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Dewan Redaksi

Dewan redaksi menerima tulisan 
dari seluruh guru dan karyawan dan 
siswa LPF berupa liputan kegiatan, 

opini pendidikan, karya siswa, liputan 
prestasi, liputan kegiatan komite, dan 

lain-lainnya. Bagi yang tulisannya 
dimuat akan mendapatkan imbalan 

yang sepantasnya.
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Syarat Sekolah 
Berkualitas

Pernahkan Anda membayangkan, apakah dalam benak siswa benar-benar ingin 
berprestasi atau sebaliknya? Apakah mereka datang ke sekolah dengan rasa 
senang atau sebaliknya? Tentu tidak gampang menjawab pertanyaan tersebut 
dengan tepat. Tetapi mungkin ada cara untuk menjawab pertanyaan tersebut 

dengan melihat indikator-indikatornya. Kecenderungan tidak berkembangnya prestasi 
siswa di sekolah kita sangat penting untuk dicari penyebabnya. Apakah tidak mungkin 
justru sekolah yang menjadi penyebab siswa kurang berprestasi karena ‘budaya’ sekolah 
yang tidak kondusif?

Sekolah yang berkualitas tidak lahir dengan sendirinya. Juga tidak lahir semata-mata 
karena fasilitas yang dimiliki. Sekolah yang berkualitas harus dibentuk dan direncanakan 
dengan baik serta dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Komitmen warga sekolah 
dan stake holder, adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari lahirnya sekolah yang 
berkualitas.

Glasser, dalam bukunya yang kedua, The Quality School Teacher memberi pesan 
kepada kita bahwa sedikitnya ada enam syarat yang harus dipenuhi  sekolah agar 
menjadi sekolah berkualitas, antara lain:

1. Harus ada lingkungan kelas yang hangat dan mendukung.
Tanpa adanya jalinan yang akrab antara semua warga sekolah tidak bisa 

dihasilkan tugas-tugas sekolah yang berkualitas, dan harus saling percaya.

2. Siswa harus selalu diminta untuk melakukan hal-hal yang berguna.
Apa pun yang dikerjakan siswa harus ada manfaatnya – secara praktis, 

estetis, intelektual, atau pun sosial.

3. Siswa selalu diminta untuk mengerjakannya sebaik mungkin sesuai 
kemampuannya.

Ini berarti siswa harus diberi kesempatan yang memadai untuk dapat 
mengerjakan tugas-tugasnya agar pekerjaannya berkualitas. 

4. Siswa diajari dan diberi kesempatan mengevaluasi pekerjaan 
mereka sendiri, kemudian diminta untuk meningkatkannya. 
Hal ini penting dilakukan untuk mencapai perbaikan yang konstan 
dalam usaha siswa menghasilkan pekerjaan berkualitas.

5. Pekerjaan yang berkualitas selalu terasa menyenangkan.
Bukan hanya siswa yang merasa senang jika mereka berhasil 
mengerjakan sesuatu dengan berkualitas, guru dan orangtua 
pun merasa senang memerhatikan proses itu.

6. Pekerjaan berkualitas tidak pernah bersifat merusak.
Tidak berkualitas namanya, jika meraih perasaan senang 

dengan cara memakai obat adiktif atau merugikan 
orang lain, makhluk hidup, benda milik orang lain, atau 
lingkungan. (n.a. suprawoto’s blog)
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Kerjasama dengan AIS tersebut  memiliki 
arti penting bagi LPF. Mengapa? Karena, 
langkah tersebut salah satu realisasi dalam 
menyempurnakan Dimensi Kualitas LPF, 

yakni memantapkan reliable; bekerja secara amanah dan 
profesional dan responsiveness--memberikan pelayanan 
pendidikan yang cepat sesuai dengan perkembangan 
zaman.

Dengan kerjasama tersebut tentunya kedua belah 
pihak bisa menanamkan cakrawala global kepada guru 
dan siswanya masing-masing agar kualitas pendidikannya 
mampu bersaing dengan pendidikan negara-negara maju. 
Selain itu, keduanya juga bisa menguatkan jaringan dalam 
pengembangan sayap dakwah. 

Manfaat lainnya, bisa menaikan pamor atau citra 
sekolah Islam  kedua belah pihak ke dunia internasional. 
Go Internasional itulah kini yang tengah gencar dirintis 
oleh LPF. Karena, salah satu institusi pendidikan di  
bawah naungannya, SMP Al Falah Deltasari statusnya 
RSBI (Rintisan Sekolah Berstandar Internasional) sejak 
dideklarasikan  pada 2008.  Menurut aturan, tiga tahun 
sejak  deklarasi, maka status sekolah naik menjadi  SBI. 
Pada 2005, Depdiknas sudah menetapkan 260 sekolah RSBI 
pada SMP, SMA/SMK.  

Diharapkan sampai akhir 2009,  RSBI tersebut bisa menjadi  
benar-benar SBI sebanyak  112. Keberadaan RSBI  saat ini  telah 
menyedot perhatian masyarakat luas, baik di Surabaya maupun 
kota-kota lain di Indonesia.  Ada perasaan bangga jika anak-anak 
mereka berhasil masuk ke sekolah-sekolah yang berlabel  RSBI. 

Menyempurnakan Dimensi Kualitas, 

Menerapkan ISO,
Memperkuat International  Network
LEMBAGA Pendidikan Al Falah (LPF) menandantangani Memorandum of Understanding (MoU)  dengan Adni 
Islamic School (AIS),  Malaysia pada 11 Agustus 2009 di SMP Al Falah Deltasari, Sidoarjo. Saat 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.

Pimpinan LPF 
bersama Tim 

Sertifi kasi ISO 
9001:2008

Kepala SD saat menerima Sertifi kat ISO 9001:2008 Edisi 36  I  XII  I 2009   I    3
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Fokus

SBI Amanat Undang-Undang 
Sisdiknas

Keberadaan SBI merupakan amanat 
Pasal 50 Ayat 3 Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional yang menyatakan, 
“Pemerintah dan atau pemerintah 
daerah menyelenggarakan sekurang-
kurangnya satu satuan pendidikan 
pada semua jenjang pendidikan untuk 
dikembangkan menjadi sekolah yang 
bertaraf internasional”. Selanjutnya, 
dalam Pasal 61 Ayat 1 Peraturan 
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 
tentang Standar Nasional Pendidikan 
dinyatakan, ‘’Pemerintah bersama-sama 
pemerintah daerah menyelenggarakan 
sekurang-kurangnya satu sekolah 
pada jenjang pendidikan dasar dan 
sekurang-kurangnya satu sekolah pada 
jenjang pendidikan menengah untuk 
dikembangkan menjadi sekolah bertaraf 
internasional.” 

Rencana Strategis (Renstra) 
Departemen Pendidikan Nasional Tahun 
2005-2009 juga menegaskan bahwa 
untuk meningkatkan daya saing bangsa, 
perlu dikembangkan sekolah bertaraf 
internasional pada tingkat kabupaten/
kota mulai SMP, SMA dan SMK dengan 
target sebanyak 112 unit di seluruh 
Indonesia.  Ini bukan pekerjaan yang 
mudah.

Mengapa pemerintah menggalakan 
SBI? Karena sistem pendidikan di 
Indonesia tertinggal dengan negara-
negara lain, di Asia misalnya. 

Menurut Sekretaris Direktorat 
Jenderal Manajemen Pendidikan 
Dasar dan Menengah, Dr Bambang 
Indriyanto pembentukan status sekolah 
menjadi SBI merupakan salah satu 
upaya Depdiknas  meningkatkan mutu 
pendidikan. ’’Dalam meningkatkan mutu 
pendidikan, pertama melalui stratifi kasi 
sekolah menjadi tiga. Stratifi kasi paling 
tinggi Sekolah Bertaraf Internasional 
(SBI), kedua Sekolah Standar Nasional 
(SSN) dan Sekolah Standar Pelayanan 
Minimal (SPM),” katanya. 

Pada 2014, target Depdiknas adalah  
membalik piramida--yang semula SPM 
tertinggi--- pada piramida baru,  SSN 
akan menjadi  tertinggi, setelah itu 
SBI,  dan baru SPM. ’’Pokoknya pada  
2014, SSN harus yang paling banyak,’’ 
tegasnya. 

Sementara itu, menurut Dra. Hj. 
Sumi Rahayu, M.M., Sekretaris Eksekutif 
LPF, bahwa sesuai dengan “pedoman 
penjaminan mutu sekolah bertaraf 
internasional pada jenjang pendidikan 
dasar dan menengah 2007”, SBI adalah 
sekolah yang sudah memenuhi seluruh 
SNP dan diperkaya dengan cara adaptasi 
dan adopsi unsur-unsur  tertentu 
diantara 8 unsur SNP dengan tetap 
mengacu (setara/sama) dengan standar 
pendidikan salah satu OECD dan atau 
Negara maju lainnya yang mempunyai 
keunggulan dalam bidang pendidikan 
dan memiliki reputasi mutu yang diakui 
secara internasional. 

Terkait dengan hal ini, sekolah 
perlu mencari mitra internasional 
dengan sekolah-sekolah dari Negara-
negara OECD dan Negara maju lainnya 
atau yang bermitra dengan pusat-
pusat latihan/ lembaga tes/ sertifi kasi 
Internasional seperti Cambridge, IB, 
TOEFL/ TOEIC, ISO dan organisasi 
internasional seperti Unesco, Unicef, 
Seameo, dan sebagainya.

Tantangan LPF
Ada berapa hal yang harus 

dipersiapkan sebagai tantangan bagi 
SMP Al Falah Deltasari untuk menjadi 
SBI yaitu mempersiapkan hal-hal 
yang mencerminkan ciri esensial dan 

SBI berdasar pada tinjauan terhadap 
komponen pendidikan yang berdaya 
saing tinggi.
1. Output/outcomes SBI dikatakan 

memiliki daya saing internasional 
antara lain bercirikan: (1) lulusan SBI 
dapat melanjutkan pendidikan pada 
satuan pendidikan yang bertaraf 
intemasional, baik di dalam maupun 
di luar negeri, (2) lulusan SBI dapat 
bekerja pada lembaga-lembaga 
internasional dan/atau negara-
negara lain, dan (3) meraih medali 
tingkat internasional pada berbagai 
kompetisi sains, matematika, 
teknologi, seni, dan olahraga. Proses 
penyelenggaraan dan pembelajaran 
dikatakan memiliki daya saing 
internasional antara lain cirinya 
telah menerapkan berbagai model 
pembelajaran yang berstandar 
internasional, baik yang bersifat 
pembelajaran teori, eksperimen 
maupun praktek;

2.  Proses pembelajaran, penilaian, 
dan penyelenggaraan harus 
bercirikan internasional, antara 
lain : (1) pro-perubahan yaitu 
proses pembelajaran yang 
mampu menumbuhkan dan 
mengembangkan daya kreasi, 
inovasi, nalar dan eksperimentasi 
untuk menemukan kemungkinan-

Penandatanganan MoU dengan Sekolah ADNI Malaysia 
untuk memperkuat jaringan Internasional
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kemungkinan baru, a joy of 
discovery; (2) menerapkan model 
pembelajaran aktif, kreatif, efektif 
dan menyenangkan; student 
centered; refl ective learning; 
active learning; enjoyble dan 
joyful learning; cooperative 
learning; quantum learning; 
learning revolution; dan contextual 
learning, yang kesemuanya 
itu telah memiliki standar 
internasional; (3) menerapkan 
proses pembelajaran berbasis TIK 
pada semua mata pelajaran; (4) 
proses pembelajaran menggunakan 
bahasa Inggris khususnya mata 
pelajaran sains, matematika, dan 
teknologi; (5) proses penilaian 
dengan menggunakan model-
model penilaian sekolah unggul 
dari negara anggota OECD dan/
atau negara maju lainnya yang 
mempunyai keunggulan tertentu 
dalam bidang pendidikan; dan (6) 
dalam penyelenggaraannnya harus 
bercirikan utama kepada standar 
manajemen internasional yaitu 
mengimplementasikan dan meraih 
ISO 9001 versi 2000 atau sesudahnya, 
dan menjalin hubungan sister 
school dengan sekolah bertaraf 
internasional di luar negeri.

3.  Input SBI yang esensial bercirikan 

internasional antara lain: (a) telah 
terakreditasi dari badan akreditasi 
sekolah di salah satu negara anggota 
OECD dan atau negara maju lainnya 
yang memiliki keunggulan tertentu 
dalam bidang pendidikan; (b) standar 
kelulusan lebih tinggi dari pada 
standar kelulusan nasional, sistem 
administrasi akademik berbasis TIK, dan 
muatan mata pelajaran sama dengan 
muatan mata pelajaran dari sekolah 
unggul diantara negara anggota 
OECD atau negara maju lainnya yang 
memiliki keunggulan tertentu dalam 
bidang pendidikan; (c) jumlah guru 
minimal 20% berpendidikan S2/S3 
dari perguruan tinggi yang program 
studinya terakreditasi A dan mampu 
berbahasa inggris aktif, kepala sekolah 
minimal berpendidikan S2 dari 
perguruan tinggi yang program studinya 
terakreditasi A dan mampu berbahasa 
inggris aktif, serta semua guru mampu 
menerapkan pembelajaran berbasis 
TIK; (d) tiap ruang kelas dilengkapi 
sarana dan prasarana pembelajaran 
berbasis TIK, perpustakaan dilengkapi 
sarana digital/berbasis TIK, dan 
memiliki ruang dan fasilitas multi 
media; dan (e) menerapkan berbagai 
model pembiayaan yang efi sien untuk 
mencapai berbagai target indikator 
kinerja kunci tambahan.

Apabila mengacu pada 
karakteristik visi SBI yaitu 
“terwujudnya insan Indonesia 
yang cerdas dan kompetitif secara 
internasional”. Maka secara otomatis 
Sekolah SBI harus melakukan 
upaya-upaya secara intensif, terarah, 
terencana, dan sistematik dalam 
mewujudkan para lulusannya sebagai 
manusia Indonesia cerdas dan 
kompetitif secara internasional, yang 
mampu bersaing dan berkolaborasi 
secara global atau menghasilkan 
lulusan yang berkelas nasional dan 
internasional sekaligus. Lulusan 
yang seperti itu secara jelas telah 
dirumuskan dalam UU Nomor 
20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional dan dijabarkan 
dalam PP 19 Tahun 2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan dan 
dalam Permendiknas nomor 23/2006 
tentang Standar Kompetensi 
Lulusan (SKL), serta dalam “Pedoman 
Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah 
Bertaraf Internasional pada Jenjang 
Pendidikan Dasar dan Menengah”.
Insya Allah dengan dukungan dan 
doa yang kuat dari semua pihak, 
SMP Al Falah Deltasari sebentar 
lagi akan mampu mewujudkan 
harapannya sebagai Sekolah Bertaraf 
Internasioani (SBI).

Proses pembelajaran menggunakan bahasa Inggris 

Edisi 36  I  XII  I 2009   I    5

IS
SN

 : 
20

85
-2

18
5



6    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

Ruang LPF

Mengapa Lembaga pendidikan Al 
Falah memerlukan ISO 9001:2008?. 
Ada banyak hal yang membuat 
LPF membutuhkan ISO 9001:2008. 

Setidaknya  ada sembilan hal kebutuhan internal 
maupun ekternal sebagai berikut. 1. Pihak           LPF, 2. 
Orientasi mutu, 3.Daya saing 4. Konsistensi hasil yang 
bermutu. 5.Proses yang dikerjakan akan menjamin 
hasil/target/tujuan/sasaran 6. Kemudahan untuk 
memperbaiki sistem karena mampu ditelusuri 7. 
Lebih efi sien dan efektif/transparan dan akuntabel 
8. Customer lebih puas /semakin puas. 9. Langkah 
bertahap menuju sekolah yang lebih baik melalui 
perencanaan yang baik dan sistematis. 

Agar kita lebih memahami makna dan Latar 
belakang dan orientasi masa depan dimensi kualitas 
dan kepuasan pelanggan, berikut ini kita cuplikkan 
beberapa tulisan tentang konsep makna dimensi 
kualitas bagi produk barang dan jasa.

 
Makna Dimensi Kualitas bagi Kepuasan 
Pelanggan   

Saat ini semua produsen barang maupun 
jasa meyakini pentingnya memenuhi kepuasan 
pelanggan pada segala aspek produk barang dan atau 
pun  jasa yang dipasarkan  ke masyarakat. Kualitas 
produk di pasar global baik lokal, nasional, maupun 
internasional  menuntut pemenuhan standar, di 
antaranya sebagai berikut. 
1. Memenuhi standar kualitas di masing-masing 

perusahaan, negara maupun internasional :
SII/SNI (Standar Nasional Indonesia), JIS  (Japanes 
Industrial Standard), ASTM ( The American Society 
For Testing And Material), ISO (Internasional 
Organization For Standardization), BS (British 
Standart) dan lain-lainnya

2. Menerapkan sistem manajemen mutu seperti ISO 
9000, ISO 14000 dan lainnya

Sekolah Berdimensi Kualitas
untuk Kepuasan Pelanggan
Bagi Lembaga Pendidikan Al Falah (LPF) Surabaya, Sabtu, 2 Muharram 1431 H. yang 
bertepatan dengan 19 Desember 2009 merupakan salah satu momentum sejarah 
dalam perjalanan tiga puluh tahun sejak embrio sekolah ini tumbuh. Ya, pada hari itu 
SD Al Falah Surabaya dan SMP Al Falah Deltasari Sidoarjo mendapatkan Sertifikat 
ISO 9001:2008 dari Lembaga Sertifikasi Internasional ISOQAR setelah enam bulan 
lamanya  mengalami proses sertifikasi dan audit internal maupun eksternal.

Drs. Luqman Chakim, M.M.
(Kabid Pemberdayaan LPF) 

3. Memperoleh sertifi kasi (award) seperti sertifi kasi halal, 
ICSA, Superbrand dan lain-lainnya

4. Menjunjung tinggi HAM (isu gender, UMR, SARA dll)
Para petinggi/manajemen puncak organisasi, lembaga  

maupun perusahaan ,  umumya semakin menyadari dan 
mempercayai adanya hubungan langsung antara customer 
satisfaction (kepuasan pelanggan) terhadap peningkatan 
raihan pangsa pasar (market share). Kepuasan pelanggan 
sangat penting dan menentukan. Salah satu tolok ukurnya 
adalah kualitas. Namun, yang menjadi pertanyaan 
besar adalah kualitas seperti apa yang sesunguhnya 
diinginkan oleh konsumen? Menyangkut apa saja dan apa 
parameternya?. 

Prof. David Garvin  menemukan  Delapan Dimensi 
Kualitas yang sangat berpengaruh terhadap kepuasan 
pelanggan pada umumnya, di antaranya seperti berikut.
1. Performance (performa): menyangkut karakteristik 

operasi dasar.
2. Durability (ketahanan): jangka waktu hidup sebelum tiba 

saatnya diganti.
3. Serviceability: kemudahan servis atau perbaikan ketika 

dibutuhkan.
4. Aesthetics (estetik): menyangkut tampilan, rasa, bunyi, 

bau, atau rasa.
5.  Perceived Quality: mutu/kualitas yang diterima dan 

dirasa customer.
6. Conformance: kesesuaian kinerja dan mutu produk 

dengan standar.
7. Reliability (keandalan): kemungkinan produk untuk tidak 

berfungsi pada periode       waktu tertentu.
8. Featutes (fi tur): item-item ekstra yang ditambahkan pada 

fi tur dasar.
Sementara dimensi kualitas  produk berupa jasa/ servis 

termasuk di dalamnya jasa pendidikan,  Zeithaml et. al. 
mengemukakan lima dimensi dalam menentukan kualitas 
jasa, yaitu:
a. Realibility yaitu kemampuan untuk memberikan 

pelayanan yang sesuai dengan janji yang ditawarkan.
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b. Responsiveness yaitu respon 
atau kesigapan karyawan dalam 
membantu pelanggan dan 
memberikan pelayanan yang cepat 
dan tanggap, yang meliputi:  
kesigapan karyawan dalam melayani 
pelanggan, kecepatan karyawan 
dalam menangani transaksi, dan 
penanganan keluhan pelanggan. 

c. Assurance, meliputi kemampuan 
karyawan atas : pengetahuan 
terhadap produk secara tepat, 
kualitas keramah-tamahan, perhatian 
dan kesopanan dalam memberi 
pelayanan, kertampilan dalam 
memberi informasi, kemampuan 
dalam memberikan keamanan di 
dalam memanfaakan jasa yang 
ditawarkan, dan kemampuan 
dalam menanamkan kepercayaan 
pelanggan terhadap perusahaan.

 Dimensi kepastian atau jaminan ini 
merupakan gabungan dari dimensi :     
1.Kompetensi ( Competence ): artinya 
ketrampilan dan pengetahuan yang 
dimiliki oleh para karyawan untuk 
melakukan pelayanan.
2. Kesopanan ( Courtesy, yang 

meliputi keramahan, perhatian, 
dan sikap para karyawan.

3. Kredibilitas ( Credibility ), meliputi 
hal-hal yang berhubungan 

dengan kepercayaan kepada 
perusahaan, seperti reputasi, 
prestasi dan sebagainya.

d. Emphaty: yaitu perhatian secara 
individual yang diberikan 
perusahaan kepada pelanggan 
seperti kemudahan untuk 
menghubungi perusahaan, 
kemampuan karyawan untuk 
berkomunikasi dengan pelanggan, 
dan usaha perusahaan untuk 
memahami keinginan dan 
kebutuhan pelanggannya.

 Dimensi emphaty ini merupakan 
penggabungan dari dimensi :
1. Akses (Access): meliputi 

kemudahan untuk 
memanfaatkan jasa yang 
ditawarkan perusahaan.

