnya. 
Penelitian lain di Universitas Texas 
yang melibatkan 3 grup tikus, juga 
menghasilkan catatan menarik. Grup 
pertama, makan sebanyak yang mereka 
mau. Grup kedua, jatah makannya 
dikurangi sampai lebih dari separuh. 
Grup ketiga, bisa makan semaunya 
tetapi asupan proteinnya dikurangi 
sampai separuh. Hasil menakjubkan 
diperoleh. Setelah lebih dari 2 tahun, 
hanya 13% dari tikus pada grup pertama 
yang masih hidup. Pada grup kedua 
di mana jumlah makanan yang masuk 
dikurangi setengahnya, 97%-nya masih 
hidup. Di grup ketiga, hanya separuhnya 
yang masih tersisa.

Puasa yang benar
Dalam ajaran Islam, ibadah  

tidak hanya tersekat pada tradisi 
penyembahan yang kita kenal selama 
ini. Bila diletakkan dalam kerangka bulan 
ramadhan, Ibadah puasa pun meliputi 
keseluruhan sisi dan dimensi kehidupan, 
sebagai way of life yang integral. Mulai 
menahan berbuat jahat, berbicara 
kotor, hingga tidak makan, minum serta 
menahan hasrat biologis.

 Sayangnya, sebagian kaum muslim 
masih berkutat pada masalah syarat 
dan kaifi yat yang berkaitan dengannya. 
Perspektif lahir selalu dinomor satukan 
sedangkan makna hakiki—bahwa 
puasa seharusnya juga memiliki dimensi  
sosial—tidak diperhatikan. Inilah yang 
menjadikan nilai puasa tereduksi 
dengan sendirinya. 

Puasa dalam konteks universal, 
dianut oleh pemeluk dalam agama 
agama hampir seluruh dunia. Hal 
itu menunjukkan bahwa puasa 
mengandung makna kodrati yang harus 
dijalani manusia sebagai makhluk atau 
hamba Tuhan di muka bumi. Tidak 

sekedar menahan lapar dan haus semata 
tapi juga mengandung pengertian 
(puasa) melawan bisikan bisikan jahat 
yang membuat penganutnya melakukan 
perbuatan perbuatan negatif dalam 
kehidupan. 

Puasa secara fi sik—dalam arti-
sekedar menahan lapar dan haus serta 
tidak menyalukan hasrat biologis mulai 
terbit fajar  (subuh) hingga tenggelam 
matahari, memang mudah dilakukan. 
Puasa lahir—yang oleh Imam al Ghazali—
disebut awam ini, umumnya bisa 
dilaksanakan oleh semua pelaku puasa. 

Namun jika umat Islam mengamalkan 
ibadah puasa hanya berorientasi pada 
simbol dan tidak menegakkan makna 
hakiki,-- sebagai upaya menahan godaan 
nafsu buruk (amarah, serakah, jahat dan 
sifat negatif lain)  akhirnya ibadah itu 
kehilangan jati dirinya. Dalam konteks ini, 
puasa masih diterjemahkan pada masalah 
rukun, syarat dan kaifi yat yang berkaitan 
dengannya. 

Hamba beriman pasti memahami, 
ramadhan adalah bulan reposisi menuju 
keadaan yang lebih baik, supaya 
bertakwa. Tak heran jika para salafus 
salih begitu kehilangan ketika detik detik 
ramadhan mulai meninggalkannya. 
Mereka tahu betul di balik rahasia amalan 
di bulan ramadhan, seakan akan pintu 
surga di depan mata. 

Tidak ada bulan “ ajaib” seperti bulan 
ramadhan yang mampu membuat dunia 
seolah terbalik.  Banyak diantara kita 
masih senang berkutat dalam kubang 
dosa dan kedurhakaan, namun dengan 
ajaib pula berlahan lenyap saat bulan 
ramadhan menyapa. 

Sebelum ramadhan tidak pernah 
tahajjud, ketika ramadhan hampir tiap 
hari bangun malam. Semula perperangai 
jahat, bengis dan ketus, tapi berubah 
ramah dan menyenangkan saat 
ramadhan. Sebelumnya nominal sadaqah 

Oleh: Abdillah F Hasan

Fokus

(cukup) sedikit, saat ramadhan lebih 
banyak.  dan seterusnya. Ini adalah 
perubahan fantastis yang umum terjadi 
dikalangan muslimin.

Dengan tegas QS al Baqarah 
183 menjamin bahwa puasa akan 
membimbing seseorang menjadi insan 
yang bertakwa. 

Hai orang-orang yang beriman, 
diwajibkan atas kamu berpuasa 
sebagaimana diwajibkan atas orang-
orang sebelum kamu agar kamu 
bertakwa.

Takwa secara harfi ah berati takut. 
Ulama berpendapat bahwa takwa 
sesungguhnya adalah sinergi antara rasa 
takut dan harapan. Takut jika berbuat 
jahat akan mendapat siksanNya dan 
harapan akan rahmatNya jika berbuat 
kebaikan. 

Dalam pengertian ini, takwa adalah 
manifestasi jiwa dari pelaku puasa yang 
dapat mencegah perbuatan negatif 
dan bersemangat jika berbuat positif. 
Sebab itu, orang yang puasanya benar 
(dalam pengertian—menahan segala 
nafsu buruk), akan tersemat dalam 
jiwa dan pribadinya karakter positif 
yang tercermin dalam tutur kata, 
perbuatan dan segala gerak hidupnyaa. 
Ia senantiasa mampu meredam gejolak 
negatif (keburukan) dalam aktivitasnya. 
Ia akan gemar menolong, jujur, bersikap 
adil, empatis, pekerja keras, berdedikasi 
terhadap lingkungannya, serta 
perbuatan yang membawa manfaat 
bagi masyarakat. Pendek kata, ia telah 
kembali kepada fi trah kemanusiannya.

Kita bisa berspekulasi andaikata 
umat Islam di Indonesia yang berpuasa 
semakin bersih jiwa dan perilakunya, 
tentu, sangat berpotensi menjadi 
mobilisator dalam membangun negara 
ke arah lebih baik. Mudah mudahan 
ragam dekadensi yang melanda negeri 
ini bisa terobati. Wallahu a’lam      

Ayat-ayat Tuhan yang bertebaran di alam semesta, 
jarang kita maknai dengan sungguh-sungguh. 
Sepertinya sebagai manusia, kita sudah merasa 
paling hebat dihadapan-Nya. Kesempurnaan 

ciptaan-Nya itu ternyata sering membuat kita pongah.
Padahal kehebatan manusia sering tidak melebihi 

“udara” yang bermanfaat bagi salam semesta, tidak mampu 
menandingi fungsi air yang mensejahterakan manusia. Bahkan 
kita sering bangga akan kehebatan diri yang sebenarnya tidak 
melebihi kehebatan burung dan semut sekalipun.

Ini ada sebuah kisah semut yang ternyata lebih berenergi 
dengan iman dibanding kita sebagai manusia.

Suatu hari Nabi Sulaeman a.s bertanya kepada seekor 
semut. “Wahai Semut. Berapa kau peroleh rezeki dari Allah 
dalam waktu satu tahun?”

“Sebesar biji gandum,” jawabnya.
Kemudian Nabi Sulaeman memberi semut sebiji gandum 

lalu memeliharanya dalam sebuah botol. Setelah genap satu 
tahun, Sulaeman membuka botol untuk melihat nasib si semut, 
namun, didapatinya si semut hanya memakan sebagian biji 
gandum itu.

“Mengapa kau hanya memakan sebagian dan tidak 
menghabiskannya?” tanya Sulaeman.

“Dahulu aku bertawakkal dan pasrah diri kepada 
Allah,”jawab si semut. “Dengan tawakkal kepada-Nya aku 
yakin Dia tidak akan melupakanku. Ketika aku pasrah padamu, 
aku tidak yakin apakah kau akan ingat kepadaku pada tahun 
berikutnya sehingga bisa memperoleh sebiji gandum lagi atau 
kau akan lupa kepadaku. Karena itu, aku harus sisakan sebagai 
bekal tahun berikutnya.

Banyak diantara kita tidak memiliki “cara berpikir” dengan 
iman sebagaimana “cara berpikir” semut tersebut. Kita gunakan 
logika manusia, yang sering melupakan dan mengabaikan 
“logika” Tuhan. (MEP)

Kita Harus Malu pada Semut

RenunganRenungan
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Sebaik-baik orang tua adalah 
yang mampu mendidik generasi 
penerusnya lebih baik dari 
dirinya. Sebagaimana ayat Allah 

yang memperingatkan kita untuk tidak 
menininggalkan generasi penerus yang 
lemah dibelakang kita.

Selain sekolah dengan serangkaian 
kurikulum dan kegiatan yang telah 
dirancang untuk peningkatan kualitas 
anak, orang tua juga memegang 
peranan sangat  penting  dalam 
menunjang proses pendidikan untuk 
dapat mendidik anak menjadi lebih baik 
dari sebelumnya.

Bila diruntut, sesungguhnya waktu 
anak bersama orang tua lebih banyak 
bila dibandingkan saat mereka berada 
di sekolah. Secara umum untuk anak 
usia pra sekolah, mereka menghabiskan 
waktu mereka antara 4-5 jam di sekolah. 
Sedangkan 20 jam lainnya ia bersama 
orang tua atau pengasuhnya di rumah. 
Sementara bila anak sekolah dasar dan 

yang menyadari bahwa sesungguhnya 
sekolah hanyalah membantu tugas 
orang tua dalam mengemban amanah 
ini.

Maka dalam melaksanakan amanah 
yang tidaklah ringan, diperlukan kerja 
sama yang kompak antara orang tua dan 
sekolah. Sebab keberhasilan program 
yang telah dirancang oleh sekolah 
tentulah membutuhkan dukungan 
penuh dari sekolah untuk kesuksesannya. 
Demikian pula sebaliknya, tanpa 
dukungan penuh orang tua, maka 
program yang telah dirancang oleh 
sekolah tentu tidak akan berhasil. 
Dan ketidak berhasilannya tentu akan 
membawa dampak negatif pada anak.

sekolah ataupun pengetahuan 
perkembangan anak bahkan juga 
ilmu-ilmu agama.

Pada jenjang KP-KB-TK 
Al Falah, parenting skill rutin 
diadakan satu bulan sekali dengan 
durasi pertemuan antara 2-3 jam. 
Berbagai materi dan nara sumber 
didatangkan untuk menambah 
wawasan sekaligus menyamakan 
persepsi orangtua tentang 
pendidikan. Nurul Hartini, M.Psi 
misalnya, ketua Unit Pelayanan 
Psikologi Universitas Airlangga 
Surabaya itu pernah berbagi 
pengetahuan bagaiamana 
menumbuhkan disiplin tanpa 
kekerasan pada anak. 

 Tahun-tahun sebelumnya, 
kegiatan ini diadakan pada hari 
Kamis pekan pertama, dengan 
asumsi sambil mengantar putra-
putrinya ke sekolah, orang tua 
dapat mengikuti parenting skil ini. 
Namun setelah diadakan berbagai 
evaluasi dengan komite sekolah, 
maka semenjak tahun ajaran 2009-

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

 “ Dan hendaklah takut kepada 
Allah orang-orang yang sekiranya 
meninggalkan anak – anak yang lemah 
di belakang mereka, yang mereka 
(orang tua)  khawatir akan mereka 
(anak-anak itu) “…(Annisa : 9)

Salah satu unsur terpenting untuk 
menyiapkan generasi yang baik adalah 
melalui pendidikan. Sebagai salah 
satu proses yang terus menerus dan 
berkelanjutan seumur hidup, pendidikan 
untuk anak harus dilaksanakan secara 
bersungguh-sungguh dan melibatkan 
banyak pihak untuk menunjang 
keberhasilannya.

jenjang pendidikan diatasnya, rata 
– rata menghabiskan waktu 7-9 jam. Itu 
artinya, 15 jam lainnya mereka habiskan 
diluar sekolah.

Namun, tidak sedikit orang tua yang  
memasrahkan sepenuhnya pendidikan 
pada sekolah. Seakan tanggung jawab 
pendidikan merupakan milik sekolah 
sepenuhnya. Belum banyak orang tua 

Menyamakan Visi Pendidikan  Melalui 
Parenting Skill

Sebagai salah satu upaya 
menyamakan visi pendidikan antara 
orang tua dan sekolah, parenting 
skill diadakan dengan tujuan utama 
terjalinnya silaturrahim antara orang tua 
dan sekolah, sekaligus penyampaian 
program-program kegiatan 

karena orangtua banyak yang libur pada 
hari itu. 
Live Perfomance Siswa 

Selain perpindahan hari, kegiatan 
parenting skill untuk tahun ini 
disempurnakan dengan adanaya 
tampilan tiap kelas dihadapan orangtua 
siswa. Selain adanya tampilan, seluruh 
petugas yang ada juga dihandle 
oleh anak-anak. Mulai dari pembawa 
acara, pembaca alqur-an sampai 
penterjemahnya.

Dengan tujuan memupuk rasa 
percaya diri anak tampil dihadapan 
umum dan mengasah kreativitas mereka, 
kegiatan ini berdampak positif untuk 
membuat anak tidak canggung berada 
diatas panggung. Mengedepankan 
konsep tampil dengan penuh percaya 
diri, masing-masing anak diharapkan 
tampil rileks dan natural, tanpa perasaan 
tertekan ataupun tuntutan tampil 
sempurna dihadapan orang tuanya.

Tentulah masing-masing kelompok 
memiliki karakteristik tampilan yang 
berbeda. Usia kelompok persiapan 
yang rata-rata berusia 2 tahun tentulah 

yang diadakan pda bulan ramadhan, 
maka tema yang pentaskan anak-anak 
adalah “ akhlaqku Islami “ dengan 
tampilan doa – doa harian dan surat 
– surat pendek dari masing-masing kelas.

Sukses Anak = Sukses orang tua 
dan sekolah

Tentu setiap orang tua berharap 
memiliki anak yang percaya diri 
dan mampu beradaptasi dengan 
lingkungannya. Demikian pula setiap 
sekolah tentu berharap memilik murid-
murid yang mandiri dan memiliki akhlaq 
yang mulia. Kerja sama dan saling 
dukung antara orang tua dan sekolah 
tentulah sangat berdampak positif bagi 
pekembangan anak dimasa mendatang. 
Ibarat dua tangan yang harus saling 
topang dan saling dukung, pendidikan 
bukanlah hanya di sekolah, tapi 
pendidikan adalah seluruh proses belajar 
dalam kehidupan yang berkelanjutan 
dari buaian ke liang lahat. Dan anak 
perlu mendapat contoh dari orang tua 
dan gurunya tentang semangat belajar 
seumur hidup (long life education) 

2010, kegiatan ini dilaksanakan 
setiap Sabtu pekan ke IV.

Tentu saja dengan perpindahan 
hari ini, peserta yang datang 
semakin meningkat. Beberapa 
orang tua yang semula kesulitan 
hadir pada hari kamis dikarenakan 
harus bekerja, kini dapat hadir 
karena bekerja, kini dapat  hadir 

berbeda dengan anak usia kelompk TK B 
yang rata-rata berusia 5 tahun. Bukanlah 
keapikan tampilan yang menjadi tujuan 
kegiatan ini, tapi perasaan anak bahwa 
mereka dihargai orang tua dan gurunya 
merupakan modal utama tumbuhnya 
rasa percaya diri itu. 

Tampilan yang ada pun disesuaikan 
dengan tema. Seperti pada parenting 

melalui parenting skill ini. Karena dari 
kegiatan ini selain ilmu diperoleh 
keakraban antar orang tua dan guru dapat 
lebih tepupuk. Sehingga anak-anak kita 
pun menjadi manusia yang tak kenal lelah 
untuk belajar sepanjang usia yang mereka 
miliki dan tak segan bersilaturrahmi 
dengan sesama Semoga.
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Wali Murid KB-TK Ikuti Parenting Skill
Siswa KB-TK tampil penuh percaya diri
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Album LPF

Banyak institusi yang secara 
berkesinambungn melakukan 
perbaikan berbagai aspek 
performancenya, mulai 

managemen, sumberdaya, fasilitas, 
pelayanan maupun kelangsungan 
jangka panjang institusinya. Bagi setiap 
institusi, mutu adalah agenda utama 
dan meningkatkan mutu merupakan 
tugas yang paling penting. Caranya 
beragam, tetapi tujuan secara umumnya 
sama, yaitu peningkatan kinerja. 
Dengan adanya sistem yang bermutu 
diharapkan pegawai akan terdorong 
untuk meningkatkan kinerjanya dari 
waktu ke waktu, yang akhirnya tentu 
saja peningkatan kinerja institusi secara 
keseluruhan. 

Inilah yang menjadi prospeksi 
Lembaga Pendidikan al Falah dalam 
menghadapi tantangan di masa depan 
dengan menerapkan managemen 
ISO 9001:2008. ISO 9001: 2008 adalah 
suatu standar international untuk 
sistem manajemen kualitas dengan 
menetapkan persyaratan-persyaratan 
dan rekomendasi untuk desain dan 

Al Falah Terapkan Managemen ISO 9001:2008
penilaian dari suatu sistem manajemen, 
yang bertujuan untuk menjamin bahwa 
organisasi akan memberikan produk 
(barang dan/atau jasa) yang memenuhi 
persyaratan yang ditetapkan.. 

LPF menilai bahwa percaturan dan 
kompetisi di berbagai bidang kehidupan 
termasuk di sektor pendidikan tidak 
mungkin dihindari dan salah satu solusi 
untuk menghadapinya adalah dengan 
mengaplikasikan system managemen 
yang bermutu. Mengapa harus 
melakukannya? Di dalam persaingan, 
bila kita tidak melakukan perbaikan, 
orang lain akan melakukannya dan 
sekaligus mengambil kesempatan yang 
lebih baik. Tak heran jika salah satu hal 
mendasar yang dapat kita temukan 
dalam dunia pendidikan di negeri ini 
menunjukkan bahwa mutu pendidikan 
kita kurang dapat bersaing dengan 
dunia internasional. 

Dalam ISO-9001:2008, quality 
improvement institusi dilakukan secara 
berkelanjutan melalui sasaran mutu 
hingga analisa data. Dalam lingkungan 
sekolah, yang dimaksud dengan 
penjaminan mutu atau kualitas adalah 
pelayanan jasa yang diberikan oleh 

pihak lembaga terhadap stakeholder, 
yang terdiri dari siswa, masyarakat 
maupun orangtua. Pelaku-pelaku dunia 
pendidikan menyadari keharusan  
untuk meraih mutu tersebut dan 
menyampaikannya pada konsumen.

