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1.  Berbicaralah kamu kepada kedua orang tuamu 
dengan adab dan janganlah mengucapkan “Ah” 

kepada mereka, jangan hardik mereka, berucaplah 
kepada mereka dengan ucapan yang mulia.

2.   Selalu taati mereka berdua di dalam perkara selain 
maksiat, 

3.   Lemah lembutlah kepada kedua orangtuamu, 
janganlah bermuka masam serta memandang mereka 
dengan pandangan yang sinis.

4.  Jagalah nama baik, kemuliaan, serta harta mereka. 
Janganlah engkau mengambil sesuatu tanpa seizin 
mereka.

5.  Kerjakanlah perkara-perkara yang dapat meringankan 
beban mereka meskipun tanpa diperintah. 

6.  Bermusyawarahlah dengan mereka berdua dalam 
seluruh kegiatanmu. 

7.   Penuhi panggilan mereka dengan segera dan disertai 
wajah yang berseri dan menjawab, “Ya ibu, ya ayah”. 

8.  Muliakan teman serta kerabat kedua orang tuamu.
9.  Janganlah engkau bantah dan engkau salahkan 

mereka berdua. Santun dan beradablah ketika 
menjelaskan yang benar kepada mereka.

10.  Janganlah berbuat kasar kepada mereka berdua, 
jangan pula engkau angkat suaramu kepada 

mereka. 
11.  Bersegeralah menemui keduanya jika mereka 

mengunjungimu, dan ciumlah kepala mereka.
12.  Bantulah ibumu di rumah. Dan jangan pula 

engkau menunda membantu pekerjaan 
ibumu.

13.  Janganlah engkau pergi jika mereka 
berdua tidak mengizinkan meskipun itu 

untuk perkara yang penting. Apabila 
kondisinya darurat maka berikanlah 

alasan yang baik.
14.  Janganlah masuk menemui mereka 

tanpa izin terlebih dahulu, 
apalagi di waktu tidur dan 

istirahat mereka.
15.  Jika engkau kecanduan 

merokok, maka janganlah 
merokok di hadapan 

mereka.
16.  Jangan makan dulu 

sebelum mereka 
makan, 

muliakanlah 
mereka dalam 
(menyajikan) 
makanan dan 

minuman.

Cara Berbakti pada Orang Tua
17.  Janganlah engkau berdusta kepada mereka 

dan jangan mencela mereka.
18.  Jangan engkau utamakan istri dan anakmu 

di atas mereka. Mintalah keridhaan mereka 
berdua sebelum melakukan sesuatu.

19.  Jangan engkau duduk di tempat yang lebih 
tinggi dari mereka. Jangan engkau julurkan 
kakimu di hadapan mereka karena sombong.

20.  Jangan engkau menyombongkan 
kedudukanmu di hadapan mereka.  

21. Jangan pelit dalam memberikan nafkah 
kepada kedua orang tua sampai mereka 
mengeluh. Ini merupakan aib bagimu. 

22.  Banyaklah berkunjung kepada kedua orang 
tua, dan persembahkan hadiah bagi mereka. 

23.  Orang yang paling berhak untuk dimuliakan 
adalah ibumu, kemudian bapakmu. Dan 
ketahuilah bahwa surga itu di telapak kaki 
ibu-ibu kalian.

24.  Berhati-hati dari durhaka kepada kedua 
orang tua serta dari kemurkaan mereka. 
Engkau akan celaka dunia akhirat. 

25.  Jika engkau meminta sesuatu kepada 
kedua orang tuamu, mintalah dengan 
lembut dan berterima kasihlah jika mereka 
memberikannya. Dan maafkanlah mereka 
jika mereka tidak memberimu. 

26.  Jika engkau mampu mencukupi rezeki 
mereka maka cukupilah.

27.  Sesungguhnya orang tuamu punya hak atas 
dirimu. Begitu pula pasanganmu (suami/istri) 
memiliki hak atas dirimu. Maka penuhilah 
haknya masing-masing.

28.  Jika kedua orang tuamu bermusuhan 
dengan istrimu maka jadilah engkau sebagai 
penengah, karena menginginkan ridha 
kedua orang tuamu.