2.  Komunikasi ( Comunication), 
merupakan kemampuan 
melakukan komunikasi untuk 
menyampaikan informasi 
kepada pelanggan atau 
memperoleh masukan dari 
pelanggan.

3.  Pemahaman pada Pelanggan 
( Understanding the Customer ), 
meliputi usaha  
perusahaan untuk mengetahui 
dan memahami kebutuhan dan 
keinginan pelanggan

e. Tangibles: meliputi penampilan 
fasilitas fisik seperti gedung 
dan ruangan front Office,  
tersedianya tempat parkir, 
kebersihan, kerapian dan 
kenyamanan ruangan, 
kelengkapan  peralatan 
komunikasi, serta penampilan 
karyawan ( Husein Umar, 2000).
Dari uraian diatas, dapat kita 

pahami bahwa cukup luas cakupan 
dimensi kualitas yang harus diraih 
namun dengan kebersamaan dan 
kesadaran untuk selalu menjadi 
lebih baik,  kita  berharap bahwa 
makna  penyerahan sertifikat ISO 
9001:2008 bagi LPF (khususnya 
SD dan SMP Al Falah) bukanlah 
sekadar pajangan dan selembar 
kertas berharga yang dilakukan 
oleh badan sertifikasi Internasional 
tapi kita berharap implementasi 
dimensi kualitas yang ada mampu 
membawa seluruh civitasnya 
menuju kualitas  kehidupan yang 
lebih baik seperti yang Allah 
firmankan, “Kamu adalah umat 
terbaik yang dilahirkan untuk 
manusia , menyuruh kepada yang 
ma’ruf dan mencegah dari yang 
munkar,  dan beriman kepada Allah 
(Q.S. Ali Imron: 110).

Pembinaan: Upaya meningkatkan kualitas untuk kepuasan pelanggan
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Raihlah MutuRaihlah Mutu

Disadari betul bahwa konsep bisnis apa pun yang sukses 
selalu bertumpu pada kualitas yang berujung pada 
kepuasan pelanggan (customer satisfaction). Nyawa 
perusahaan hanya akan dapat bertahan bila produk-

produknya tidak sekadar laku di pasaran. Lebih dari itu, perusahaan 
harus mampu menciptakan brand quality yang mampu menumbuhkan 
brand image. Diharapkan   produk tersebut akan tetap mendapat 
tempat di hati masyarakat dalam waktu panjang. 

Lembaga pendidikan bisa maju bila mau menanggalkan sistem 
manajemen tradisional. Lebih-lebih dalam arus transformasi yang deras 
seperti sekarang, lembaga pendidikan perlu dikelola seperti lembaga 
bisnis/industri. Industri yang baik harus mampu menghasilkan  produk 
terbaik, tanggap perubahan teknologi, kompetitif, dan mendatangkan 
keuntungan (profi t). Meski, selama ini istilah profi t dalam dunia 
pendidikan masih dianggap tabu. Bukankah profi t memang dapat 
menjadi salah satu indikator pertumbuhan dan perkembangan sebuah 
lembaga?.

Di lembaga pendidikan pelayanan yang memuaskan dan simpatik 
adalah pelayanan yang sesuai dengan keinginan siswa dan orang tua. 
Siswa dan orang tua sebagai bagian dari internal customer (meminjam 
istilah pakar kualitas Edward Deming) semestinya mendapat perlakuan 
dan perhatian yang istimewa. Karena itu tepat bila dalam sebuah 
lembaga pendidikan layanannya didasari  nilai sikap the best sevices 
dengan motto keep smilling to make everything smoothly.

Barangkali sebagian pihak menganggap mutu sebagai sebuah 
konsep yang penuh teka-teki,  membingungkan, dan sulit untuk diukur. 
Namun, bagi setiap intitusi, termasuk Lembaga Pendidikan Al Falah (LPF) 
Surabaya, mutu menjadi agenda utama dan upaya peningkatannya pun 
menjadi tugas utama.

Mutu memiliki beberapa pengertian. Menurut Edward Deming, 
mutu berarti pemecahan masalah untuk mencapai penyempurnaan 
terus-menerus seperti Kaizen di Toyota. Berarti pula bahwa mutu adalah 
sesuatu yang kontinu, senantiasa ada perbaikan, dan tidak stagnan. 

LPF yang sudah berdiri sejak tahun tujuh puluhan, sebagai salah 
satu departemen yang ada dalam naungan Yayasan Masjid Al Falah 
(YMA) Surabaya menjadi sosok pendidikan alternatif di tengah-tengah 
kota Surabaya, senantiasa berusaha untuk fokus pada customer 

Ruang LPF
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Raihlah Mutu,
Berikanlah Kepuasan

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

Dalam beberapa kajian pendidikan, ada suatu gagasan menarik, 
yaitu bagaimana agar lembaga pendidikan memperkuat diri dengan 
mengadopsi beberapa konsep perusahaan. Misalnya memposisikan 
penanggung jawab lembaga sebagai Chief Executive officer (CEO). CEO 
lalu membentuk partner  institutions, dan daughter institutions yang 
beroperasi sebagai Strategic Business Unit (SBU). 

satisfaction. Satisfaction adalah salah 
satu dari perspektif strategis LPF yang 
disimbolkan dengan akronim  WINNERS 
yang berarti sama dengan Al Falah 
atau kemenangan. Akronim tersebut 
merupakan kristalisasi dari visi, misi, dan 
tujuan LPF. 

Bila diurai, akronim WINNERS seperti 
berikut ini.

W = Well Organize adalah 
pengorganisasian/tata kelola 

lembaga yang berdasarkan prinsip-
prinsip manajemen profesional dengan 
konsep trust lembaga berupa fairnes, 
transparansi, akuntabilitas, dan efi siensi.

I  = Integrity / integritas adalah 
kemauan dan kemampuan dalam 

mewujudkan   perilaku dan bertindak 
konsisten sesuai dengan etika, norma 
dan nilai-nilai keislaman

N1 = Networking, Kerjasama internal 
dan lintas sektoral, misalnya 

dengan seluruh stakeholder, dengan 
sekolah-sekolah/lembaga lainnya yang 
berkualitas tinggi di dalam dan di luar 
negeri.

N2 = N-Ach (Need of Achievement), 
adalah semangat, kemauan dan 

kerja keras seluruh civitas sekolah 
untuk selalu meraih berbagai prestasi di 
bidang dakwah dan pendidikan   

E = Excellence, adalah upaya 
lembaga dalam mewujudkan segala 

keunggulan pendidikan dari input 
sampai outputnya

R = Reputation, adalah pengakuan 
keberhasilan dari masyarakat dalam 

mencapai jaminan kualitas dan LPF 
menjadi rahmatan lil alamin bagi umat 
dan masyarakat 

S = Satisfaction, adalah kepuasan 
seluruh stakeholder terhadap 

berbagai prestasi dan keberhasilan LPF 
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Dari Perspektif strategis LPF 
yang terkristalisasai pada WINNERS 
ituah bertumpu harapan bahwa LPF 
dapat menjadi  wahana untuk meraih 
kesuksesan dan kesiapan untuk maju 
ke depan dengan prestasi-prestasinya, 
utamanya bidang pendidikan. Dengan 
perspektif strategis LPF yang juga sudah 
terpancang kuat pada renstranya, LPF 
secara terus-menerus berupaya untuk 
mewujudkan harapan dan cita-cita. 
Misalnya dengan mengupayakan secara 
konsisten pemerolehan status Sekolah 
Standar Nasional (SSN), Rintisan Sekolah 
Bertaraf Internasional (RSBI), students 
exchange ke luar negeri (Malaysia, 
China, Thailand),) atau sekolah yang 

kooperatif, dan kompetetif. Manusia 
global adalah manusia yang beriman 
dan bertakwa kepada Allah Swt., 
bermoral, mampu bersaing, menguasai 
ilmu pengetahuan dan teknologi, serta 
memiliki jati diri. 

Salah satu wahana strategis 
untuk meningkatkan kualitas sumber 
daya insani adalah pendidikan. Pada 
hakikatnya pendidikanlah yang akan 
mengubah budaya. Masalahnya 
sekarang, banyak sekolah telah  
memiliki budaya sekolah (school 
culture), yaitu seperangkat nilai-
nilai, kepercayaan, dan kebiasaan 
yang sudah mendarah daging dan 
menyejarah sejak Indonesia merdeka. 

Terobosan yang dapat ditempuh di 
antaranya adalah perencanaan secara 
kolaboratif antara guru, administratur, 
orang tua, dan masyarakat. Bentuknya, 
pertama visi dan misi sekolah dibuat 
secara jelas. Kedua, ada komitmen 
yang tinggi untuk bermutu. Ketiga, 
kepemimpinan yang andal. Keempat, 
ada kesempatan untuk belajar dan 
pengaturan waktu yang jelas. Kelima, 
tercipta lingkungan yang aman dan 
teratur. Keenam, terjalin hubungan yang 
baik antara pihak keluarga dan sekolah. 
Yang ketujuh intensifikasi monitoring 
kemajuan  siswa secara berkala.  
Pelengkapnya, untuk peningkatan/
pengembangan mutu, sekolah penting 

bekerjasama dengan sekolah luar negeri, 
dan penerapan manajemen mutu yang 
bersertifikat ISO 9001:2008 yang sudah 
diperolenya sejak 19 Desember 2009. 

Globalisasi terus bergulir cepat. 
Dampaknya, ada semacam tuntutan 
bahwa kemampuan manusia harus 
unggul, mampu menyiasati dan 
mengantisipasi perubahan yang terus-
menerus terjadi. Globalisasi tidak hanya 
terjadi di bidang ekonomi, namun 
terjadi pula pada hampir seluruh bidang 
kehidupan manusia, apalagi bidang 
pendidikan. Kondisi tersebut menuntut 
pula sumber daya insani yang unggul, 

Tanpa terobosan cerdas, apa pun 
model pendidikan dan peraturan 
yang diundangkan, akan sulit untuk 
memperbaiki mutu pendidikan. 

Oleh karena itu, sekarang perlu 
ada reorientasi pendidikan, bahkan 
revolusi secara mendasar terhadap 
mind set pelaku dan semua komponen 
dalam sistem pendidikan. Perubahan 
seharusnya tidak berkutat pada 
perubahan kurikulum, perlu lebih 
frontal yaitu revolusi sikap mental, 
pola pikir, dan perilaku para pelaku 
pendidikan (aparatur, pengelola, dan 
pengguna jasa pendidikan). 

untuk mengagendakan program rujuk 
mutu (benchmarking) pada sekolah lain. 
LPF akan terus melakukan rujuk mutu 
ke berbagai lembaga pendidikan baik 
di dalam maupun luar kota, wilayah, 
maupun luar negeri.    

Model sekolah bermutu  akan 
terwujud bila sekolah tidak eksklusif 
atau sekadar menara gading. Sekolah 
selayaknya tumbuh sebagai bagian dari 
masyarakat sehingga memiliki kepekaan 
terhadap kebutuhan masyarakat (sense 
of community) pula. Bukankah kepuasan 
(satisfaction) itu akan diberikan kepada 
masyarakat pula?

Sekolah Bermutu : Perubahan sikap mental, pola pikir, dan perilaku ke arah yang lebih baik harus dilakukan
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Komentar dan Harapan Mereka

Setelah SD-SMP Al Falah
Bersertifi kat ISO 9001:2008

Komentar

Segala sesuatu pekerjaan harus ada niatya, suatu niat harus dibarengi dengan keikhlasan. 
Suatu organisasi akan hidup kalau di dalamnya ada ruhnya, jadi kita datang pagi, pulang 
sore kita berjuang untuk apa? Kita berjuang untuk anak-anak kita, generasi muda kita untuk 
mencapai kehidupan yang lebih baik, dan itulah ruhnya yang harus selalu ada dan kita jaga, 

begitu juga dengan keikhlasan.
Keikhlasan adalah sesuatu yang kita kerjakan tidak sia-sia dan bermanfaat dengan keyakinan 

bahwa Allah Swt akan memberikan yang terbaik untuk kita. Keikhlasan tidak hanya memberi tapi 
juga keikhlasan menerima, misalnya sebuah cangkir, cangkir itu harus terbuka bukan tertutup agar 
bisa di isi, bila sudah penuh maka cangkir tersebut harus diperbesar supaya bisa menerima lebih 
banyak lagi. Artinya, kita sebagai pendidik harus mau memberikan ilmu kita kepada murid kita dan 
mau menerima/ belajar terus agar memiliki wawasan yang luas dan terus berkembang mengikuti 
perkembangan pendidikan. Bila semua guru/ pegawai memiliki jiwa seperti itu, maka tidak menutup 
kemungkinan Al Falah ini akan terus berkembang pesat tidak hanya di Surabaya, melainkan 
diberbagai daerah di Indonesia, bahkan sampai ke tingkat Internasional. 

Alhamdulillah, pada hari Sabtu tanggal 19 
Desember 2009, telah dilaksanakannya 
penyerahan Sertifi kat ISO 9001:2008 oleh 
lembaga sertifi kasi ISOQAR dari Jakarta 

kepada Lembaga Pendidikan Al Falah Surabaya khususnya 

Merupakan babak baru bagi Lembaga Pendidikan Al Falah Surabaya yang telah 
memasuki satu situasi Higher Competitif di dalam dunia pendidikan, maka diperlukan 
ISO dan alhamdulillah saat ini Lembaga Pendidikan Al Falah Surabaya sudah 
mempunyai kesadaran untuk menerapkan ISO dan layak mendapatkan sertifi kat 

itu. Harapan kami, melalui lembaga ISOQAR ini akan lahir Prototype sekolah Islam yang layak dicontoh, 
yang salah satu kriteria di dalamnya adalah bersertifi kat ISO.

Alhamdulillah semoga tahapan ini menjadi sesuatu yang signifi kan. Pada tahun 80-an LPF 
Surabaya menjadi Leader sekolah-sekolah Islam dan akan kembali menjadi maju serta menjadi contoh 
bagi sekolah Islam yang lain. Semoga setelah diberikannya sertifi kat ini, sekolah tidak menjadi declaim 
atau turun prestasinya, tapi harus terus berkembang. 

Alembaga sertifi kasi ISOQAR dari Jakarta Alembaga sertifi kasi ISOQAR dari Jakarta A
kepada Lembaga Pendidikan Al Falah Surabaya khususnya 

M
itu. Harapan kami, melalui lembaga ISOQAR ini akan lahir 
yang salah satu kriteria di dalamnya adalah bersertifi kat ISO.

Surabaya menjadi 
bagi sekolah Islam yang lain. 
atau turun prestasinya, tapi harus terus berkembang. 

Di jenjang SD Al Falah Surabaya dan SMP Al Falah Deltasari, Sidoarjo terdapat 13 Quality 
Assurance yang diterapkan kepada siswanya, dan ini diharapkan diterapkan juga kepada para 
gurunya agar seimbang. Selain itu, khususnya di jenjang SMP Al Falah Deltasari terdapat unit 
PTD (Pendidikan Teknologi Dasar) yang merupakan program percontohan di Jawa Timur yang 

juga akan masuk dalam sistem, karena unit ini merupakan nilai tambah dan tidak semua SMP di Jawa Timur 
mempunyai unit seperti ini, sehingga diharapkan dapat direkam, dan dimonitor.

Peran Lembaga ISOQAR ini adalah sebagai patner, yang bertugas untuk membimbing seluruh 
civitas akademika di jenjang tersebut agar dapat meningkatkan kinerjanya. Hari ini, bersamaan dengan 
memperingati tahun baru hijriyah, mari kita bersama-sama hijrah menjadi lebih baik.

Terdapat dua prinsip dari ISO yaitu yang pertama adalah kepemimpinan dan yang kedua adalah 
keterlibatan setiap orang untuk berperan serta dalam upaya peningkatan. Harapannya adalah adanya 
peningkatan setiap waktu disetiap pelaksanaan pekerjaan, sumberdaya, dan dokumentasi. 

H. Nur Hidayat, S.Pd. 
(Wakil Ketua LPF)

Andi Sukma Lubis
(Lead Auditor ISOQAR) 

pada jenjang SD Al Falah Surabaya dan SMP Al Falah Deltasari, 
Sidoarjo. Acara tersebut dilaksanakan sekaligus memperingati 
tahun baru 1431 hijriyah di SMP Al Falah Deltasari, Sidoarjo 
dan dihadiri oleh jajaran manajemen  dan seluruh pegawai LPF 
Surabaya. 

S
begitu juga dengan keikhlasan.

Keikhlasan adalah sesuatu yang kita kerjakan tidak sia-sia dan bermanfaat dengan keyakinan 
bahwa Allah Swt akan memberikan yang terbaik untuk kita. Keikhlasan tidak hanya memberi tapi 
juga keikhlasan menerima, misalnya sebuah cangkir, cangkir itu harus terbuka bukan tertutup agar 
bisa di isi, bila sudah penuh maka cangkir tersebut harus diperbesar supaya bisa menerima lebih 
banyak lagi. Artinya, kita sebagai pendidik harus mau memberikan ilmu kita kepada murid kita dan 
mau menerima/ belajar terus agar memiliki wawasan yang luas dan terus berkembang mengikuti 
perkembangan pendidikan. Bila semua guru/ pegawai memiliki jiwa seperti itu, maka tidak menutup 
kemungkinan Al Falah ini akan terus berkembang pesat tidak hanya di Surabaya, melainkan 
diberbagai daerah di Indonesia, bahkan sampai ke tingkat Internasional. Prof. DR. Ir. Sjarief Widjaja

(Pembina Quanet, Lembaga Konsultan 
Sistem Manajemen Mutu)

pada jenjang SD Al Falah Surabaya dan SMP Al Falah Deltasari, 
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ISO 9001:2008ISO 9001:2008

SD Al Falah Surabaya sejak 19 Desember 2009 mendapat sertifi kat ISO 9001:2008, sebuah 
sistem manajemen mutu versi standar internasional terbaru. Bukanlah hal yang mudah untuk 
mendapatkan sertifi kat ini, sangat menantang dan harus melewati proses yang luar biasa. 
Sebagai guru tentu saja ini adalah sebuah pengharapan akan lebih tertatanya  birokrasi dan 

juga admistrasi sekolah.  
Kedepannya kita dituntut untuk selalu konsisten dalam melaksanakan tugas dan semuanya harus 

tercatat. Namun hal ini akan berbanding lurus dengan efektivitas dan efi siensi kerja sehingga akibatnya 
akan terasa juga pada kualitas layanan. Pada awalnya mungkin akan terasa berat, tapi insya-Allah 
dengan berjalannya sistem, kenyamanan siswa dan guru  dalam proses belajar mengajar akan tercipta. 
Tujuan utama sekolah untuk memberikan pelayanan prima sesuai perkembangan imtaq dan iptek, 
menjaga brand image akan tercapai. 

Di Surabaya terus tumbuh dan berkembang sekolah-sekolah baru yang barangkali mempunyai 
kualitas yang baik. Para orang tua  akan semakin kritis dan iklim persaingan juga berjalan semakin ketat. 
Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita memang dituntut untuk semakin profesional dan cerdik.

”Iso gak iso kudu iso!” itulah kata -kata pertama yang terlontar ketika SMP Al Falah Deltasari secara 
resmi menyandang label Sekolah bersertifi kat ISO 9001 : 2008 pada Sabtu, 19 Desember 2009 yang lalu. 
Sepintas terkesan memaksa, namun apabila kita melihat lebih jauh maka itu adalah sebuah tantangan 
sekaligus anugerah yang patut kita syukuri keberadaannya.

Sebagai sebuah anugerah, diraihnya sertifi kat ISO 9001 : 2008 merupakan sebuah bentuk 
pengakuan internasional terhadap kemampuan untuk menata diri lebih baik, baik secara institusional 
maupun personal (pendidik), dan seharusnya kita berbangga diri karena tidak semua sekolah (swasta) 
seperti SMP Al Falah Deltasari yang mampu meraihnya.

Sebagai sebuah tantangan, label itu (ISO 9001 : 2008) merupakan sebuah cambuk nyata bagi kita 
untuk lebih meningkatkan kualitas personal kita, baik mengenai manajemen diri, tata administrasi 
pengajaran maupun kualitas sebagai guru dan murabbi kita  semua hal akan diatur secara sistemik dan 
nantinya merujuk pada customer satisfaction sebagai mitra utama kita dalam pendidikan.

Apapun itu, perubahan adalah sebuah keniscayaan, selama perubahan itu mengarah pada kebaikan 
mari kita dukung dan laksanakan dengan penuh pengharapan dan optimisme. InsyaAllah apa yang kita 
harapakan dan upayakan diridloi oleh Allah SWT.

Penghargaan ini kami terima dengan penuh tanggung jawab. Setelah menerima sertifi kat, 
memang kami harus konsisten dan terus memiliki komitmen dalam menjaga sekaligus 
mengembangkan mutu sekolah, misalnya, ketika guru memberikan materi pelajaran kepada 
siswa. Ada standar-standar yang harus dipenuhi. Mulai dari mempersiapkan bahan ajar sampai 

apa yang diajarkan maupun dilakukan di kelas. Jika guru tidak masuk, tak bisa begitu saja mengalihkan 
atau meninggalkan tugas. Tapi juga harus merinci tugas dan kepada siapa melimpahkannya.

Harapan saya, semoga setelah adanya sertifi kat ISO ini, semua pegawai yang ada di SMP Al Falah 
Deltasari ini memiliki kesadaran yang tinggi untuk selalu menjaga kualitas dan mutu pendidikan di 
sekolah ini, sehingga SMP Al Falah Deltasari ini akan terus menjadi contoh bagi sekolah lain terutama 
sekolah-sekolah Islam dan menjadi alternatif pilihan terbaik bagi wali murid yang ingin menyekolahkan 
putra-putrinya di jenjang SMP.