Untuk melakukan sosialisasi, 
pihak lembaga (LPF)telah melakukan 
pelatihan bagi guru dan karyawan 
yang dilaksanakan pada awal juli 2009. 
Ditangani oleh pakar yang berkompeten, 
alhamdulillah pelatihan berjalan cukup 
lancar. Memang banyak pertanyaan yang 
diajukan sehubungan dengan pelatihan 
tersebut mengingat penerapan ISO untuk 
tingkat sekolah tidak sebanyak yang 
dilakukan oleh perusahaan konvensional.   

Pada banyak catatan, penerapan 
ISO ini memang membawa banyak 
keuntungan. Salah satunya adalah 
meningkatkan kepercayaan dan kepuasan 
customer (berdasarkan standar yang 
dimiliki), yang diwujudkan tercapainya 
sasaran dan harapan sekolah melalui 
peningkatan lulusan yang memiliki skil 
memadai serta berakhlak mulia. Mudah-
mudahan harapan tersebut kelak menjadi 
kenyataan. (Abdillah) 

Kerja Sama Sekolah Lintas Negara

Satu langkah penting dilakukan 
lagi oleh Lembaga Pendidikan 
Al Falah (LPF) Surabaya. 
Sebagai salah satu upaya untuk 

mengaktualisasikan bentuk silaturrahmi 
dan untuk mengantisipasi globalisasi, 
LPF Surabaya mempererat kerja sama 
dengan ADNI Islamic School  Malaysia. 
Upaya mempererat kerja sama tersebut 
dikukuhkan secara resmi dengan 
penandatanganan nota kesepahaman 
atau Memorandum of Understanding 
(MoU) antara kedua  pihak pada tanggal 
11 Agustus 2009. 

Pada penandatanganan MoU yang 
bertempat di SMP Al Falah Deltasari 
Sidoarjo itu, pihak LPF diwakili oleh 
ketua Yayasan Masjid Al Falah Surabaya, 
H. Sigit Prasetyo. Pihak Adni Islamic 
School Malaysia diwakili oleh CEO-
nya, Dr. Hasni Mohammed yang juga 
sebagai Education Content Expert 
Organisation of Islamic Conference. Acara 
penandatanganan juga disaksikan para 
kepala sekolah dan wakil kepala sekolah 
di LPF serta perwakilan sekolah-sekolah 
Islam di Surabaya dan Sidoarjo.  

Akan banyak hal yang dapat diharapkan 
dari kerja sama itu. Di samping untuk memenuhi 
tuntutan zaman, kedua belah pihak akan 
dapat menanamkan cakrawala global kepada 
guru dan siswa, mengejar ketertinggalan 
kualitas pendidikan oleh negara-negara maju, 
serta menguatkan peluang dan jaringan 
pengembangan sayap dakwah. Dampak lainnya 
adalah terbangunnya citra sekolah Islam yang 
berkualitas, melebihi sekolah-sekolah pada 
umumnya di tingkat lokal, regional, nasional, 
maupun internasional. 

Rintisan Sekolah Berstandar  Internasional 
(RSBI) maupun Sekolah Berstandar Internasioanl 
(SBI) yang akhir-akhir ini bermunculan tidak 
boleh menjadi sekadar tren atau mode. Namun, 
RSBI mapun SBI harus terwujudkan secara utuh, 
tidak hanya berstandar internasional secara 
prosedural administratif, tetapi juga harus 
berstandar internasional secara substansial serta 
sistemik. Yang berstandar internasional idealnya 
adalah wadah, isi, maupun sistemnya. Singkat 
kata, ibarat memproduksi barang, cetakan-nya 
juga harus ada dan jelas. 

Disadari bahwa sektor pendidikan 
menguasai hajat vital orang banyak. Berarti 
segala kebijakan dan praktik pada bidang 

pendidikan akan berdampak 
besar pada orang banyak 
serta turut menentukan 
masa depan mereka. Apalah 
artinya memasang brand RSBI 
atau SBI bila secara kualitas 
sebenarnya sama saja dengan 
sekolah pada umumnya. 
RSBI maupun SBI bukan tren 
sesaat dan juga bukan alat 
menarik sebanyak-banyaknya 
minat masyarakat pengguna 
jasa pendidikan. Sehingga, 
Dinas Pendidikan pun masih 
bersusah-susah untuk 
menertibkan RSBI atau SBI 
yang terindikasi sekadar awu-
awu atau mengklaim sepihak 
label internasional yang kini 
lagi digandrungi (Kompas, 1 
April 2009).

Kerja sama LPF dengan 
Adni Islamic School Malaysia 
adalah salah satu upaya untuk 
memperkuat substansi RSBI 
atau SBI yang sebenarnya. 
Untuk itu, LPF juga telah 
menempuh beberapa cara, 
mulai dari mendatangkan 
narasumber dari sekolah 
mitra kerja sama, berkunjung 
langsung,  hingga pengiriman 
guru dan siswa, khususnya 
SMP Al Falah Deltasari   ke 
Adni Islamic School Malaysia. 
Kedua pihak sepakat, pola-
pola percepatan  pencapaian 
hasil kerja sama akan terus 
dikembangkan. 

Dengan kerja sama itu, 
insya Allah akan terbuka 
kesempatan pula bagi 
sekolah-sekolah lain untuk 
bergabung dalam kerjasama. 
Alhamdulillah dalam waktu 
yang tidak terlalu lama ini 
sudah ada beberapa sekolah 
yang sudah bergabung ikut 
dalam kejasama tersebut.

Bersyukurlah kita bila 
kebaikan yang kita dapatkan 
juga berimbas positif pada 
pihak lain. Bukankah Islam 
juga rahmatan lil ‘alamin? (Jidi)  

“Merajut Kebersamaan Memetik 
Hikmah Ramadhan”, itulah tema acara 
buka puasa bersama yang digelar 
keluarga besar Lembaga Pendidikan Al 
Falah (LPF) Surabaya dan di tempatkan 
di aula SMP Al Falah Deltasari, Sidoarjo, 
pada 15 September 2009. 

Kegiatan tersebut dihadiri para 
pengurus LPF, Yayasan Masjid Al Falah, 
para pegawai dan para undangan 
lainnya, termasuk beberapa pejabat 
muspika Kecamatan Waru, Danramil 
Waru dan Kapolsek Waru, AKP Naufi l.

Acara ini berlangsung dengan 
khidmat, diawali pembacaan ayat suci Al 
Quraan, kemudian pemaparan program 

Dari Acara Buka Bersama Keluarga Besar LPF 

Pertahankan Euforia Ibadah Ramadhan
kegiatan selama Ramadhan di berbagai 
jenjang dan tausiyah yang disampaikan 
oleh  Ketua Umum Yayasan Masjid Al 
Falah, ustad Sigit Prasetyo.

Menurutnya selama Ramadhan, 
umat Islam tengah dijangkiti euforia 
Ramadhan. Mereka memperbanyak 
amalan-amalan ibadah pada bulan 
penuh berkah ini.’’Ramadhan 
merupakan bulan luar biasa, imbalan 
pahalannya besar sekali,’’ tegasnya.

Karena itu, dia meminta 
kepada para undangan untuk terus 
mempertahankan euforia ibadah selama 
Ramadhan. ‘’Jangan sampai setelah 
Ramadhan, euforia ibadah hilang. Malas 

pergi sholat berjamaah dan masjid 
pun sepi. Bila kegiatan ibadah  
memang turun ya...turunnya jangan 
terlalu rendah..lah,’’ jelas ustad Sigit.

Dia juga mengingatkan 
kepada para undangan terus 
mempertahankan kualitas sholat 
Tahajud. ‘’Menjalankan sholat 
tahajud harus tetap dipertahankan 
seperti pada Ramadhan,’’ jelas ustad 
Sigit.

Beliau diakhir tausiyahnya 
juga berpesan agar pada bulan 
syawal nanti bisa melaksanakan 
puasa Syawal dengan baik karena 
pahalanya sangat besar.(ruf ) 
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Penandatanganan MoU
antara LPF  dengan ADNI Islamic School Malaysia
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Album LPFAlbum LPF

Merasa Cukup Apa Adanya

Usai upacara  peringatan 
HUT Kemerdekaan RI 
ke-64, seluruh tenaga 
pendidik dan staf LPF dan 

YMF menggelar acara tasyakuran. Acara 
yang sudah menjadi tradisi ini antara 
lain diisi tausyiah-tausyiah pembinaan 
kepada para pegawai Lembaga 
Pendidikan Al Falah (LPF) tersebut. 
Bagaimana acara berlangsung?

Pada 17 Agustus 2009, sekitar 
pukul 09.15, suasana ruang pertemuan 
Masjid Al Falah, terlihat ramai. Selain 
menggelar tasyakuran, mereka 
juga akan mendengarkan tausyiah-
tausyiah dari para tokoh atau sesepuh 
Yayasan Masjid Al Falah dengan topik 
“Tasyakuran, Hikmah Kemerdekaan dan 
Menyongsong Ramadhan” .

Tausyiah pertama disampaikan 
oleh Ustadz Sigit, Ketua Umum 
Yayasan Masjid Al Falah. Dia mencoba 
membedah makna kemerdekaan. 
‘’Apakah kita betul-betul sudah 
merdeka?’’ tanyanya pada para peserta 
pembinaan tersebut. 

Menurutnya, makna merdeka 
seharusnya sesuai tuntutan Nabi 
Muhamad SAW. ‘’Orang yang merdeka 
adalah orang  yang bisa melepaskan 
diri dari penghambaannya terhadap 
materi, sehingga dia bisa   total 
penghambaannya kepada Allah SWT. 
Apakah kita sudah seperti itu?,’’ jelasnya.

Karena itu pada hari kemerdekaan 
ini, mari kita saling intropeksi diri. 
‘’Apakah kita sudah total menghamba 

kepada Allah atau belum?’’ katanya.
Selanjunya, tausyiah kedua 

disampaikan oleh Ustadz Wawan S, SH, 
Ketua Pembina Yayasan Masjid Al Falah. 
Ustadz Wawan menyampaikan tausyiah 
dengan deretan-deretan kalimat yang 
penuh makna.

Menurutnya, kemerdekaan ini patut 
disyukuri. ‘’Syukur adalah merasa cukup 
dengan yang ada. Sebaliknya, bila tidak 
merasa cukup, kita masuk kelompok 
manusia yang tak pandai bersyukur,’’ 
katanya.

Dengan berpedoman syukur, 
jalan hidup manusia jadi apa pun akan 
terhindar dari laknat Allah SWT. ‘’Bila jadi 
pejabat, jadilah orang penting tapi jangan 
banyak kepentingan,’’ ujarnya. Manusia 
yang selamat di akherat nanti adalah 
manusia yang kerap bersyukur atas 
nikmat Allah SWT. ‘’Ibaratnya, hidup lah 
seperti pohon. Pohon sejak kecil sampai 
dewasa, menerima rejeki apa adanya 
dari Allah SWT. Pohon juga tak mengenal 
korupsi--yang banyak dilakukan oleh 
orang-orang yang tak pandai bersyukur,’’ 
jelasnya.

Tasyakuran Hari Kemerdekaandan Songsong Ramadhan 

Selain itu, Ustadz Wawan juga 
berpesan jadi manusia harus juga 
menjaga lidah atau lisannya. ‘’Ali ra 
mengatakan, lisan orang berakal itu 
di balik hatinya. Artinya bila berbicara 
sesuatu harus hati-hati dan penuh 
pertimbangan,’’ katanya. Selanjutnya, 
dia juga berpesan bahwa laki-laki 
diperhatikan lisannya. Perempuan 
diperhatikan cara menyampaikannya. 
‘’Karena itu, berbicaralah secukupnya,’’ 
katanya.

Masyarakat kini kata Ustadz Wawan 
juga cenderung menghadiri tontonan 
tapi sedikit yang menghadiri tuntunan. 
‘’Padahal mereka yang menghadiri 
tuntunan akan memperoleh banyak ilmu,’’ 
tegas Ustadz Wawan.

Disebut ilmu kata Ustadz Wawan 
apabila ilmu itu bisa mengantarkan kita 
dari muda sampai meninggal bisa selamat 
di rumah Allah SWT. ‘’Hidup manusia 
seringkali ditertawakan oleh takdirnya 
sendiri. Manusia jumpalitan ke sana-
kemari, ternyata takdirnya hanya segitu 
saja. Semua itu, kita hanya berserah saja 
kepada-Nya,’’ katanya. (ruf ) 

Wawan Setiawan, S.H

Hari Raya Idul Fitri tanpa 
acara halal bihalal 
bersama pimpinan dan 
rekan kerja belumlah 

sempurna. Karena itu, keluarga besar 
Lembaga Pendidikan Al Falah (LPF) 
menggelar acara halal bihalal di aula 
SMP Al Falah Deltasari, Sidoarjo, 03 
Oktober 2009.  

Acara yang bertemakan 
“Mempererat Silaturahmi Raih Kesucian 
Diri” ini dihadiri para pimpinan LPF, 
Yayasan Masjid Al Falah, para pegawai 
dan keluarganya, serta para undangan 
lainnya. Terlihat hadir juga Ketua LPF 
(Prof Dr Ir Achmad Jazidie, M.Eng), 
Ketua Umum Yayasan Masjid Al Falah 
(Sigit Prasetya), dan Kapolsek Waru (AKP 
Naufi l).

Dalam sambutannya, Ketua LPF 
ustadz Jazidie mengucapkan selamat 
Hari Raya Idul Fitri kepada para 
undangan dan menjelaskan pentingnya 
ukhuwah Islamiyah. Begitu juga Ketum 
Yayasan Masjid Al Falah ustadz Sigit, 
beliau juga menjelaskan soal pentingnya 
saling memaafkan antar umat muslim 
pada Hari Raya Idul Fitri ini.

Usai sambutan, selanjutnya diisi 
ceramah agama yan g disampaikan 
oleh ustadz Sholihin Yusuf. Menurutnya, 
dalam islam, acara halal bihalal 
sebenarnya tidak ada. ‘’Di dalam hadits 
dan Al Quraan juga tidak ditemukan 
istilah halal bihalal’’ katanya.

Namun, kalau dilihat dari esensinya, 
halal-bihalal jadinya sangat penting bagi 
umat muslim. ‘’Karena di dalam kegiatan 
halal bihalal itu ada kegiatan utamanya 
yaitu saling minta maaf dan memaafkan 
antar sesama, dan minta maaf itu ada 
anjurannya dari Rasulullah’’ kata ustadz 
Sholihin.

Bila meminta maaf pada sesama 
idealnya harus dikatakan apa salahnya, 
supaya orang yang dimintai maaf tahu 
persis salah apa yang akan dimaafkan 
itu. “Hal Ini harus dilakukan dengan 
kerendahan diri dan keikhlasan hati,’’ 
lanjutnya . 

Dari Acara Halal Bihalal Keluarga Besar LPF 

Tumbuhkan Rasa Kehambaan Kepada Allah SWT
‘’Bila kesalahan kita dimaafkan, 

bersih sudah dosa kita pada orang 
tersebut. Namun sebaliknya bila 
kesalahan kita tidak dimaafkan 
orang yang bersangkutan, maka 
kita masih memiliki dosa pada 
orang yang bersangkutan. Jadi 
pada dasarnya menghapus dosa 
pada sesama itu sulit,’’ tambahnya.

Hal ini sangat berbeda bila 
seorang muslim memiliki dosa 
kepada Allah SWT. “Gampang sekali 
menghapusnya, yaitu dengan cara 
bertaubat nasuha, baca istiqfar, 
sholat dan menjalankan ibadah 
lainya serta tak mengulangi 
kesalahan serupa, maka terhapuslah 
dosa kita pada Allah,’’ katanya.

Selama Ramadan, umat muslim 
menjalankan ibadah puasa dan 
begitu semangat menjalankan 
ibadah lainnya, Musholla dan masjid 
selalu penuh jamaah. Mengapa para 
muslim semangat beribadah pada 
bulan puasa? ‘’Karena, bulan puasa 
adalah bulah penuh berkah dengan 
pahala berlipat. Mereka semangat 
menjalankan ibadah karena ada iming-
iming pahala besar,’’ katanya.

Namun setelah bulan puasa, pada 
umumnya semangat beribadah kita 
menurun drastis. ‘’Mushola dan masjid 
kembali sepi.  Begitu juga dengan 
kegiatan amal ibadah lainnya. Karena 
tidak ada iming-iming pahala besar  
sebagaimana dijanjikan pada bulan 
puasa,’’ kata ustadz Sholihin.

Nah, bila seorang muslim 
beribadah karena faktor iming-iming 
pahala, maka iman orang tersebut 
masuk dalam kategori kelas amatiran, 
kelas kecil. ‘’Namun bila seorang 
muslim beribadah karena ada rasa 
kehambaannya kepada Allah SWT 
begitu dalam, maka iman mereka  
termasuk kategori tinggi,’’ kata ustadz 
Sholihin.

Bagaimana menumbukan rasa 
kehambaan kepada Allah? ‘’Pertama, 
kita harus menyadari asal kehidupan 

kita. Kedua, kita harus sadari perjalanan 
hidup kita, bila umat muslim menyadari 
asal kehidupannya, maka dia akan tahu 
bahwa asal-usulnya tidak lebih berharga 
dari sebutir telur ayam. Mengapa? Karena 
telur ayam masih bisa dijual di pasar, tetapi 
sebaliknya bahan/ asal-usul manusia tidak 
akan laku dijual di pasar,’’ katanya.

Bila manusia menyadarinya maka 
mereka akan mensyukuri segala rezeki 
yang diberikan Allah kepadanya. ‘’Mereka 
tidak akan melakukan dosa, sebaliknya  
mereka akan semangat menjalankan  
ibadah kepada-Nya, manusia juga harus 
menyadari perjalanan hidupnya. Menyadari 
bahwa kehidupan bisa mendadak berakhir, 
bila Allah mencabut nyawanya. Karena 
itu, setiap jengkal kehidupannya, manusia 
harus memperbanyak ibadah kepada 
Allah dan melakukan kebaikan terhadap 
sesama,’’ kata ustadz Sholihin.

Selesai tausiyah, acara halal bihalal 
ini kemudian dilanjutkan dengan acara 
bermaaf-maafan seluruh keluarga besar 
LPF. (ruf ) 
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Pegawai LPF saat mendengarkan tausiyah kemerdekaan

Ustadz Sholihin Yusuf
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Album KB-TK

Bulan Ramadhan dan 
Peringatan HUT 
Kemerdekaan RI ke-64 
waktunya hampir bersamaan. 