29.  Jika engkau berselisih dengan kedua orang 
tuamu di dalam masalah pernikahan 
atau perceraian, maka hendaknya kalian 
berhukum kepada syari’at.

30.  Doa kedua orang itu mustajab baik dalam 
kebaikan maupun doa kejelekan. Maka 
berhati-hatilah dari doa kejelekan mereka 
atas dirimu.

31.  Rasulullah bersabda,“Termasuk dosa besar 
adalah seseorang mencela kedua orang 
tuanya dengan cara dia mencela orang tua 
orang lain, …..” (Muttafaqun ‘alaihi).

32.  Kunjungilah dan doakan mereka baik disaat 
mereka masih hidup ataupun telah wafat. 

 (Kaifa Nurabbi Auladana) 

Segenap Pimpinan LPF Surabaya
Mengucapkan Terima Kasih Kepada Wali Muridyang 

Telah Memberikan Kepercayaan Kepada Kami
dan Mohon Maaf Kepada Calon Wali Murid SD Al 

Falah Surabaya yang Sampai Saat ini 
Belum Tertampung

Karena KeterbatasanTempat. 
Mudah-mudahan Allah SWT Ridho. 

Amin

Alhamdulillah,
Penerimaan Siswa Baru SD Al Falah 

Surabaya Telah Memenuhi Kapasitas
Sejak Bulan Maret 2010
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BERBAKTI kepada kedua orang tua merupakan 
salah satu amal sholeh yang mulia bahkan 
disebutkan berkali-kali dalam Al Quran. 
Allah Ta’ala berfi rman: “Sembahlah Allah 

dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan 
sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-
bapak.” (An Nisa: 36). 

Di dalam ayat ini perintah berbakti kepada dua orang 
tua disandingkan dengan amal yang paling utama yaitu 
tauhid. Maka ini menunjukkan bahwa amalan berbakti 
kepada orangtua ini pun sangat utama di sisi Allah ‘Azza wa 
Jalla.

Allah juga melarang anak mengucapkan kata-kata 
yang menyakiti hati kedua orangtuanya meski kata-kata 
hanya sebatas ‘ah’.

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu 
jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu 
berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. 
Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya 

sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali 
janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ‘ah’ 
dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada 
mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap 
mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: 
‘Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka 
berdua telah mendidik aku waktu kecil.’” (Al Isro’: 23)

 Pada ayat yang lain  Allah juga berfi rman, “Dan Kami 
perintahkan kepada manusia  kepada dua orang ibu-bapanya, 
ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang 
bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. 
Bersyukurlah  kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, 
hanya kepada-Ku lah kembalimu.” (QS. Luqman: 14). 

Perintah Allah untuk berbuat baik kepada orang tua itu juga 
bersifat umum, mencakup hal-hal yang disukai oleh anak ataupun 
hal-hal yang tidak disukai oleh anak. Bahkan sampai-sampai al-
Qur’an memberi wasiat kepada para anak agar berbakti kepada 
kedua orang tuanya meskipun mereka adalah orang-orang yang 
kafi r.

Mewujudkan Siswa
Berbakti Kepada Orang Tua
Berbakti kepada  orang tua adalah satu dari 13 Quality Assurance (QA) atau 
jaminan kualitas kelulusan Lembaga Pendidikan Al Falah (LPF) Surabaya. 
Jaminan tersebut menempati urutan ketiga. Mengapa berbakti kepada orangtua 
begitu penting dalam pendidikan di LPF? Apa dasar hukumnya dalam Islam? 
Bagaimana LPF mengimplementasikan amalan tersebut dalam kurikulumnya 
atau proses belajar pada siswa? 