Izzaty Latifi yah, S.Pd.
(WKS dan MR ISO di SD)

Menerima sertifi kat ISO bukanlah hal yang mudah, karena ternyata selama ini 
banyak hal yang sudah dilakukan tapi belum terdokumentasi dengan baik. 
Namun, mempertahankan sertifi kat ini jauh lebih sulit. Idealnya, setelah kita 
menerima sertifi kat ini sebagai bukti standar pelayanan yang mencapai beberapa 

aspek tertentu, kita menambahkan beberapa aspek untuk sertifi kasi mendatang. Namun jangan 
lupa untuk memaksimalkan aspek-aspek yang telah berstandar.

Hal lain yang tak kalah pentingnya, baik kita menerima atau tidak sertifi kat ISO adalah 
meningkatkan profesionalitas kita dalam berbagai segi. Apa guna sebuah sertifi kat jika itu hanya 
kerja sebagian anggota tim?

Demikian juga sebaliknya, jika semua anggota tim sudah bekerja secara profesional, niscaya 
itu lebih berarti dari sebuah sertifi kat. Karena SD Al Falah ini  adalah satu kesatuan dalam 
Lembaga Pendidikan Al Falah, ada bagusnya semua turut serta untuk meningkatkan mutu 
pendidikan kita.

Gatot Purwanto, S.Sos.
(Guru SMP Al Falah Deltasari)

Kartika Nawangsasi, S. S.
(Guru SD Al Falah Surabaya)

Machmudi Ichwan, S.Pd. 
(WKS dan MR ISO di SMP).
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H. Syamsul Huda, S.Q.
(Kepala SD Al Falah Sby)

Ruang KS

Mengupayakan
Anak yang Berkualitas

Berparadigma Alquran

Anak merupakan anugrah yang luar biasa 
dari Allah sekaligus sebagai amanah 
yang diberikan kepada kita. Hatinya 
yang suci merupakan potensi yang 

bersih dan bebas dari segala tulisan dan gambar, ia 
dapat menyerap setiap lukisan dan selalu mengarah 
pada setiap yang di condonginya. Jika seorang anak 
di ajari dan di biasakan dengan kebaikan maka dia 
akan tumbuh berkembang selaras dengan kebaikan 
itu, sehingga orang tua dan para pendidik akan 
meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Rasulullah Saw  
bersabda,

Artinya :
Tiap-tiap orang dilahirkan dalam bentuk  

fi trah (suci), ayah dan ibunyalah yang berperan 
menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Maqjusi (HR. 
Bukhori Muslim).

Dalam teori pendidikan lama yang dikembangkan 
di dunia barat bahwa perkembangan seseorang dapat 
ditentukan oleh pembawaan dan lingkungannya. 
Ternyata disamping faktor keluarga, lingkungan sekitar 
juga mempengaruhi perkembangan diri seseorang, 
pengaruh itu kadang-kadang baik, kadang-kadang 
buruk.

Mendidik anak ternyata tidak semudah yang di 
bayangkan, lebih lebih pada zaman seperti sekarang 
ini, kesulitan-kesulitan menjalankan tugas mendidik 
itu amat terasa, terutama ketika dihadapkan pada 
kenyataan bahwa pengaruh lingkungan sudah 
sedemikian kuat.

Pola kehidupan modern seperti sekarang ini 
yang tanpa disadari sudah masuk pada pola pikir 
anak, arus informasi yang begitu dahsyatnya masuk 
tanpa vilterisasi yang kuat serta masuknya berbagai 
budaya barat yang justru menghilangkan citra kita 
sebagai adat ketimuran yang selalu mengutamakan 
norma atau aturan kesopanan. Bahkan hal seperti itu 
kadang dijadikan sebagai simbol ‘idola’ untuk menjadi 
panutan. Kemajuan teknologi, terutama teknologi 
informasi yang memunculkan berbagai alat dan media 
yang semakin cepat dan berjangkauan luas, misalnya 
televisi, video player, game player , internet serta 
cellular sehingga mendorong terjadinya pembanjiran 
informasi. 

Banjirnya informasi ini hampi-hampir tidak 
mungkin dapat diseleksi antara mana yang patut 
untuk disaksikan oleh anak dan mana yang 

sesungguhnya kurang patut. Perkembangan 
teknologi sedemikian gencarnya, tentu ada 
manfaat dan madlarat-nya bagi kehidupan 
anak, dan kita tidak mungkin menghindar 
dari perkembangan jaman seperti ini.  

Menghadapi persoalan-persoalan 
seperti ini sudah pasti orang tua menjadi 
risau, cita-cita kelak akan menjadi orang 
tua yang berhasil  yaitu memiliki anak yang 
shaleh-shalehah (berkualitas) , taat kepada 
kedua orang tua, berbakti kepada nusa, 
bangsa, dan agamanya menjadi suatu obsesi 
yang sepertinya sulit untuk di wujudkan. 
Lebih-lebih pada masa sekarang ini bukan 
karena keterbatasannya lembaga pendidikan 
yang tersedia, melainkan disebabkan amat 
sedikitnya lembaga pendidikan yang mampu 
melakukan peran pendidikan secara utuh 
terhadap para siswanya.

Melihat kerisauan masyarakat para 
pengguna jasa pendidikan tersebut Lembaga 
Pendidikan Al Falah (LPF) Surabaya muncul 
dengan membawa visi dan misi yang segala 
aspeknya mengacu pada nilai Al Quran dan 
Al Hadis. Di samping LPF ingin menjadikan 
sebagai sosok lembaga pendidikan yang 
selalu ingin baik,  juga LPF ingin mencetak 
anak didik yang berkuaitas.

Anak adalah amanah dari Allah yang 
harus dipelihara, dididik dan dibina agar 
tumbuh menjadi generasi yang berkualitas 
bagi nusa, bangsa dan agama. Tidak hanya 
itu anak harus dirawat karena merupakan 
aset ketika kita sudah meninggal dunia yakni 
pahalanya akan mengalir melalui doa-doanya 
Rasulullah Saw bersabda,

Artinya: ketika anak adam itu telah 
meninggal maka putuslah segala amalnya 
kecuali tiga perkara yaitu shodaqoh jariyah, 
ilmu yang bermanfaat dan anak sholih-
sholihah yang selalu mendoakan kedua orang 
tuanya. 

Jadi anak yang sholeh ini betul-betul 
merupakan asset yang sangat berharga. 
Karena disamping akan selalu mendoakan 
orang tuanya anak ini akan melanjutkan cita-
cita baik orang tuanya.

Berbicara tentang 
pendidikan fokusnya 

selalu berkaitan 
dengan persoalan 

anak, sosok manusia 
yang dicintai, 

disayangi, dan juga 
merupakan  generasi 
yang masa depannya 
harus di persiapkan.  
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Lalu bagaimana caranya  agar 
anak itu tumbuh menjadi anak yang 
berkualitas? 

1. ajarkan anak itu tauhid yang 
benar. Allah mengabadikan dalam 
Al Quran surat Luqman ayat 13 yaitu 
menanamkan ajaran tauhid yang 
merupakan pondasi keimanan.

Artinya : Wahai Anakku janganlah  
engkau mensekutukan Allah, 
sesungguhnya perbuatan mensekutukan 
Allah ( syirik ) merupakan kedloliman yang 
amat besar.

Karena tauhid merupakan azas 
hidup, bagaimana anak akan bahagia 
sedangkan ia tak mengenal Tuhannya. 
Bahkan Allah menyertakan juga dalam 
kisah Nabi Ya’qub  yang bertanya kepada 
anak turunnya sebelum meninggal 
dunia. Beliau bertanya, 

 ( apa yang kamu sembah 
sepeninggal aku nanti),  kalau nanti 
kelak aku meninggal dunia kira-kira apa 
nanti yang akan kamu sembah, para 
keturunan Ya’qub menjawab,

(kami akan menyembahtuhanmu 
Allah dan tuhan kakek ibrahim, ismail dan 
ishaq)

2. Mengajarkan untuk senantiasa 
bersyukur atas nikmat yang diberikan 
oleh Allah yakni menggunakan nikmat 
yang diberikan Allah untuk dirinya dan 
untuk kemaslahatan orang lain.

3. Mendidik agar anak senantiasa 
berbakti kepada orang tuanya yang 
telah  susah payah mengandung selama 
sembilan bulan tanpa keluh kesah, 
sampai-sampai rasulullah mengatakan : 

Artinya : surga ada dibawah telapak 
kaki ibu.

4. Mengajarkan tata cara ibadah 
yang benar.  Allah ber firman : 

Artinya : Wahai anakku dirikanlah 
sholat dan suruhlah manusia 
mengerjakan yang baik dan cegahlah 
mereka dari perbuatan mungkar.

Meletakkan dasar-dasar kebaikan 
dan benci kepada kemungkaran. hal 
tersebut harus di tanamkan sejak kecil 
agar sejak dini mempunyai sifat yang 
baik. salat merupakan  hubungan 
vertikal kita dengan Allah. Bagaimana 
mengajarkan salat yang benar,  
bagaimana agar salatnya  menjadi 
khusyu rasulullah bersabda, Artinya : 
perintahkan pada anak-anakmu untuk 
melakukan sholat pada usia tujuh tahun. 

Dan apabila sampai usia 10 tahun 
masih belum mau melaksanakan, maka 
pukullah ( sebagai bentuk kasih sayang). 
Kalau anak sudah diajarkan salat dengan 
benar maka akan menjadi kebiasaan 
yang baik dan akan mencerminkan 
prilaku ketaatan yang tinggi,  sehingga 
semua akan disandarkan kepada Allah,  
bahwa segala sesuatu itu akan kembali 
kepada Allah sebagai hamba kita hanya 
ditugaskan untuk beribadah.  Q.S. 
Adzariyat ayat 56: 

Artinya  : Dan aku tidak menciptakan 
jin dan manusia kecuali supaya mereka 
beribadah kepadaku. 

Kalau semua yang dilakukan sudah 
semata-mata karena Allah, niscaya segala 
bentuk kehidupan  yang dilakukannnya 
akan bernilai ibadah, karena niatnya 
karena Allah.

5. Menanamkan pada anak tiga 
perkara yaitu, cinta kepada rasul, 
keluarganya, dan cinta Al Quran seperti 
Hadist Rasulullah,

Artinya  : Ajarkan pada anak-anakmu 
tiga perkara, pertama cinta kepada 
Nabimu, yang kedua Cinta pada Keluarga 
Nabi, Biasakan cinta membaca Alqu’an.

6. Mengajarkan keberanian Dalam 
kebenaran ,tidak kenal menyerah dan 
putus asa, disiplin, sabar, dan tawakkal.

7. Mengajarkan pada anak agar 
selalu berbuat baik kepada semua 
makhluk ciptaan Allah, tidak boleh 
bersikap sombong, dan meremehkan 
orang lain.  Allah berfirman,

Artinya: Dan Jangan kamu 
memalingkan mukamu dari  manusia ( 
karena kesombongan) dan janganlah 
kamu berjalan di muka bumi ini dengan 
angkuh. 

Dari ayat ini Allah benar-benar 
mengajarkan pada kita bahwa manusia 
adalah mahluk sosial yang antara 
satu dengan yang lainnya saling 
membutuhkan, bagaimana kita bertegur 
sapa, berjalan, berbicara hingga terhadap 
hal-hal yang sedetail itu Al Quran 
mengajarkan kepada kita, sampai-sampai 
sikap terhadap  mahluk yang lainnya.

Bekal yang diberikan kepada 
anak tentunya bukan hanya saja 
masalah agama karena LPF juga ingin 
menyeinmbangkan kehidupan dunia 
dan akhirat yang sama tingginya, 
pedomannya adalah Al Quran surah Al 
Qosos ayat 77 

Artinya : Carilah kehidupan Akhirat 
dengan apa yang dikaruniakan Allah 
dan kamu tidak boleh melupakan urusan 
duniawi.

Disamping ilmu agama serta 
praktiknya di berikan pengembangan 
ilmu pengetahuan umum  juga tidak 
kalah pentingnya, ini seiring dengan 
kurikulum di LPF yaitu modifikasi antara 
kurikulum Diknas dan LPF sendiri. 

Yang  tak kalah pentingnya adalah 
sosok guru/ ustad-ustadzahnya, tidak 
perlu dipertanyakan lagi bahwa guru 
di LPF di samping sebagai motivator 
dan kompeten dibidang ajarnya 
masing-masing, juga sangat perduli 
dengan kemauan anak didik. Guru di 
samping menjadi orang tua di sekolah 
juga menjadi teman dan sahabat bagi 
anak-anak. Tak jarang juga guru menjadi 
pendengar setia keluh kesah siswa-
siswinya atas problem yang dialami. 
Keakraban itu pun belum cukup, juga 
penting adalah membangun hubungan 
yang positif antara orang tua dan guru. 

Sekolah hanya membantu orang 
tua dalam mendidik anak,  dan orang  
yang paling bertanggung jawab dalam 
perkembangan anak menurut Islam 
adalah kedua orang tuanya. 

 Tanggung jawab itu disebabkan 
sekurang-kurangnya karena dua hal, yaitu 
orang tua ditakdirkan menjadi orang tua 
anaknya, ada kepentingan kedua orang 
tua terhadap perkembangan anaknya. 
Sebagaimana Allah berfirman:

artinya peliharalah dirimu dan 
keluargamu dari api neraka. 

Sukses anak adalah sukses kedua 
orang tua juga. Untuk itu membangun 
hubungan yang positif antara orang 
tua dan guru juga merupakan kunci 
keberhasilan anak didik.

Hubungan antara sekolah dan rumah 
merupakan kontribusi yang penting 
bagi prestasi anak. Agar sejalan dengan 
program  yang ada disekolah maka praktik 
di rumah hendaknya sejalan, baik itu salat, 
mengaji, dan yang lainnya. Itulah kiranya 
yang  akan menyebabkan anak menjadi 
pribadi yang baik, pribadi yang berkualitas, 
karena kepada mereka sejak dini sudah 
ditanamkan nilai-nilai keislaman yang 
kuat dan akan mendarah daging dalam 
perilaku, akhlak karimah, mahmudah, 
sesuai dengan harapan orang tua dan 
guru. 
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SD dan SMP Al Falah
Terima Sertifi kat ISO 9001:2008

Proses persiapannya dilakukan 
sejak bulan Juli 2009 dan 
audit dilakukan oleh lembaga 
sertifi kasi ISOQAR Jakarta 

selama dua hari pada tanggal 23 - 24 
November 2009 untuk jenjang SMP Al 
Falah Deltasari Sidoarjo, tanggal 25-
26 November 2009 untuk SD Al Falah 
Surabaya. Tim Auditor yang datang 
langsung dari Jakarta tersebut tidak 
menemukan ketidaksesuaian yang berat 
(major) sehingga SD dan SMP tersebut 
direkomendasikan oleh Manchester 
The United Kingdom ISOQAR Ltd. untuk 
menyandang sertifi kat ISO 9001:2008 

Sertifi kat ini diberikan sebagai bukti 
bahwa sekolah ini memiliki kapabilitas 
dan komitmen dalam hal pelayanan 
pendidikan sekolah dan secara konsisten 
memberikan hasil yang memuaskan 
semua pihak terutama konsumen 
pendidikan, yakni siswa, orangtua, dan 
jenjang pendidikan yang lebih tinggi 
yang akan menerima lulusan sekolah-
sekolah itu. 

Untuk mendapatkan sertifi kat ISO 
9001:2008 memang perlu kerja keras dan 
ridha Allah Swt. Agar bisa memenuhi 
persyaratan untuk mendapatkan 
ISO 9001:2008 tersebut, memang 
memerlukan proses yang panjang 
karena penilaian ISO bukan semata-mata 
didasarkan pada sarana dan prasarana 
yang dimiliki sekolah, melainkan pada 

sistem manajemen sekolah yang sedang 
diterapkan. Pihak sekolah melakukan 
sejumlah perubahan pada tatanan 
pendidikan yang di antaranya mencakup 
kualitas guru dan model belajar siswa. 
Setiap pegawai harus membiasakan diri 
untuk menulis semua laporan pengajaran, 
satu  pegawai saja tidak konsisten dalam 
melaksanakan sistem, maka sistem 
tersebut tidak akan berjalan. 

Nah, tepat tanggal 19 Desember 
2009 sertifi kat ISO 9001:2008 diberikan 
oleh lembaga sertifi kasi ISOQAR Jakarta 
kepada SD Al Falah Surabaya dan SMP 
Al Falah Deltasari Sidoarjo. “Merupakan 
babak baru bagi Lembaga Pendidikan 
Al Falah yang telah memasuki satu 
situasi Higher Competitif di dalam 
dunia pendidikan, maka diperlukan 
ISO dan Alhamdulillah saat ini 
Lembaga Pendidikan Al Falah Surabaya 
sudah mempunyai kesadaran untuk 
menerapkan ISO dan mendapatkan 
sertifi kat itu,” ujar Ust. Nur Hidayat, S.Pd., 
Wakil Ketua LPF Surabaya.

Setelah menerima sertifi kat 
ISO 9001:2008, sekolah akan terus 
dievaluasi dan dilihat bagaimana 
pelayanannya kepada masyarakat dan 
sistem manajemen yang dijalankannya. 
Komitmen dalam menerapkan standar 
mutu terbaik harus tetap dilakukan secara 
konsisten, baik mulai dari penerimaan 
siswa, pengelolaan belajar, kualitas guru, 

hingga output sekolah yang layak.
Selain itu, dengan mendapatkan 

sertifi kat ISO 9001:2008, SD Al Falah 
Surabaya dan SMP Al Falah Deltasari 
Sidoarjo akan semakin kaya program 
pengembangan pendidikan. Di antaranya 
dengan menjalin kerjasama dengan 
lembaga pendidikan di luar negeri melalui 
pertukaran guru dan siswa di kedua 
sekolah dari dua negara.

Sebenarnya semua lembaga manapun 
bisa menerapkan sistem manajemen mutu 
ISO ini, sehingga segala sesuatu yang 
dikerjakan menjadi lebih baik dan terarah. 
Harus diakui, untuk menunjang agar sistem 
manajemen mutu sekolah tetap baik, pihak 
sekolah memang telah menerapkan prinsip 
yang berkualitas ke semua kegiatan yang 
ada atas kerjasama dan partisipasi dari 
semua pihak (kimunitas sekolah)

Apalagi jika melihat ketatnya 
kompetisi di bidang pendidikan, tentu saja 
menuntut para penyelenggara pendidikan 
senantiasa menyediakan 
keunggulan-keunggulan 
dalam poses pelayanan 
pendidikan. 
Sekolah yang bisa 
menyediakan 
layanan dan produk 
bermutu sangat 
diperlukan di era 
global ini. (Abdillah)

Album LPF

Bahasa Inggris merupakan bahasa resmi atau paling tidak memiliki kedudukan khusus di 75 negara dan digunakan 
di lebih dari 100 negara. Jutaan orang di seluruh dunia berbicara bahasa inggris. Bahasa Inggris merupakan bahasa 
internasional untuk bisnis, olahraga, akademik, ilmu pengetahuan, teknologi, periklanan dan diplomatik. Karena 
itu menguasai bahasa Inggris meruapaan suatu tuntutan.

Pengarahan sesaat sebelum penerimaan sertifi kat ISO 9001:200814    I   Media Pendidikan Al Falah
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Kegiatan di laksanakan di halaman sekolah dengan 
dipandu Rina Rahayu, S.Psi, penanggung jawab dari 
ekstra teater. Diawali dengan pembacaan surat  Al 
Hujurat ayat 49 yang dibawakan oleh Emil Fafi an 

Fata Daafa dan diterjemahkan oleh Farah Aulia. 
Operet itu diperankan oleh Ust. Wahid Agus Winarno sebagai 

perwakilan dari Suku Madura, Usth. Andi Hilmi Hikmawati suku 
Bugis, Usth. Nunik Firiah Suku Minangkabau, dan Ust. Siti Soraya 
suku jawa. Masing –masing suku membanggakan sukunya 
masing-masing sehingga hampir terjadi perselisihan antar 
mereka. Untuk menyatukan keberagaman itulah maka perwakilan 
suku-suku itu sepakat membuat sumpah pemuda. Kegiatan 
operet diakhiri dengan membacakan sumpah pemuda dan 
menyanyikan lagu satu nusa satu bangsa. 

Pada akhir kegiatan, anak-anak diajak membuat miniatur 
orang-orangan dari berbagai suku yang ada dari clay yang terbuat 
dari tepung. Total ada 25 kg adonan yang disiapkan dan dibuat 
sendiri dari campuran tepung terigu, tepung beras, tepung 

dengan Media Plastisin pun Oke 

Album KB-TK

tapioka, pewarna, dan lem rajawali. Sebagai mascot dibuat 
minitur orang dari padang yang dibuat dari bola plastik 
dan karton dan dibalut dengan plastisin. 

Tak sedikit anak yang kesulitan membuatnya. ’Aku 
pingin ada jarinya, tapi kok susah bikinnya ya, kecil-kecil,” 
kata Syam Firmansyah Nur saat ingin melengkapi karyanya. 
Namun, ada pula yang terlihat santai dengan karyanya. 
”Ini orangnya nggak pakai kaki, soalnya lagi bersila, nggak 
kelihatan,” kata Atiya Lukiandra Putri, siswa B2. Semua 
karya dipernis dan dijemur agar kuat. 