Keluarga besar KB-TK Al Falah 
memperingati dua hari besar tersebut 
dengan menggelar lomba mewarnai 
gambar dan musik patrol. Tema acaranya 
Merdeka Melawan Hawa Nafsu.

Yasmin,  siswi kelompok bermain, 
KB-TK Al Falah, yang bernomor peserta 
06 ini, semula sibuk mewarnai gambar 
dibantu papa dan mamanya. Bertempat 
di teras musholla KB-TK, dia terlihat 
serius menyelesaikan pekerjaannya. 
Namun 20 menit kemudian, Yasmin 
mendadak menghentikan aktivitasnya. 
‘’Ma, mik cucu!’’ Dengan sigap, mamanya 
mengambil dot susu dari tas  dan 
diberikan pada Yasmin. Dengan rebahan 
di pangkuan mama,  Yasmin menikmati 
dot susunya. ‘’Pelukisnya istirahat 
sebentar, Mas,’’ kata si mama Yasmin 
sambil tersenyum. Aksi Yasmin ini diikuti 
oleh peserta lain seusianya. Lomba 
mewarnai gambar bagi dua balita ini 
pun terhenti sejenak digantikan aksi 
minum susu dot. 

Kejadian itu muncul pada lomba 
mewarnai dan musik patrol antar 
keluarga siswa yang digelar KB-TK Al 
Falah pada Sabtu, 15 Agustus. Lomba 
tersebut diadakan untuk memperingati 
HUT Kemerdekaan RI ke-64 sekaligus 
menyambut Ramadan, ‘’Acara ini diikuti 
sekitar 300 peserta yang terdiri dari 
150 siswa dan 150 wali murid,’’ kata Siti 
Fauziah, SPd, Kepala KB-TK Al Falah. 

Acara itu sendiri dimulai sekitar 
pukul 08.00 WIB. Kali pertama, acara 
dibuka dengan pembacaan ayat suci 
Al Quran, oleh M Fata Favian Daff a dan 
diterjemahkan oleh Imam Raditya Wira 
Adyaman.

Memasuki pukul 09.13, lomba 
mewarnai dimulai. Para peserta yang 
terdiri dari siswa-siswi KB dan TK 
didampingi orang tuanya masing-
masing menempati tempat yang 
disediakan panitia yakni di depan 
panggung ada gelaran tikar dan di 

Gelar Lomba Mewarnai dan Musik Patrol
Peringati HUT Kemerdekaan RI dan Sambut Ramadhan.

musholla. Mereka pun sibuk mewarnai 
gambar dibantu orang tuanya.

‘’Penilaian lomba mewarnai dititik 
beratkan pada  kerjasama antara siswa 
dan orang tua dan bukan hasil gambar, 
‘’ kata Aslihatul Hayati, ketua panitia 
lomba. Dalam lomba ini, murid TK bisa 
tahan menjalani lomba sekitar satu jam. 
Namun, bagi murid kelompok bermain, 
lomba ini terasa membosankan. Sebagai 
gantinya, mereka minta istirahat pada 
sang mama untuk minum susu. Aksi ini 
seperti dilakukan Yasmin.

Musik Patrol
Saat lomba mewarnai  berlangsung, 

lomba musik patrol menyusul dimulai. 
Satu persatu peserta didampingi 
orang tuanya naik panggung untuk 
memainkan musik patrol alat dapur. Alat 
musiknya sendiri sudah disediakan di 
panggung. Alat itu terdiri wajan, panci, 
kentongan, piring, sendok dan tabung 
air mineral. 

Peserta dan orang tuanya 
mengambil alat musik dan mulai 
memainkannya. Berbagai macam aksi 
lucu mewarnai penampilan peserta. 
Ada yang bapaknya penuh semangat 
memukul kentongan sambil beryanyi, 

sementara si  anak bengong saja. Ada 
juga si anak tak sempat menyanyi karena 
sibuk memegang kentongan yang dirasa 
berat baginya. Namun, ada juga anak 
yang demam panggung. 

Dari semua peserta itu, yang paling 
menarik adalah peserta nomor 45, Atha 
bersama bapaknya. Si bapak rupanya 
cukup handal menyanyikan lagu sahur. 
Persiapannya bagus.  Intonasi suara 
dan nada ketika dia menyanyikan 
lagu  tepat. Atha hanya beryanyi lirih 
mengiringi bapaknya menyanyikan lagu 
sahur sambil memukul kentongan.  Saat 
penampilan keduanya berakhir, para 
penonton memberikan applause.

Sekitar pukul 11.07, seluruh 
rangkaian acara lomba berakhir. 
Penutupan acara ditandai para 
siswa  longmarch dari panggung 
menuju ke bagian depan sekolah 
sambil membunyikan alat musik dan 
menyanyikan lagu sahur. ‘’Sahuur, 
sahur!..Sahuuur!, sahur!(ruf ) 

Mengajari anak-anak usia dini berpuasa memang 
penting. Dengan ajaran berpuasa, mereka 
tidak kaget menjalani ibadah tersebut ketika 
beranjak remaja. Bagaimana mengajari anak-

anak usia dini berpuasa? Ternyata KB-TK Al Falah memiliki 
solusinya. 

Pada 22 Agustus 2009 merupakan awal puasa Ramadhan. 
Seluruh umat Islam menjalankan ibadah puasa. Namun pada 
pagi hari itu, ada yang unik pada anak-anak siswa KB-TK Al Falah. 
Sejumlah siswa mengenakan pin bertulisan ‘Maaf Saya Puasa’ 
pada seragamnya. Mereka ternyata mematuhi tulisan di pin 
tersebut yakni tidak makan pada pagi itu baik di rumah maupun 
di kelasnya. Sebagian siswa lainnya tidak mengenakan pin. 
Mereka enak saja makan di kelas. Namun ada juga anak-anak 
yang tidak memakai pin dan menangis meminta pin. ‘’Ustadzah, 
saya minta pin. Saya mau berpuasa,’’ teriak seorang anak.

Ternyata memakaikan pin pada anak-anak tersebut 
merupakan salah satu teknik mengajari anak-anak usia dini 
berpuasa. ‘’Memakai pin ‘Maaf Saya Puasa’ itu adalah salah satu 
teknik mengajari anak-anak berpuasa,’’ kata Kepala Sekolah 

KB-TK Al Falah, Ustadzah Siti Fauziah, SPd. beberapa waktu 
lalu. Ternyata teknik ini cukup efektif memotivasi anak-

anak belajar berpuasa. ‘’Namun puasa mereka tidak 
seperti orang dewasa. Mereka puasa paling banter 
sampai pukul 10.00 WIB. Meski puasa, mereka pada 
pagi boleh minum kok,’’ kata Ustadzah Fauziah.

Anak-anak yang tidak memakai pin akhirnya 
merasa malu dan meminta dipakaikan pin oleh 
orangtuanya pada hari berikutnya.’’Malahan, 
saking malunya, anak-anak yang tidak berpuasa 
menangis,’’ kata Ustadzah Fauziah.

Kegiatan belajar puasa seperti ini diadakan 
rutin setahun sekali pada bulan Ramadhan. ‘’Pin-

pin itu kami berikan kepada orang tua siswa 
sehari sebelum hari H puasa Ramadhan. Dengan 
memakai pin tersebut,  pada hari H puasa, 
ketahuan, mana anak-anak yang berpuasa dan 
tidak,’’ katanya.

Meski puasa yang dijalani anak-
anak itu bukan puasa sesuai dengan arti 
yang sebenarnya--namun sedikit banyak 
pihak sekolah sudah mengajarkan atau 
menanamkan pada anak-anak cara 
berpuasa.’’Dengan ajaran tersebut, anak-
anak tidak kaget menjalani puasa bila sudah 
akil baliq atau remaja kelak,’’ kata Ustadzah 
Fauziah. (ruf )

Ajari Anak-Anak Usia Dini Berpuasa Ramadhan

Pakaikan Pin
‘Maaf Saya Puasa’
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Siswa TK  bersama orang tua sedang lomba mewarna di sekolah
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Musibah gempa yang 
menimpa Jawa 
Barat dan sekitarnya 
membuat siswa 

KB-TK  Al Falah berinisiatif memberi 
dukungan semangat kepada mereka 
melalui pengiriman kartu lebaran. 

Melalui Kartu Lebaran
kain perca dan benang. Juga ada 
yang berbentuk kupu-kupu sebagai 
perlambang bahwa yang berpuasa 
akan cantik seperti kupu. Sementara 
kelompok A3 membuat kartu lebaran 
berbahan dasar kain kaca yang diahias 
dengan manik-manik. 

Selain membuat kartu lebaran, 
mereka juga mengumpulkan uang infaq 
yang dimasukkan melalui kotak infaq 
yang disediakan dan selanjutnya akan 
dikirimkan pada korban bencana. 

“ Kegiatan ini kita lakukan 
untuk menumbuhkan empati pada 
penderitaan saudara mereka yang 
mungkin tidak bisa bergembira di saat 
lebaran “ kata Siti Fauziah, Kepala KB-
TK Al Falah. Diakhir kegiatan mereka 
mengirimkan kartu lebaran yang mereka 
buat melalui mobil pos yang datang. (*) 

Dengan mengambil tema “ Kartu 
Lebaran Untuk Saudaraku “. 

Dengan berbagai bentuk kartu 
yang unik, sejumlah 165 buah, mereka 
menyampaikan pesan yang berisikan 
semangat kepada para pengungsi untuk 
tidak menyerah dan putus asa dalam 
menghadapi musibah yang sedang 
mereka hadapi.   

Berbagai kata-kata pemberi 
semangat mereka tuliskan. Seperti “ 
sabar ya teman-teman, Allah sayang 
pada orang-orang yang sabar “ atau “ 
Jangan putus asa ya..kalian pasti bisa 
“. Dan beberapa kalimat penyemangat 
lainnya. 

Masing-masing kelas memiliki 
bentuk kartu lebaran yang berbeda. 
Kelompok B3 misalnya dengan 
membuat wayang dari guntingan 

Dari Latihan Sholat Idul Fitri

Usai Latihan, Bermaaf-maafan, Terima Hadiah

Meski belum memasuki Hari Raya Idul Fitri, 
namun perlu juga melakukan latihan sholat 
Id. Itulah yang dilakukan para murid KB-TK 
Al Falah, Jalan Siak pada 15 September 

2009 lalu. Latihan sholat ini digelar di Taman Bungkul, Jalan 
Raya Darmo. para murid didampingi orang tuanya masing-
masing mendatangi lokasi. Mereka mengenakan baju 
muslim dan membawa perlengkapan sholat.

Dengan menggunakan pengeras suara, para murid 
mengumandangkan takbir bersama-sama. 

‘’Allahu Akbar, Allahu Akbar, Lailaha illallahu allahu 
Akbar, Allahu Akbar Walillahilhamdu!’’. Terlihat para murid 
begitu antusias mengkumandkan takbir. Wajah mereka 
berseri-seri dan terlihat senyum di bibir mungilnya.

Sekitar lima menit sebelum acara dimulai, Ustadzah 
Aslihatul Hayati memberikan pengarahan kepada para 
murid soal tata cara sholat Idul Fitri. ‘’Anak-anak, takbir 
sholat Idul Fitri ada tujuh kali pada rakaat pertama. Pada 
rakaat kedua, takbirnya lima kali..ya,’’ kata Ustadzah 
Aslihatul. Setelah itu, dia memberikan instruksi tata cara 
sholat lainnya.

Latihan sholat pun dimulai. Anak-anak berdiri dan 
memulai sholat. Imam sholat pada pagi itu adalah ananda 

Syafa Syaifullah, sedangkan sebagai Khotib ananda Mohamad 
Fatah Afi andaff a. Usai sholat, anak-anak berjajar kemudian saling 
bermaaf-maafan secara bergiliran dengan teman-temannya dan 
para ustadzah. Setelah acara maaf-maafan, pihak sekolah melalui 
para ustadzah memberikan reward atau hadiah kecil kepada para 
murid--berupa kue-kue. Hadiah itu diberikan karena para murid 
sudah melakukan kegiatan ibadah selama Ramadhan. (ruf )

Hari pertama masuk setelah 
libur lebaran di KB-TK Al 
Falah diadakan kegiatan 
dengan tema “ aku 

senang bersilaturrahim “. Sejak pagi para 
guru telah siap berbaris rapi menyambut 
kedatangan siswa-siswinya di gerbang 
sekolah. Satu persatu murid dan 
pengantar yang datang secara bergiliran 
bersalaman sambil bermaaf-maafan. 

Setelah itu tepat pukul 07.30 WIB 
diadakanlah halal bihalal antar siswa 
dimulai kegiatan “ Salam Lebaran “ 
yaitu acara saling bersalam-salaman 
dan memaafkan antar teman, guru dan 
orang tua. Secara bergiliran mereka 
membentuk barisan melingkar. Dimulai 
dari Kelompok Bermain yang berbaris 
rapi menerima jabat tangan dari orang 
tua dan kakak mereka dari Taman Kanak-
kanak. 

Setelah itu, para siswa beserta guru 
pembimbingnya membuat 8 kelompok 
sesuai dengan kelasnya masing-masing, 
lalu beserta 2 orang guru mereka 
mengunjungi rumah para tetangga yang 
ada disekitar jalan Siak sambil membawa 
oleh-oleh kue lebaran yang telah mereka 
bawa dari rumah. Sekita 10 rumah yang 
mereka kunjungi. 

Silaturrahim
untuk Kenalkan Adab Bertamu

Tak lupa mereka juga berkunjung 
ke kantor kelurahan Darmo dan 
kecamatan Wonokromo. Rombongan 
siswa itu menyebar ke rumah tetangga 
yang berada di sekitar jalan siak. Salah 
satunya kunjungan ke kantor kecamatan 
Wonokromo. Tentu saja kunjungan 
tamu-tamu kecil itu disambut oleh 
para pegawai kantor tersebut. Seluruh 
pegawai berdiri dengan antusias 
menyambut kedatanagan mereka. “ 
salam lebaran pak-bu..mohon maf lahir 
batin “ kata siswa B2 dengan lantang.

Setelah seluruh kegiatan berakhir,  
mereka kembali ke kelas masing 

–masing untuk kegiatan tukar menukar 
kue lebaran yang telah mereka bawa dari 
rumah.” Dengan kegiatan salam lebaran 
dan silaturrahim ke tetangga ini, kami 
berharap anak-anak terbiasa memaafkan 
kesalahan orang lain dan mau meminta 
maaf jika berbuat kesalahan, sekaligus juga 
menanamkan tata cara dan adab ketika 
bertamu ke rumah orang lain” pungkas Siti 
Fauziah, ( ** )    

16    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

IS
SN

 : 
20

85
-2

18
5

Siswa TK memasukkan kartu lebaran di Kotak Pos

Siswa KB-TK sedang latihan salat id

Bersalaman, mohon maaf saat lebaran

Siswa TK saling bermaafan
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Album SD

Gelar Lomba
Pukul Raja Iblis
Sampai Jinakkan Bom

Sedangkan, lomba menjinakkan 
bom  diikutim oleh perwakilan dari 
kelas 3 sampai 6. Masing-masing kelas 
mengirimkan dua kelompok peserta. Dan, 
masing-masing kelompok terdiri dari lima 
siswa. Peserta memindahkan bom yakni 
berupa air dalam botol--dengan rangkaian 
tali-- ke tempat yang aman. Peserta yang 
bisa memindahkan bom dengan cepat, dan 
air di botol tetap utuh maka peserta itulah 
yang menjadi pemenangnya. 

Tak mau kalah dengan siswa didiknya, 
para ustadz dan ustadzah juga terlibat 
dalam lomba ini. Pesertanya,  setiap 
kelompok terdiri dari lima ustadz atau 
ustadzah. Bedanya dengan siswa, semua 
peserta ditutup matanya kecuali ketua 
kelompok. Masing-masing ketua kelompok 
memandu para anggota kelompoknya 
untuk memidahkan bom yakni air 
dalam botol ke tempat aman. Saat fi nal, 
tantangan para peserta semakin berat. 
Karena, mereka harus memindahkan botol 
yang lebih besar. 

Lomba terakhir adalah lomba pesan 
untuk Bung Karno. Pesertanya dari 
perwakilan kelas 3 sampai 6. Setiap kelas 
mengirimkan dua kelompok peserta. 
Setiap kelompok terdiri dari lima siswa. 
Proses lomba, peserta membentuk satu 
baris. Siswa yang berada di baris terdepan 
mendapatkan pesan berupa petunjuk 
gambar dari panitia. Siswa itu lantas 
menyampaikan pesan tersebut ke temanya 
di baris kedua dengan menuliskannya 
di punggung dengan jari. Siswa di baris 
kedua lantas menuliskan pesan itu pada 
temannya di baris ketiga di punggung 
dengan jari dan begitui seterusnya sampai 
siswa kelima. Siswa ini baru menuliskan 
atau menggambar pesan ini ke sebuah 
buku gambar. Pemenangnya ditentukan 
dari kelompok yang paling cepat 
penyampaikan pesannya dan gambar 
pesanya juga paling tepat. 

Ditanya tujuan lomba, Kepala Sekolah 
SD Al Falah Ustadz Syamsul Huda, S.Ag, 
mengatakan bahwa lomba itu untuk 
menanamkan pada siswa cinta tanah 
air dan para pahlawannya. ‘’Karena, 
bangsa yang beradab adalah bangsa 
yang menghormati jasa pahlawannya. 
Para pejuang atau syuhadak negeri ini 
sudah berjuang merebut kemerdekaan ini 
dengan darah dan air mata. Kami sebagai 
generasi penerus harus mengenang dan 
menghormati jasa-jasanya,’’ katanya. (ruf )

Sebagaimana tahun-tahun 
sebelumnya, dalam rangka 
HUT  Kemerdekaan ke-64 RI, SD 
Al Falah  menggelar berbagai 

macam lomba antar kelas dan kali ini 
diadakan pada 13 Agustus 2009. Lomba-
lomba tersebut dibagi dua kelompok 
yakni lomba kelas kecil dan lomba kelas 
besar. Bagaimana lomba berlangsung?

Lomba kelas kecil meliputi lomba 
memukul raja iblis, lari Rukun Islam dan 
Rukun Iman. Sedangkan, lomba kelas 
besar meliputi lomba menjinakan bom, 
dan lomba pesan untuk Bung Karno. 
Lomba memukul raja iblis  bertempat 
di lapangan utama. Lomba ini diikuti 
perwakilan kelas 1 dan 2. Setiap kelas 
mengirimkan wakilnya sebanyak lima 

siswa. Saat lomba berlangsung, setiap 
sesi lomba diikuti tiga peserta. Para 
peserta itu memukul kantong plastik 
berisi air yang digantung. Peserta yang 
kali pertama memukul kantong tersebut 
maka dia menjadi juaranya.