Hormat : Sungkem pada orang tua

Bakti :  Anak 
Menyuapi orang tua
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Fokus

“Dan jika keduanya memaksamu 
untuk  mempersekutukan  dengan  Aku  
sesuatu yang  tidak ada pengetahuanmu 
tentang itu, maka janganlah kamu 
mengikuti keduanya, dan pergauilah 
keduanya di dunia dengan  baik,  dan  
ikutilah jalan   orang   yang  kembali  
kepada-Ku,  kemudian  hanya kepada-
Ku lah kembalimu, maka Kuberitakan 
kepadamu apa yang telah kamu 
kerjakan.” (QS. Luqman: 15)

 Nabi Muhammad SAW juga 
menempatkan amalan berbakti kepada 
kedua orangtua di atas Jihad fi  sabilillah. 
Hal ini seperti terungkap ketika Ibnu 
Mas’ud berdialog dengan nabi. Ibnu 
Mas’ud  berkata: “Aku pernah bertanya 
kepada Rasulullah, ‘Amalan apakah yang 
paling dicintai Allah?’ Beliau menjawab, 
‘mendirikan sholat pada waktunya,’ 
Aku bertanya kembali, ‘Kemudian apa?’ 
Jawab Beliau, ‘berbakti kepada orang 
tua,’ lanjut Beliau. Aku bertanya lagi, 
‘Kemudian?’ Beliau menjawab, ‘Jihad di 
jalan Allah.’” (HR. Al Bukhori no. 5970). 

Kriteria Berbakti Pada Orang Tua
Pertama, tidak ada komentar 

yang tidak mengenakkan dikarenakan 
melihat atau tercium dari kedua orang 
tua kita sesuatu yang tidak enak. Akan 
tetapi memilih untuk tetap bersabar 
dan berharap pahala kepada Allah 
dengan hal tersebut, sebagaimana dulu 
keduanya bersabar terhadap bau-bau 
yang tidak enak yang muncul dari diri 
kita ketika kita masih kecil. Tidak ada 
rasa susah dan jemu terhadap orang tua 
sedikit pun.

Kedua, tidak menyusahkan 
kedua orang tua dengan ucapan yang 
menyakitkan.

Ketiga, mengucapkan ucapan 
yang lemah lembut kepada keduanya 
diiringi dengan sikap sopan santun yang 
menunjukkan penghormatan kepada 
keduanya. Tidak memanggil keduanya 
langsung dengan namanya, tidak 
bersuara keras di hadapan keduanya. 
Tidak menajamkan pandangan kepada 
keduanya (melotot) akan tetapi 
hendaknya pandangan kita kepadanya 
adalah pandangan penuh kelembutan 
dan ketawadhuan. Allah berfi rman 
yang artinya, “Dan rendahkanlah dirimu 
terhadap mereka berdua dengan penuh 
kesayangan dan ucapkanlah, “Wahai 
Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, 
sebagaimana mereka berdua telah 
mendidik aku waktu kecil.” (QS. al-Isra: 24)

Urwah mengatakan jika kedua 
orang tuamu melakukan sesuatu 
yang menimbulkan kemarahanmu, 
maka janganlah engkau menajamkan 
pandangan kepada keduanya. Karena 
tanda pertama kemarahan seseorang 
adalah pandangan tajam yang dia tujukan 
kepada orang yang dia marahi.

Keempat, berdoa memohon kepada 
Allah agar Allah menyayangi keduanya 
sebagai balasan kasih sayang keduanya 
terhadap kita.

Kelima, bersikap tawadhu’ dan 
merendahkan diri kepada keduanya, 
dengan menaati keduanya selama tidak 
memerintahkan kemaksiatan kepada 
Allah serta sangat berkeinginan untuk 
memberikan apa yang diminta oleh 
keduanya sebagai wujud kasih sayang 
seorang anak kepada orang tuanya.

Syarat Jadi Anak Berbakti
Ada tiga persyaratan yang harus 

dipenuhi, agar seorang anak bisa disebut 
berbakti kepada kedua orang tuanya:

Satu, lebih mengutamakan ridha dan 
kesenangan kedua orang tua daripada 
ridha diri sendiri, isteri, anak, dan seluruh 
manusia.

Dua, menaati orang tua dalam 
semua apa yang mereka perintahkan 
dan mereka larang baik sesuai dengan 
keinginan anak ataupun tidak sesuai 
dengan keinginan anak. Selama keduanya 
tidak memerintahkan untuk kemaksiatan 
kepada Allah.