“ Seluruh bahan yang dipakai anak-anak adalah 
buatan sendiri, karena kami ingin kenalkan pada mereka 
bahwa tidak semuanya harus membeli, tapi ada bisa 
dibuat sendiri,” Kata Siti Fauziah, S.Pd, kepala KB-TK Al 
Falah Surabaya. “Selain itu kegiatan ini merupakan puncak 
tema dari Aku dan Tubuhku sekaligus membantu anak-
anak memahami mengapa terjadi sumpah pemuda,“ 
tambahnya.

Pengenalan
Sumpah Pemuda,
Mengenalkan anak-anak pada sejarah bangsa Indonesia dapat dilakukan dengan cara yang menyenangkan, yaitu 
bermain. Pada penyambutan Hari Sumpah pemuda tahun ini di KB-TK Al Falah Jalan Siak, 160 siswa KB-TK Al 
Falah menggelar kegiatan bertemakan  Indonesia, My Lovely Country dalam bentuk operet dan pembuatan ikon 
berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia dengan media clay atau plastisin dari tepung. 

Siswa TK bersama gurunya sedang asyik main plastisin
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Album KB-TK

Peringatan Idul Kurban Ala PG-TK Al Falah

Kegiatan diawali 
dengan membaca 
takbir bersama 
yang dipandu oleh 

Usth. Aslihatul Hayati, S.Ag. Yang 
bertindak sebagai imam adalah 
Zulfi kar Firmanto siswa kelas 
B1. Dengan penuh semangat 
ia memimpin teman-temannya 
melaksanakan salat. Selanjutnya 
Khutbah Idul Adha dibawakan 
dengan apik oleh M. Akbar 
Zaidan Putra. Ia membawakan 
ceramah dengan judul Meneladani 
Pengurbanan Nabi Ibrahim dan 
Ismail Alaihis Salam”. Khutbah 
memaparkan bagaimana 
Nabi Ibrahim dengan ikhlas 
melaksanakan perintah Allah untuk 
mengorbankan putranya. ”Tadi 
malam aku sudah latihan supaya 
bacanya tidak salah,” aku Zidan 
dengan polos. 

Setelah kegiatan latihan salat Id 
disiapkanlah tiruan 3 ekor kambing 
dan 1 ekor sapi dari stereofoam 
yang telah dicat. Anak-anak pun 
diajak untuk menutup kambing 
yang ada dengan gulungan kapas. 
Sementara sapi ditaburi serbuk 
kayu gergaji.

Dengan penuh semangat anak-
anak menempeli miniatur kambing 
yang ada dengan kapas. Sesekali 

Idul Adha 1430 H 
dirayakan dengan meriah 

di KB-TK Al Falah. KB-
TK yang menjadi pilihan 
masyarakat Surabaya dan 

sekitarnya itu menyulap 
halamannya menjadi 
tempat latihan salat 

Id dilengkapi dengan 
miniature ka’bah di bagian 

depannya. Sejumlah 
150 anak dengan 

menggunakan baju ihram 
melaksanakan kegiatan 

dengan khusuk dipandu 
oleh 19 guru. 

mereka berebut untuk menempelkan kapas yang 
sudah disediakan. ”Aku paling banyak nempelnya,“ 
kata Ilman Muiz, siswa B1 dengan bangga. “Punyaku 
diambil teman, kapasku cuma sedikit,” kata A. 
Murofi ul Kholqi dengan wajah sedih. 

Sementara siswa kelompok A menabur badan 
sapi dengan serbu gergaji yang disediakan. Setelah 
semuanya siap, anak-anak menempelnya dengan 
tulisan Aku Rela di kurbankan pada badan kambing 
dan sapi tiruan itu.    

”Kegiatan ini dilaksanakan agar anak tahu 
bagaimana tata cara salat Idul Adha agar mereka 
dapat melaksanakan salat yang sesunggunhnya. 
Kepada mereka juga dikenalkan bermacam-macam 
hewan kurban,” kata Siti Fauziah, S.Pd, kepala KB-
TK Al Falah saat menjelaskan maksud dan tujuan 
kegiatan. Pada akhir acara anak-anak diajak untuk 
melaksanakan buka puasa bersama karena pada 
hari itu mereka juga berlatih melaksanakan puasa 
sunnah Arafah. 

Siswa KB-TK sedang latihan 
salat Idul Adha
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Lantunan ayat suci Al Quran dari surat Al Baqoroh ayat 152-153 
yang dibawakan dengan apik oleh M. Faiz Al Auza’i beserta 
terjemahannya mengawali kegiatan tersebut. Ayat tersebut 
menggambarkan kautamaan berbakti kepada orang tua. 

Setelah itu tampilan sajak dan lagu dengan judul Ibuku dibawakan 
dengan apik oleh Aulia saraswati dan kawan-kawannya. 

Setelah itu lomba pun dimulai, diawalai dari kelompok bermain, 35 
anak usia 2-3 tahun itu mulai bersiap menyuapi ibunya dengan tangan 
tanpa sendok. Tak sedikit anak yang memakan sendiri nasi kuning yang 
ada di tangan mereka. Seperti Fahri bahasuan misalnya, ia tampak tak 
sabar mencicipi nasi kuning yang ada di hadapannya. Penuh semangat 
mereka menyuapi bundanya masing-masing. Tak sedikit pula yang 
nasinya tercecer. Tapi bocah-bocah itu tak mau menyerah. Dan hasinya 
sebagai juara I adalah Bimo Aryo seto, Javier Manan Ramadhan sebagai 
juara II sedangkan Reynard  Rakha Ananta sebagai juara III. Setelah itu, 
mereka memberikan hadiah nasi kuning yang di kemas dalam toples 
bebentuk cinta bertuliskan   I love You Bunda. 

Setelah itu, giliran 60 kelompok A mengikuti lomba menyuapi 
ibunya. Dengan penuh semangat mereka mencoba memasukkan nasi 

Mengungkapkan Cinta Kasih
dengan Suapan Nasi

ke dalam mulut ibu masing-masing. 
Tak sedikit yang tumpah tapi banyak 
juga yang dapat menghabiskan 
makanan yang ada didepannya. Tak 
jarang sang bunda memberi instrusi 
agar anaknya segera menyuapkan 
nasi kepadanya. Sebagai juara I 
Amelia Farah Sebagai juara II Edrico 
Arya Utama,  dan sebagai juara III 
Keisha Ataya.

Setelah itu 65 siswa kelompok 
B yang mengikuti lomba menyuapi 
mamanya. “ Aku sudah latihan tadi 
malam“ aku Ammar Muhammad 
saat ditanya persiapannya. “Biar hari 
ini bisa menang” lanjutnya. Setelah 
itu tak lupa mereka memberikan 
souvenir bertuliskan ungkapan kasih 
mereka untuk ibunya. 

“Terharu juga melihat anak-
anak berusaha menyuapi kami?” 
kata ibu Ratih Dia, orang tua dari 
Althaf M. Radin. “Kami memang ingin 
mengajak anak-anak untuk selalu 
berbakti kepada orang tua terutama 
kepada ibunya, dan melaui lomba 
ini kami ingin mengajak anak untuk 
menunjukkan kasih sayangnya 
kepada ibu,”  kata Siti Fauziah, S.Pd. 
selaku kepala KB-TK Al Falah. Seakan 
mereka berkata, ”Ibu, kuungkapkan 
cinta kasihku padamu meski hanya 
dengan suapan nasi.”(fz)

Hari ibu memiliki arti khusus bagi siswa KB-TK Al Falah. Dengan tema 
My Lovely Mom 160 siswa itu berusaha mengekspresikan kasih sayang 
mereka pada ibu. Kegiatan itu dikemas dalam bentuk lomba menyuapi 
bunda tanpa sendok. 
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Membedakan Perilaku Baik
atau Buruk dengan Teaterikal

Kegiatan itu menjadi semakin meriah dengan kehadiran 
Ronald Mulder dan Kaj Van Duuren, mahasiswa Friesland 
College dari kota Heerenveen, Belanda, yang sedang magang 
di KB-TK Al Falah untuk menyelesaikan tugas akhir dari 

universitasnya. Tanpa canggung mereka berbaur dalam kegiatan teaterikal 
itu bersama anak-anak. 

Teaterikal dibuka dengan pembacaan ayat suci Al Quran Surat Al 
Anfaal ayat 120 oleh Iman Raditya dan diterjemahkan oleh Farah Diba. 
Makna dari ayat yang dibacakan adalah ajakan kepada manusia untuk 
selalu berusaha berbuat baik. 

Setelah itu muncullah serombongan 
anak berpakaian hitam-hitam, tingkah 
laku mereka menunjukkan perilaku tidak 
terpuji, seperti marah, sombong, pelit, 
bertengkar, dan memukul. Kegiatan 
itu diperankan oleh kelompok B3 di 
antaranya Zidan Akbar. Ergi dan teman-
temannya. ”Walaupun bajuku hitam tapi 
aku baik kok, ini cuma pura-pura,” kata 
Zidan, salah satu pemeran pada teater 
tersebut.

Sementara pada kelompok berbaju 
putih yang diperankan oleh kelompok 
A3 seperti Rezaul Karim lesmana, M. 
Reyhan, Rafi  Nadlar, dan teman-temanya 
memerankan perilaku terpuji seperti 
suka memberi, pemaaf, baik hati, dan 
mau berbagi. 

Usai teaterikal mereka diajak 
bersama-sama membacakan resolusi 
tahun baru, yaitu yang berisi untuk lebih 
sayang dan hormat kepada orang tua 
dan guru, sayang kepada saudara, dan 
lebih bersemangat belajar serta mengaji. 
Resolusi itu dibacakan dengan lantang 
oleh Aththariq Lisan Qur’an Daulah, dari 
kelompok B2. 

Setelah itu, dengan membawa 
berbagai tulisan yang berisikan perilaku 
baik dan buruk mereka berkeliling 
di seputar Jalan Siak. Anak yang 
berperilaku baik memakai baju putih 
sedangkan yang berperilaku buruk 
memakai baju hitam. Sepanjang 
perjalanan, Ust. Wahid Agus Winarto 
yang memerankan hawa nafsu dalam 
balutan busana Hitam berusaha 
mengajak peserta pawai untuk mau 
menjadi pengikutnya. Namun, upaya 
tersebut  tidak berhasil. 

“Dengan cara itu, kami ingin anak-
anak tahu makna tahun baru, yaitu 
untuk jadi lebih baik daripada tahun 
sebelumnya,” kata Siti Fauziah, S.Pd. 
Kepala KB-TK Al Falah Surabaya. Pada 
akhir acara anak-anak memasukkan 
semua sifat jahat kedalam kardus 
sebagai lambang bahwa mereka tidak 
mau berbuat jahat lagi.

Album KB-TK

Tahun baru 1431 Hijriah memiliki makna penting bagi 160 siswa KB-TK Al 
Falah Surabaya. Dengan cara khusus mereka merayakan kedatangan tahun 
itu dengan mengingatkan agar selalu menjadi lebih baik. Dengan tema Let’s 
to be Better mereka mengajak diri dan lingkungan sekitar untuk berusaha 
menjadi manusia yang lebih baik daripada sebelumnya. 

Siswa KB-TK saat melakukan Karnaval Tahun Baru  1431 Hijriyah
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Jendela
Keluarga

Biodata Keluarga
Bapak : Slamet Supriyadi
Ibu : Sg. Putu Widi A.
Anak : Galuh Agung F
  Widi Wulan P (siswi kelas 8-2 SMP Al Falah Deltasari )

Secara keseluruhan, keluarga kami sangat mendukung 
semua program yang dilaksanakan di sekolah anak 
kami. Jadi kalau yang ditekankan di sekolah masalah 
akhlak dan akademik, kami berusaha semaksimal 

mungkin untuk menindaklanjutinya di rumah. 
Kami ingin anak-anak berakhlak  mulia seperti yang 

dicontohkan oleh Rasulullah Saw. Baik itu dari cara bersikap, 
bertingkah laku, atau hal-hal kecil seperti  makan, minum, 
kami biasakan untuk berdoa. 

Untuk sisi akademik, kami memberikan jam belajar 
tambahan atau les privat di samping mereka sendiri harus 
mengulang pelajaran yang diberikan di sekolah. Dengan 
begitu kami berharap anak kami kelak akan mempunyai ilmu 
yang bermanfaat dan berguna bagi agama dan negara.

Untuk menanamkan kedisiplinan dan kemandirian, kami 
selaku orang tua memberikan contoh keteladanan. Itu yang 
pertama dan utama bagi kami. Kami berusaha membiasakan 

hal-hal baik yang nantinya akan membentuk karakternya di 
masa mendatang. Apa artinya jika anak kami pintar tapi tidak 
berkarakter baik. 

Hal lain yang selalu kami biasakan untuk anak kami 
adalah menghargai waktu. Waktu luang sudah seharusnya 
dimanfaatkan untuk hal-hal yang berguna sekecil apa pun.

Dalam mengembangkan kreativitas, minat, dan bakat 
anak, kami berusaha untuk mendukung dan mengarahkan 
semua minat yang dimiliki. Kami sediakan sarana dan bahan 
dalam rangka pengembangan kreativitasnya. Selain itu, 
kami juga mengajak anak berbicara mengenai hal-hal yang 
disukainya maupun tidak.

Itulah sekilas harapan harapan keluarga kami. Motto 
kami, tiada hari tanpa perubahan dan hari ini lebih baik 
daripada hari kemarin. Semoga kami bisa melaksanakannya 
sehingga keluarga kami menjadi keluarga sakinah, 
mawaddah warahmah.
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“Ingin jadi pilot.” Itulah jawaban yang dilontarkan 
bocah yang kini duduk di kelas persiapan ini ketika 
ditanya apa  cita-citanya. Dengan jadi pilot, Khalid, 
begitu biasanya dia dipanggil, bisa terbang tinggi dan 
mengunjungi negara-negara seantero dunia. Lalu apa yang 
harus dipersiapkan? Tentu saja dengan menuntut ilmu. 
Tak heran, sejak dini, putra kedua pasangan R. Cecep Ade 
Supriyadi, S.T. M.T.

dengan Yunni Susanti, S.E. ini sudah memasukkan Khalid 
di kelas persiapan Al Falah meski masih berumur kurang dari 3 
tahun. Memang, sejak dini, menuntut ilmu sangat dianjurkan, 
ilmu apa saja yang pasti bermannfaat, sebagaimana sabda Nabi 
Saw, menuntut ilmu adalah wajib bagi muslimin dan muslimat. 

Harapannya, dengan kelas persiapan, kelak ketika memasuki 
jenjang yang lebih tinggi, Khalid sudah memiliki banyak 
pengetahuan. Apalagi di kelas persiapan (KP) siswa sudah dididik 
tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pengembangan 
potensi diri. Kesembangan antara agama dan life skill ditanamakan 
di Al Falah. “Supaya menjadi anak yang bertanggung jawab 
terhadap agama, orang tua, dan lingkungannya, “ ujar sang ayah. 

Di sekolah, Khlaid termasuk siswa yang aktif. Ketika 
ustadzhnya masuk kelas, siswa yang tinggal wilayah di dukuh 
kupang ini paling senang pelajaran menyanyi dan menulis. 

Kalau lagi libur sekolah, kegiata apa saja yang dilakukan? 
“Diajak jalan-jalan sama ama-papa. Aku senang juga pergi ke 
tempat wisata yang ada pantainya dan ke mal. Biasanya main 
mandi bola,” ujar siswa yang lahir di Surabaya 18 Agustus 2007 
dan hobi main mobil-mobilan itu. 

    

Khaira Mihrsya Andia nama lengkapnya. Gadis cantik kelahiran 
Jakarta, 1 Juni 2005 ini memang secantik namanya. Telihat 
gesit dan tangkas saaat bermain dengan sebayanya. Meski 
masih baru duduk di bangku TK A-2, namun kegiatan dari 

putri pertama dari dua bersaudara  pasangan Arie Nauvel Iskandar dengan 
Dian Rachmawati ini terbilang cukup padat. 

Nyaris tidak ada waktu terbuang sia-sia. “Kegiatan di luar sekolah 
biasanya ikut balet, les kumon dan piano,” bebernya. Bukan hanya itu, Khaira 
senang mempelajari bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Mengapa? 
Sebab bahasa Ingris adalah bahasa internasional yang harus dikuasai oleh 
pelajar agar bisa berkompetisi global. Apalagi imperialisme bahasa telah 
menggurita di berbagai sektor informal kehidupan. ”Kegiatan waktu 
senggang, aku belajar bahasa Inggris di Indovision,” tambahnya. Siswa 
yang suka pegi ke pantai dan silaturahmi ke rumah neneknya ini tidak 

takut untuk berkomunikasi memakai bahasa Inggris, tanpa perlu malu 
jika salah. “Jangan menyerah sebelum mencoba,’ tuturnya

  Siswa yang hobi menari, main puzzle, dan membaca ini 
senang bisa belajar di TK Al-Falah. Ustdzah-ustadzahnya penyabar. 

Selain itu ada banyak mainan yang sesuai dengan perkembangan 
dan usia anak. “Aku paling suka pelajaran menulis,” ungkap siswa 

yang gemar makanan telur dan ikan ini. Bagaimana harapan orang 
tuanya? Kami menyekolahkan Khaira di TK Al Falah, mudah-

mudahan kelak  menjadi anak yang mengenal  Islam sejak dini 
sehingga menjadi pribadi yang berguna,” harapnya. 

Ingin Jadi Pilot
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Predikat sebagai siswa teladan layak disematkan 
kepada siswa kelas 6A ini. Bagaimana tidak, di 
sekolah prestasinya bagus, di luar sekolah pun, prestasi 
nonakademik kerap diraihnya. Hanif, begitu biasanya 

teman-temannya memanggil, memang siswa yang kreatif. Pada 
tahun 2009 siswa yang lahir di Malang 5 Juni 1998 ini menyabet 
berbagai prestasi membanggakan. Di antarnya juara I creatif kids open 
turnamen 200 (mencipta robot), juara 2 siswa teladan se-Kecamatan 
Wonokromo, dan juara harapan III lomba APE Sejatim. Tentu saja prestasi 
tersebut tidak saja membanggakan orang tuanya tapi juga membawa 
harum cirta sekolah di mata masyarakat.  

Sosok siswa yang akrab dengan teman dan guru-gurunya ini paling 
suka mengikuti pelajaran IPA. Selain gurunya enak dalam mengajar, bagi 
siswa yang hobi main sepak bola dan bersepeda ini,  IPA adalah pelajaran 
yang penuh tantangan. Hapalannya juga banyak. Ilmuwan-ilmuwan yang 
sukses dengan temuannya juga senang dengan pelajaran ilmu alam. Apalagi 
kelak ia bercita-cita ingin jadi dokter dan pencinta robot. “Itulah cita-citaku,” 
ungkap putra kedua dari tiga bersaudara pasangan dr. Muchdor, Sp. B 
dengan Dwi Permati.. 

Mengejar cita-cita harus diiringi dengan belajar dengan tekun serta 
berdoa. Karena itu siswa yang suka berlibur mengunjungi obyek wisata 
serta toko buku ini memilih Al Falah sebagai tempat untuk menimba ilmu. 
Mengapa? Karena sekolahnya berkualitas. Selain di sekolah, bagi siswa yang 
suka maknan steak dan nasi goreng ini, belajar juga dilakukan di rumah. 
Ketekunan dan kegigihan Hanif dalam menuntut ilmu tercermin dari 
ungkapan yang ia lontarkan kepada temannya, “Tuntutlah ilmu sampai ke 
negeri Cina.”

Mengisi waktu luang dengan aktivitas positif bukan perkara 
mudah jika tidak terbiasa. Namun bagi siswa yang hobi  
internet ini, memanfaatkan waktu  bukan lagi pilihan tapi 
telah menjadi kebutuhan. Waktu ibarat nafas kehidupan. 

Banyak keseksesan yang diraih dengan memanfaatkan waktu. Selama ini 
siswa kelas VIB yang lahir di Surabaya 18 Maret 1998  ini dikenal berprestasi. 
Banyak raihan prestasi yang diperoleh putri pertama dari tiga bersaudara 
pasangan Bambang Kristianto dengan Floreta Tjendrasari ini. Ada yang 
dididang olah raga, akademik, maupun komputer. 

“Saya  pernah juara II dan III lomba basket di sekolah. Juara I cerdas 
cermat, wakil sekolah lomba komputer, olimpiade matematika, olimpiade 
sastra, juara I lomba puisi berkelompok, juara harapan II lomba cerdas 
cermat di Ciputra,” bebernya.

Ingin jadi penulis adalah cita cita gadis yang suka maknan batagor 
ini. Untuk itu, sejak dini, Hana, biasa ia dipanggil, belajar untuk 

megemukakan ide-ide kreatifnya lewat tulisan. Selama ini banyak 
muncul penulis cilik yang sudah mulai dikenal oleh masyarakat. 

Itu menandakan bahwa menulis bukan aktivitas yang sulit 
sebagaimana yang dibayangkan pada umumnya. Menulis adalah 

kreativitas yang sangat mudah. Seperti makan pizza yang lezat. 
Apalagi ketika menginjakkan kaki di sekolah SD Al Falah yang 

memberinya banyak kesempatan untuk mengembangkan 
potensinya. Hana semakin terpacu untuk menulis. “Saya 

mengidolakan penulis Taufik Ismail,” katanya. 
Untuk waktu senggang selain di sekolah, Hana 

biasa melakukan aktivitas membaca melalui pencarian 
informasi lewat jejaring online dan menulis. Membaca 

dan menulis ibarat dua mata sisi mata uang yang 
saling melengkapi. Tanpa membaca pasti akan 

kesulitan untuk menulis.”Yang penting be your self,” 
tuturnya. 