Begitu juga dengan lomba lari 
Rukun  Islam,  pesertanya perwakilan 
dari kelas 1 dan 2. Setiap kelas 
mengirimkan  dua kelompok dan 
masing-masing kelompok terdiri dari 
tiga siswa. Proses lomba, peserta 
memindah bendera-bendera rukun Iman 
dari botol tempatnya ke botol lain yang 
dituju. Peserta yang bisa memindahkan 
bendera itu dengan cepat dan urutan 
rukun Iman tepat maka peserta tersebut 
menjadi pemenangnya. 

Jendela
Keluarga

Biodata Keluarga
Bapak : Zainal Abidin
Ibu : Imelda Evy Sofi awaty
Anak : 1. Hega Darrany Abidin (9 tahun)SD AL Falah kelas IV

  2. Zeta Ranniry Abidin (6 tahun)
  3. Ezra Khattaby Abidin (3 bulan)

Sinergi pola belajar di rumah 
dan sekolah. Dari awal, konsep 
pemahaman keluarga kami akan 
proses belajar anak-anak kami 

di sekolah bukan bertumpu pada nilai 
akademik. Tapi lebih pada bagaimana 
anak-anak kami mampu menyesuaikan diri 
dan berinteraksi dengan lingkungannya  
(teman, ustadz - ustadzah, staf sekolah) 
dengan baik dan cepat. Setelah 
memastikan anak tidak bermasalah 
dan mampu bekerjasama dengan 
lingkungannya, tinggal mendorong anak 
belajar semaksimal kapasitas IQ-nya.

Penanaman kedisiplinan dan 
kemandirian ala keluarga kami. Anak bagi 
kami adalah anugrah Allah SWT yang 
wajib dibangun menjadi manusia sebaik 
mungkin di dunia dan akhirat. Karena 
yang bertanggung jawab membangun 
adalah kami, maka kami harus pastikan 
anak-anak kami kenal betul siapa kedua 
orang tuanya. Baik dari cara berpikir kami, 
cara kami berinteraksi sosial, cara kami 
mengambil keputusan dan lain-lain. Kami 
sampaikan dengan jujur dalam bahasa 
anak-anak dan cara berpikir anak. Harapan 
kami adalah anak menjalani proses disiplin 
dan mandiri itu karena sebuah tanggung 
jawab, bukan sebuah keharusan - apalagi 
karena takut hukuman.

Pola pengembangan kreativitas, minat 
dan bakat anak.Anak-anak kami bukan 
foto kopi kami. Meski secara genetik 
mewarisi bakat, sifat dan kepandaian 
kami. Hal itu kami sadar betul. Dengan 
begitu, cara mudah yang kami lakukan 
adalah bertanya/menelusuri kesenangan 
anak yang bersifat positif dan selanjutnya 
memberikan les tambahan. Ada kalanya 
hal ini menjadi benturan yang hebat 

terhadap ego kami sebagai orang tua, 
saat anak kami memilih tidak sesuai 
dengan pikiran kami. Tapi, saat hal itu 
terjadi - sebenarnya secara tidak langsung 
memberikan kami kesempatan lebih untuk 
menanamkan prinsip tanggung jawab 
dan konsekuensi atas sebuah pilihan yang 
dia ambil. Dengan pengawalan seksama 
atas proses belajarnya, anak kami - Hega - 
mampu menjadi juara II Drawing Anime di 
even nasional Surabaya Toys Festival 2009 
kelompok umur 9 s/d 15 tahun, semua itu 
atas pilihannya.

Moto keluarga. Allah SWT memberi 
kami kemampuan berpikir dan fi sik, 
cobaan dan rejeki - dengan Kuasa-
Nya pasti telah disesuaikan dengan 
kemampuan kami menghadapinya. 
“Bersyukurlah dengan melakukan 
semaksimal mungkin atas apa yang 
dianugerahkan Alah SWT”.  Dalam 
keseharian yang kami terapkan pada anak 
kami adalah bahwa kami lebih senang 
anak kami dapat nilai 7 asal kami melihat 
dia telah bekerja keras, daripada dia 
dapat nilai 8 tapi kurang memaksimalkan 
kemampuan yang dimilikinya (kurang 
belajar). 

Acara favorit keluarga. Makan dan 
nonton bioskop bersama.. Hal lain yang 
tak kalah pentingnya dalam mendidik anak 
adalah kami berusaha menjelaskan segala 
permasalahan dari awal. Pilihan kami 
untuk menerangkan dari awal ternyata 
menciptakan kedewasaan tersendiri dalam 
diri anak kami - Hega -  untuk berpikir dan 
memecahkan masalah. Ternyata anak, 
tanpa kami sadari mempunyai naluri 
lebih cepat untuk menyesuaikan 
diri dan memecahkan 
masalah 
lingkungannya bila 
diberi ruang lebih 
kepercayaan.
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Suasana SD saat lomba pukul Raja Iblis
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Adji, biasa teman-temannya 
memanggil. Siswa yang 
hobby berenang, bermain 
sepak bola dan computer ini 

memiliki banyak prestasi. Kendati masih 
duduk di kelas 5A namun ragam kompetisi 
yang diikuti terkait dengan kemampuan 
akademisnya pantas diacungi jempol. 
Terutama untuk pelajaran berhitung dan 
bahasa Inggris. Memang kedua mata 
pelajaran yang kerap menjadi momok 
para siswa tersebut, bagi siswa yang lahir 
di Surabaya pada 10 September 1999 ini 
adalah pelajaran yang menyenangkan. 
Tidak ada kesulitan jika mau belajar 
sungguh-sungguh. 

“ Selain bahasa Inggris dan 
matematika, pelajaran favoritku adalah 
Ilmu Pengetahuan Alam dan Komputer,” 
imbuhnya. Lalu apa saja prestasi yang 
pernah di raih? Siswa yang ngefans 
dengan Bill Gates dengan Michael 
Jacson ini mengatakan jika ia pernah 
memenangkan lomba computer dan story 
telling.

“ Mathematic Competition (Sakamoto 
juara 2) dan juara III lomba Story Telling di 
Universitas Brawijaya.”

Putra pertama dari tiga bersaudara 
pasangan Riboet Budiono  dengan Vivy 
Bravia ini memiliki cita-cita yang tak jauh 
dari prestasinya, yaitu jadi Insinyur Mesin. 
Untuk mengejar harapannya tersebut 
Adji akan selalu giat belajar dan berdoa. 
Untuk proses pengembangan potensinya, 
siswa yang suka baca buku ini sengaja 
memilih sekolah Al-Falah sebagai tempat 
menimba ilmu. 

“ Tuntutlah ilmu setinggi 
langit, raih bintang sebanyak 
mungkin, “ katanya 
bersemangat.”  

 Pendidikan di sekolah 
favorit adalah harapan setiap 
peserta didik karena program 
pembelajaran yang bermutu 
dan fasilitas sekolah yang 
memadai. Menyeimbangkan 
antara intelektual dan moral 
serta mengembangkan potensi 

siswa secara optimal. Image bahwa 
al Falah sekolah yang bermutu juga 
diyakini oleh orang tua siswa yang 
hobby sepakbola ini.

“Untuk mendapatkan fondasi yang 
benar dalam pendidikan agama dan tata 
krama serta mendapatkan ilmu terkini,” 
harap sang ayah.

Siswa yang mengidolakan Nabi dan 
rasul ini berkomitmen untuk selalu 
berusaha maksimal menggapai 
apa yang diinginkan. “Pantang 

menyerah dan bersemangat,” katanya. Tentu 
saja, pantang menyerah dalam arti positif.  
Apalagi dalam belajar, tidak ada kamus 
putus asa. 

Sebelum di al-Falah siswa yang 
suka melukis dan bermain computer ini 
adalah siswa dari sekolah Islam di Jakarta. 
Kemudian melanjutkan di sekolah al Falah 
karena latar belakang sekolah yang bagus 
terutama untuk masalah keIslaman. Hal ini 
juga diakui oleh orang tua siswa kelahiran 
Surabaya, 21 Desember 1999 ini.” Supaya 

mendapat ilmu yang seimbang antara 
agama dan umum.”

Bagi siswa yang gemar nasi goreng 
buatan ibunya ini, di waktu senggangnya 

lebih banyak digunakan untuk kegiatan 

yang bermanfaat. Baginya, waktu sangat 
berharga sehingga harus dimanfaatkan 
sebaik mungkin. Time is money kata 
orang barat. “ Kegiatan di luar sekolah 
saya gunakan untuk les privat. Selain itu 
bermain dan membaca novel,” tuturnya. 

Untuk menambah pengalaman dan 
pengetahuan pariwisata, putri pertama 
pasangan R. Amirul Rasyied Yulianto 
dengan Irene Joeliawardhani Noegroho 
Aspar ini gemar pergi ke tempat-tempat 
obyek wisata bersama keluarga. Bukan 
bukan sekedar rekreasi tapi juga untuk 
mengetahui lebih jauh tentang khasanah 
alam bangsa Indonesia yang berlimpah. 

 Apa cita-citanya? Ketika 
pertanyaan itu meluncur, Cera, biasa 
teman-temannya memanggil berkeinginan 
untuk menjadi ahli medis yang gemar 
membantu sesama. “ Jadi Dokter,” tuturnya 
optimis.

Di kelasnya, putra ketiga 
pasangan Arif Budi Yuwono dengan 
Asri Yuliati ini terlihat bersemangat 
saat gurunya memerintahkan untuk 
bernyanyi. Memang, bernyanyi adalah 
materi kelas yang paling disuki siswa 
yang pernah menjadi juara II lomba 
mewarna bersama orang tua ini. 

“Aku suka bernyanyi,” katanya
Bukan hanya bernyanyi, Yasa 

juga senang bermain dengan 
fasilitas yang disediakan oleh 
sekolah. Selain cukup lengkap, 
permainan yang disediakan juga 
mendidik sehingga sesuai dengan 
perkembangan anak. 

Ditengah keriangan bersama 
temannya, Yasa tampak aktif. 
Sesekali  bercanda ria sambil 
berlari kesana kemari. Di sela waktu 
senggangnya di luar sekolah Yasa 
banyak menggunakannya untuk 
aktivitas yang bermanfaat sekaligus 
menyenangkan.  “Pergi ke mal untuk 
bermain dan keluar kota bersama 
orang tua,”katanya.

“ Menjadi Dokter” itulah jawaban 
yang muncul; saat ditanya cita 
citanya kelak. Yasa, siswa kelahiran 
Surabaya, 25 Februari 2006 ini, biasa 
dia dipanggil memang berkeinginan 
untuk menjadi seorang dokter yang 
berguna bagi masyarakat, bangsa dan 
masyarakat. 

Untuk mengejar keinginannnya, 
siswa yang gemar makanan bakso 
itu percaya bahwa Al-Falah adalah 
sekolah yang tepat untuk menimba 
ilmu. Bagi bocah imut ini, al Falah 
adalah sekolah yang bagus sehingga 
mampu memberikan kepuasa baik 
bagi siswa maupaun orangtua.  “Di al 
Falah sekolahnya aman dan nyaman, 
ustadzahnya juga sabar dan telaten.“ 
tuturnya. 

“ Dengan sekolah di sana kami 
berharap Yasa menjadi anak yang 
pintar dan saleh,” jelas sang ibu. 

Khalil biasa ia dipanggil 
oleh teman-temannya. 
Siswa TK B3 kelahiran 
Surabaya 21 Desember 

2004 ini selalu riang saat bergaul 
dengan teman temannya. Ketika bel 
istirahat berbunyi, terlihat gembira 
sambil sesekali mencicipi makanan yang 
dibawanya. Tidak semua waktu istirahat 
untuk bermain dan makan, tapi juga 
berkunjung ke perpustakaan.

“Aku paling suka ke toko buku 
Togamas untuk baca,” katanya. Membaca 
memang aktivitas yang menyenangkan 
bagi siswa yang gemar sayuran bayam, 
dan nugget ini. Hanya dengan membaca 
wawasan pengetahuan akan bertambah. 
Menurutnya,  perkembangan ilmu 
pengetahuan telah menuntut siapa saja 
untuk selalu berubah, jika tidak, bisa 

ketinggalan jaman. 
Untuk pelajaran di sekolah, khalil paling 

senang pelajaran berhitung. Pelajaran yang 
biasanya dianggap sulit ini, bagi khalil sangat 
mudah.   

  Mengemudikan pesat tempur menjadi 
cita-cita putra kedua pasangan Kukilo Nugroho 
dengan Widia Setiati ini. “Aku ingin jadi pilot 
pesawat tempur,” Ungkapnya. 

Diantara upaya  orang tuanya untuk 
mewujudkan impian putranya adalah dengan 
menjadikan al Falah sebagai sekolah untuk 
menimba ilmu. Sekolah al falah adalah sekolah 
yang dianggap mampu memberikan pendidikan 
terbaik bagi pengembangan potensi setiap 
siswa. 

 “Alasan saya memilih sekolah al Falah karena 
karena pendidikannya terbaik secara Islami. 
Khalil menjadi anak yang berguna bagi orang 
tua, agama, nusa dan bangsa, “ harap sang ayah 

Khalil biasa ia dipanggil Khalil biasa ia dipanggil K ketinggalan jaman. 
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Jago Komputer

Labih baik menjadi orang bodoh tapi 
giat belajar dari pada menjadi orang 
pintar tapi tidak mau mengajarkan 
ilmunya. Itulah moto siswa yang 

lahir di Surabaya 2 juni 1994 ini. Hasan, biasa 
dipanggil memang siswa yang tidak senang 

berdiam diri. Baginya mencari ilmu adalah 
wajib. Dan ilmu apapun, menurutnya bisa 
dipelajari asalkan bersungguh-sungguh  
melakukannya. 

“Saya senang otak-atik 
computer,”jawabnya ketika ditanya 
hobby yang digelutinya. Dengan hobby 
nya itu ternyata membawa keuntungan 
tersendiri bagi putra pertama pasangan 
Musrianto dengan Yuyun Susilowati ini. 
Siswa kelas 9-5 yang suka nasi goreng 

dan mpek-empek ini pernah menjuarai 
lomba robot Line tingkat SMA di al-

Hikmah. 
“Alhamdulillah, saya juara 1, 

“ungkapnya. Senang menggeluti dunia 
komputerisasi mungkin membuat siswa 

yang mengidolakan Bill Gates ini ingin 

menjadi sosok 
yang ahli dibidangnya 
Tak jauh dari hobbynya, siswa 
yang memilih sekolah al Falah karena 
keramahan para gurunya ini bercita-cita 
ingin mengembangkan bakat yang selama 
ini ditekuninya, yaitu, menjadi programmer 
yang handal. 

“Untuk waktu senggang dan kegiatan 
di luar sekolah saya senang berkreasi 
dengan computer dan membiuat program 
yang bermanfaat. “ tambahnhnya. Untuk 
mengisi waktu luang, Hasan lebih banyak 
menggunakannya untuk kegiatan yang 
bermanfaat sehingga bisa menambah ilmu. 

Menjadi anak saleh dan berilmu adalah 
harapan setiap orang tua. Harapan itulah 
diyakini orang tua siswa yang yangberlamat 
di jetis kulon I/63 ini menetapkan al Fa;lah 
sebagai tempat berlabuh memperluas 
cakrawala keilmuwan.

 “Mudah mudahan ananda menjadi 
anak yang berakidah kuat dan ketrampilan 
hidup yang memadai,” ujar sang ayah. 

Jadilah orang yang bermanfaat bagi 
sesama, demikian sabda Nabi yang 
disampaikan kepada umatnya. 
Menjadi manusia yang bermanfaat 

amatlah mulia karena bisa menolong 
orang lain. Perintah itu tampaknya juga 
menjadi landasan utama bagi siswa yang 
yang biasa di panggil Dicky ini. Siswa yang 
suka pelajaran PPKN ini ingin bisa menebar 
kebaikan bagi sesamanya. 

Bukan hanya orang tua, sekolah al 
Falah yang selama ini sebagai tempat 
menimba ilmu juga memberi bekal agar 
selalu menjadi siswa yang bermanfaat bagi 
teman-temana yang lain. “ Saya memilih al-
Falah karena sekolahnya bagus dan banyak 
prestasinya,” katanya meyakinkan diri. 

Siswa kelas 9 putra pertama dari 
dua bersaudara pasangan dr H Rachmat 
Arisatoto dengan Diniharianita ini, diluar 
kegiatan sekolah, sering digunakan untuk 
kegiatan olah raga terutama basket. 

Sedangkan untuk waktu santainya, 
siswa yang yang lahir di Surabaya 26 
september 1995 ini senang duduk manis 
dihadapan computer untuk browsing 
informasi atau melakukan diskusi dengan 
jejaring online di situs-situs internet 
popular. Yang penting bermanfaat dan 
bisa menambah pengetahuan dalam 
banyak hal. Terutama layanan 
facebook yang belakangan ini 
mengalami perkembangan 
pesat di Indonesia

“Yah,  internetan dan 
face bookan,” katanya

 Lalu apa cita-
citanya kelak? Siswa 
yang mengidolakan 
Ibnu Sina ini ingin 
meneruskan profesi 
sang ayah yang kini 
berkecimpung di dunia 
medis.

“Saya ingin menjadi dokter,” 
ungkapnya. Tentu saja, dokter yang 
bermanfaat bagi sesama dan rela 
membantu dengan ikhlas.. 

“Semoga Dicky kelak menjadi anak 
yang shaleh yang pandai ilmu agama 
maupun ilmu dunia,” harap sang ayah. 
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Dalam rangka menyambut 
bulan Ramadhan 1430 
Hijriyah, sekitar 550 siswa 
SD Al Falah menggelar 

pawai pada Rabu, 19 Agustus 2009.  
Kegiatan yang bertemakan ‘Kepedulian 
Terhadap Sesama akan Membentuk Jiwa 
yang Arif dan Bijaksana’’ ini juga diselingi 
dengan pembagian sembako kepada 
kaum dhuafa. 

Sekitar pukul 07.00, bunyi 
tetabuhan musik patrol ramai terdengar 
di halaman SD Al Falah. Ternyata, pagi 
itu, para siswa khususnya kelas 4, 5 dan 
6 tengah latihan musik patrol untuk 
mengiringi pawai. Selain itu, para siswa 
juga tengah sibuk mengumpulkan 
paket-paket sembako ke dalam mobil.  
Paket sembako itu direncanakan dibagi-
bagian kepada kaum Dhuafa di sekitar 
lingkungan sekolah usai pawai.