Tiga, memberikan untuk kedua 
orang tua kita segala sesuatu yang kita 
ketahui bahwa hal tersebut disukai oleh 

keduanya sebelum keduanya meminta 
hal itu. Hal ini kita lakukan dengan 
penuh kerelaan dan kegembiraan dan 
selalu diiringi dengan kesadaran bahwa 
kita belum berbuat apa-apa meskipun 
seorang anak itu memberikan hidup dan 
hartanya untuk kedua orang tuanya.

Keutamaan Anak Berbakti
Keutamaan anak berbakti antara 

lain:
1.  Termasuk Amal yang Paling Allah 

Cintai
 Dari Abdullah bin Mas’ud, “Aku 

bertanya kepada Rasulullah, 
“Amal apakah yang paling Allah 
cintai.” Beliau bersabda, “Shalat 
pada waktunya,” Aku bertanya, 
“Kemudian apa?” Nabi bersabda, 
“Berbakti kepada kedua orang tua.” 
Aku bertanya, “Kemudian apa?” Nabi 
bersabda, “Berjihad di jalan Allah.” 
(HR. Bukhari dan Muslim)

2. Masuk Surga
 Dari Abu Hurairah, aku mendengar 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 
sallam bersabda, “Celaka, celaka, dan 
celaka.” Ada yang bertanya, “Siapa dia 
wahai Rasulullah?” Nabi bersabda, 
“Dia adalah orang yang mendapati 
kedua orang tuanya atau salah satu 
dari keduanya dalam usia tua, akan 
tetapi kemudian dia tidak masuk 
surga.” (HR Muslim)

 Dari Muawiyah bin Jahimah dari 
bapaknya radhiyallahu ‘anhu, aku 
menemui Nabi shallallahu ‘alaihi wa 
sallam dan bermusyawarah dengan 
beliau tentang jihad di jalan Allah. 
Nabi bertanya, “Apakah kedua orang 
tuamu masih hidup?” “Ya,” kataku. 
Nabi pun bersabda, “Selalulah 
engkau berada di dekat keduanya. 
Karena sesungguhnya surga berada 
di bawah kaki keduanya.” (HR. 
Thabrani, al-Mundziri mengatakan 
sanadnya jayyid)

3.  Panjang Umur dan Bertambah 
Rezeki

 Dari Salman, sesungguhnya 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 
sallam bersabda, “Tidak ada yang 
bisa menolak takdir kecuali doa dan 
tidak ada yang bisa menambah umur 
kecuali amal kebaikan.” (HR. Turmudzi 
dan dihasankan oleh al-Albani)
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 Anas mengatakan, “Barang siapa 
yang ingin diberi umur dan rezeki 
yang panjang maka hendaklah 
berbakti kepada kedua orang tuanya 
dan menjalin hubungan dengan 
karib kerabatnya.” (HR. Ahmad)

4. Semua Amal Shalih Diterima dan 
Kesalahan-Kesalahan Diampuni

 Allah ta’ala berfirman: “Kami 
perintahkan kepada manusia 
supaya berbuat baik kepada 
dua orang ibu bapaknya, ibunya 
mengandungnya dengan susah 
payah, dan melahirkannya dengan 
susah payah . Mengandungnya 
sampai menyapihnya adalah tiga 
puluh bulan, sehingga apabila dia 
telah dewasa dan umurnya sampai 
empat puluh tahun ia berdoa, ‘Ya 
Tuhanku, tunjukilah aku untuk 
mensyukuri nikmat Engkau yang 
telah Engkau berikan kepadaku dan 
kepada ibu bapakku dan supaya 
aku dapat berbuat amal yang 
saleh yang Engkau ridai, berilah 
kebaikan kepadaku dengan  kepada 
anak cucuku. Sesungguhnya aku 
bertaubat kepada Engkau dan 
sesungguhnya aku termasuk orang-
orang yang berserah diri’. Mereka 
itulah orang-orang yang Kami 
terima dari mereka amal yang baik 
yang telah mereka kerjakan dan 
Kami ampuni kesalahan-kesalahan 
mereka, bersama penghuni-
penghuni surga, sebagai janji yang 
benar yang telah dijanjikan kepada 
mereka.” (QS al-Ahqaf: 15-16)