Siswa Teladan
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Siswa kelas 9-1 yang lahir di Sidoarjo 23 Oktober 
1994 ini biasa dipanggil dengan nama pendek 
Didit atau Djadiet. Di sekolah, Didit dikenal sebagai 
siswa yang memiliki prestasi banyak, terutama di 

bidang olah raga. Tidak main-main, prestasi tersebut harus ia 
rebut dengan ketekunan dan pantang menyerah meski harus 
berkompetisi dengan banyak pesaing dari sekolah lain. 

Kejuaraan beberapa cabang olahraga yang pernah  diraihnya 
adalah juara I Taekwono dan juara II renang, masing masing tingkat 
kabupaten. ”Selain itu, di bidang sastra saya juga pernah menang 
juara II baca puisi tingkat kabupaten,” tambahnya. Untuk meraih 
prestasi tersebut Didit mencamkan sebuah kalimat mutiara yang 
selalu membuatnya semangat untuk terus berkarya. Kalimat yang 
sungguh membangkitan. ”Don’t give up till you get wat you want“. “ Jadi 
orang jangan mudah putus asa sebelum berhasil apa yang diinginkan,” 
tambahnya 

Siswa yang hobi ngeband, baca buku, main gitar dan membuat 
syair ini, meski  paling suka pelajaran matematika, bahasa Inggris, 
Fisika, bahasa Indonesia, dan bahasa Arab, nilai akademiknya 
bagus nyaris pada semua mata pelajaran. Lantas, apa yang menjadi 
cita-citanya? Ketika pertanyaan itu meluncur, siswa yang gemar 
masakan nasgor pete, telur setengah matang dan roti bakar ini 
tidak menjawabnya secara spesifik. ”Menjadi seseorang yang 
membanggakan orang tua dan keluarga,”ujarnya. 

Putra pertama dari tiga bersaudara pasangan H. Machrus Zakaria, 
S.H. M.H dengan Erni Sulistyowati, S.H.  ini sengaja memilih sekolah 
Al Falah karena mengutamakan  aspek akhlak di samping akademik. 
“Itulah alasan saya memilih Al Falah, agar menjadi pribadi yang 
berakhlak,” ujar siswa yang mengidolakan Nabi Muhammad Saw 
dan almarhum kakeknya ini.  

Al Falah Berbasis Kuat
Agama Islam
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Sekolah Al Falah di mata masyarakat merupakan lembaga pendidikan 
yang berbasis mutu. Artinya, tidak hanya membantu anak untuk 
mengoptimalkan potensi secara lahiriyah (akademik) semata tapi 
juga aspek batiniah berupa akhlak (moral). Karena konsep itulah 

banyak wali murid yang mendaftar anaknya agar bias menuntut ilmu di 
sekolah tersebut. 

Tak terkecuali putra pertama dari tiga bersaudara pasangan M. Andrijanto 
Alwi dengan Alvi Maghfiratul Laila. Siswa yang biasa dipanggil Azka ini 
mengakui jika Al Falah adalah sekolah terbaik untuk menutut ilmu. “Al Falah 
adalah sekolah yang memiliki basis agama yang kuat sehingga membuat 
kita disiplin dan berprestasi,” ungkapnya. “Semoga Azka menjadi anak saleh, 
berguna bagi bangsa, Negara, dan agama, sukses dunia dan akhirat,” harap 
sang ayah. 

  Siswa kelas 8-4 yang lahir di Malang 20 April 1996 dan hobi 
main laptop, basket, baca dan main bola ini memiliki cita-cita yang unik. 
Mengapa? Karena jarang menjadi keinginan seseorang. Meski begitu cita-
citanya begitu mulia karena bisa memberi manfaat bagi umat. “Ingin jadi 

ahli geologi,” katanya percaya diri.  Tentu, untuk mewujudkan cita-citanya, 
siswa yang kini menjadi ketua OSIS periode 2009-2010 ini harus rajn 

belajar tanpa mengenal putus asa. Peran orang tua dan sekolah juga 
sangat menentukan.

Untuk mengisi waktu luang, siswa yang mengidolakan Nabi 
Ibrahim ini banyak menggunakannya untuk kegiatan belajar 

dengan memgikuti les tambahan mata pelajaran. Dengan kegiatan 
tersebut Azka berharap semakin bertambah ilmu. Dari pada 

digunakan untuk sia-sia lebih baik dimanfaatan untuk kegiatan 
positif.  “Aku juga pergi ke toko buku dan mengunjungi obyek 

wisata,” tuturnya
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Acara ini dimulai pukul 
08.00. Awalnya, para 
murid didampingi 7 
ustad-ustadz dari sekolah 

di Jl Taman Mayangkara, meluncur ke 
lokasi naik angkot. Setibanya di lokasi, 
mereka diterima oleh Ibu Lilik dari 
pihak pengelola gedung. Dia kemudian 
memandu anak-anak mengunjungi 
beberapa ruang redaksi Harian Jawa Pos 
dan memberikan penjelasan-penjelasan.

Kali pertama, anak-anak dipandu 
ke ruang pertemuan Jawa Pos. Di situ, 
anak-anak diputarkan fi lm soal sejarah 
Harian Jawa Pos. Durasi fi lm sekitar satu 
jam. Setelah fi lm usai, anak-anak dipandu 
ke ruang redaksi atau tempat wartawan 
menulis berita. 

’’Di situ, anak-anak sempat 
berkenalan dengan beberapa wartawan 
yang pagi itu kebetulan berada di kantor,’’ 
kata Ustads Jantra, wali kelas 3 A yang 
turut mendampingi para murid.

Saat bertemu para wartawan itu, 
para murid terlihat penasaran soal profesi 
wartawan. Mereka menanyakan suka 
dan duka sebagai wartawan kapada para 
wartawan Jawa Pos yang ditemuinya.

Selanjunya, anak-anak diajak 
keliling ruang redaksi. Di situ, anak-anak 
menemui banyak komputer karena satu 

Kunjungan SD Al Falah ke Harian Jawa Pos dan Stasiun JTV:

Keliling Ruang Redaksi
Hingga Melihat Studio Wak Kaji Show  

wartawan satu komputer untuk menulis 
beritanya.

Setelah itu, anak-anak diajak ke 
ruang cetak. Di situ, anak-anak bisa 
melihat sekilas mesin-mesin besar untuk 
mencetak koran Jawa Pos. ’’Selama ini, 
anak-anak hanya tahu koran sudah jadi 
dan dibaca pada pagi hari tapi tidak 
tahu proses produksinya. Setelah ini, 
mereka sudah tahu proses produksi 
koran,’’ kata Ust. Jantra.

Setelah puas di Jawa Pos, anak-
anak kemudian mengunjungi gedung 
JTV--yang berada tepat di depan 
Gedung Graha Pena. Di situ, anak-anak 
diterima oleh Ibu Lina, salah satu humas 
JTV. Anak-anak 
kemudian 
dibawa Lina 
mengunjungi 
studio-studio 
di JTV. Mereka 
antara lain 
mengunjungi 
studio Pojok 
Kampung dan 
Wak Kaji Show. 

Sekitar pukul 
11.30, study tour 
anak-anak ke JTV 
usai.  Namun, 

sebelum meninggalkan gedung Graha 
Pena, anak-anak memberikan kenang-
kenangan kepada para perwakilan Jawa 
Pos dan JTV berupa lukisan hasil kreasi 
mereka sendiri. Setelah itu, anak-anak 
kembali ke sekolahnya.

Menurut Ustadz Jantra, kegiatan 
study tour tersebut untuk mengenalkan 
anak-anak pada proses produksi koran, 
acara TV dan profesi wartawan. Selama 
ini anak-anak mengetahui semua itu dari 
membaca koran atau melihat acara TV. 
Mereka kemudian kami ajak ke Graha Pena 
untuk mengetahui semuanya agar mereka 
memiliki wawasan luas,’’ kata Ustadz 
Jantra. 

Selain itu, studi wisata tersebut 
juga untuk menunjang mata pelajaran-
-misalkan IPS, IT dan Bahasa Indonesia. 
‘’Kami berharap kegiatan ini bermanfaat 
bagi anak-anak,’’ katanya. (ruf)

Album SD

SEKITAR 100 murid kelas 3A, 3B dan 3C, SD Al Falah menggelar acara 
study tour ke markas Harian Jawa Pos  dan tv lokal, JTV di Gedung Graha 
Pena, Jl A Yani 88,  pada 13 Oktober.

Ruang Siar :
Siswa SD Al Falah saat berkunjung ke JTV
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Album SD

’’Lomba itu adalah pacelathon atau 
lomba drama Bahasa Jawa; ta’aruf atau 
lomba percakapan dalam Bahasa Arab; 
khath atau lomba menulis indah; match 
picture atau lomba memadukan gambar; 
dan parade puisi atau membaca puisi 
berkelompok,’’ kata Ustadzah Izzaty 
Latifi yah, S.Pd.,  Wakil Kepala Sekolah SD 
Al Falah Bidang Kesiswaan dan Humas.

Lomba pacelathon kata Izzaty 
para pesertanya murid kelas 4, 5 dan 
6. Lomba khath, para pesertanya kelas 
1, 2 dan 3. Lomba match picture, para 
pesertanya kelas 1 dan 2, dan  lomba 
parade puisi, para pesertanya kelas 3 
dan 6. 

Sebelum acara dimulai, sekitar 
pukul 07.00,  para murid  menggelar apel 
pagi yang digelar di halaman sekolah. 
Apel tersebut dipimpin Ust. Jidi. Dalam 
sambutannya, Ustadz Jidi mengatakan 

Dengan Semarak 4 Bahasa,
SD Al Falah Memperingati Sumpah Pemuda

perlunya anak-anak merefl eksikan arti 
Sumpah Pemuda. Karena itu, anak-anak 
perlu menghayati satu nusa, satu bangsa 
dan satu bahasa. ’’Tanpa adanya sumpah 
pemuda, negara kita barangkali belum 
merdeka,’’ katanya.

Sejarah Sumpah Pemuda diawali 
pada 2 Mei 1926. Saat itu, para pemuda 
menggelar rapat besar pemuda yang 
dinamai Kongres Pemuda I. Tujuan 
rapat ini  memajukan paham persatuan 
dan kebangsaan. ’’Rapat besar ini 
dihadiri oleh wakil-wakil dari organisasi-
organisasi pemuda, antara lain seperti 
Jong Java, Jong Sumatranen Bond, 
Jong Ambon, Jong  Islamiten dan Jong 
Bataks Bond. Kongres ini dipimpin oleh 
Muhammad Tabrani.

Sukses di Kongres Pemuda I, para 
pemuda menindaklanjutinya dengan 
menggelar Kongres Pemuda II pada 

27-28 Oktober 1928. Kongres ini dihadiri 
sekitat 750 peserta utusan dari berbagai 
organisasi pemuda. ’Dari kongres itu, 
lahirlah Sumpah Pemuda yang diperingati 
setiap tahun. Dalam kongres itu pula 
WR Supratman memperkenalkan lagu 
ciptaannya berjudul Indonesia Raya. ’Lagu 
itu kemudian dijadikan lagu kebangsaan 
Indonesia. 

Sumpah Pemuda itu intinya 
berisi, bertumpah darah satu, tanah 
air Indonesia, berbangsa satu, bangsa 
Indonesia, dan berbahasa satu, Bahasa 
Indonesia. Karena itu, selayaknya kita 
bangga menggunakan bahasa Indonesia 
yang sudah dikukuhkan sebagai bahasa 
kesatuan sejak 1928 itu. 

Sekitar pukul 08.30, apel pagi usai. 
Para murid kemudian melakukan daftar 
ulang untuk mengikuti lomba-lomba. 
Setelah itu, kegiatan lomba-lomba 
dimulai. 

Acara berlangsung meriah karena 
para murid banyak mengikutinya Pada 
lomba parade puisi misalnya, pesertanya 
per kelompok terdiri empat sampai lima 
murid. Mereka membacakan puisi-puisi 
yang sudah disediakan panitia. Judul-judul 
puisi itu Karawang Bekasi, Fajar Rimba, Aku, 
Selamat Pagi Indonesia dan Bagaimana Kau 
Mencatat Bencana. Mereka membaca puisi 
di atas panggung kecil dan menghadap 
ke timur. Di hadapannya, sudah ada tiga 
juri yang menilainya dan teman-temannya 
yang menyaksikannya. Mereka ada yang 
biasa tapi ada demam panggung. Sekitar 
pukul 13.30, seluruh rangkain acara ini baru 
berakhir.

Kepala SD Al Falah, Ust. Syamsul Huda, 
S.Ag. mengatakan kegiatan lomba ini untuk 
menambah wawasan anak-anak soal Ke-
Bhineka Tunggal Ikaan-nya. ’’Mereka harus 
bisa mensyukuri tanah airnya yang meski 
berbeda-beda tapi tetap satu sampai saat 
ini,’’ katanya. 

Tanpa ada persatuan dan kesatuan, 
kata Syamsul mungkin para murid tak bisa 
melakukan proses belajar-mengajar di 
sekolah ini. ’’Karena, ribut terus. Karena itu, 
sumpah pemuda harus kita peringati untuk 
mengingatkan pentingnya persatuan dan 
kesatuan bangsa,’’ ujarnya. (ruf)

DALAM rangka menyongsong Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2009, SD Al 
Falah menggelar acara bertemakan Semarak 4 Bahasa. Dalam acara ini, panitia 
acara menggelar berbagai macam lomba.

Peserta lomba 4 bahasa saat tampil dihadapan juri dan penonton
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Pagi  hari itu, tidak seperti 
biasanya  para siswa  kelas 
VI  tiba  di sekolah lebih awal. 
Mereka didampingi oleh orang 

tuanya masing-masing. Para orang tua 
itu tak segera meninggalkan sekolah. 
Sementara mereka tetap menunggui 
anaknya.

Para siswa ternyata menunggu 
kedatangan empat  bus yang akan 
mengangkutnya  ke Kaliandra, Prigen, 
Pasuruan. Ya… pagi  itu pada Jumat,  13 
November 2009,  para siswa  menggelar  
acara  outbound motivasi ke Kaliandra.

Tak lama empat bus tiba di sekolah. 
Para siswa pun naik bus satu per satu.  
Setelah memperoleh pengarahan dari 
Ustadz Syamsul Huda,  Kepala Sekolah SD 
Al Falah dilanjutkan doa bersama, para 
siswa berangkat  Kaliandra. 

Para siswa menikmati perjalanan. 
Mereka  tiba di Kaliandra pukul 09.05 
WIB, terlambat  lima menit dari jadwal. 
Namun sayang, acara tidak bisa segera 
dimulai karena tampaknya bus nomor tiga  

mengalami masalah. Untunglah,  15 menit 
kemudian bus ketiga tiba di lokasi. Acara 
pun dimulai.

Hari Pertama
Kali pertama, acara dimulai dengan 

perkenalan para motivator. Kegiatan yang 
biasanya  menjemukan ternyata bisa 
berubah menjadi menyenangkan. Karena,  
para motivator memperkenalkan diri 
mereka dengan cara  yang lucu.

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan 
dengan acara  Apresiasi Lingkungan. Para 
siswa dilarang mencabut atau merusak  
tanaman-tanaman langka yang sedang 
dibudidayakan di lokasi. Larangan-
larangan soal merusak tanaman langka itu 
tersebar di sudut-sudut kawasan Kaliandra.

Alhamdulillah, sejak kedatangan 
sampai kepulangan, tak satu siswa  
yang melanggar peraturan ini. Padahal 
sekolah-sekolah lain yang memiliki jadwal 
sama dengan SD Al Falah, para siswanya 
banyak  mendapatkan  teguran dari pihak 
pengelola Kaliandra. 

Permainan pertama yang dilakukan 
anak-anak adalah menggambar dengan 
crayon yang warnanya dibatasi. Dan,  anak-
anak diminta bereksplorasi dengan warna 
yang ada sesuai dengan  kelompok masing-
masing. Permainan ini diakhiri dengan 
presentasi yang diwakili oleh salah satu anak 
dalam kelompok tersebut.

Sekitar pukul 11.00,  permainan berakhir 
dan anak-anak diberi kesempatan untuk 
mandi.  Mereka akan melaksanakan Salat 
Jumat yang dijamak dengan Salat Ashar. 

Sejak Salat Jumat dimulai   hujan turun 
deras sekali. Hujan ini dimulai sejak Salat 
Jumat.   Menurut para motivator, ini adalah 
hujan pertama di Kaliandra.  ‘’Kami  berharap 
hujan bukan penghalang kegiatan kami.  
Syukurlah, alam kembali bersahabat, hujan 
reda begitu Salat Jum’at berakhir,’’ kata 
Ustadzah Kartika Nawangsasi,  ketua panitia 
kegiatan ini yang juga  wali kelas  VI A. 

Usai melaksanakan Salat Jumat, 
para siswa balik ke penginapan masing-
masing yang berada di perkampungan. 
Seperti diketahui,  di Kaliandra ada  
dua  perkampungan. Yang  pertama, 
perkampungan Bharatapura.  Perkampungan 
ini cukup besar.  Para murid perempuan dan 
ustadzah pendamping tinggal di rumah 
Anjasmoro. Rumah ini kapasitasnya  50 orang 
dengan enam  kamar mandi yang luas dan 
bersih.

Dari Kegiatan  Outbound  Siswa Kelas VI SD Al Falah:

Mulai  Menggambar, Fending fl ag,
War Game Hingga Ninja Warrior
Pada 13 sampai 14 November 2009, para siswa kelas VI SD Al Falah 
menggelar acara outbond di Kaliandra, Prigen, Pasuruan. Kegiatan ini 
bertujuan menggali potensi diri, percaya diri, konsentrasi, komunikasi, 
kejujuran dan tentu saja refreshing. Bagaimana kegiatan ini berlangsung? 
Berikut laporannya. 
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Album SD

Sedangkan, anak laki-laki tinggal 
tersebar di beberapa rumah yaitu Ijen A, 
Ijen B dan Welirang. Pada masing-masing 
rumah tersebut ada Ustadz pendamping 
yang mengawasinya.  Para siswa baik laki-
laki maupun perempuan serta para Ustad 
dan ustadzah tinggal di perkampungan 
Bharataputra.

Kampung  kedua adalah Kampung 
Hastinapura. Letaknya di atas kampung 
Bharatapura. Rumah-rumah di kampung 
ini ukurannya  kecil tentu saja kapasitasnya 
kecil.  Kebanyak rumah untuk keluarga 
kecil. Rumah itu tentu saja tak bisa memuat  
rombongan SD Al Falah.

Setelah itu, para siswa makan siang. 
Usai makan siang, para siswa kembali 
berkumpul di Pendopo untuk melakukan 
kegiatan selanjutnya. ‘’Permainan berikutnya 
adalah outdoor activity. Kegaiatannya  speed 
ball, dragon ball, sensitivity ball dan tarantula.  
Tujuan permainan ini untuk menggali 
potensi diri, percaya diri, konsentrasi, 
komunikasi, kejujuran, dan tentu saja 
refreshing,’’  ujar Ustadzah Kartika. 

 Dari kegiatan ini, menurut Ustadzah 
Kartika yang membuat terharu  para 
siswa saling mendukung untuk 
mencapai kesuksesan dalam permainan 
ini.   “Sudahlah,  kita gak usah saling 
menyalahkan, ayo kita coba lagi,’’ kata 
Ustadzah  Kartika menirukan  seorang siswa 
yang mengingatkan seorang rekannya.

Dari kegiatan ini, rasa saling menolong 
di antara para siswa sudah mulai tampak.  
Memasuki pukul 16.00 WIB, seluruh kegiatan 
selesai.   Para siswa bersiap-siap untuk 
mandi, istirahat, dan menanti saat makan 
malam.

Setelah makan malam, anak-anak 
kembali berkumpul di pendopo untuk 
Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS).  
Acara ini menggunakan sarana LCD karena 
memutar beberapa fi lm pendek dan slide-
slide yang menarik.  ‘’Acara ini dimaksudkan 
untuk mangajak anak-anak terbuka, 
mengenal karakter-karakter pemimpin dan 
mencintai bumi,’’ ujar Ustadzah Kartika. 

Kegiatan ini diakhiri dengan solo 
activity, mengajak anak-anak merenungkan 
kekurangan dan kelebihan masing-masing.  
Caranya, lampu seluruh komplek Kaliandra 
dipadamkan dan anak-anak hanya dibekali 
lilin yang telah dinyalakan. 

Mereka semua dipisahkan dengan jarak 
minimal 10 meter, tidak ada yang diajak 
bicara, sepi dan gelap. Dan anak-anak mulai 

menuliskan satu persatu kelebihan dan 
kekurangan mereka. ‘’Di luar pandangan 
mereka, kami para pendamping melihat 
bagaimana mereka dan lilin-lilin kecilnya 
membentuk barisan menjadi titik-titik 
terang yang luar biasa indah. Subhanallah,’’ 
kata Ustadzah Kartika.

Pukul 23.00 WIB anak-anak sudah 
berada dibalik selimut mereka, menahan 
hawa dingin yang semakin menggigit. 
Tidak lebih dari limabelas menit 
kemudian,  mereka  sudah mendengkur. 
Alhamdulillah, hari pertama kegiatan ini, 
berlangsung lancar. 

Hari Kedua
Pada  Sabtu, 14 November, sekitar 

p ukul 02.30, para pendamping mulai 
membangunkan para siswa secara 
perkelompok. Sekitar lima menit, mereka 
sudah bangun semua. Maka suasana 
ramai tak terhindarkan.  Mereka lantas 
bergegas melaksanakan Salat tahajud dan  
dilanjutkan subuh. Pukul 04.30, kegiatan 
sholat sudah berakhir. 