‘’Kami menyediakan sekitar 500 
paket sembako untuk kaum Dhuafa,’’ 
kata Wakasek Bidang Kesiswaan SD Al 
Falah, Ustadzah Izzaty Latifi yah SPd.

Bagi-bagi Sembako,
Tampilkan Al Quran Super Gede

Pawai Sambut Ramadhan 1430 Hijriyah

Sekitar pukul 07.30, pawai 
diberangkatkan dengan diiringi sekitar 
20 guru. Rombongan pawai tersebut 
bergerak ke  utara melalui Jalan 
Darmo Kali menuju ke Taman Bungkul. 
Dalam perjalanan tersebut, mereka 
membunyikan musik patrol sambil 
menyerukan mengingatkan Ramadhan 
tiba dan ibadah harus diperbanyak. 
Kehadiran pawai siswa itu membuat 
arus lintas di jalan tersebut sedikit 
macet. Namun pawai tetap lancar.

Sekitar 15 menit perjalanan, 
rombongan pawai tiba di Taman 
Bungkul. Para siswa lantas bereksplorasi 
memainkan musik patrolnya sambil 
mengingatkan kepada masyarakat 
bahwa Ramadhan sudah tiba.

Sekitar 20 menit kemudian, 
rombongan pawai balik ke sekolah 
di Jalan Taman Mayangkara melalui 
jalan Raya Darmo. Para siswa juga terus 
membunyikan musik patrol. Para siswa 
kemudian tiba di sekolah dan pawai pun 
berakhir.

Usai pawai, para siswa juga 
menampilkan Kitab AlQur’an berukuran 
raksasa (3x5m) yang dipajang di 
halaman gedung SD. Dalam Al Quran 

itu bertuliskan Surat Al Fatihah dan 
Surat Al Baqarah ayat 1-5. Karena 

berukuran besar, Al Quran tersebut tidak 
hanya menjadi tontonan para siswa 
tapi juga jamaah Masjid Al Falah--yang 
berada di sisi selatan sekolah.

Setelah itu acara dilanjutkan 
dengan pembagian 500 paket sembako. 
Para siswa dibantu ustadz dan ustadzah 
membagi-bagikan paket sembako 
tersebut kepada kaum dhuafa di sekitar 
lingkungan sekolah.

‘’Kegiatan ini selain untuk ibadah, 
juga melatih kepedulian para  siswa  
terhadap kaum dhuafa,’’ kata Kepala 
Sekolah SD Al Falah, Ustadz Syamsul 
Huda, S.Ag. (ruf ) 

Ibu-ibu usai menerima bingkisan dari SD Al Falah

Suasana saat pawai sambut ramadhan
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Setiap hari siswa siswi SD Al Falah Surabaya 
membuka aktivitas belajar dengan do’a bersama,  
membaca al quran atau menghafal juz 30 
dan sedikit tausiyah oleh wali kelas kemudian 

dilanjutkan dengan pelajaran sesuai jadwal pelajarannya. 
Akan tetapi hari selasa tanggal 21 Juli kemarin ada kegiatan 
yang berbeda  dari biasanya. Setelah berdoa dan membaca 
atau menghafal juz 30 dikelas masing masing siswa siswi 
keluar kelas masing masing untuk belajar shalat bersama. 

Pada hari itu seluruh siswa siswi kelas satu sampai 
kelas empat berkumpul di halaman sekolah. Dengan duduk 
beralaskan karpet seluruh siswa menerima tausiyah tausiyah 
shalat dengan antusias. ustadz Dahlan dan ustadz Jantra 
memberikan tausiyahnya dengan banyak memperagakan 
secara langsung tata cara wudlu dan gerakan gerakan 
shalat. Siswa semakin bertambah perhatiannya ketika 
Ust Dahlan mulai memanggil beberapa siswa untuk 
memperagakan gerakan wudlu dan gerakan shalat diatas 
panggung. 

Setelah tausiyah selesai siswa siswi tersebut mewarna 
dan menulis pesan pesan shalat di kain sepanjang 32 meter. 
Di kain tersebut tertuliskan banyak pesan untuk kita semua 
diantaranya adalah “Siswa SD Al Falah cinta Allah dan Rasul, 
Ayo shalat !”. Melihat kreatifi tas siswa siswi tersebut ustadz 
ustadzah memberikan apresiasi karya tersebut dengan cara 

di SD Al Falah Surabaya
memajang karya kain sepanjang 32 meter tersebut di 
sepanjang jalan taman mayangkara dan darmo selama 
kurang lebih satu minggu.

Khusus siswa kelas lima dan enam kegiatan belajar 
shalatnya lebih mendalam dengan tidak terbatas pada 
tatacara shalatnya saja tapi lebih kepada bagaimana 
menggapai khusyu’. Pelatihan shalat khusyu’ tersebut 
dibimbing oleh Trainer ust Malik Al Haddad. Dengan 
didukung kekuatan fasilitas audio visual yang mengiringi 
pelatihan shalat khusyu’ tersebut mengantarkan siswa 
siswi kelas lima dan kelas enam tidak kuasa  menahan 
airmata menemukan jatidirinya. Ada beberapa komentar 
dari siswa kelas lima dan enam diantaranya ada yang 
menginginkan pelatihan shalat seperti tadi sangat baik 
dan sangat kita butuhkan. 

Pelatihan shalat khusyu’ yang diikuti kelas lima 
dan kelas enam yang bertempat di hall SD Al Falah dan 
menulis pesan di kain sepanjang 32 meter yang diikuti 
kelas satu sampai kelas empat di halaman sekolah 
tersebut dimulai pukul 07.15 sampai pukul 09.30. Dan 
setelah peringatan isra’ mi’raj tersebut usai siswa siswi 
belajar kembali sebagaimana biasanya. Dari kegiatan 
tersebut semua ustdaz ustadzah SD Al Falah berharap 
seluruh siswa siswi SD Al Falah menjadi anak shalih 
shalihah yang cinta shalat. (H)

Bulan Ramadhan saatnya 
memperbanyak amal ibadah. 
Ini seperti yang dilakukan 
oleh para murid kelas 1 dan 2 

SD Al Falah. Mereka  mengunjungi Panti 
Asuhan Adinda di Sidosermo pada 10 
September.

Selain bersilaturahhim, anak-anak 
juga memberikan bingkisan kepada para 
anak-anak yatim piatu penghuni panti 
asuhan tersebut.

Setibanya di panti, pihak pengurus 
panti mengucapkan selamat datang 
kepada rombongan SD Al Falah.

Selanjutnya, pihak SD Al Falah 
juga mengucapkan terima kasih atas 
sambutan dari pihak panti. Kunjungan 

Dari Kunjungan ke Panti Asuhan Adinda Sidosermo

Nonton Film Bersama
dan Beri Bingkisan

para murid SD ini selain bertujuan 
sillahturahim juga membagi sedikit 
kebahagian dengan anak-anak yatim 
penghuni panti asuhan.

Usai acara pembukaan, acara 
bebas. Anak-anak SD lantas berkenalan 
dengan anak-anak penghuni panti 
asuhan. Mereka bercengkerama satu 
sama lain--dan membagi kebahagiaan. 
Setelah itu, anak-anak ini menonton fi lm 
bersama dari video player yang berjudul 
Ipin dan Upin. Film ini menceritakan 
kebersamaan dua anak muslim--dalam 
suka dan duka. Selanjutnya, sebelum 
mengakhiri kunjungannya, anak-anak 
SD Al Falah memberikan bingkisan dan 
uang yang disisihkan dari uang sakunya 

kepada anak-anak yatim piatu tersebut. 
Ditanya soal tujuan kegiatan ini, 

Kepala Sekolah SD Al Falah, Syamsul 
Huda, SAg mengatakan untuk mendidik 
anak-anak agar memiliki kepedulian 
sosial tinggi sejak dini. ‘’Kami berharap 
kegiatan ini di tahun mendatang bisa 
ditingkatkan lagi,’’ katanya. (ruf )  

Latihan Salat Id Berlangsung Khusyuk

kebahagian dengan anak-anak yatim 

bebas. Anak-anak SD lantas berkenalan 

asuhan. Mereka bercengkerama satu 

Latihan sholat id digelar di 
halaman SD Al Falah, Jalan 
Taman Mayangkara, seluruh 
siswa  dengan mengenakan 

baju muslim dan membawa 
perlengkapan sholat berkumpul 
di halaman sekolah. Di situ tempat 
untuk sholat sudah disiapkan pihak 

sekolah. Tikar, dan 
karpet  tergelar 
dan ada peralatan 
sound system, dan 
panggung kecil 
setinggi setengah 
meter untuk khotib.

Mereka duduk 
bersila. Para 
siswa putra dan 
putri dipisahkan 
tempatnya. 
Selanjutnya, 
mereka dengan 
menggunakan 
pengeras suara 

mengumandangkan takbir bersama-
sama. ‘’Allahu Akbar, Allahu Akbar, 
Lailaha illallahu allahu Akbar, Allahu 
Akbar Walillahilhamdu!’’.

Takbir tersebut dikumandangkan 
berkali-kali sambil menunggu 
kedatangan para siswa lainnya ke lokasi. 
Terlihat para siswa begitu antusias 

mengumandangkan takbir. Sekitar lima 
menit sebelum acara dimulai, Ustadz 
Dahlan memberikan pengarahan 
kepada para siswa soal tata cara sholat 
Id. Takbir sholat Idul Fitri ada tujuh kali 
pada rakaat pertama. Pada rakaat kedua, 
takbirnya lima kali.

Latihan sholat id dimulai. Ananda 
Nanda, siswa kelas III ditunjuk sebagai 
imam sholat. Sedangkan, khotib 
ditunjuk ananda Rizky kelas II. Sholat 
berjalan dengan lancar dan dilakukan 
secara khusyuk. Selanjutnya, waktunya 
khotbah Idul Fitri. Kali ini sebagai Khotib  
Rizky menyampaikan kotbahnya soal 
keutamaan puasa dan sholat Idul Fitri.

 Usai latihan sholat Id, anak-anak 
berjajar kemudian saling bermaaf-
maafan secara bergiliran dengan teman-
temannya dan para ustad dan ustadzah. 
“ Tujuan latihan ini adalah untuk 
membiasakan diri pada anak-anak agar 
mau melakukan sholat Id pada usia dini.” 
Kata Ust. Syamsul Huda, Kepala SD.(ruf )
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Siswa SD saat menulis pesan ramadhan
di kain sepanjang 32 meter

Siswa SD saat kunjungan di Panti Asuhan

Pelatihan Salat Id di SD Al Falah
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Para siswa SD Al Falah kelas 
4-6, serta perwakilan kelas 
2 dan 3 ternyata banyak 
yang memiliki cita-cita 

menjadi penulis. Mereka yang terdiri 
dari 250 siswa mengikuti workshop atau 
pelatihan yang digelar penerbit Mizan 
di hall sekolah pada 26 Agustus 2009. 
Bagaimana kegiatan ini berlangsung? 

Acara ini dimulai pukul 07.30. 
Sejumlah nara sumber dari pihak 
penerbit dan Azharine mulai mengisi 
acara. Adapun materinya meliputi 
bagaimana cara menulis cerita, mencari 
ide cerita yang asyik, menerbitkan hasil 
karya tulis sampai jadi sebuah buku dan 
teknik rahasia menulis dari para penulis 
KKPK. 

Para siswa putra dan putri terlihat 
mengikuti semua materi yang diajarkan 
dengan serius. Meski acara ini digelar 
pada bulan puasa, mereka masih terlihat 
antusias. ‘’Asik materinya. Semua materi 
bisa menjadikan kami bisa menulis cerita 
dengan mudah,’’ kata seorang siswa. 
Rangkaian acara ini baru berakhir pukul 
09.30. Para siswa keluar dari hall dengan 
raut wajah gembira dan puas. Mereka 
sepertinya menikmati acara tersebut. 

Acara Road Show KKPK Penerbit Mizan di SD Al Falah

Ajarkan Teknik Menulis dan Terbitkan Buku Cerita
Apa tujuan acara ini bagi para siswa? 

‘’Acara ini untuk memotivasi anak-anak 
agar bisa menulis sebuah buku cerita. 
Kami, sebagai guru sangat mendukung 
acara ini. Karena acara ini bisa 
menumbuhkan kreativitas dan daya pikir 
kritis anak terhadap suatu permasalahan 
dan selanjutnya diwujudkan melalui 
sebuah tulisan di buku,’’ kata Wakil 
Kepala Sekolah  Bidang Kesiswaan SD Al 
Falah, Izzaty Latifi ah, SPd.

Ustadzh Izzaty juga mengatakan 
bahwa pihak penerbit memuji 
keseriusan para siswa mengikuti acara 
ini. ‘’Mereka bilang para siswa SD Al 
Falah paling atraktif mengikuti acara ini 
dibanding para siswa sekolah lainnya,’’ 
katanya.

Usai acara, para siswa diberi tugas 
oleh pihak penerbit untuk menulis 
sebuah cerita anak-anak sesuai dengan 
pengalaman atau ide ceritanya masing-
masing. Cerita-cerita dikumpulkan dan 
dikirim ke pihak penerbit. ‘’Bila cerita 
tersebut  idenya menarik dan tata 
bahasanya bagus, pihak penerbit akan 
menerbitkan cerita-cerita kompilasi 
dalam sebuah buku,’’ kata Ustadzah 
Izzaty. 

Album SD
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Anak-anak ternyata antusias sekali 
menjadi penulis. Buktinya dua hari usai 
acara, anak-anak sudah 
mengumpulkan tulisan-
tulisan hasil karya 
sendiri ke Ustadzah 
Izzaty. (ruf )

Upacara 17 Agustus, Memperingati Kemerdekaan RI ke-64

Usung Teaterikal Sampai Surati Presiden 

Dalam rangka memperingati 
HUT Kemerdekaan 
RI ke-64, SD Al Falah 
menggelar ucapara 

bendera di halaman sekolah pada 17 
Agustus 2009. Usai upacara, acara diisi 
penampilan teaterikal kolaborasi guru 
dan murid soal gangguan keamanan 
pasca kemerdekaan. Bagaimana acara 
ini berlangsung?

Sekitar pukul 06.00, halaman 
sekolah SD Al Falah sudah terlihat 
ramai oleh siswa dengan mengenakan 
berbagai macam pakaian adat daerah, 
pejuang dan pakaian profesi, baik itu 
polisi, tentara maupun dokter.

Pada upacara tersebut yang 
bertugas sebagai pembina upacara, 
Ustadz Syamsul Huda, S.Ag, Kepala 
Sekolah SD Al Falah. Dalam amanatnya, 
beliau mengatakan saat masa 
perjuangan, kondisi masyarakat 
Indonesia sangat memprihatinkan. 
‘’Mereka berjuang merebut 
kemerdekaan mempertaruhkan harta 
dan nyawanya. Tapi kini, 64 tahun sudah 
kita bisa memetik buah perjuangan 
mereka. Kita harus menyukurinya,’’ kata 
Ustadz Syamsul.

Karena itu, kemerdekaan ini harus 
diisi dengan kegiatan yang positif 
dan bermanfaat baik bagi diri sendiri 
maupun masyarakat sekitar. ‘’Sebagai 
pelajar, anak-anak harus bisa mencontoh 

semangat dan jiwa patriotisme para 
pahlwan kita itu. Caranya, kita harus 
belajar yang tekun dan memiliki disiplin 
tinggi,’’ ujarnya.

Selain itu, Ustadz Syamsul juga 
menyarakan para peserta upacara 
untuk banyak membaca buku, baik ilmu 
agama, science juga buku-buku sejarah 
perjuangan pahlawan negeri ini. ‘’Karena 
dari buku-buku sejarah, kita bisa tahu 
sepak terjang pahlawan kita merebut 
kemerdekaan. Dari sejarah itu, kita bisa 
mengambil nilai positif dari perjuangan 
para pahlawan tersebut,’’ jelasnya.

Usai upacara, mendadak muncul 
seorang pejuang 45 yang diperankan 
Ustadz Anwar membawa bambu runcing 
memasuki lapangan upacara. Dia lantas 
menerima telepon ancaman “bom” 
yang diterima oleh seorang pejuang. 
‘’Ada “bom”. Jangan main-main kamu!. 
Kemerdekaan ini harus diisi kegiatan 
bermanfaat, kok malah diisi terorisme. 
Mana “bom”nya?’’ tanya si pejuang.

Ustadz Anwar lantas memerintah-
kan tim afeksi melacak “bom”.  Tak lama 
kemudian, dua kelompok tim afeksi 
mengenakan pakaian putih-putih dan 
rompi hitam turun dari gedung SD. 
Mereka masing-masing membawa 
“bom” yang siap meledak. ‘’Bom, bom..
minggir!’’ teriaknya.

Melihat ada “bom”, para murid yang 
semula bergerombol segera semburat. 

Namun, mereka tak semburat kabur 
malahan mengerubungi untuk 
melihat “bom” itu dari dekat. “bom” 
itu pun terbakar dan berbunyi 
‘pletek...pletek!’’ Semakin ramai-lah 
anak-anak melihatnya.

‘’Ayo, jinakkan!’’ teriak si penjinak 
“bom”. Tak lama kemudian, dua 
“bom” itu bisa dijinakkan alias 
dipadamkan. Selanjutnya, ada 
pernyataan sikap dari si pejuang. 
‘’Kemerdekaan ini harus kita syukuri, 
bukan dirusak oleh aksi terorisme 
yang mengatasnamakan Islam. Kami 
anti terorisme. Merdeka! Merdeka! 
Merdeka!,’’ kata si pejuang disambut 
tepuk tangan para peserta upacara. 

Puncak acara, Ustadz Anwar 
mengajak para murid melihat 
gulungan di dinding gedung SD 
yang kemudian membuka. Isinya 
ternyata teks proklamasi ukuran 
besar. Bersamaan itu, diperdengarkan 
pidato asli Bung Karno saat 
membacakan teks proklamasi. Pidato 
berakhir, anak-anak lantas bersama-
sama mengucapkan teks proklamasi 
dan dilanjutkan lagu Indonesia Raya.

Semenit kemudian, turun dari 
gedung SD menuju ke lapangan  
beberapa anak membawa poster-
poster bertuliskan ‘Israel Is The Best 
Terrorist, Islam Love Peace, Selamat 
Kemerdekaan RI ke-64.’’ 