 Dari Ibnu Umar radhiyallahu 
‘anhu ada seorang menemui 
Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam 
lalu berkata, “Sesungguhnya aku 
melakukan sebuah dosa yang sangat 
besar. Adakah cara taubat yang 
bisa ku lakukan?” Nabi bertanya, 
“Apakah engkau masih memiliki ibu.” 
“Tidak” jawabnya. Nabi bertanya 
lagi, “Apakah engkau memiliki bibi 
dari pihak ibu.” “Ya,” jawabnya. Nabi 
bersabda, “Berbaktilah kepada 
bibimu.” (HR. Tirmidzi)

5.  Mendapatkan Ridha Allah
 Dari Abdullah bin Amr, Rasulullah 

shallallahu ‘alaihi wa sallam 
bersabda, “Ridha Allah tergantung 
ridha kedua orang tua dan murka 
Allah tergantung murka kedua orang 

tua.” (HR. Thabrani dan dishahihkan 
oleh al-Albani)

6.  Diterima Doanya dan Hilangnya 
Kesusahan

 Diantara dalilnya adalah kisah 
Ashabul Ghar, yaitu tiga orang yang 
tertangkap dalam goa. Salah satu 
diantaranya mereka adalah seorang 
yang sangat berbakti kepada kedua 
orang tuanya.” (HR. Bukhari dan 
Muslim)

7.  Lebih Utama Daripada Hijrah dan 
Jihad

 Dari Abdullah bin Amr bin al-Ash 
ada seorang yang menemui Nabi 
shallallahu ‘alaihi wa sallam lalu 
berkata, “Aku hendak membaiatmu 
untuk berhijrah dan berjihad dalam 
rangka mengharap pahala dari Allah.” 
Nabi bertanya kepada keduanya, 
“Apakah diantara kedua orang tuamu 
ada yang masih hidup.” “Ya, kedua-
duanya masih hidup.” Jawabnya. 
Nabi bertanya, “Engkau mengharap 
pahala dari Allah?” “Ya.” Jawabnya. 
Nabi bersabda, “Pulanglah, temui 
keduanya dan sikapilah keduanya 
dengan baik.” (HR. Muslim)

8.  Merupakan Sifat Para Nabi
 Tentang Yahya ‘alaihis salam Allah 

ta’ala berfirman, “Dan seorang 
yang berbakti kepada kedua orang 
tuanya, dan bukanlah ia orang yang 
sombong lagi durhaka.” (QS. Maryam: 
14)
Tentang Isa ‘alaihis salam Allah ta’ala 

berfirman, “Dan berbakti kepada ibuku, 
dan Dia tidak menjadikan aku seorang 
yang sombong lagi celaka.” (QS. Maryam: 
32)

Tentang Ismail ‘alaihis salam Allah 
ta’ala berfirman, “Maka tatkala anak 
itu sampai  berusaha bersama-sama 
Ibrahim, Ibrahim berkata, ‘Hai anakku 
sesungguhnya aku melihat dalam 
mimpi bahwa aku menyembelihmu. 
Maka pikirkanlah apa pendapatmu?’ Ia 
menjawab, ‘Hai bapakku, kerjakanlah 
apa yang diperintahkan  kepadamu, 
insya Allah kamu akan mendapatiku 
termasuk orang-orang yang sabar’.” (QS. 
ash-Shaffat: 102)

Bagaimana bila anak durhaka 
kepada orang tua? Rasulullah 
menghubungkan kedurhakaan kepada 
kedua orangtua dengan berbuat syirik 
kepada Alloh. Dalam hadits Abi Bakrah, 
beliau bersabda: “Maukah kalian aku 
beritahukan dosa yang paling besar 
?” para sahabat menjawab, “Tentu.” 
Nabi bersabda, “(Yaitu) berbuat syirik, 
duraka kepada kedua orang tua.” (HR. Al 
Bukhori)

Membuat menangis orangtua juga 
terhitung sebagai perbuatan durhaka, 
tangisan mereka berarti terkoyaknya 
hati, oleh polah tingkah sang anak. Ibnu 
‘Umar menegaskan: “Tangisan kedua 
orang tua termasuk kedurhakaan yang 
besar.” (HR. Bukhari, Adabul Mufrod 
hlm 31. Lihat Silsilah Al Ahaadits Ash 
Shohihah karya Al Imam Al Albani, 
2.898) 

Mohon Maaf : Selalu minta maaf bila telah berbuat salah pada orang tua
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Fokus

IMPLEMENTASI PENGAJARAN DI LPF  
Bagaimana implementasi pengajaran di LPF Surabaya mulai KB-TK, SD dan SMP terkait QA berbakti kepada kedua orang tua? 