Semestinya  mereka mempunyai  
waktu untuk istirahat sebelum tracking ke 
bukit sebelah. Namun  mereka lebih suka 
memanfaatkan waktu  untuk bermain-
main di luar. Pukul 5.30 WIB tracking 
dimulai. Di sini terlihat mereka asyik sekali 
mengenal berbagai macam tumbuhan 
yang tumbuh di sekitar jalan setapak yang 
dilaluinya.  Malahan, beberapa siswa ada 
yang mencoba membantu membajak 
ladang penduduk setempat.

Mereka  melihat mata air yang 
muncul dari celah batu. Tak segan-
segan, mereka  mencoba mencicipi 
kesegarannya.  Dan,  masih 
banyak lagi keceriaan yang 
tampak di wajah mereka. 
Namun uniknya, justru para 
siswa laki-laki yang sepertinya 
kecapekan dan  terpaksa 
beristirahat beberapa kali 
untuk mengatur nafas.   Meski 
demikian, mereka tetap 
melanjutkan perjalanan 
sampai tiba di penginapan.

Setibanya di 
penginapan, mereka makan 
pagi dengan menu nasi 
goreng ,telur dadar dan 
ayam goreng tepung plus 
acar mentimun. Menu itu  
menjadi makanan yang 

paling nikmat di pagi itu.  Tak lama, semua 
menu itu ludes dilahap anak-anak. Itu  
mungkin karena anak-anak  merasa  lapar 
sekali karena kelelahan usai perjalanan 
mendaki perbukitan. 

Usai makan pagi, permainan terus 
dilanjutkan.  Kali ini, anak-anak bermain  
fending fl ag, war game dan galon bocor. 
‘’Kegiatan ini dimaksudkan untuk belajar 
bertanggung jawab, bekerjasama, 
berkreasi, dan berani mengambil resiko,’’ 
kata Ustadzah Kartika. 

Tanpa sepengetahuan mereka, para 
motivator memilih satu orang setiap 
kelompok yang dianggap paling baik di 
antara kelompoknya. ‘’Mereka yang terpilih 
adalah  Didin, Kevin, Yoga, Ayu, Lia, dan 
Hana. Hadiahnya  mereka mendapatkan 
bonus bermain rope course yang 
berstandar internasional dan satu-satunya 
di Jawa Timur,’’ katanya..

Dalam rope course ini, mereka 
hanya diberitahu cara-cara melakukan 
kegiatan ini yakni seperti memasang 
pengaman,  memasangkan tali,  berayun, 
dan sebagainya.  Setelah itu mereka mulai 
mencoba permainan ini.  Para motivator 
hanya menjaga tanpa member tahu lagi 
apa yang harus mereka kerjakan. Hanya 
satu komentar mereka yang mengikuti 
rope course ini ; tersenyum lebar, 
mengangkat jempol sambil berkata,  “Ninja 
Warrior!!!”

Akhirnya seluruh kegiatan diakhiri 
dengan Salat Duhur, makan siang, dan 
evaluasi. Di bus, di perjalanan pulang, 
hampir  semua para siswa  tertidur dengan 
senyum di kulumnya. Alhamdulillah. (ruf/
kar) 
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Album SMP

Wednesday is English Day

Ditunjang oleh media massa, 
perkembangan bahasa 
asing menjalar cepat. Iklan-
iklan komersial pun banyak 

didominasi bahasa asing  terhadap 
produk atau jasa  yang mereka tawarkan. 
Bahkan masalah tenaga kerja berupa 
lowongan pekerjaan yang terpampang 
di internet atau media cetak hampir 
bisa dipastikan selalu membutuhkan 
karyawan yang dapat berbahasa asing 
(terutama jabatan berposisi strategis ). 

SMP Al Falah Deltasari menangkap 
fenomena tersebut sebagai tantangan 
untuk menjawab dinamisasi zaman 
global yang berkembang pesat. Bahasa 
asing sepertinya sudah menjadi 
bahasa wajib buat terutama di sector 
pendidikan. Bangsa ini diserbu 
habis-habisan oleh beragam bahasa. 
Sehingga, jika kurang diapresiasi justru  
mengakibatkan bangsa ini tertinggal. 
Bagaimana jika puluhan tahun 
mendatang masyarakat Indonesia tidak 
familiar bahasa asing? Sebagian dari 
orang Indonesia kemampuan bahasa 
Inggrisnya masih rendah. Banyak orang 
yang belajar bahasa Inggris di sekolah 
tidak kurang dari 15 tahun lamanya, 
namun belum memiliki kemampuan 
bahasa Inggris yang bagus.

Karena itu, di SMP Al Falah bahasa 
Inggris menjadi program intensif yang 

terus digalakkan. Di antaranya program 
English Day, yaitu bahasa Inggris sehari 
yang terencana, dilaksanakan pada 
hari rabu. Guru maupun karyawan 
diharapkan berkomunikasi dengan 
bahasa asing (Inggris atau Arab) 
termasuk para siswanya. Entah dalam 
kondisi lancar, setangah lancar, atau 
tidak bias sama sekali. Hanya motivasi 
belajar yang sangat kuat yang akan 
membuat cepat mengerti apa yang 
dipelajari.

Ini adalah bentuk respon terhadap 
dinamika bahasa asing yang sangat 
menggurita belakangan ini. Agar 
kita dianggap adaptif, tidak telmi 
terhadap realita dan kemujuan, tentu, 
memahami dan menguasainya adalah 

Bahasa Inggris merupakan 
bahasa resmi atau paling tidak 

memiliki kedudukan khusus 
di 75 negara dan digunakan di 

lebih dari 100 negara. Jutaan 
orang di seluruh dunia berbicara 

bahasa inggris. Bahasa Inggris 
merupakan bahasa internasional 

untuk bisnis, olahraga, akademik, 
ilmu pengetahuan, teknologi, 

periklanan dan diplomatik. 
Karena itu menguasai bahasa 

Inggris meruapaan suatu 
tuntutan.

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

Awalnya memang masih kaku karena 
perlu proses yang berkesinambungan. 
Karena itu ditunjang dengan segenap 
kesungguhan  untuk maju, program 
bahasa asing ini pasti akan berjalan 
sukses. Diharapkan, pada masa 

pra syarat mutlak  Informasi dari negara 
lain tidak mungkin dapat ditangkap 
bila kita tidak memahami apa yang 
disampaikan oleh mereka, jalan satu-
satunya adalah mempelajari komunikasi 
bahasanya. Besar kecilnya niat akan 
menentukan besar-kecilnya usaha dalam 
menaklukkan bahasa yang satu ini. 
Semakin besar niat, semakin gigih usaha 
kita untuk belajar, semakin mudah pula 
menguasainya

“ Diantara tujuannya adalah 
untuk membentuk lingkungan yang 
familiar terhadap bahasa Inggris,“ 

mendatang SMP Al Falah mampu 
menghasilkan lulusan-lulusan yang 
berkualitas dan mampu bersaing baik di 
kancah nasional maupun internasional. 
Karena, berbahasa merupakan suatu 
interaksi yang harus dibudayakan. Jika 
telah terbiasa menggunakan, siapa pun 
akan meningkatkan kualitas bahasa 
asingnya. Fenomena yang sekarang bisa 
kita amati adalah bahwa kemampuan 
Bahasa Inggris sudah menjadi keharusan, 
bukan lagi sebagai kebutuhan atau 
bahkan sekadar pilihan. Ready or not, this 
era is coming! (Abdillah)

LAB Bahasa: 
Tingkatkan 

kemampuan  siswa 
dalam berbahasa
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Album SMP

Dari Peringatan Hari Pahlawan di SMP Al Falah Deltasari:

Ada Lomba Orasi Kemerdekaan dan Serasehan 
dengan Para Veteran Pejuang ’45

Acara dimulai sekitar 
pukul 07.30. Para murid 
menggelar upacara 
bendera di halaman 

sekolah dengan pembina Drs Sodikin, 
M.Pd., Kepala Sekolah SMP Al Falah 
Deltasari. Para murid mengikuti upacara 
ini dengan serius dan khidmat.

Dalam amanatnya, Ust. Sodikin 
mengingatkan kepada para murid-
murid akan jasa-jasa para pahlawan 

dalam merebut kemerdekaan. 
’’Tanpa perjuangan mereka, 
kita tak bisa menikmati 

kemerdekaan seperti 
sekarang ini,’’ katanya.

Selain itu, dia juga 
menjelaskan soal arti 

penting perjuangan. 
Berjuang dalam 

kehidupan itu 
penting. 

”Kali 

pertama, berjuang untuk mencari 
penghidupan diri sendiri, selanjutnya 
berjuang untuk keluarga, berjuang 
untuk masyarakat dan terakhir berjuang 
untuk bangsa dan negara,’’ jelasnya. 

Sebelum mengakhiri amanatnya, 
Ust. Sodikin juga mengingatkan para 
murid untuk giat belajar dan siap 
menempuh Ujian Nasional (Unas). 
’’Unas semakin dekat. Anak-anak harus 
giat belajar. Harus siap dan percaya 
diri untuk menempuh Unas,’’ katanya. 
Sekitar pukul 08.30, upacara usai. 

Pada pukul 09.00 para murid mulai 
mengikuti lomba antar kelas  Orasi 
Kemerdekaan. Setiap kelas mengirimkan 
beberapa wakilnya untuk mengikuti 
lomba ini. Saat lomba dimulai, 
setiap peserta menyampaikan orasi 
kemerdekaan yang intinya mendorong 
semangat berjuang para pahlawan dan 
diakhiri dengan pekik merdeka. Orasi 
itu seperti disampaikan pejuang Bung 
Tomo saat mengobarkan semangat 
juang arek-arek Suroboyo  menumpas 

penjajahan Belanda melalui corong  
radio pemberontakan.   

”Bismillahirrahm
anirrahim...Dan kita 

yakin saudara-saudara, 
pada akhirnya pastilah 

kemenangan akan jatuh ke tangan 
kita. Sebab, Allah selalu berada 
di pihak yang benar. Percayalah 
saudara-saudara, Tuhan akan 
melindungi kita sekalian. Allahu 
Akbar...!Allahu Akbar...!Allahu 
Akbar...! Merdeka!”. Itu lah salah 
satu orasi seorang siswa yang 
diambil  dari transkripsi orasi 
Bung Tomo.

Para murid pun mendukung 
perwakilannya saat tampil di 
lomba. Mereka segera bertepuk 

tangan bila perwakilannya usai 
menyampaikan orasi.

Bersamaan itu, OSIS SMP Al 
Falah juga menggelar bazar jajanan 
tradisional. ’’Jajanan yang kami jual 
antara lain kue kucur, kelanting, 
minuman sinom, dan pilus. Kami jual 
minimal dengan harga Rp. 1000 per 
buah. Uang hasil jualan ini kami simpan 
untuk kas OSIS,’’ kata Ketua OSIS SMP Al 
Falah, Aska Muhammad Alwi.

Acara puncak peringatan Hari 
Pahlawan ini adalah serasehan dengan 
14 veteran pejuangan kemerdekaan 
1945.  Para veteran itu diambil dari para 
anggota veteran di Kabupaten Sidoarjo.  
Dalam mengikuti acara itu para murid 
putra dan putri dipisahkan ruangannya. 
Para murid putra berada di ruang 
mushola dan murid putri di auditorium. 
Para veteran pun juga dibagi dalam 
menyampaikan kisah perjuangannya. 

MEMPERINGATI Hari Pahlawan, SMP Al Falah Deltasari, Sidoarjo merayakannya dengan menggelar lomba 
antar kelas Orasi Kemerdekaan dan serasehan dengan 14 veteran pejuang Kemerdekaan 1945, Selasa, 10 November 
2009. Acara ini diikuti para murid kelas 7 sampai 9.

untuk masyarakat dan terakhir berjuang 

Kemerdekaan. Setiap kelas mengirimkan 
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Tujuh veteran berada di kelas murid putra dan 
sisanya tujuh di murid putri.

Para murid baik putra maupun putri begitu 
terkesima setelah melihat para veteran yang  
mengenakan seragam kebesarannya beserta 
tanda-tanda jasanya yang banyak menempel di 
bajunya. Saat para veteran itu memasuki ruangan, 
mereka langsung terdiam. Para veteran itu lantas 
memperkenalkan dirinya masing-masing. Para murid 
pun memberikan tepuk tangan kepada setiap kali 
seorang veteran usai memperkenalkan diri.

Selanjutnya, giliran para veteran itu 
menceritakan kisah perjuangannya. Salah seorang 

di antaranya bernama Gufron Na’am, 82 tahun. 
’’Anak-anak, saat 10 Nopember 1945, usia saya sudah 
20 tahun. Saat itu, saya berjuang di garis depan 
melawan penjajah Belanda. Saat itu, perkumpulan 
pejuang itu berbagai macam. Salah satunya pejuang 
Hisbullah. Jadi tidak hanya di luar negeri saja ada 
pejuang Hisbullah. Di Jawa Timur saat itu juga ada 
pejuang Hisbullah yang dipimpin KH Hasyim Ashari,’’ 
jelas Gufron.

Para murid mendengar cerita Gufron dengan 
seksama dari awal sampai akhir. Bahkan, ada veteran 
bernama Suharso, mengaku teman satu sekolah 
SMA dengan Wapres Boediono di Blitar. ’’Jadi saya 
merupakan penerus kemerdekaan,’’ katanya. 

Tak terasa, waktu menunjukkan pukul 11.30. 
Acara serasehan dengan para veteran itu pun usai 
dan  berakhir pula acara peringatan Hari Pahlawan. 
Acara usai, panitia mengumumkan pemenang 
lomba Orasi Kemerdekaan. Para pemenangnya 
adalah juara I, Aisyah Luna Meidinar Sutisna, kelas 
8-4, juara II, Riswanda Dwi Priambodo, kelas 8-5 dan 
juara III, Hanif Abdillah, kelas 8-5. (ruf)

menceritakan kisah perjuangannya. Salah seorang 

Pemilihan Ketua Remas
dan OSIS, Berdemokrasi

Dalam pesta demokrasi ini, pemilihnya seluruh siswa 
kelas 7 sampai 9 yang jumlahnya sekitar 450 siswa.  
Pada proses pelaksanaannya, setiap kelas ada TPS. 
Jadi setiap kelas mencoblos para calon ketua Remas 

dan ketua Osis di TPS yang berada di masing-masing kelasnya.
Para calon ketua Remasnya adalah Rizky Aditya, Fahrizal 

Abiyuwansa, Kholidah Genta, Milta Zahratal Khusna dan Kausar Al 
Farabi. ’’Sebelumnya, para kandidat ketua Remas juga melakukan 
kampanye. Mereka memaparkan programnya agar dicoblos oleh 
teman-temannya. Jadi mekanisme pemilihannya seperti Pemilu,’’ 
kata Ust. Indarto, pembina Remas SMP Al Falah Deltasari.

Pemilihan Remas didasarkan sistem presidium. Meski dalam 
coblosan, seorang calon memperoleh suara terbanyak, belum 
tentu dia terpilih menjadi ketua. ”Karena, pemilihan ketua 
diputuskan melalui rapat yang diikuti pembina Remas dan para 
wali kelas calon. Seorang calon menang di coblosan hanya sebagai 
acuan atau pertimbangan yang menguatkan saja,’’ jelas Ustadz 
Indarto.

Sementara itu, sistem pemilihan ketua OSIS juga sama 
seperti pemilihan ketua Remas. Ketua terpilih diputuskan melalui 
musyawarah bukan melalui coblosan di TPS. Para calon ketua OSIS-
nya adalah Pridi Maulana Akbar, Agung Putra Wijayanto, Fauziah 
Mukti, Azka Muhammad Alwi dan Faturachman Geigy.

Setelah melalui coblosan secara marathon dan musyawarah, 
akhirnya yang terpilih menjadi Ketua Remas adalah Rizki Aditya, 
kelas 8-1. Sedangkan, Ketua OSIS terpilih Azka Muhammad Ali.

Kepala Sekolah SMP Al Falah Deltasari, Drs Sodikin, M.Pd.  
mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk mendidik para siswa 
berorganisasi dan berdemokrasi sejak usia dini atau remaja. 
’’Dengan berorganisasi, mereka bisa belajar menjadi mandiri, 
manajemen organisasi, dan menjadi pemimpin yang baik,’’ 
ujarnya.(ruf)

Tanggal16 Oktober merupakan pesta demokrasi bagi para siswa 
SMP Al Falah Deltasari. Pasalnya, pada hari itu, para siswa kelas 
7, 8 dan 9  melakukan coblosan untuk memilih ketua Remas 
dan ketua OSIS SMP Al Falah, periode 2009-2010.

Para veteran pejuang 45 sedang berbagi pengalaman untuk 
tingkatkan semangat juang siswa dalam belajar

Para Pengurus OSIS dan Remas
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PENDIDIKAN kepemimpinan 
perlu dilatihkan sejak remaja. 
Karena, hal itu dapat melatih 
anak-anak untuk mandiri. 

Seperti yang dilakukan oleh para 
siswa SMP Al Falah Deltasari. Mereka 

Kegiatan LDKS Tahap I Kelas 7, 8 dan 9 SMP Al Falah Deltasari,

Ada Materi Kesekretariatan
Hingga Manajemen Organisasi

mengikuti kegiatan Latihan Dasar 
Kepemimpinan Siswa (LDKS).

Sekitar 120 siswa kelas 7, 8 dan 9 
mengikuti LDKS di ruang auditorium 
SMP Al Falah Deltasari, pada 7 Oktober 
2009. Tidak semua siswa kelas 7, 8 dan 9 
mengikuti kegiatan ini. ’’Menjadi peserta, 
mereka harus diseleksi terlebih dulu. 
Usai seleksi, yang lolos ya... sekitar 120 
siswa itu,’’ kata Usth. Ita, Wakil Kepala 
Sekolah Bidang Kesiswaan.

Saat mengikuti seleksi, para siswa 
dinilai oleh wali kelas masing-masing 
dan  tim pembina  OSIS dan Remas. ’’Jadi 
untuk menjadi peserta LDKS, pesertanya 
cukup selektif,’’ kata Ust. Indarto, salah 
seorang pembina Remas.

Kegiatan LDKS, kata Ustandz 
Indarto, dimulai pukul 08.00. Para 
peserta berkumpul di ruang auditorium 
untuk menerima beberapa materi LDKS. 
Pertama, para siswa menerima materi 
kesekretariatan yang disampaikan oleh 

Album SMP

Ustandz Sujiono. ’’Dalam materi ini, para 
siswa menerima pelajaran bagaimana 
membuat proposal,  surat-menyurat 
untuk kepentingan organisasi,’’ kata 
Ustadz Indarto.

Kedua, para siswa menerima 
materi prinsip kepemimpinan dalam 
Islam yang disampaikan Ustadz Drs. 
Luqman Chakim, M.M., Kepala Bidang 
Pemberdayaan Lembaga Pendidikan Al 
Falah (LPF). 

Dalam materi ini, Ustadz 
Luqman memaparkan prinsip-prinsip 
kepemimpinan Islam yang berintikan 
pada sidiq, fatonah, amanah dan 
tabligh. ’’Jadi pemimpin itu harus jujur, 
bisa dipercaya dan amanah,’’ kata Ust. 
Luqman. 

Terakhir, para siswa menerima 
materi manajemen organisasi yang 
disampaikan oleh Usth. Dra Hj. Sumi 
Rahayu, M.M., Sekretaris Eksekutif (SE) 
LPF. Dengan materi itu anak-anak diajari 
bagaimana berorganisasi yang baik dan 
mengaturnya. Karena, berorganisasi 
itu penting sebagai arena pelatihan 
kepemimpinan kepada anak-anak,’’ 
kata Ust. Indarto. Sekitar pukul 16.00, 
rangkaian acara LKDS tahap pertama 
usai. (ruf)

SETELAH terpilih pada 16 
Oktober, Ketua Osis, Azka 
Muhammad Ali dan Ketua 
Remas SMP Al Falah Deltasari, 

Rizki Aditya dan jajaran para pengurus 
masing-masing dilantik oleh Kepala 
Sekolah SMP Al Falah, Ust. Drs Sodikin, 
M.Pd., pada 28 Oktober 2009.

Acara pelantikan berlangsung 
sekitar pukul 15.00. Para pengurus 
Remas dan Osis baru dan lama 
menggelar upacara pelantikan dengan 
pembina upacara Ust. Sodikin. Mereka 
membentuk barisan.

Setelah itu, beberapa pengurus 
Remas dan Osis lama membawa pataka 
Remas dan Osis dengan berjalan tegap 
diiringi satu grup pengurus lama di 
belakangnya. Mereka berjalan menuju 
ke pembina upacara. Setelah itu, 
mereka menyerahkan pataka tersebut 
kepada pembina upacara. Selanjutnya, 
pembina menyerahkan pataka 

Pelantikan Pengurus Remas dan OSIS
tersebut kepada para pengurus Osis dan Remas baru. Setelah itu para pengurus 
baru mengucapkan ikrar  atau sumpah jabatan yang dipandu pembina. Isi ikrar 
mereka berjanji menjalankan organisasi Remas dan Osis dengan jujur dan amanah. 
Usai penyampaian ikrar, maka resmilah para pengurus baru mengemban tugas 
organisasi Remas dan Osis periode 2009-2010.

Pembina upacara lantas menyampaikan sambutannya. Dia kali pertama 
mengucapkan selamat kepada para pengurus baru Remas dan Osis. ’’Semoga 
para pengurus baru baik Remas maupun Osis bisa menjalankan organisasi lebih 
baik daripada pendahulunya. Dan, menjalankan organisasi tersebut dengan jujur 
dan amanah,’’ kata Ust. Sodikin. Memasuki pukul 16.00, acara pelantikan ini baru 
berakhir. (ruf)

Pelantikan OSIS SMP Al Falah Deltasari
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KEGIATAN Latihan Dasar 
Kepemimpinan Siswa 
(LDKS) untuk kelas 7, 
8 dan 9 SMP Al Falah 

Deltasari tahap kedua digelar di Villa 
Halim, Claket, Pacet Mojokerto pada 09 
sampai 10 Oktober. Kegiatan ini digelar 
menindaklanjuti kegiatan LDKS tahap 
pertama pada 07 Oktober.