Mengakhiri penampilannya, 
Ustadz Anwar mengatakan, 
‘’Terorisme yang terbesar adalah 
Israel dan kemalasan. Ayo atasi 
semua!’’ 

Surat kepada Presiden
Selain kegiatan upacara, siswa SD 

Al Falah juga membuat surat pribadi 
ke presiden SBY dan mengirimkannya 
pada hari itu juga.

Apa sih isi surat itu?  saya buka 
salah satu surat dan kebetulan surat 
itu milik Eka Putri Fadilah, kelas 
5. Eka minta kepada Pak SBY agar 
tetap memelihara kemerdekaan 
ini. Kemerdekaan ini jangan sampai 
dirusak aksi terorisme, katanya.(ruf )
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Pelatihan menulis
di ikuti siswa SD Al Falah Surabaya

Teaterikal peledakan “bom” usai upacara
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Memperingati HUT 
Kemerdekaan RI ke-64, 
disamping upacara 
bendera, SMP Al Falah 

Deltasari Sidoarjo juga menggelar 
berbagai macam lomba antar kelas 
selama dua hari. Bagaimana event 
lomba berlangsung?

Jumat pagi, 14 Agustus, suasana 
SMP Al Falah ramai. Kelas 7 dan 8  tidak 
menjalani proses belajar mengajar 
seperti biasanya. Namun, mereka 
keluar kelasnya masing-masing dan 
meluber di teras. Mereka ternyata 
sibuk berkompetisi dalam lomba sajian 
makanan tradisional, parade puisi, 
paduan suara lagu kemerdekaan dan 
cerdas cermat. Lomba-lomba itu digelar 
untuk memperingati HUT Kemerdekaan 
RI ke-64.

Terlihat di sisi timur, masing-masing 
satu grup putra dan putri bergiliran 
menampilkan paduan suara lagu-lagu 
kemerdekaan disusul membacakan puisi 
secara parade.  

Di sisi barat, kelompok putra dan 
putri masing-masing menghadap meja 
panjang. Di atas meja tersaji makanan 
tradisional tempoe doloe yang kini 
mungkin sulit didapatkan. Makanan 
itu antara lain tumpeng gethuk ubi 

Dari Peringatan  HUT Kemerdekaan RI ke-64  

Usung Kreasi Pilus Sampai Halo-Halo Bandung 
kayu, sawut dan pilus ubi jalar. Para juri  
berkeliling dari meja-meja menilai taste 
(rasa) dan ingredients (bahan) makanan. 
‘’Peserta  lomba dibagi dua ketegori, 
kelas putra dan putri,’’ kata Wakasek 
Bidang Kesiswaan SMP Al Falah, Usth 
Dra. Hj. S. Roichatul Djannah.

Pada lomba paduan suara 
kelas putri,  grup putri kelas 7-4 
penampilannya atraktif. Mereka 
mengenakan seragam atas dan bawahan 
putih-putih ditambah atribut topi 
panjang putih dibalut pita merah. 

Grup putri ini menyanyikan lagu 
Halo-Halo Bandung dengan semangat. 
Para penonton dan juri sejenak 
terkesima menyaksikan penampilannya. 

Sementara itu, para peserta lomba 
makanan tradisional juga semangat 
menunjukkan kreasinya. ‘’Ayo, Mas 
foto-foto makanan ini. Makanan kami 
insya Allah yang terbaik,’’ kata seorang 
peserta yang saat itu sedang menunggu 
giliran makanannya dinilai juri.  Ketika 
juri menghampirinya, mereka lantas 
menjelaskan menu kreasi makanannya. 

Sehari sebelumnya, juga digelar 
berbagai macam lomba olahraga. Lomba 
itu meliputi tenis meja, tarik tambang, 
bola estafet dan bola volley.  Semua 
lomba itu dibagi dua kelas, yakni putra 

Album SMP

dan putri. Hanya saja kelas putri tak ikut 
dalam lomba tarik tambang.

Apa tujuan digelar lomba-lomba?  
‘’Tujuannya untuk menghormati 
jasa para pahlawan dan syuhadak 
yang meninggal ketika merebut 
kemerdekaan ini,’’ kata Kepala Sekolah 
SMP Al Falah, Ustadz Drs. Sodikin, M.Pd.

Dia menghimbau kepada para 
siswa agar kemerdekaan ini harus 
diisi dengan kegiatan yang positif dan 
bermanfaat untuk sesama manusia. 
‘’Kegiatan positif ini di antaranya 
menggelar lomba-lomba 17-Agustusan 
ini,’’ ujarnya.

Dalam menggelar lomba tersebut, 
dia mencoba memunculkan kreativitas 
siswa. ‘’Misalkan lomba parade puisi. 
Puisi harus karya siswa sendiri dengan 
tema perjuangan. Begitu juga dengan 
lomba makanan tradisional. Makanan 
itu harus kreasi siswa sendiri,’’ ujarnya. 

Mengapa ada lomba makanan 
tradisional? ‘’Tujuannya melestarikan 
kuliner peninggalan nenek moyang. 
Makanan tradisional itu sebenarnya 
lebih unggul dibanding makanan 
modern. Bahan makanan ini bebas 
unsur kimia. Karena itu, perlu kita 
lestarikan. Tapi penyajiannya secara 
modern,’’ ujarnya. (ruf )

Sudah jadi tradisi setiap jelang Ujian Nasional (Unas), para siswa kelas 
9 SMP Al Falah Deltasari mengikuti AMT (Achievement Motivation 
Training), kali ini diselenggarakan di Villa Claket Indah, Pacet Mojokerto. 
Kegiatan ini berlangsung mulai  14 - 15 Agustus 2009. 

‘’Tujuan AMT untuk membangkitkan motivasi, percaya diri, kemandirian, 
tanggung jawab dan semangat juang para siswa. Semua itu diperlukan untuk 
menghadapi UNAS nanti,’’ kata Ustadz Indarto Imam B, SPd, guru BK SMP Al 
Falah, satu dari empat guru pembina yang menemani para siswa menjalani AMT. 
Tiga guru lainnya, Ustadz Wahyu, Ustadz Anshor dan Ustadzah Putri.

Berangkat sekitar pukul 7.15, dan tiba di Claket sekitar pukul 09.00, Namun 
mereka tidak diturunkan di villa tapi diturunkan di sekitar 1 kilometer sebelum 
vila. Para siswa itu sambil membawa barang bawaannya turun dari truknya 
masing-masing. Mereka kemudian diperintahkan jalan kaki menuju lokasi 
villa. Sekitar 15 menit kemudian, mereka tiba di villa. Namun mereka tak bisa 
memasuki villa untuk istirahat. Mereka malah disuruh berkumpul di lapangan 
untuk diadakan pembentukan kelompok secara acak. ‘’Ini semua agar para siswa 
bisa bersosialisasi atau berteman akrab di luar teman sekelasnya,’’ ujar Ustadz 
Indarto.

Banyak hal yang harus dilakukan dalam kegiatan AMT, diantaranya adalah 
trust fall. Para siswa satu per satu menjatuhkan diri ke belakang dan tubuhnya 
ditangkap dengan jaring lebar. ‘’Permainan ini untuk membangun kepercayaan 
(trust) pada diri siswa,’’ kata Ustadz Indarto. Selain itu, ada kegiatan panjat jaring 
dan titian tali. ‘’Tujuan kegiatan ini selain meningkatkan kepercayaan diri juga 
menggelorakan semangat juang,’’ ujar Ustadz Indarto. 

Setelah itu, para siswa memjalani permainan bambu yang kedua sisinya 
ditarik tali. Mereka harus kerjasama menarik tali-tali untuk memandu bambu 
agar bisa meletuskan balon di depannya.

Setelah permainan ini, dilanjutkan dengan permainan mengisi air ke dalam 
pipa yang bocor dan memindahkannya ke tempat lain. Menjalani permainan ini 
juga dibutuhan kerjasama.

Pukul 20.00, para siswa kembali menjalani kegiatan AMT. Kali ini mereka 
melakukan jurit malam. Para siswa berjalan ke lokasi yang ditentukan dalam 
kondisi gelap gulita. Setelah itu, mereka berkumpul di lapangan. Dengan hanya 
memakai penerangan lilin, mereka menuliskan harapannya pada secarik kertas. 
Sekitar pukul 23.00, kegiatan berakhir dan para siswa selanjutnya istirahat dan 
tidur.

Memasuki hari kedua, sekitar pukul 03.00, para siswa sudah dibangunkan 
oleh para ustadz dan ustadzahnya untuk menjalani salat tahajud kemudian 
dilanjutkan dengan salat subuh dan tausiyah. 

Pada pukul 06.00, para siswa melakukan senam pagi. Usai senam pagi, 
mereka jalan pagi mengitari kawasan perbukitan di sekitar villa Claket, Pacet. 
Tentu saja para siswa senang sekali  karena udaranya sejuk dan pemandangan 
sekitarnya cukup indah. Setelah jalan-jalan itu, para siswa menjalani makan pagi.  

Sekitar pukul 08.00, para siswa menjalani kompetisi tarik tambang antar 
kelompok. Setelah itu, para siswa melakukan pendinginan dengan mencebur ke 
kolam renang dan berakhir pukul 10.00.

Pada 10.15, para siswa mendengarkan refl eksi kegiatan AMT yang 
disampaikan oleh pembina Ustadz Budi, pembina Serpa Camp.  Setelah itu, 
pulang dan kegiatan AMT sukses. (ruf )

Kegiatan AMT kelas 9 di Villa Claket Indah, Mojokerto

Bangkitkan Motivasi
dan Kemandirian Siswa
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Upacara HUT RI di SMP Al Falah Deltasari Sidoarjo
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Pawai Sambut Ramadan  1430 Hijriyah

Berjalan 2 KM, Bagi-bagi Perlengkapan Salat
warung, ibu-ibu tua dan tukang becak.

‘’Alhamdullilah, Nak. Terima kasih 
ya,’’ kata seorang ibu setelah menerima 
bingkisan pemberian siswa. Sebelum 
tiba di Jalan Raya A Yani, Waru, terlihat 
seorang ibu tua bersama seorang 
cucunya. Mereka duduk menepi di 
sisi utara jalan. Sepertinya mereka 
pengemis. Seorang siswa segera keluar 
dari barisan pawai dan memberikan 
bingkisan baju yang sudah disiapkanya 
itu kepada ibu tadi.  Si ibu termangu 
sepertinya terkejut menerima hadiah 
dadakan.  Namun si siswa terlihat 
gembira dan bilang, ‘’Yes! Ada guratan 
kepuasan di wajahnya. Rombongan 
akhirnya tiba di sekolah setelah 
menempuh jarak totalnya sekitar 
dua kilometer dan pawai berakhir. 
‘’Alhamdullilah, akhirnya tiba juga,’’ kata 
Emil, seorang siswi kelas 9. 

Sementara itu, setelah dimintai 
komentar soal tujuan pawai, Kepala 
Sekolah SMP Al Falah, Ustadz 
Drs. Sodikin, M.Pd. mengatakan 
kegiatan bahwa pawai ini untuk 
menyambut bulan puasa Ramadan 
dan mengingatkan kepada masyarakat 
untuk memperbanyak amal ibadah 
pada Ramadan. ‘’Karena itu, anak-anak 
tadi diminta untuk membawa poster-
poster yang bertuliskan himbauan untuk 
memperbanyak ibadah pada bulan 
Ramadan,’’ jelasnya.

Selain itu, tujuan pawai juga 
mendidik para siswa soal kepedulian 
terhadap orang miskin atau tak mampu. 
‘’Contohnya, dalam pawai itu, anak-anak 
membagi-bagikan perlengkapan salat 
kepada orang-orang yang dirasa kurang 
mampu saat ditemui di jalan,’’ kata 
Ustadz Sodikin menambahkan. 

Kegiatan pawai ini menurut Ustadz 
Sodikin rutin dijalankan oleh para siswa 
saat memasuki Ramadan. ‘’Hanya saja 
tahun lalu, para siswa tak ada bagi-bagi 
bingkisan. Baru kali, kami bisa bagi-
bagi bingkisan itu, dan kami  berharap 
kegiatan serupa bisa dilakukan tahun 
depan dengan kualitas kegiatan yang 
lebih baik lagi. Insya Allah,’’ pungkas 
Ustadz Sodikin. (ruf ) 

Dalam rangka menyambut 
Ramadan 1430 Hijriyah, 
siswa SMP Al Falah 
Deltasari Sidoarjo 

menggelar pawai pada Kamis, 20 
Agustus 2009 dengan membagi-bagi 
paket perlengkapan sholat kepada 
masyrakat yang membutuhkan. 
Bagaimana acara ini berlangsung?

Sekitar pukul 07.00, suasana 
halaman depan SMP Al Falah Deltasari 
Sidoarjo ramai. Pagi itu, sekitar 450 siswa 
SMP yang terdiri dari 16 kelas mulai kelas 
7 sampai 9 berkumpul. Mereka terlihat 
sibuk menyiapkan atribut-atribut yang 
diperlukan untuk pawai. Salah satunya, 
berupa poster-poster yang bertuliskan 
menyerukan memperbanyak ibadah 
saat Ramadhan. Tulisannya antara lain 
‘’Ramadhan Datang Ayo Tingkatkan 
Ibadah, Ramadhan Datang Ayo Segera 
Tobat, Ramadhan Bulan Penuh Berkah 
dan Ramadhan Kembali Ketaatan Pada 
Syariat Islam.’’

Selain itu, para siswa putra-putri 
juga terlihat membawa bingkisan-
bingkisan. Bingkisan itu ternyata berisi 
perlengkapan salat, seperti tasbih, 

sajadah, sarung, kopiah dan baju. 
Perlengkapan salat yang sebagian 
besar swadaya dari siswa sendiri itu  
rencananya dibagi-bagikan kepada 
masyarakat kurang mampu yang 
ditemui dalam perjalanan pawai. 

‘’Ada sekitar 2.000 paket perleng-
kapan salat yang akan kami bagi-bagi,’’ 
kata Wakasek Bid. Kesiswaan, Usth  Dra. 
Hj. S. Roichatul Djannah. 

Selain itu, para siswa juga diberi 
selebaran jadwal Imsakiyah untuk 
dibagikan saat pawai. Barisan terdepan 
memegang spanduk bertuliskan 
‘Keluarga Besar SMP Al Falah Deltasari, 
Marhaban Ya Ramadhan, Selamat 
Menunaikan Ibadah Puasa Ramadhan, 
Semoga Amal Ibadah Kita Diterima Allah 
SWT.’ 

Di depan barisan pawai, ada mobil 
pick up yang diisi anak dari grup musik 
rebana. Mereka  mengumandangkan 
Shalawat Nabi dan Badar diiringi musik  
rebana (terbangan). Di perjalanan, 
para siswa memberikan bingkisan 
perlengkapan salat kepada  orang-orang 
yang dirasa kurang mampu dan jadwal 
Imsakiyah. Mereka antara lain  pemilik 

Tak salah jika ada makolah 
yang berbunyi, tuntutlah 
ilmu hingga negeri China. 
Sebagai Negara besar dan 

maju, China kini menjadi barometer 
bagi Negara-negara Asiak hususnya 
dan dunia ada umumnya. Majunya 
perekonomian negara ini membuat 
seluruh dunia memberi perhatian 
yang luar biasa. Banyak pelajar asing 
yang datang menimba ilmu di sana. 
Segala bidang kehidupan mengalami 
reformasi menuju
ke arah lebih baik. Karena itu, rasanya  
cukup membanggakan jika sekolah 
SMP al Falah pada medio April 2009 
kedatangan wakil wali kota Jinan, 
China, miss Gong Xianqun beserta 
rombongan. Kedatangan tersebut 
memang istimewa karena merupakan 
kunjungan marathon pejabat China 
di kota Sidoarjo. Kaitannya adalah 
untuk kegiatan Intenational Children 
Festival yang diikuti oleh seluruh 
negara di dunia. 

Keberangkatan siswa siswa SMP 
Al Falah Deltasari Waru, Sidoarjo ke 
Jinan, China sebetulnya sudah
direncanakan beberapa tahun 
lalu. Namun Karena musibah 
gempa bumi di Jinan, baru 
tahun ini terealisasi. Maka ketika 
rombongan kedatangan pejabat 
China  membawa kabar kepastian 
akan terselenggaranya festival itu, 
mendapat sambutan gembira dari 
murid-murid SMP Al Falah Deltasari, 
Sidoarjo. 
Di Indonesia ada sejumlah sekolah 
yang terpilih untuk mengikuti acara 
festival. Dipilihnya sekolah al Falah 
Deltasari menuju ajang internasional 
tersebut memang tidak lepas dari 
berbagai prestasi gemilang yang 
diukir dari tahun ke tahun, baik dalam 
taraf local, regional maupun nasional. 
Dalam berbagai even, nama sekolah 
SMP al Falah kerap melambung karena 
raihan presetasi yang membanggakan 
baik akademis maupun non akademis.

SMP Al Falah Berlaga
di International China Festival

“Ditunjuknya SMP Deltasari Waru 
Sidoarjo itu karena dinilai banyak 
prestasinya. Selain tingkat lokal, prestasi 
tingkat nasional juga pernah diraih. 
“ ungkap ustdaz Sodikin kepala SMP.  
“Dulu kesempatannya sering sekolah 
di Surabaya, tapi kini mereka memilih 
Sidoarjo, dan SMP Al Falah terpilih untuk 
mewakili
sekolah yang ada di Sidoarjo, 
bahkan Jawa Timur dan Indonesia,” 
tambahanya

Untuk itu menjelang keberangkatan 
pada awal juli mendatang, para peserta 
yang rencananya terdiri dari 20-an 
siswa plus pendamping mendapat 
pelatihan terlebih dahulu termasuk 

mendapat giliran di tahun berikutnya. 
Enaknya, peserta selain bisa menikmati 
kindahan alam dan ragam budaya, 
sekaligus bisa belajar dan interaksi 
langsung dengan masyarakat setempat.
Rencananya, siswa siswa tersebut 
tinggal selama satu minggu.