Berikut komentar kepala sekolah KB-TK, SD dan SMP Al Falah di bawah naungan Lembaga Pendidikan Al Falah Surabaya.

Drs Sodikin MPd, Kepala Sekolah SMP Al Falah
“Guru Harus Bersikap Sebagai Orang Tua Siswa 
di Sekolah” 

Pendidikan di LPF Surabaya salah satunya di SMP 
Al Falah salah satu misinya harus menciptakan lulusan 
yang menghormati kedua orang tua. Selain itu, lembaga 
pendidikan ini juga harus membentuk anak-anak bisa 
cinta atau menghormati sesama. ‘’Institusi ini dengan 
menyandang nama Al Falah merupakan beban tersendiri. 
Dengan nama itu, maka para orang tua memasukan 
anaknya sekolah di sini tentunya  dengan harapan tinggi 
anak-anaknya bisa lulus sekolah selain pintar, juga harus 
berbakti kepada kedua orangg tua dan sholeh. Amanah ini 
harus kita jalankan,’’ katanya

Implementasi  pengajaran siswa agar berbakti kepada orang 
tua salah satunya sikap guru harus dijadikan contoh. Guru harus 
bisa menjadi orang tua para siswa di sekolah. ‘’Saat sholat, kita 
harus mengajak anak-anak untuk sholat. ‘’Ayo..sholat!’’ Jangan 
lantas mengajak anak sholat, lalu guru sendiri tak sholat. Jadi 
kami juga ikut sholat. Karena anak-anak pasti mencontoh sikap 
para gurunya,’’ katanya.

Dalam mendidik anak-anak, para guru harus ikhlas. Dengan 
demikian, pelajaran khususnya berbakti kepada orang tua yang 
diberikan guru kepada para siswa bisa dicerna dengan baik. ‘’Bila 
mengajarnya ikhlas, hasilnya yang terlihat pada anak-anak juga 
ikhlas dan memuaskan,’’ katanya.

Dalam pengajaran budi pekerti pada anak-anak, kata 
Sodikin, terapkanlah “Copete Cela’an Hu”. Artinya, co = berikan 

contoh. Bila para guru sudah memberikan contoh, 
namun anak-anak tetap tak melakukannya maka kasih 

dia pe = perintah. Bila perintah belum 
juga mempan, maka terapkan te = tegur 
anak-anak. Bila teguran tak mempan 
baru terapkan ce = cela dia. Cela juga 
tak mempan terapkan La = larangan. 
Larangan juga tak mempan baru terapkan  
an = ancaman. Bila ancaman tak mempan  
baru diterapkan Hu = yakni hukuman. 
Jadi hukuman baru diterapkan setelah 
menjalani beberapa tahapan. Jadi 
jangan gampang memberikan hukuman 
pada anak tapi lalui dulu tahapan-
tahapannya,’’ kata Ustadz Sodikin.

Dalam mata pelajaran, berbakti 
kepada orang tua diaplikasikan pada 
mata pelajaran Agama Islam dan 
ahklak. Dalam mata pelajaran lainya, 
juga disisipkan nilai-nilai Islam. 
‘’Misalkan pelajaran Bahasa Inggris juga 
disisipkan nilai-nilai Islam, khususnya 
berbakti kepada orang tua atau 
menghormati sesama,’’ katanya. Dalam 

dua tahun terakhir ini, pihaknya kata Sodikin memberikan 
pelajaran Bahasa Jawa kepada anak-anak. Mengapa Bahasa 
Jawa? Karena, dalam pelajaran Bahasa Jawa ada tiga tingkatan 
dalam berbahasa. ‘’Misalkan kalau kita bicara kepada orang 
tua, kita harus menggunakan krama inggil. Dengan pengajaran 
bahasa Jawa, diharapkan anak-anak bisa berbicara santun dan 
lebih menghormati kepada orang tua,’’ katanya.