Kegiatan LDKS tahap kedua 
merupakan kegiatan outbond yang 
materinya sama seperti kegiatan AMT 
(Achievement Motivation Training)--
yang biasanya digelar menjelang Unas. 
‘’Kegiatan ini bertujuan  membangkitkan 
motivasi, percaya diri, kemandirian, 
tanggung jawab dan semangat juang 
para siswa. Semua itu diperlukan 
dalam berorganisasi nantinya,’’ kata Ust. 
Indarto,  guru BK SMP Al Falah, satu dari 
lima guru pembina yang menemani para 
siswa. Empat pembina lainnya, Usth. 
Wahyu, Ust. Ansor, Ust. Darmono, dan 
Usth. Putri. 

Kegiatan ini dimulai sekitar pukul 
06.30. Para siswa  berangkat dari sekolah 
menuju Villa Celaket dengan naik 
beberapa kendaraan truk. Sekitar 15 
menit perjalanan, mereka tiba di villa. 
Namun mereka tak bisa memasuki villa 
untuk istirahat. Mereka malah disuruh 
berkumpul di lapangan.

Di lapangan ini, para siswa ada 
pembagian untuk pembentukan 
kelompok secara acak. ‘’Ini semua 
agar para siswa bisa bersosialisasi 
atau berteman akrab di luar teman 
sekelasnya,’’ ujar Ust. Indarto.

Para murid putri lantas mulain 
menjalani kegiatan outbond. Setiap 
murid putri  di dadanya masing-masing 
dipasang kertas karton berisi nama dan 
fotonya. Mereka lantas berkumpul dan 
melakukan permainan trust fall. Para 
murid 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.

Kegiatan LDKS Tahap II SMP Al Falah Deltasari,

Membangun Kepercayaan Diri
dengan Trust Fall, Turun Tebing, dan Blind Man

Selanjutnya, para murid putri 
satu per satu melakukan kegiatan 
turun tebing dengan seutas tambang. 
‘’Kegiatan ini juga membangun 
keberanian dan percaya diri,’’ ujarnya.

Di lokasi terpisah, para siswa putra 
menjalani panjat jaring. ‘’Tujuan kegiatan 
ini selain meningkatkan kecercayaan diri 
juga menggelorakan semangat juang,’’ 
ujar Ust. Indarto.

Setelah makan siang, sekitar 
pukul 13.30,  para siswa melanjutkan 
kegiatan outbond. Kali ini, para siswa 
putri memjalani permainan bambu 
yang kedua sisinya ditarik tali. Mereka 
harus kerjasama menarik tali-tali untuk 
memandu bambu agar bisa meletuskan 
balon di depannya. Selain itu, siswa 
putra juga menjalani kegiatan blind 
man. Setiap siswa dengan ditutup mata 
lantas dipandu temannya berjalan maju 
tanpa menginjak beberapa penghalang 
dari beberapa botol plastik susu kecil. 
Botol-botol plastik itu ditaruh berjajar 
di kanan-kiri jalan setapak yang dilalui 
siswa tadi.

Setelah itu, para siswa putra Para 
siswa selanjutnya menjalani isoma. 
Memasuki hari kedua, sekitar pukul 
03.00, para siswa sudah dibangunkan 
oleh para ustadz dan ustadzahnya 
untuk menjalani sholat tahajud. Dengan 
sedikit kelelahan, para siswa bangun dan 
menjalani sholat tahajud. 

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.  

Pada 10.15, para siswa berkemas-
kemas barang bawaannya untuk 
persiapan pulang. Sebelum pulang, 
para siswa dikumpulkan untuk 
mendengarkan refleksi kegiatan 
outbond. Usai refleksi, para siswa 
meninggalkan Villa Claket. Sekitar 
pukul 15.00 rombongan tiba di sekolah 
dengan selamat. (ruf)

Trust Fall : Latih rasa percaya diri siswa
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PUKUL 07.30, para siswa kelas 
7, 8 9 SMP Al Falah Deltarsari 
masuk kelas seperti biasa. 
Mereka duduk di bangku di 

ruang kelasnya masingh-masing. Namun 
pagi itu, ada yang tidak biasa pada anak-
anak. Mereka tak menerima pelajaran  
seperti biasanya.

Mereka ternyata menerima koran 
Jawa Pos dari wali kelasnya masing-
masing.  Anak-anak segera membaca 
koran tersebut.  Para wali kelas 
kemudian meminta anak-anak memilih 
satu berita di koran tersebut dan 
mengomentarinya dengan menuliskan 
di selembar kertas.  Selanjutnya, 
komentar itu dikumpulkan ke wali kelas.

Para siswa pun segera 
melaksanakan tugas itu.  Usai memilih 
satu berita dan membacanya, mereka 
lantas menulis komentarnya. Setelah 
itu, komentar itu dikumpulkan ke wali 
kelasnya masing-masing.

Dari Acara Diklat Jurnalistik Jawa Pos:

Dari Atraksi Bela Diri Sampai Materi Jurnalistik

Sekitar pukul 8.00,  tim Diklat 
Jurnalistik Jawa Pos yang terdiri 15 
orang dan diketuai Guntur Prayitno,  
tiba di sekolah. Mereka disambut 
para ustad dan ustadzah serta para 
pengurus Osis dan Remas dengan 
mengkumandangkan Sholawat Badar.  
Penampilan para ustad dan ustadzah 
juga menarik. Mereka mengenakan 
pakaian muslim Jubah seperti penduduk 
Arab. ‘’Mereka mengenakan pakaian 
tersebut karena disesuaikan dengan 
temanya tahun baru Islam,’’ kata Ustadz 
Indiarto, guru BP, SMP Al Falah.

Bersamaan itu, para siswa keluar 
ruang kelasnya masing-masing. Mereka 
berkumpul di lapangan basket sisi timur 
sekolah. Di situ, sudah siap panggung 
kecil dan beberapa tenda penjualan 
spare part dan merchandise pendukung 
utama acara ini. Tim Diklat Jurnalistik 
Jawa Pos lalu berkumpul di lapangan 
tersebut bersama para siswa, ustad dan 

ustadzah. Mereka akan mengikuti acara 
pembukaan diklat jurnalistik.

Sekitar pukul 08.30, acara 
pembukaan diklat jurnalistik dimulai. 
Kali pertama, pembacaan ayat suci Al 
Qur’an. Setelah acara ini usai, dilanjutkan 
dengan acara sambutan-sambutan dari 
Kepala Sekolah SMP AL Falah ustad 
Drs Sodikin M.Pd. dan ketua tim diklat 
jurnalistik Jawa Pos. 

 Dalam sambutannya, ustad 
Sodikin mengatakan diklat jurnalistik 
menurutnya penting karena untuk 
menggali dan mengasah kemampuan 
para siswa dan guru untuk menulis. 
‘’Dengan menulis artikel opini di sebuah 
koran misalkan, kita bisa menuangkan 
ide-ide membangun kita  kepada 
publik. Dengan demikian, ide kita 
bisa bermanfaat untuk orang banyak,’’ 
katanya.

Setelah acara seremonial selesai, 
dilanjutkan dengan acara hiburan. 

Dalam rangka memperingati tahun baru Islam, 1 Muhamaram 1431 H, SMP Al Falah Deltasari, Sidoarjo 
bekerjasama dengan Harian Jawa Pos menggelar Diklat (Pendidikan dan Latihan) Jurnalistik pada 22 Desember. 
Acara yang bertemakan ‘Hijrah Dari Tidak Jago Menulis Menjadi Jago Menulis’ ini, ditujukan untuk para siswa 
dan guru. Bagaimana acara berlangsung? 
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Acara ini menampilkan atraksi-atraksi kegiatan 
ekstra kurikuler bela diri para siswa kelas 7, 8 dan 9. 
Mereka antara lain menampilkan taekwondo, jujitsu, 
pencak silat tapak suci dan anggar. Penampilan para 
siswa ini disambut meriah oleh para penonton.

Setelah atraksi selesai dilanjutkan dengan 
pembukaan secara resmi acara diklat oleh Ustadz 
Sodikin dengan ditandai peletusan balon-balon. 
Balon-balon tersebut meletus antara lain dengan 
ditusuk ujung anggar.

Usai acara ini, sekitar 50 siswa kemudian 
mengikuti acara diklat jurnalistik di ruang 
perpustakaan dan 40 guru di ruang auditorium. 
Mereka menerima materi materi dasar jurnalistik 
dari pembicara Jawa Pos antara lain Akhmad Zaini, 
editor halaman opini, Guntur dan Yarno, copy editor.

Materi yang disampaikan editor adalah 
bagaimana memotivasi dan membuat tulisan baik 
itu berupa news atau pun artikel opini. Para editor 
ini bisa dikatakan sebagai supervisor wartawan.  
Mereka  memegang halaman dan menugaskan 
wartawan memburu berita untuk memenuhi 
halamannnya.

Sedangkan, copy editor materinya pada 
penekanan pengunaan bahasa Indonesia yang 
baik dan benar. Tugas copy editor memeriksa 
tulisan wartawan yang sudah diedit oleh redaktur 
apakah sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa 
Indonesia yang baik benar sesuai EYD (Ejaan Yang 
Disempurnakan).

Zaini mempresentasikan makalahnya berjudul 
‘Berani Menulis Opini’. Dia menjelaskan tips-tips 
menulis artikel opini yang mudah dan cepat kepada 
para guru. 

Pada dasarnya, menulis itu kata Zaini,  adalah 
mudah. ‘’Menulis ibaratkan orang belajar sepeda. 
Seseorang itu semakin giat menulis semakin bagus 
tulisanya. Tapi semua itu harus juga dibarengi 
dengan gemar membaca buku,’’ ujarnya.  

Dia mengatakan beberapa langkah menulis 
artikel. Pertama dia menyarankan menentukan 
tema artikel terlebih dulu. Selanjutnya, langkah 
kedua adalah menentukan kerangka artikel yang 
akan dibuat. ‘’Baru kemudian, artikel bisa dibuat,’’ 
katanya.

Supaya artikel bisa masuk koran, dia 
menyarankan para guru menulis artikel dengan 
tema-tema kejadian aktual di berbagai bidang. 
Selain itu, kalimatnya pendek-pendek tak beranak 
pinak, dan bahasanya sesuai EYD. Para guru terlihat 
khusyuk mengikuti materi ini sampai acara ini 
berakhir sekitar pukul 12.00.

 Memasuki pukul 14.00, semua rangkaian 
kegiaran diklat jurnalistik ini baru selesai. Para guru 
dan siswa terlihat puas usai mengikuti acara ini. 
Mereka pun yakin bisa jago menulis nantinya. Amin. 
(ruf)
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Kolom BK

Jawaban: 
Waalaikumsalam Wr. Wb.,

Ibu WM yang baik, hidup ini penuh 
perjuangan dan pengorbanan, demikian 
kata banyak orang. Apalagi jika kita 
ingin hidup sesuai dengan syariat Islam. 
Peri laku anak adalah  hasil dari pola 
asuh yang dilakukan orang tuanya. 
Demikian pula hubungan kelekatan 
orang tua dengan anak yang positif 
akan menumbuhkan rasa percaya diri, 
kemampuan peduli pada orang lain, 
hubungan yang hangat dan disiplin. 

Seorang anak juga akan belajar 
mengembangkan kesadaran diri dari 
sikap orang tua yang menghargai 
anaknya. Anak akan patuh bukan karena 
takut tetapi didorong karena kesadaran 
diri. Anak yang kebutuhan emosionalnya 
tidak terpenuhi akibat dari problem 
kelekatan yang dialaminya. Hal tersebut 
akan berpotensi mengalami masalah 
intelektual, emosional, moral dan social. 

Hal itu dapat dibuktikan ketika anak 
sudah beranjak dewasa, nanti tidak akan 
terlihat suatu kelekatan yang positif 
dengan orangtua. Karena anak merasa 
diabaikan oleh ibu, sementara sang Ibu 
memperhatikan anak melalui berbagai 
barang atau memanjakannya dengan 
menuruti segala keinginannya. 

Tampaknya putra Ibu menjadi 
tidak percaya diri. Pada saat awal, dia 
mencoba berinisiatif melakukan aktivitas 
yang mandiri, Ibu tidak mendukungnya 

Agar Anak Lebih Mandiri

dengan membiarkan dan 
mendorongnya untuk tetap melakukan 
aktivitas itu secara terus-menerus.

Meskipun, mungkin diawal 
mengambil makanan masih berceceran 
di meja makan, hal tersebut tidaklah 
mengapa. Hal itu akan menjadi 
pengalaman yang berharga bagi 
anak supaya untuk seterusnya dia 
akan berhati-hati untuk mengambil 
makanannya. Diperlukan tahapan 
bagi anak untuk dapat mandiri 
sehingga timbul percaya diri anak 
ketika melakukan aktivitas mengurusi 
kebutuhan pribadi. 

Saat anak minta tolong untuk 
mengambil makanan maka seyogyanya 
Ibu mendampinginya dengan mengajari 
, bagaimana supaya mengambil 

makanan tidak berceceran. Berilah 
reward pujian dan dukungan bilamana 
pada anak ada kemauan berusaha 
mengambil makanan sendiri meskipun 
masih berceceran. Lakukan berulang-
ulang sampai anak siap dilepas 
melakukan sendiri tanpa memerlukan 
bantuan orang lain. 

Coba ciptakanlah waktu 
kebersamaan yang konsisten, 
yang disertai dengan perasaan 
tenang, senang dan santai tanpa 
mengikutsertakan pengasuh. 
Harapannya nantinya anak akan terbiasa 
berada bersama dan dekat dengan 
orangtua. Komunikasi dengan orangtua 
dapat dirasakan anak penuh kehangatan 
dan kasih sayang. Jangan segan belajar  
belajar dari anak, sehingga lebih dapat 
memahaminya dan dapat menentukan 
mana yang perlu diubah atau justru 
ditingkatkan.

Mudah-mudahan Ibu sekeluarga 
diberikan kekuataan dan kesabaran 
dalam mendidik anak-anak sebagai 
amanah kita. Semoga Allah Swt 
memberikan kemudahan dan 
kelancaran. Amin.

Pertanyaan:
Assalamu Alaikum Wr. Wb.,

Anak saya laki-laki sudah kelas III SD. Tapi, kurang mandiri untuk mengurusi 
kebutuhan pribadi. Contohnya mengambil makanan masih harus dibantu. Kalau 
tidak, makanan pasti berceceran. Karena kecerobohan itu, saya sering memarahinya. 
Akhirnya, setiap mengambil makanan dia dibantu oleh pembantu.  

Perlu diketahui, saya seorang wanita karir yang sibuk di luar rumah. Waktu 
bersama anak terlalu sedikit. Karena merasa berdosa, saya sering memanjakannya. 
Apapun keinginan mereka saya penuhi. Benarkah perlakuan saya? Apa efeknya kalau 
anak ditinggal kerja ibunya? Terus, apa yang saya lakukan agar anak saya mandiri? 
Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

WM, di Surabaya

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.

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

Latih kepercayaan diri anak sejak dini
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Drs. Jidi, M.Si
(Guru BK SD Al Falah)

Sejengkal Harapan
pada Pendidikan Antikorupsi
anti korupsi sehingga terjadi proses penghayatan, 
penjiwaan, internalisasi, sampai dengan aktualisasi 
nilai-nilai antikorupsi itu pada seluruh kegiatan. 

Pada sisi lain pendidikan antikorupsi 
diharapkan dapat menyiram keringnya 
pananaman akhlak dan budi pekerti luhur dalam 
proses pendidikan. Bahkan pendidikan antikorupsi 
diharapkan juga menbawa inspirasi bagi 
pengatasan masalah yang lain. Misalnya makin 
maraknya siwa merokok. Bentrok antar pelajar atau 
mahasiswa yang masih terjadi. Jeratan pornografi , 
miras, serta narkoba yang mengancam pemuda-
pemudi kita. 

Dalam kondisi itu kita perlu tetap optimistis 
dan bersyukur. Sebab, dengan rasa syukur dan 
optimistis itu kita dapat berpikir jernih agar dapat 
turut berkiprah, serta tidak hanya terjebak pada 
pusaran kritik atau perdebatan yang tak pernah 
berpungkas, sementara kasus-kasus korupsi terus 
menjalar cepat mencapai stadium lanjut.

Perlu ditanamkan bahwa pemberantasan 
korupsi dapat dimulai dari perbaikan perilaku diri 
sendiri. Sementara itu pemerintah diharapkan 
semakin bertenaga agar tak terseret-seret lagi 
oleh arus derasnya godaan korupsi. Diperlukan 
kebesaran hati para elit kita agar sadar mau 
bermawas diri serta melakukan berbagai koreksi.      

Dengan pendidikan antikorupsi, sepuluh 
hingga dua puluh tahun ke depan  generasi kita 
diharapkan secara moral telah terbekali. Sehingga, 
bila menjadi pemimpin, mereka senantiasa punya 
rasa peka terhadap derita, bersimpati, berempati, 
dan melayani rakyat secara jujur dan sepenuh hati. 
Apalagi dengan full day school yang telah diadopsi 
di Surabaya sekolah seperti terkukuhkan kembali 
fungsinya sebagai agen utama pembangunan akal 
dan budi. 

Bagaimana konsepnya jika pendidikan 
antikorupsi diselenggarakan di Sekolah Al Falah? 
Jangan sampai pendidikan anti korupsi justru 
mengarah pada parsialisasi pendidikan akhlak 
siswa. Masalahnya pendidikan akhlak maupun 
budi pekerti tidak mungkin bisa dilakukan 
sendiri-sendiri. Tetap diperlukan model pendidikan 
yang terpadu dan sistemik. Tidakkah pendidikan 
antirokok, miras, narkoba, pornografi , dan 
lain-lain sebenarnya juga perlu dimasukkan 
dalam kurikulum sekolah? Bila masing-masing 
berdiri sendiri, sistem pendidikan yang dijadikan 
tunggangan akan kuwalahan. Jadi perlu integrasi 
menjadi pendidikan akhlak dan budi pekerti secara 
utuh.

Sebagai bagian dari pendidikan akhlak 
dan budi pekerti, pendidikan anti korupsi cocok 
bila menggunakan pendekatan pembiasaan. 
Harapannya, melalui pembiasaan itu proses 
penanaman nilai-nilai anti korupsi dapat terus-
menerus dilakukan lewat kegiatan intrakurikuler, 

Surabaya, Bangkalan, dan Pamekasan 
terpilih sebagai kota percontohan 
untuk penerapan pendidikan 
antikorupsi sejak Juli 2008. Rencananya 

saat itu pendidikan antikorupsi tidak berdiri 
sendiri tetapi terintegrasi dalam beberapa mata 
pelajaran. Dengan langkah itu diharapkan 
ada sejengkal harapan bertambahnya energi 
baru yang mampu mencerabut sekaligus 
memotong akar-akar mentalitas korup 
yang terus menjalar. Karena itu pada tahun 
2009 pendidikan anti korupsi juga mulai 
diselenggarakan di beberapa daerah lain, 
misalnya dalam bentuk kantin kejujuran di 
sekolah maupun instansi-instansi pemerintah.

Meskipun demikian, pendidikan anti 
korupsi tetap perlu untuk disertai  dengan 
analisis kebijakan dan evaluasi tajam. Sebab, 
kebijakan yang didipacu semangat tinggi itu 
jangan  menjadi sekedar langkah kagetan 
atau trend. Dengan tambahan pendidikan anti 
korupsi pun, proses pendidikan di sekolah 
diharapkan tidak mengalami gangguan. 

Unas saja masih dirasakan sebagai beban, 
apalagi ditambah lagi dengan  pendidikan anti 
korupsi. Sementara pendidikan antikorupsi di 
sekolah diharapkan tidak akan mengurangi 
porsi pendidikan yang lain. Di samping itu 
jangan sampai pendidikan antikorupsi terjebak 
pada sisi kognitif belaka. Akibatnya, siswa 
hebat dalam menjawab  soal ujian tetapi minim 
dalam  pengamalan. Dalam pendidikan agama, 
banyak yang saleh ritual tetapi jarang yang 
saleh sosial. 

Implementasi pendidikan anti korupsi 
tetap perlu membedakan antara pengajaran 
dan pendidikan. Pendidikan  antikorupsi 
menjadi bagian dari pendidikan moral, bukan 
sekedar pengajaran. Bila sekedar pengajaran 
tak akan ada gunanya sebab para koruptor 
umumnya orang-orang yang sudah pintar dan 
sangat mengerti bahwa korupsi itu tercela. 
Malahan ada yang berkaliber profesor doktor 
sekaligus pejabat atau anggota dewan yang 
terpilih lewat pemilu dengan biaya triliunan. 

Pendidikan antikorupsi tidak sekedar 
memintarkan siswa untuk menjawab ulangan 
tentang materi antikorupsi. Titik tekannya lebih 
pada sisi pembentukan sikap dan karakter. 
Upaya pokoknya adalah penanaman nilai-nilai 

kurikuler, maupun ekstrakurikuler. Dengan 
penerapan konsep full day school,  pendidikan 
anti korupsi tak jadi masalah. Dalam  keluarga 
pun pendidikan anti korupsi masih bisa 
dilakukan. Bukankah kejujuran, sportivitas, rasa 
simpati, dan empati perlu dibiasakan di mana 
saja?