Banyak hal yang harus dipersiapkan 
menyongsong kerangkatan. Untuk 
introduksi budaya dalam negeri, 
para siswa akan mengikuti festival 
dengan menampilkan berbagai 
atraksi tradisional khas daerah. 
Mereka mempresentasikan khasanah 
keIndonesiaa yang berBhinneka Tunggal 
Ika. Dengan melestarikan budaya, akan 
tumbuh percaya diri akan kebanggaan 

penggunaan bahasa dan pengetahuan 
tentang budaya di negeri tirai Bambu. 
Sebenarnya banyak siswa yang ingin 
menimba pengalaman ke China 
namun karena terbatasnya kuota yang 
ditetapkan maka jumlah peserta juga 
dibatasi.
Bagi sebagian siswa, keberangkatan ke 
China merupakan kesempatan yang 
sangat langka karena belum tentu akan 

sebagai bangsa Indonesia. Salah satu 
yang ditampilkan adalah kreasi tari 
tradisional seperti hadrah, pameran 
fotografi  dengan obyek kota Sidoarjo 
serta mengikuti festival kaligrafi . 
Mereka juga diberi kesempatan untuk 
mengunjungi beberapa sekolah yang 
ada di sana. “Senang sekali bisa ikut ke 
sana,” kata Senna Satrio, siswa kelas 7-1 
yang ikut berangkat. (Abdillah)
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Siswa SMP saat memberikan perlengkapan salat kepada dhuafa

Siswa SMP saat tampil di International China Festival
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Suasana pagi itu begitu cerah nan 
indah. SMP Al Falah mengawali 
tahun ajaran baru dengan 
kegiatan Masa Orientasi Siswa 

(MOS) dan Achievement  Motivation 
Training (AMT) yang dikemas dalam 
berbagai rangkaian kegiatan. Nampak 
sekali dari wajah-wajah baru siswa SMP 
Al Falah Deltasari datang dengan penuh 
semangat dan antusias mata berbinar. 
Mereka seperti merasa bangga sekolah 
di SMP Al Falah yang diidamkan banyak 
orang ini. Sebelum bisa merasakan 
ikut mos dan amt di sekolah, mereka 
telah melakukan serangkaian seleksi 
yang cukup menantang. Diantaranya 
mereka harus menyelesaikan soal-soal 
kemampuan dasar, tes wawancara, 
psikologi dan juga penempatan kelas SBI 
(Sekolah Bertaraf Internasional).

Sepertinya, Senin 13 Juli 2009 
itu adalah hari yang sangat dinanti 
setelah beberapa kali mengikuti tes 
yang cukup ketat. Hari yang dinanti 
itu tiba juga, mereka mengenakan 
seragam kebanggaan sebagai siswa 
SMP Al Falah Deltasari. Sekolah 
yang telah mencanangkan diri 
dengan menggunakan Standard 
Mutu Manajemen (SMM) ISO 2009 
ini, memulai kegiatan MOS dengan 
disiplin. Pagi itu adalah hari pertama 
pembukaan MOS dan AMT dengan apel 

MOS dan AMT
Membentuk Jiwa Disiplin
& Tanggung Jawab

pagi yang dipimpin oleh 
kepala sekolah. Pembukaan 
MOS dan AMT ini ditandai 
dengan penyematan 
tanda peserta kepada 
peserta secara simbolis dan 
dilanjutkan pelepasan balon 
udara yang bertuliskan MOS dan AMT 
SMP Al Falah.

Semua siswa yang datang ke 
sekolah selalu disambut dengan 
senyum ramah oleh ustadz-ustadzah 
di depan pintuk masuk sekolah. 
“Assalamualaikum… senyum donk, 
kamu pintar kok” ujar ustadz ketika 
menyambut muridnya. Mereka pun 
menyambut salam ustadz-ustadzahnya 
dengan senyuman dan mencium 
tangan sebagai tanda ketawadlu’an 
seorang murid kepada guru. 

Tema MOS dan AMT kali ini adalah, 
MOS dan AMT membentuk jiwa disiplin 
dan bertanggung jawab. Jiwa disiplin 
dan tanggung jawab ini diharapkan 
tertanam dalam pribadi masing-
masing siswa, sehingga mereka dapat 
hidup sukses di kemudian hari. Selama 
lima hari mereka mendapat materi 
kedisiplinan baris berbaris dan apel pagi 
setiap hari dari team pembinan pasukan 
baris berbaris (PBB) Pasukan Marinir TNI 
AL. Para siswa baru itu terlihat kompak 
rapi berbaris, berdiri mengikuti apel 

pagi. 
Setelah kegiatan 

PBB mereka 
mendapatkan materi 
orientasi sekolah ada 
; wiyata mandala, 
tata tertib, tata 
krama, bimbingan 
konseling, organisasi 
osis & remas, pustaka, 
pelatihan belajar 
dan bermalam 
peningkatan iman dan 
taqwa.

Sedangkan kegiatan AMT 
dilaksanakan pada Jumat, 17 Juli 2009 
dilanjutkan hingga bermalam di sekolah. 
Kegiatan ini diikuti oleh 149 siswa. Pada 
hari pertama siswa mendapat materi cara 
belajar menyenangkan dan membentuk 
pribadi muslim hingga siang hari. Sore 
harinya materi team building sebagai 
ajang kreativitas dan kerja sama. Dalam 
mewujudkan kerjasama dan kreativitas 
mereka mendapat tantangan membuat 
pesawat terbang dari bahan kertas 
karton dan koran dengan penumpang 2 
butir telor ayam. Setelah pesawat selesai 
dibuat, pesawat di terbangkan dari lantai 
3. Sorak sorai tepuk tangan gemuruh 
terdengar menyemangati pesawat 
terbangnya. “Hore berhasil telornya tidak 
pecah ustdaz” ujar Perdana.

Malam hari materi kiat sukses 
disampaikan oleh bapak kepala sekolah 
di hall sekolah, mereka cukup antusias 
menyimak dan mendengarkan presentasi. 
Menjelang subuh mereka bertahajut 
bermunajat memantapkan hati untuk 
meraih prestasi di SMP Al Falah Deltasari. 

Pada Sabtu, 18 Juli 2009 penutupan 
apel dilakukan oleh bapak kepala 
sekolah dengan ditandai pelepasan 
kartu peserta dan pengumuman 
5 peserta MOS dan AMT terbaik. 
Selanjutnya siswa menyaksikan demo 
ekstrakurikuler sebagai langkah untuk 
menentukan esktrakurikuler yang 
diminati. Alhamdulillah semua kegiatan 
bisa berlangsung dengan lancar tanpa 
kendala berarti. Semoga kegiatan MOS 
dan AMT ditahun yang akan datang 
bisa berlangsung dengan sukses dan 
bermanfaat. (Indarto).

Acara Bakti Sosial; Care To Share Ramadhan, SMP Al Falah Deltsari

Bagi Sembako ke Dhuafa dan Bantu Masjid

Pada bulan Ramadhan saatnya memperbanyak 
amal ibadah. Umat Islam yang menunaikan 
puasa menggelar berbagai kegiatan amal untuk 
memperbanyak pahala. Seperti yang dilakukan para 

siswa SMP Al Falah Deltasari. Mereka menggelar bakti sosial 
bagi-bagi paket sembako kepada kaum dhuafa atau warga tak 
mampu di sekitarnya. 

egiatan bakti sosial ini digelar di halaman depan sekolah 
pada 14 September 2009. Mulai sekitar pukul 08.00, para siswa 
dan ustadz/ ustadzah sudah berkumpul di halaman sekolah. Di 
situ, sudah terkumpul 400 paket sembako yang akan dibagikan 
kepada warga tak mampu.’’Paket itu berisi beras lima kilogram, 
minyak goreng 1 sampai 2 liter, gula 1 kilogram dan mie instant 
enam pack,’’ kata Ustadz Nur Sholeh, ketua panitia acara--
yang juga guru Al Quran SMP Al Falah Deltasari. Saat itu, dia 
didampingi Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Ustadzah Ita. 

Menurutnya paket-paket sembako tersebut dibeli dari infaq 
para siswa sendiri--yang menyisihkan sebagian uang sakunya. 
Infaq itu dikumpulkan oleh para siswa dari 16 kelas mulai 
kelas 7 sampai 9 sejak awal Ramadhan dan berakhir pada 13 
September kemarin. Setiap kelas membuat kotak infaq sendiri 
sesuai kreasi siswa. Kotak infaq itu bentuknya macam-macam, 
ada yang berbentuk bedug dan makam.  ‘’Pengumpulan infaq ini 
dilombakan. Kelas yang mengumpulkan infaq terbanyak itu lah 
pemenangnya,’’ kata Ustadz Nur.

Alhamdulillah, infaq tersebut  terkumpul sebesar Rp 
13.200.000. ‘’Uang infaq itu ditambah lagi dari pihak 
sekolah, lantas dibelikan 400 paket sembako dan Rp 2 
juta tunai untuk membantu dana pembangunan masjid 
Al Ikhlas, yang terletak di sebelah utara sekolah,’’ kata 
Ustandz Nur. Adapun kelas yang meraih juara dalam 
pengumpulan infaq terbanyak adalah kelas 7-4. 
‘’Uang infaq yang terkumpul di kelas ini totalnya Rp 
1.394.000,’’ kata Ustadz Nur.

Bagaimana mekanisme pembagian 
sembako? Tiga hari menjelang hari pembagian 
(H-3), kupon sembako disebar kepada warga 
sekitar yang tidak mampu. ‘’Mereka yang 
memperoleh kupon ada yang tukang 
becak, penjaga rel kereta api, pasukan 
kebersihan dan warga sekitar--didasarkan 
data RT-RW setempat. 

Hari itu, sekitar pukul 08.30 WIB, para 
warga mulai berdatangan di sekolah. 
Mereka menunjukan kuponnya dan 
mendapatkan paket sembako. ‘’Terima 
kasih, Mas,’’ kata seorang warga. Rangkaian 
acara bakti sosial ini baru berakhir pukul 
11.00 WIB. Semua paket sembako ludes 

terbagikan kepada orang-orang yang membutuhkan.
Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Al Falah Deltasari, 

Ustadz Drs. Sodikin, MPd. mengatakan tujuan kegiatan ini 
untuk menumbuhkan dan meningkatkan sikap kepedulian 
terhadap para siswa. ‘’Istilahnya menumbuhkan rasa care 
to share atau peduli berbagi terhadap sesama. Kepedulian 
terhadap sesama ini idealnya harus ditumbuhkan sejak usia 
muda--seperti saat ini,’’ katanya.

Kegiatan ini, kata Ustadz Sodikin rutin dilakukan oleh 
pihaknya setiap bulan Ramadhan. ‘’Dua tahun lalu, kami 
membagikan paket sembako ini dengan mendatangi 
rumah-rumah warga tak mampu. Namun, pembagiannya 
dirasa tidak efi sien, selanjutnya kami bagikan di sekolah 
seperti ini,’’ jelasnya.

Dirinya berharap, kegiatan ini bisa dihayati atau masuk 
ke dalam hati nuraninya para siswa. ‘’Sehingga kegiatan care 
to share itu bisa terbawa sampai dewasa atau tua 
nantinya,’’ katanya.

Ustadz Sodikin juga berharap 
kegiatan ini pada tahun mendatang 
kualitas dan kuantitasnya juga 
meningkat. ‘’Semoga semua 
kegiatan ini betul-betul bermanfaat 
dan bisa berlanjut,’’ katanya. (ruf )
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Kepala SMP saat melepas balon, resmikan kegiatan MOS

MOS : Latih kedisiplinan dengan PBB

Siswa SMP peduli kaum dhuafa
dengan bagi senbako 
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Prestasi

Pada Bulan Agustus, siswa-
siswi SD Al Falah kembali 
meraih prestasi. Kali ini, 
delapan siswa-siswi meraih 

juara pada berbagai lomba mulai 
story telling contest sampai lomba 
merah putih yang digelar di dalam 
maupun luar Kota Surabaya.

‘’Prestasi mereka sungguh 
membanggakan. Selain itu, 
prestasinya juga bisa mengangkat 
nama sekolah,’’ kata Wakasek Bidang 
Kesiswaan SD Al Falah, Ustadzah 
Izzaty Latifi yah, SPd.

Siapa saja para siswa-siswi yang 
berprestasi tersebut? Adji Sepvian, 
kelas 5 A, meraih juara ketiga, story 
telling contest di Universitas Brawijaya 
(Unibraw), Malang pada 8 Agustus 
2009. ‘’Lomba ini digelar dalam rangka 
First Anniversary English Language 
Program Unibraw,’’ kata Izzaty. 

Saat lomba story telling, Izzaty 
mengaku anak didiknya menghadapi 
lawan-lawan yang cukup tangguh. 
Karena, peserta lomba berasal dari 
seluruh Jawa Timur. ‘’Siapa yang mampu 
bercerita dengan Bahasa Inggris, tentu 
mereka bisa mendaftarkan diri sebagai 
peserta,’’ ujarnya

Namun, Adjie kata Izzaty tidak 
gentar. ‘’Dengan berucap Bismillah 
di awal lomba, Adjie mulai bercerita 
Bahasa Inggris sampai usai. Hasilnya, 
pengucapan bahasa Inggrisnya lancar 
dan lafalnya juga tepat. Adjie yakin pasti 
meraih juara,’’ katanya.

Setelah lomba berakhir, pemenang 
lomba diumumkan. ‘’Alhamdullilah, Adjie 
meraih juara ketiga. Meski tidak meraih 
juara pertama, kami tetap bersyukur. 
Siapa tahu, Adjie mampu meraih juara 
pertama pada contest tahun depan,’’ 
kata Izzaty optimis.

Delapan Siswa SD Al Falah Raih Juara
Tak hanya di luar kota, para siswa-

siswi SD Al Falah juga berprestasi pada 
lomba di dalam Kota Surabaya. Lomba 
itu meliputi lomba merah putih pada 2 
Agustus dan mewarnai pada 8 Agustus. 
Kedua lomba tersebut digelar di mall ITC, 
Jalan Bunguran.

Dalam lomba merah putih, Anisa  
kelas 3 B,  meraih juara harapan pertama. 
‘’Sedangkan, Afsih, kelas 2 B meraih juara 
kedua,’’ katanya.

Sementara dalam lomba mewarnai, 
Violeta, kelas 5 B, meraih juara kedua, 
Atikah S, kelas 4 b, juara ketiga. ‘’Juara 
harapan pada lomba ini juga diborong 
para siswa SD Al Falah,’’ ujar Izzaty.

Juara harapan kesatu diraih oleh 
Natasha, kelas IV B, harapan kedua, Aulia, 
kelas V B dan harapan ketiga, Ara kelas 
IV B. ‘’Semoga para siswa tersebut tidak 
berhenti berprestasi dan  terus beraktifi tas 
dan berkarya,’’ kata Izzaty. (ruf ) 

    

Juara Blog se-Jawa Timur 

Prestasi demi prestasi bisa diraih oleh siswa 
SMP Al Falah Deltasari. Prestasi ini tentu 
karena kerja keras dengan iringan doa kepada 
Allah SWT. Di era digital seperti ini semua 

terasa begitu cepat dengan lompatan teknologi mutahir. 
Prestasi kali ini terasa semakin menuntut kita untuk terus 
berbenah, karena tuntutan kompetisi di berbagai arena 
terus berlari dengan kencang. Era globalisasi teknologi 
ini tidak bisa kita hindarkan lagi. Setiap detik teknologi 
sudah berubah menjadi semakin canggih. Di sisi lain 
arus persaingan bebas dengan negara asing juga mulai 
terasa, baik di skala kecil maupun besar.

Dengan meraih juara II perlombaan pembuatan 
blog pada pameran pendidikan SBI Expo di DBL Arena. 
SMP Al Falah telah membuktikan sebagai sekolah yang 
“melek” teknologi. Sekolah yang telah mencanangkan 
diri sebagai sekolah berbasis teknologi melalui pelajaran 
PTD (pendidikan teknologi dasar) dan TIK (teknologi 
informasi & komunikasi) bukanlah tanpa bukti. Valya dan 
Kiki adalah diantara siswa kelas bilingual yang memiliki 
motivasi belajar dan kreatifi tas dalam mengutak-atik 
blog di komputer. Untuk menuangkan ide-idenya di 

dunia maya mereka mendapat bimbingan dari Ustadz 
Benny dan Ustadzah Tyas selaku guru TIK dan PTD. 

Sebelum memperoleh kemenangan dalam 
perlombaan pembuatan blog ini, Valya dan Kiki pernah 
meraih juara I dalam class meeting pembuatan blog di 
sekolah. Materi pembuatan email, blog, atau aplikasi 
komputer lainnya sudah menjadi materi pelajaran TIK, 
sehingga para siswa di SMP Al Falah sudah familier. Bahkan 
kadang mereka merasa asyik dan nyaman di sekolah, 
karena fasilitas computer dan internet telah tersedia. 

Melihat kemenangan Valya dan Kiki dalam 
perlombaan pembuatan blog pada SBI Expo yang 
diselenggarakan atas kerja sama antara Jawa Pos dan 
Dispendik Jatim membuat senang dan bangga sekolah. 
Rasa senang dan bangga ini bukanlah tanpa alasan. 
“Bagaimana tidak bangga dan senang siswa kita mampu 
mengalahkan sekolah   yang lebih tinggi tingkatannya 
seperti SMA dan SMK teknik informatika yang ikut lomba 
pembuatan blog” ujar Ustadzah Tiyas.

Semoga kemenangan ini mampu memotivasi kita 
semua dalam berkarya yang lebih baik dalam setiap 
aktifi tas keseharian kita. Amin. (indarto)
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Valya dan Kiki
saat menerima penghargaan

dari WKS Kesiswaan
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Ruang BK

Tanggapan :
Ananda AR yang baik hati, ustadz 

senang dan terima kasih karena sudah 
bersedia datang sendiri ke ruang BK. 
Kedua ustadz juga senang karena 
AR mau bercerita masalahnya dan 
mempercayai ustadz untuk membantu. 
Ananda AR, ustadz boleh tanya “kenapa 
ananda digoda teman-teman?”. “Tidak 
tahu ustadz, orang tuaku itu sering 
diejek-ejek teman” ujarnya. “Ananda AR, 
kira-kira tahu tidak caranya agar tidak 
digoda oleh teman-teman?” “Tidak tahu 
ustadz” jawabnya. Ananda AR, kalau kita 
digoda oleh orang lain, bisa jadi orang 
itu senang mengajak gurau. 

Kalau orang lain itu mengajak kita 
bergurau, kita juga berusaha untuk 
melayani bergurau dengan baik. 
Bukankah kalau kita tanggapi gurauan 
orang lain dengan serius, atau dengan 
marah-marah dan perasaan tersinggung, 
jadinya malah tidak baik dan bisa salah 
paham. Oleh karena itu, Ananda AR 
perlu menanggapi gurauan teman 
atau ejekan teman itu dengan sikap 
lapang dada, dan berpikiran positif. 
Berusaha untuk tidak marah dan mudah 
tersinggung. Jika kita marah-marah dan 
tersinggung, orang lain itu akan semakin 
senang menggoda dan mengejek. 
Jadikanlah ejekan itu sebagai kekuatan 
kita untuk membuktikan kepada orang 
lain. Bahwa kita bisa berbuat lebih baik. 