Tapi semua pendidikan pada anak tersebut kata Ustadz 
Sodikin tak berhasil bila tak didukung oleh orang tua atau wali 
murid. ‘’Karena itu butuh kerjasama yang kompak antara orang 
tua dan guru untuk mendidik anak agar bisa menjadi anak yang 
berbakti kepada Allah, orang tua dan guru serta menghormati 
sesama,’’ ujar ustadz Sodikin.

Karena itu, lembaga ini merupakan wadah membentuk 
karakter anak-anak sesuai tujuan tersebut, yakni hormat 
kepada orang tua, pintar dan sholeh. ‘’Namun pengajaran 
dalam pembentukan karakter anak seperti itu tak berhasil 
bila kami yang menjalankannya sendiri. Pengajaran sukses, 
bila kami dibantu orang tua dalam pembentukan karakter 
anak tersebut,’’ katanya.

‘’Orang tua tak bisa menyerahkan semua pendidikan 
anak ke pihak sekolah. Namun, orang tua juga harus 
berpartisipasi dalam pembentukan karakter anaknya 
di rumah. Itu karena, sebagian besar waktu anak kalau 
ditotal...ya..di rumah,’’ tambahnya.

Samakan Visi : Pertemuan wali murid sebagai sarana

untuk menyamakan  visi sekolah dan orang tua



Edisi 37  I  XII  I 2009   I    7

IS
SN

 : 
20

85
-2

18
5

Edisi 37  I  XII  I 2009   I    7

IS
SN

 : 
20

85
-2

18
5

IS
SN

 : 
20

85
-2

18
5

IS
SN

 : 
20

85
-2

18
5

IS
SN

 : 
20

85
-2

18
5

  Syamsul Huda, SQ,  Kepala Sekolah SD Al Falah
“Ustadz-Ustadzah Harus Jadi Suri Tauladan Anak”

Para ustad-ustadzah SD Al Falah menurut Ustadz 
Syamsul  mengajarkan anak-anak birul walidain, yakni 
berbuat baik kepada kedua orang tua adalah suatu 
keharusan. Anak-anak diajarkan harus patuh terhadap 
perintah orang tua. Implementasinya, anak-anak harus 
diberikan contoh bagaimana menghormati kedua orang 
tua. ‘’Contoh itu ada pada diri ustad dan ustadzah. Mereka 
harus memberi suri tauladan baik kepada anak-anak. Jadi 
kami harus mengajar atau menghadapi anak-anak dengan 
kasih sayang bukan dengan amarah. Dengan demikian, 
anak-anak bisa mencontoh perbuatan  kami. Mereka juga 
akan berbuat kasih sayang kepada kedua orang tuanya,’’ 
kata Syamsul.

Hubungan ustad-ustadzah dengan anak-anak harus 
akrab. Namun meski akrab, para ustad-ustadzah harus bisa 
memosisikan diri, bahwa mereka tetap sebagai pendidik 
dan anak-anak sebagai anak didik. Dengan demikian, 
dalam hubungan itu masih terbina saling menghormati. 
‘’Sebagai pendidik, kami  tak boleh berbuat semena-mena 
terhadap anak-anak karena ada kasih sayang.  Begitu juga, 
anak-anak juga harus menghormati para gurunya sebagai 
bukti kasih sayang itu,’’ katanya. 

‘’Implementasi pada mata pelajaran,  menghormati 
kedua orang tua ada pada pelajaran antara lain sholat, 
akhlak dan PKN. Pada pelajaran tersebut, anak-anak tak 
hanya diajarkan menghormati kedua orang tua, tapi juga 
harus menghormati kemajemukan budaya di sekitarnya, 
termasuk di antaranya hormat terhadap sesama manusia 
yang berbeda agama dan sukunya dengan anak-anak. 
Dengan rasa hormat itu, maka tercipta kedamaian di 
bumi ini. Kedamaian; aslamah, karena itulah tujuan Islam 
sebenarnya,’’ tambahnya.