Dalam proses pendidikan anti korupsi 
diperlukan keteladanan. Secara tidak lansung 
diperlukan prasayarat bahwa di sekolah 
maupun keluarga tidak ada yang berbuat 
korup. Ibarat membersihkan halaman, sapu 
yang digunakan pun harus bersih. 

Dalam pendidikan anti korupsi, kepada 
siswa perlu diberikan pengalaman langsung. 
Untuk mengatakan kepada siswa bahwa 
masih banyak orang miskin dan kelaparan, 
ajaklah sesekali siswa berpuasa. Biasakan 
siswa membayar SPP tepat waktu, tidak 
membelanjakannya untuk jajan, apalagi rokok 
yang sudah menjangkiti para pemuda. 

Dengan guru yang kreatif, pada hampir 
semua mata pelajaran seharusnya dapat 
ditarik benang merah atau kaitan topik-
topiknya dengan kasus-kasus korupsi. Belajar 
matematika atau berhitung bisa untuk 
dikaitkan dengan pendidikan antikorupsi, 
misalnya tentang selisih. Siswa diajak untuk 
mengaitkannya dengan rugi laba yang pada  
akhirnya juga dapat dikaitkan dengan kasus 
korupsi dalam bentuk mark up dana proyek. 

Cara lain yang juga dapat dilakukan 
adalah membiasakan siswa datang ke sekolah 
tepat waktu agar tidak  berkorupsi waktu, 
tidak mencontek saat ulangan, tertib berlalu 
lintas, sportif dalam berlomba atau bertanding, 
mengunjungi langsung para fakir miskin, panti 
asuhan, dan sebagainya. Bila hal tersebut 
disaksikan secara langsung oleh siswa, kelak 
tidak akan sampai hati mereka menilap atau 
melakukan   praktik korupsi. Bukankah dengan 
cara itu siswa juga akan tersentuh hatinya 
untuk punya simpati dan empati kepada orang 
lain?

Pendidikan antikorupsi hendaknya juga 
menjadi salah satu jalan untuk mencerdaskan 
hati. Pada kondisi korupsi yang terus menjalar, 
amat pentinglah keseimbangan antara 
kecerdasan otak dan hati. Dengan demikian 
generasi muda kita diharapkan akan lebih 
kaya dengan simpati, empati, suka membantu, 
saling asah, asih, asuh, saling membina, dan 
melindungi. 

Jika implementasinya sistemik, selayaknya 
kita optimis akan keberhasilan pendidikan anti 
korupsi. Kita dukung program baik pemerintah. 
Keberhasilan pendidikan antikorupsi menjadi 
bagian dari prestasi.

Album SMPAlbum SMP

Sejengkal Harapan
Album SMPAlbum SMPAlbum SMPOpini

*Tulisan ini pernah dimuat Majalah Media Dinas Pendidikan Provinsi  Jawa Timur.  Edisi 36  I  XII  I 2009   I    35
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Mochamad Makruf *

Opini

Kemandirian

Di London, dia nyambi bekerja sebagai pelayan di sebuah hotel 
untuk menambah uang saku perjalanannya. Selanjutnya, dia dan 
rekannya itu melanjutkan perjalanannya ke Swiss dan Belanda.  
Kini, dia sudah balik ke Australia dan bekerja di sebuah biro iklan 

di Brisbane. Tulisannya soal iklan, pernah dimuat di Jakarta Post pada Juni 2007.   
Setelah membaca  email itu, saya heran juga karena anak semuda itu sudah 

pernah melancong Eropa dengan biaya sendiri dan tanpa ditemani orangtua. 
Mengunjungi negara-negara yang belum dikunjunginya yang budayanya 
berbeda dengan negaranya. Mengapa Tara bisa senekad itu ? Jawabnya mudah 
karena pendidikan kemandirian yang diberikan orang tuanya sejak dini. 

Apakah anak bangsa kita bisa seperti  dia? Pikir-
pikir, mungkin. Anak muda seusia Tara di Indonesia 

mungkin suka mejeng di mall, nongkrong di café, 
atau ke diskotek atau facebook-an semalam 
suntuk. Malahan yang tragis, ada yang cenderung 
menjadi anak mama. 

Budaya Tara memang beda dengan budaya 
bangsa kita. Saya pernah sebulan tinggal dengan 

keluarganya saat itu rumahnya masih di Millmerran, 
Qld. Saat itu ia duduk di grade 9 Millmerran State 

School atau kelas 3 SMP. Seperti umumnya anak 
di Australia, sebelum pergi ke sekolah, ibunya 
memberinya roti sandwich dan buah untuk makan 

siangnya, istilahnya mbontot.
Di Indonesia, anak disuruh mbontot, malu lah sama 

rekan-rekannya.  Sepulang sekolah, ia menceritakan kegiatan 
di sekolah kepada mamanya Suzane Downey Douglass. 

Sabtu, sekolah libur, ia kerap menghabiskan weekend-nya 
di rumah, membantu mama atau mendengar penyanyi 
favoritnya, Bon Jovi dari CD playernya. Ia tumbuh seperti 
umumnya anak Aussie lainnya. 

Setelah dia memasuki universitas (jurusan 
journalistic), saya hanya tahu perkembangannya dari 

surat atau e mailnya. Tapi yang jelas, anak muda di negeri 
Kangguru, selain kuliah, ia menyempatkan diri bekerja 
part time untuk menambah uang saku dan biaya 
sekolahnya.

Seperti yang dilakukan anak foster parents saya 
lainnya di Carina, Brisbane, Queensland. Kevin, yang 

mahasiswa QUT (Queensland University 
of Technology),meski dari keluarga 

berkecukupan, mamanya counselor (guru BK) 
di QUT, bapaknya staf Diknas Queensland, 
namun ia masih bekerja part time di sebuah 
restoran cepat saji, Hungry Jack (seperti 
McDonald) di Brisbane.  

Sejak dini, pemuda Australia memang 
sudah dididik untuk mandiri. Mereka tak 
malu bekerja meski masih sekolah dan tidak 
tergantung dengan orang tuanya.  Tak ada 
gengsi. Tak berarti dengan bekerja itu,  prestasi 
sekolahnya ditinggalkannya. Prestasi mereka 
tetap bagus. Budaya mandiri seperti inilah 
yang masih kurang diminati pemuda di 
negeri sini. Mereka hanya mencontoh budaya 
barat yang negatif, tenggak minuman keras, 
ngrumpi di café atau diskotek.

Padahal kalau kita pernah tinggal di 
keluarga barat dan merasakan denyut 
kehidupan mereka, tak semuanya orang barat 
seperti itu. Seperti juga orang Indonesia, 
mereka di sana ada keluarga baik-baik ada 
juga keluarga jelek.  Mereka melarang betul 
anaknya bila belum cukup umur menenggak 
alkohol. Pengelola diskotek selalu cek KTP bila 
pengunjungnya dilihat masih anak-anak atau 
muda. Usia masuk diskotek minimal 18 tahun. 
Pengunjung bila memakai blue jeans masuk ke 
diskotek juga dilarang.

Kembali ke Tara. Dia berasal dari keluarga 
ekonomi menengah. Selepas kuliah, ia 
bekerja sebagai journalist di Harvey Bay. 
Selanjutnya ia pindah ke kota Brisbane, bekerja 
pada perusahaan keuangan, tapi tugasnya 
membuat laporan hasil survey. Selain itu, ia 
juga nyambi, bekerja membantu lighting 
panggung untuk konser bintang penyayi 
Internasional yang manggung di Brisbane. Ia 
bekerja dan gajinya ditabung untuk keliling 
eropa tadi. Tentu saja gajinya lebih tinggi dari 
buruh pabrik di sini. 

Tapi yang jelas upayanya melancong 
keliling Eropa dengan biaya hasil 
keringat sendiri merupakan wujud dari 
kemandiriannya. Kemandirian seperti itu 
seharusnya diteladani generasi muda di negeri 
ini. (rufude71@yahoo.com).

*Penulis adalah praktisi media & Alumni Australia-Indonesia Youth Exchange Program (AIYEP) 1993-1994

Beberapa waktu lalu, saya menerima email dari ’sister’  keluarga angkat 
(foster parents) saya di Harvey Bay, Queensland, Australia. Namanya Tara 

Downey, 23 tahun. Dia baru lulus universitas dan  juga sudah bekerja sebagai 
freelance journalist. Yang membuat saya terkejut, dia menceritakannya 

pengalamannya keliling Eropa bersama rekannya wanita, Kelly. Mereka  kali 
pertama tinggal di London. Sisanya, mereka ke Swiss dan Belanda. 

Latih 
kepercayaan  

diri anak sejak 
dini
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Dan orang-orang yang telah 
menempati kota Madinah 
dan telah beriman (Anshor) 
sebelum (kedatangan) 

mereka (Muhajirin), mereka (Anshar) 
mencintai orang yang berhijrah kepada 
mereka (Muhajirin). Dan mereka (Anshar) 
tiada menaruh keinginan dalam hati 
mereka terhadap apa-apa yang diberikan 
kepada mereka (Muhajirin); dan mereka 
mengutamakan (orang-orang Muhajirin), 
atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka 
dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara 
dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang 
orang yang beruntung ( QS al Hasyr 9 ). 
Para penolong Agama Allah dalam sejarah 
kerasulan Muhammad SAW dikenal melalui 
nama sebuah golongan yang disebut 
Anshar. Mereka adalah penegak kebenaran 
dinul Islam di muka bumi. Mereka berbuat 
kebaikan dengan segenap apa yang 
dimilikinya  untuk kemenangan kaum 
muslimin demi ridha Allah semata. Latar 
belakang ungkapan kata Anshar sebenarnya 
populer ketika terjadi persitiwa hijrah kaum 
muslimin dari Mekkah ke Madinah. 

Hijrah itu untuk menghindari perlakuan 
para musyrikin Mekkah yang sudah 
kelewat batas terhadap dakwah Nabi. 
Di saat kegentingan yang amat sangat 
melanda kaum muslimin kala itu, datanglah 
golongan yang kemudian dikenal dengan 
nama Anshar. Mereka ini (golongan Anshar) 
sangat menyayangi saudara muslim lainnya 
(Muhajirin) sehingga mereka rela berbuat 
banyak kebaikan dan mengutamakan 
saudaranya melebihi apa yang ada dalam 
diriya. Abdurrahman bin Auf pernah 
bertemu dengan Sa’ad ibnu Rabi’ah, 
kalangan Anshar paling kaya di Madinah. 
Dia diperbolehkan mengambil separuh dari 
kekayaannya serta menikah dengan salah 
seorang istrinya yang akan diceraikan  kalau 
dia mau. 

Peristiwa hijrahnya kaum muslimin 
( yang ditolong kaum Anshar) ) tersebut 
hanya bagian kecil dari masa silam yang 
merefleksikan iktibar dalam menolong 
sesama muslim demi tegaknya agama Allah 
di muka bumi. Itu telah menjadi catatan 
tinta emas dalam perkembangan peradaban 
Islam yang tidak pernah lekang oleh waktu. 
Hingga kini pun, peristiwa tersebut  tidak 

dapatkan. Justru yang kerap terjadi adalah 
saling kompetisi dengan sikut-kanan, sikut 
kiri, melibas yang lemah, asal kesuksesan 
bisa diraih. Jika ingin sukses dunia-akhirat, 
mari tinggalkan cara-cara curang seperti itu, 
beralihlah pada semangat baru (sebagaimana 
semangat hijrah) bahwa dengan posisi dan 
kapasitas kita saat ini, niatkan untuk bisa 
membantu orang lain. 

Jika jadi guru, niatkan untuk bisa 
mendidik generasi bangsa agar menjadi 
pribadi  saleh. Jika anda  dokter berniatlah 
untuk membantu pasien atas kesembuhannya, 
jangan memikirkan berapa pasien harus 
membayar. Jika jadi pengusaha berniatlah 
agar usaha anda bisa membuka kesempatan 
kerja sehingga bisa mengurangi jumlah 
pengangguran sehingga para pekerja bisa 
memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya 
tanpa terlunta-lunta. 

Nabi bersabda, ‘Barangsiapa melepaskan 
seorang Mukmin dari kesusahan hidup 
di dunia, niscaya Allah akan melepaskan 
kesulitan dari dirinya di hari kiamat. 
Barangsiapa memudahkan urusan (Mukmin) 
yang sulit, niscaya Allah akan memudahkan 
urusannya di dunia dan akhirat. Barang siapa 
menutup aib seorang Muslim, maka Allah akan 
menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah 
akan senantiasa menolong seorang hamba 
selama hamba itu senantiasa menolong 
saudaranya.’’ (HR Muslim. Allah berfirman 
dalam Surah Ar-Rahman 60, Tidak ada balasan 
kebaikan kecuali kebaikan (pula).

Pribadi pribadi semacam ini yang akan 
mendapat kemuliaan di sisi Allah. Di dunia 
mereka mendapat kemenangan (kesuksesan) 
dan di akhirat, surga telah menantinya.  “ 
Orang orang yang terdahulu lagi pertama tama 
( masuk Islam) diantara orang orang muhajirin 
dan anshar dan orang orang yang mengikuti 
mereka dengan baik. Allah ridha terhadap 
mereka dan mereka ridha terhadap Allah dan 
Allah menyediakan bagi mereka surga surga 
yang mengalir sungai sungai dibawahnya, 
mereka kekal didalamnya selama lamanya. 
Itulah kemenangan yang besar ( QS at Taubah 
100 )

pernah lenyap, meski hanya berubah dalam 
format yang berbeda, hanya menyangkut 
faktor waktu dan masa saja.

Persahabatan diantara mereka 
bukan ‘koalisi’ politik yang menginginkan 
kompensasi tertentu, tapi benar-benar tulus 
atas dasar kasih sayang. Mereka (Anshor) 
‘mencintai’ orang yang berhijrah (Muhajirin). 
dan mereka (Anshor) tiada menaruh 
keinginan dalam hati mereka terhadap 
apa-apa yang diberikan kepada mereka 
(Muhajirin); dan mereka mengutamakan 
(orang-orang muhajirin), atas diri 
mereka sendiri, Sekalipun mereka dalam 
kesusahan. (QS al-Hasyr 9). Sungguh indah 
persaudaraan yang terbina diantara mereka, 
yang justru, kini sangat sulit kita dapatkan 
ketika virus individualisme meracuni 
masyarakat. 

Pernahkah anda mendengar berita 
pertikaian hanya karena masalah uang 
sepuluh ribu? Pernahkan anda mendengar 
maraknya gizi buruk yang dialami orang-
orang miskin yang rumahnya bersebrangan 
dengan perumahan elit? Budaya saling 
bantu yang dimiliki para sahabat Nabi 
Saw (sebagaimana potret kaum Anshar) 
seolah hanya legenda. Narsisme atau sikap 
berlebihan kecintaan pada diri sendiri, 
saat ini memang menjadi penyakit yang 
mematikan. 

Coba renungkan.
Abu Jahm Hudzaifah meriwayatkan, 

“Saat perang Yarmuk, saya mencari 
saudara sepupu  yang ikut berperang. Saya 
membawakan satu kendi air untuknya. 
Setelah menemukan, saya akan memberinya 
minuman itu, tetapi ada  rintihan seseorang 
yang tak jauh dari suadara sepupu saya. 
Dengan isyarat, saudara sepupu saya 
menyuruh agar air itu diberikan kepada 
orang yang tersebut dan nyaris meninggal. 
Ketika saya mendekatinya, tempat yang 
berdekatan dengannya, ada orang yang 
merintih kehausan meminta air, yaitu 
Hisyam bin Abil ‘Ash. Saat saya mendatangi 
orang itu, ternyata ia telah meninggal. 
Akhirnya saya bawa kembali air itu kepada 
Hisyam r.a, namun Hisyam juga meninggal. 
Langsung saya bawa air itu ke sepupu saya 
ternyata ia juga meninggal.”

Saat ini, sikap saling peduli 
sebagaimana kisah di atas tidak mudah kita 

Refleksi Tahun Baru Hijriyah
Menjadi Bagian Kaum Anshar

Abdillah F Hasan 
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Karya Siswa

Ibuku seorang ibu rumah tangga, 
setiap hari ibuku mengepel, 
menyapu, menyirami tanaman, 
membersihkan kasur, dan lain-lain. 

Aku suka membantunya. Sewaktu ibuku 
melahirkan dia pasti kesakitan, tapi demi 
aku, ibuku menahan sakit. 

Ibuku juga membayar mahal demi 
aku. Sewaktu aku lahir ibuku pasti sangat 
senang, air matanya pasti berlinang. 

Sewaktu masih bayi, ibuku membeli 
kereta dorong untuk aku. Aku sangat 
senang di kereta dorong, ibuku tersenyum. 
Sewaktu aku berumur 4 tahun, ibuku 
membeli rumah di Bogor. Aku tinggal 

Ibuku

Karya: Haikal Muzaff ar  (Kelas IIIC SD Al Falah Surabaya)

Kasih Ibu sepanjang jalan, 
kasih ayah sepanjang 
galah. Itulah gambaran 
betapa besar kasih sayang 

ibu. Pengorbanan sang ibu tak terukur 
besarnya. Tanpa seorang ibu mungkin 
kita tidak akan ada di bumi ini. Ibu telah 
memberikan apa saja kepada anaknya. 
Demi anaknya, jantung pun seakan 
diberikan. Bahkan seorang Ibu tak segan-
segan mempertaruhkan nyawanya untuk 
keselamatan belahan jiwa.

Coba hitung mulai detik ini, 
seberapa banyak jasa ibu. Tentu saja 
lebih dari yang kita kira. Ibu telah ikhlas 
membimbing kita mulai dari bayi hingga 
kita dewasa. Ibu telah membiayai 
sekolah kita, bahkan ibu rela berhutang 
demi membiayai sekolah kita. Ibu selalu 
menemani saat kita susah maupun 
senang. Pada dini hari ibu sudah 
mulai memasak untuk menyiapkan 
makanan untuk kita. Ibu pun masih 
menyempatkan memasakkan makanan 
kesukaan kita.

Pengorbanan
dan Cita-Cita Mulia Sang Ibu

Karya: Nabila Indar Auliana 
Kelas IVB (Peserta Bina Potensi Bahasa Indonesia)

SD Al Falah Surabaya

Harapan ibu sangatlah mulia. Ibu 
berharap kita selalu sehat, menjadi 
anak yang sholeh atau sholehah. Hati 
ibu akan kecewa bila kita telah menyia-
nyiakan kerja keras dan pengorbanan 
ibu. Ada pepatah mengatakan 
kesempatan hanya datang satu kali. 
Maksudnya jangan sia-siakan keinginan 
ibu, maka berbaktilah mumpung ada 
kesempatan. Selamat dunia dan akhirat. 
Karena itu, selain cantik atau tampan 
parasnya, anak harus elok hatinya.

Janganlah sekali-kali melupakan 
ibu yang telah merawat kita dengan 
penuh kelembutan dan kesabaran. Ibu 
telah mengandung kita selama sembilan 
bulan. Saat kita nakal pun ibu tetap akan 
menasehati kita dengan cinta dan kasih 
sayangnya. Ibu tidak pernah memukul 
ataupun mencubit meskipun kita tidak 
menghargai pengorbanannya.

Siapakah orang pernah yang paling 
kita hormati? Atas pertanyaan itu, 
Rasulullah SAW menjawab,“ibu, ibu, ibu 
lalu bapak.” Tidak sedikitpun jawaban itu 

bermaksud mengecilkan pengorbanan 
seorang ayah. Ayah juga besar jasanya.

Sebagai ungkapan rasa syukur atas 
ibuku yang baik. Aku tidak ingin menjadi 
orang yang tidak berguna. Aku juga akan 
menjadi orang yang baik, tidak sombong, 
dan berbakti kepada Allah dan orang tua.

Dengan restu ibu yang telah 
dicurahkan untukku, aku ingin mencapai 
cita-cita. Aku ingin membahagiakan 
orang tuaku. Aku ingin kaya, berilmu, 
menjadi penulis hebat atau pengarang 
kelas dunia. Satu lagi cita-citaku, aku 
ingin kelak orang tuaku masuk Surga. Ibu, 
terima kasihku untukmu. Selamat hari 
Ibu.

di sana, ibuku menemaniku tidur dan 
memberiku asi. 

Sewaktu aku umur 6 tahun, ibuku 
mengajak aku, ayahku, dan kakakku naik 
pesawat yang ada game-nya, aku jadi 
senang. Sampai di sana, ibuku mengajak 
aku ke ruangan yang ada salju palsunya, 
semuanya pakai jaket, disana aku main 
lempar salju, lalu aku main serodotan, 
orang tuaku juga naik serodotan yang 
terbuat dari es. Orang tuaku memakai ban. 

Setelah itu aku pulang dan nginap 
di hotel. Di  hotel aku bermain di kolam 
renang bersama kakakku. Setelah 2 hari di 
Singapura keluargaku pulang. 
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Ibuku
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HUBUNGI SEGERA : 
•  Jl. Raya Buncitan No. 1 Sedati Sidoarjo, Telp. 867 2424, 891 2324, 7019 2424
•  Wonokromo Pasar VI/18A Surabaya, Telp. 7022 2424, 7270 6566

TIPE HARGA SATE GULE PORSI

Besar Rp. 950 rb 400 tusuk 1 panci ± 125 - 175

Sedang Rp. 800 rb 300 tusuk 1 panci ± 100 - 110

Cukup Rp. 750 rb 200 tusuk 1 panci ± 65 - 75

“Setiap anak digadaikan dengan Aqiqohnya, ia disembelihkan binatang pada hari ketujuh dari kelahirannya, diberi 
nama dan dicukur rambutnya” (HR. Tirmidzi, Nasa’i, Ibnu Majah dan Samiroh)

 www.paistiqomah.com, pa.istiqomah@yahoo.co.id