Kenapa Aku
Sering Digoda Teman?

Banyak orang sukses hidupnya 
karena mereka dihina dan dicemooh 
oleh orang lain. Misalnya nabi kita 
Muhammad SAW waktu itu sering 
dihina, dilempari kotoran unta, batu 
dll, tetapi nabi kita itu tegar dan tetap 
berbuat yang baik. Bahkan orang-orang 
yang dulunya menghinakannya, malah 
hormat dan mengikuti ajaran nabi kita 
itu. Contoh lagi artis yang lagi ngetren 
Tukul Arwana. Ia hidup dari ejek dan 
hinaan, tetapi ia tegar dan enjoy saja. 
Tukul telah mampu memanfaatkan 
kekurangannya sebagai kekuatan untuk 
meraih sukses di dunia hiburan.

Ananda AR, yang perlu kita 
kedepankan dalam bergaul dengan 
orang lain adalah diri kita bisa diterima 
mereka. Artinya orang lain tidak 
keberatan, jika kita memerlukan mereka. 
Mereka senang jika kita datang. Merasa 
kehilangan, jika kita tidak datang. 

Bergaul dengan banyak orang 
itu, kita akan menemui banyak 
karakter yang berbeda antara orang 
satu dengan orang lain. Berarti kita 
belajar untuk bersikap yang tepat 
dengan mereka. Dalam bergaul 
kita juga harus bisa mengambil 
pergaulan yang baik. Karena 
bergaul dengan orang baik, insya 
Allah diri kita juga akan tertular 
kebaikan. Begitu juga sebaliknya. 

Mulailah pergaulan dengan 
senyum, dan berbuat baik. Misalnya 
mudah memberi, menghargai 
teman, dan memperhatikan 
teman ketika mereka berbicara. 
Berusaha menghindari ucapan atau 
perbuatan yang bisa menyakiti 
perasaan orang lain. Insya Allah 
pergaulan kita akan menjadi 
menyenangkan dan membawa 
kebaikan.

Siang itu di ruang BK
(bimbingan & konseling) sedang 
kedatangan seorang siswa putra 

sebut saja AR. “Ustadz aku kenapa 
sering digoda oleh teman-teman

di sekolah?” ujarnya. 

Oleh: Indarto Imam Budoyo

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.

Self Awareness Siswa
Melalui Pembelajaran Fisika

self awareness) terhadap kedudukan dan posisinya, 
maka akan mengakibatkan kekacauan dalam sistem 
tata surya. Allah SWT telah menciptakan sistem tata 
surya dengan keteraturan sedemikian rupa, sehingga 
anggota-anggota tata surya dapat berjalan secara 
harmonis.

2. Gaya tarik antara muatan listrik yang sejenis dan 
gaya tolak antara muatan listrik yang tidak sejenis. 
Tertariknya muatan negatif pada potensial rendah 
oleh muatan positif pada potensial tinggi dalam 
sebuah konduktor listrik menyebabkan terjadinya 
arus listrik. Peristiwa ini menunjukkan bahwa muatan 
negatif dan muatan positif memiliki self awareness. 
Mereka sadar bahwa kepatuhan mereka terhadap 
hukum fi sika (sunnatullah) akan membawa manfaat 
bagi kehidupan.

3. Kemagnetan bumi,  bumi yang kita tempati ini 
ternyata juga bersifat sebagai magnet yang 
mempunyai kutub utara dan kutub selatan. Kedua 
kutub ini selalu mengeluarkan medan magnet 
dari kutub utara menuju kutub selatan yang selalu 
melindungi bumi dari fl are matahari. Gesekan antara 
medan magnet dan fl are matahari ini mengakibatkan 
adanya gejala aurora di kutub utara dan selatan bumi. 
Hal ini terjadi karena bumi selalu sadar (memiliki 
self awareness) untuk tunduk dan patuh terhadap 
sunnatullah atas dirinya. 
Para siswa di ajak untuk merenungkan posisi dan 

kedudukannya dalam sistem kemasyarakatan yang ada di 
lingkungannya, tugas dan peran mereka sebagai anggota 
masyarakat serta penghuni bumi (kholifatu fi l ardhi) akan 
ikut terbawa dalam pembelajaran fi sika, dengan demikian 
mereka akan merasakan bahwa belajar fi sika lebih 
bermakna dan tidak berkutat pada teori dan rumus.

Masih banyak materi-materi pelajaran fi sika yang 
mengandung unsur-unsur yang dapat menumbuhkan 
self awaraness siswa. Kita dapat menggali lebih banyak 
dan lebih dalam lagi untuk disampaikan kepada siswa. 
Dengan sistem pengajaran fi sika seperti ini, semoga 
terlahir pelajar-pelajar yang cerdas, santun dan berakhlak 
mulia, mampu mengemban tugas dan peran yang telah 
diamanahkan oleh Allah SWT yaitu menjadi kholifatu fi l 
ardhi (pemimpin di muka bumi). Amin.

Artikel

Resume : Tumbuhnya self awareness 
dalam diri siswa akan melahirkan pelajar-pelajar 
yang cerdas, santun dan berkahlak mulia yang 
mampu mengemban tugas dan peran yang 
telah diamanahkan oleh Allah SWT yaitu menjadi 
kholifatu fi l ardhi (pemimpin di muka bumi)

Apa itu self awareness? Dalam bahasa 
Indonesia sering disebut sebagai kesadaran 
diri. Sadar tentang kelebihan dan kekurangan 
diri, peran, tugas serta tanggung jawab sebagai 
makhluk Allah di muka bumi ini. Self awareness 
ini akan membawa dampak positif dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara, terlebih saat ini sedang terjadi krisis 
multidimensi yang salah satunya adalah krisis 
moral. Salah satu penyebab terjadinya krisis 
moral adalah menipisnya self awareness dalam 
pribadi-pribadi  masyarakat.

Pendidikan sekolah sebagai salah satu 
media pembelajaran bagi masyarakat, terutama 
para pelajar adalah sangat efektif dalam 
menumbuhkan self awareness. Bagaimana 
caranya? Uraian berikut akan menjelaskan 
cara menumbuhkan self awareness melalui 
pembelajaran fi sika.

Guru sebagai pengatur atau pembuat 
sekenario dalam pembelajaran harus mampu 
memberikan pembelajaran bermakna kepada 
para siswa. Caranya adalah dengan membawa 
pemahaman siswa kepada makna yang 
terkandung dalam materi-materi pelajaran 
fi sika. Dalam materi pelajaran fi sika banyak 
mengandung unsur-unsur yang dapat 
menumbuhkan self awareness para siswa. 
Beberapa contoh yang dapat kami tuliskan disini 
adalah sebagai berikut :
1. Keteraturan dan kepatuhan anggota sistem 

tata surya dalam bervolusi dan berotasi. 
Mereka selalu mematuhi hukum fi sika 
(sunnatullah). Mereka sadar (memiliki self 
awareness) akan kedudukan dan posisinya 
sebagai anggota tata surya. Satu saja dari 
anggota tersebut tidak patuh (tidak memiliki 

Oleh : Darmanto, S.Pd
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Sekitar sebulan yang lalu mengikuti 
kajian yang diberikan oleh 
Ust. N. Faqih Syarif Motivator 
Spiritual tentang Quranic Law 

of Attraction Melejitkan Potensi Diri. 
Diceritakan bahwa Al Quran akan banyak 
mendatangkan inspirasi manakala kita 
mau mentadaburinya setiap hari, misalnya 
kita lakukan dengan cara membuka 
Al-Quran dengan random, kemudian kita 
baca dengan penuh kekhusukan plus 
terjemahannya dan kita merenunginya 
dalam-dalam. Maka kita akan merasakan 
nikmat, manis dan kedahsyatannya 
iman. Hari-hari kitapun insya Allah akan 
diselimuti berkah tiada henti.

Belajar Merenungi Al Quran
Namanya saja kita belajar belum tentu 
langsung mendapatkan hasil besar dan 
memuaskan, karena sering kita disibukkan 
oleh urusan pribadi setiap hari, sehingga 
waktu kita habis belum sempat baca walau 
hanya satu ayat. Dalam tulisan ini tidak 
kok mau mengajari pembaca tentang Al 
Quran, tetapi sebagai sharing inspirasi, 
sehingga ilmu ini memiliki manfaat yang 
bernilai berkah dan pahala. Paling tidak 
kita sudah memulai diri dengan niat untuk 
mendekat kepada illahi rabbi melalui Al 
Quran kalam yang mulia ini

Ketika kita mengalami banyak 
halangan, rintangan, cobaan, dan masalah 
pelik perlu kiranya kita bersandar kepada 
nilai-nilai Al Quran dengan membaca dan 
memahaminya. Dengan begitu perasaan 
kita akan bahagia sepanjang hari yang 
penuh berkah untuk meraih kebahagiaan 
hakiki. Allah SWT telah mengilhamkan hati 
dengan perasaan lapang untuk melangkah 
di hari-hari yang cerah penuh keindahan 
dan berkah kehidupan. 
Bagaimana kita akan merasakan the power 
of Al Quran?. Sebelum kita bicarakan 
tentu kita juga perlu mengingat pesan 
Rasulullah dalam hadist yang diriwayatkan 
oleh Tirmidzi “Sesungguhnya orang yang 
dalam rongga badannya tidak terdapat 
sesuatu dari Al-Qur’an adalah seperti 
rumah yang roboh.”. Astagfi rullah…

Membaca random Al Quran
Pernah suatu ketika setelah ada kejadian 
yang waktu itu terasa membahagiakan. 
Pada malam hari setelah ngobrol kesana 
kemari, hati seperti mendapat bidadari, 

kemudian mandi di tengah malam hari 
itu juga untuk menunaikan qiyamul lail. 
Perasaan nikmat terasa di hati, kemudian 
kubaca Al Quran secara random dan 
terbukalah surah Ali Imran surat 
ke-3 ayat 37. Di awal surah itu 
yang dalam terjemahnya 
“Maka Tuhannya 
menerima (nadzar) 
dengan penerimaan 
yang baik,…”. Seperti apa 
yang kita panjatkan dalam doa 
diterima oleh Allah SWT perasaan 
bahagia itu muncul memberi semangat 
dalam hidup ini. Besok paginya setelah 
salat subuh dipagi hari kuulang untuk 
membaca Al Quran dengan membuka 
secara random, tanpa diduga persis 
surah yang sama dan ayat yang sama. 
Kenapa ini bisa terjadi? Mungkin kita 
ada yang beranggapan “iya, itu kan? 
sudah sering dibaca, sehingga mudah 
dibuka?” Mungkin benar anggapan 
itu, bisa jadi juga salah. Kita tidak perlu 
mempermasalakan itu. Tetapi kejadian 
itu terulang lagi setelah salat isya kubaca 
lagi Al Quran dengan membuka secara 
random e ternyata sama juga surah dan 
ayat yang sama. Kok terus terulang lagi, 
bukan hanya itu persolannya? Tetapi 
bagaimana kita mentadaburi isinya untuk 
diamalkan?

Membaca Tafsir Quran
Kuteruskan untuk membaca dengan 
mendalami tafsir ayat tersebut yang 
terdapat di Ibnu Katsir. Setelah membaca 
beberapa ayat dan tafsirnya begitu 
indah yang bisa dirasakan oleh iman. Di 
dalam tafsir itu ada yang kuambil sebagai 
pelajaran tentang wanita. Ternyata ada 
wanita-wanita hebat dan luar biasa, 
baik dimasa Rasulullah maupun Raja 
Fira’un. Wanita hebat adalah pilihan Allah 
hanya untuk pria hebat pula. Diceritakan 
dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi yg 
dishohihkannya dalam tafsir Ibnu Katsir 
surah 3 : 42. wanita itu adalah Maryam 
binti Imran, Khadijah binti Khuwailidi, 
Fatimah binti Muhammad, dan Asiyah istri 
Fira’un. 

Mereka itu yang kuambil adalah 
Khadijah binti Khuwailidi begitu setia 
kepada suami dan memuliakannya, 
mnghormati, menyayangi, menjaga 

kehormatannya, meridhoi dan 
menentramkan perjuangan suami 
manakala dapat ujian dakwah. Misalnya, 
Khadijah itu wanita mulia, saudagar kaya 
raya, berkedudukan tinggi, menerima 
Muhammad sebagai suami yang 
sebelumnya adalah pegawainya. Bahkan 
dengan kekayaannya yang banyak, 
Muhammad dapat berjuang untuk merubah 
masyarakat yang rusak dan rendah menjadi 
masyarakat yang bermartabat dan disegani 
dunia. 

Melanjutkan Perjuangan
Insya Allah perjuangan untuk meninggikan 
Islam yg membawa rahmat bagi alam 
akan kita lanjutkan bersama para pejuang 
termasuk wanita-wanita hebat yang 
menginspirasi itu. Tetapi di dunia yangg 
serba materialis ini, banyak wanita yang 
hanya mengejar kemewahan dunia yang 
fana dan segera sirna. Apalah artinya 
bagi pejuang, wanita seperti itu, kecuali 
menambah tangisan hati tanpa henti. 
Keikhlasanlah yang menjadikan para 
wanita itu bisa mudah menerima perintah 
para suami yang mengajak kepada jalan 
perjuangan penyambung misi Rasulullah. 
Dia itulah wanita hebat yang layak menjadi 
pilihan pria yang punya selera pemberani. 
Allahuakbar. Siapakah wanita hebat itu? 
Khadijah. Bagi kita tentu adalah istri-istri 
kita sendiri yang sesuai selera dan versi 
masing-masing pribadi. Semoga hidup ini 
makin indah, penuh berkah, kemulian dalam 
perjuangan dan ibadah kepada Allah SWT. 
Senang rasanya aku cerita tulisan ini ngalor 
ngidul tidak karuan, paling tidak hidup itu 
penuh misi perjuangan untuk kemuliakan 
Islam kaff ah. Jazakallah semoga Allah SWT 
mempertemukan dalam kebaikan apapun 
yg terjadi mesti harus siap dihadapi dan 
diterima penuh ridha kepada illahi rabbi. 
Insa Allah (Mas Ind)

Al Qur’an itu Menginspirasi

Seorang guru menyampaikan apa yang dirasakan 
sebagai guru di era serba modern ini. “Sebagai guru 
saya sudah berusaha mendidik anak didik saya dengan 
sungguh-sungguh. Saya sudah mengajarkan nilai-nilai 

kebaikan dan menanamkan disiplin. Tapi apa yang terjadi, 
di luar sekolah, anak-anak terlibat pergaulan bebas. Anak 
merokok, minum dan pergaulan bebas lainnya yang membuat 
kami seperti putus asa,”paparnya dengan penuh ekspresif dan 
semangat yang mengharukan.

Sambil menghela nafas, guru ini melanjutkan ungkapan 
hatinya. “Bapak bisa melihat bagaimana pergualan bebas 
anak-anak sekarang. TV, VCD, Internet, banyak memberikan 
kontribusi anak menjadi liar dan bergaul bebas. Lantas apa 
artinya ketatnya kami mendidik di sekolah, tolong pak, jawab 
kegelisahan kami ini,”tegasnya sambil matanya berkaca kaca. 

Saya sempat menghela nafas juga. Betapa tidak mudahnya 
menjawab kegelisahan guru yang mulia ini. Kalau dijawab 
dengan nasehat agar tetap sabar barangkali sudah dianggap 
jawaban klise. Saya kemudian mencoba menenangkan bapak 
yang wajahnya penuh sinaran keikhlasan ini dengan sebuah 
cerita.

“Bapak pernah dengar fi losofi  petani takut hama,” tanya 
saya. Dia menggelengkan kepala.

Baik, tutur saya. Ada jutaan petani di dusun dusun 
seantero Nusantara, yang sering kita abaikan jasanya. Mereka 
menanam padi dengan keikhlasan, dan kita tanpa pernah 
mengucapkan terima kasih, menikmati “karyanya” dengan 
memakan nasi hasil kerja keras penuh keringat para petani.

Nah, saat mereka menanam, sudah pasti mereka paham 
akan adanya hama yang akan menyerang tanamannya. Tapi 
Mereka TIDAK PERNAH TAKUT PADA HAMA. Mereka menanam 
dengan sungguh-sungguh, merawat dengan sepenuh hati, 
memberi pupuk dengan ketekunan dan menyemainya telaten, 

Artikel

menyemprot dengan ragam “obat” agar tidak kena hama. 
Mereka bahkan menjaga dengan sabar agar tanamannya 
tidak diserang atau dimakan kawanan burung yang sering 
datang tiba-tiba.

Dan kita tahu : Hasilnya mereka selalu panen 
dengan baik. Bahwa ada yang kena hama, adalah sebuah 
insiden, sebuah hal yang tidak bisa dihindari. Ada dua 
kemungkinan, karena bibitnya memang bukan unggul, 
atau lewat dari penjagaan dan perawatan.

JADI, sebagai guru, bapak ibu sekalian jangan takut 
dengan hama (kenakalan anak, pergaulan bebas, dan 
seterusnya). Teruslah menanam kebaikan (mengajarkan 
nilai-nilai kebaikan), rawatlah dengan sepenuh hati anak-
anak didik kita dalam pola pendidikan yang humanis, dan 
berempati, berilah anak “pupuk” terus menerus dengan 
menyirami batinnya dengan nilai-nilai kebenaran. Beri 
contoh perilaku yang baik dan beri semangat mereka 
untuk melihat bahwa mereka punya potensi maju luar 
biasa kalau mau maju.

Jaga anak didik kita dengan hati dan doa, agar mereka 
terhindar dari serangan hama. Namun bapak ibu harus 
yakin, kalau cara mendidik kita sudah benar, batinnya terus 
kita tetesi dengan hikmah, ucapan-ucapan kita penuh 
makna, sudah pasti anak didik kita akan punya daya tahan 
sangat kuat dari segala kemungkinan “serangan” hama. 

Jadi, kesimpulannya : Teruslah mendidik, lakukan 
penuh keikhlasan seperti petani yang terus menanam 
tanpa pernah takut hama. Kalau bapak ibu mendidik 
dengan baik, pasti akan memanen (memetik buahhnya) 
kelak. Bahwa ada anak didik kita yang akhirnya ada yang 
kena hama (pergaulan bebas), yakinlah mereka memang 
bukan “bibit unggul” atau menolak saat kita sirami dengan 
obat anti hama (nasehat). Subhanallah. (MEP)
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