Selain itu, anak-anak juga diajarkan kasih sayang 
terhadap tumbuh-tumbuhan dan hewan. Pengajaran itu 
ada pada pelajaran IPA. ‘’Dari pelajaran itu, anak-anak bisa 
mempelajari siklus kehidupan hewan dan tumbuhan. Dari 
situ, mereka bisa menghargai hewan dan tumbuhan dan 
tahu kebesaran Allah SWT. Dengan demikian, mereka juga 
harus menyayangi hewan  dan tumbuhan juga,’’ katanya.

Siti Fauziah, SPd,Kepala Sekolah KB-TK Al Falah
‘’Biasakan Anak Berbuat Baik Sejak Dini”

Pembelajaran berbakti kepada orang tua adalah suatu 
keharusan. Karena itu sejak usia dini, anak-anak harus dibentuk 
karakternya dengan baik, khususnya menghormati orang tua.
Karena itu, guru harus menjadi suri tauladan baik bagi anak-anak. 
‘’Guru harus mengajari anak-anak dengan penuh kasih sayang. 
Sebaliknya, anak-anak akan berbuat kasih sayang terhadap orang 
tuanya,’’ ujar Ustadzah Siti Fauziah.

Karena itu, pembiasaan berbuat baik juga diterapkan pada 
anak-anak. Berbuat baik itu tak hanya kepada orang tua tapi 
juga anak-anak. ‘’Di sekolah ini, kami membiasakan anak-anak 
mengucapkan empat kata dalam kehidupan sehari-sehari. Empat 
kata itu, tolong, terima kasih, maaf dan permisi.

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

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

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

anak-anak tersebut. 
‘’Semua kegiatan itu untuk menumbuhkan di antaranya 

rasa taqwa kepada Allah SWT, berbakti kepada orang tua dan 
percaya perdiri pada anak. Semua itu diperlukan bagi anak-
anak bila nanti menjadi khalifah di lingkungannya,’’ katanya. 
(ruf/berbagai sumber) 

Baca Cerita: Pengajaran akhlak bisa melalui buku cerita

Kasih Sayang :
Mengajar harus dg kasih sayang
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(Cerita) Ibuku hanya mempunyai 
satu buah mata,  aku membencinya, 
dia sangatlah memalukan, dia bekerja 
memasak di sekolah untuk membantu 
menafkahi keluarga. Pada suatu hari 
ketika aku di Sekolah Dasar, ibuku 
datang menghampiri dan menyapaku, 
aku sangat malu. Beraninya dia 
melakukan hal ini padaku, aku 
mengingkarinya, memandangnya 
dengan penuh kebencian, lalu aku 
berlari menjauhinya.  Hari berikutnya 

Kewajiban Berbakti
Kepada Orang Tua

di sekolah salah satu teman kelasku 
berkata,”EEEE, Ibumu hanya punya satu 
mata, ya!” Aku berusaha mengubur 
gejolak perasaanku. Kemudian aku 
mencari ibuku untuk menumpahkan 
segalanya.  Lalu hari itu aku memakinya 
dengan berkata, “Kalau kamu hanya 
membuatku malu, kenapa kamu tidak 
mati saja? Ibuku hanya diam seribu kata. 
Aku bahkan tidak mau berpikir kedua 
kali atas apa yang telah ku ucapkan, 
karena aku sangat marah kepadanya..

Aku melupakan perasaannya, aku segera 
keluar dari rumah, aku belajar sangat 
giat, agar punya kesempatan untuk 
belajar ke Jakarta.

Beberapa tahun setelah aku sukses 
di Jakarta, kemudian aku menikah. Aku 
membeli rumah dengan keringatku 
sendiri. Lalu aku punya beberapa 
anak, aku sangat bahagia dengan 
hidupku. Suatu hari, ibuku datang 
mengunjungiku. Dia tidak pernah 
bertemu denganku selama beberapa 
tahun dan bahkan dengan cucunya. 
Ketika dia berdiri di depan pintu, anakku 
menertawakannya. Aku berteriak keras 
kepadanya, “Beraninya kamu datang 
kerumahku dan menakuti anakku, pergi 
dari sini, sekarang!” Melihat hal ini, ibuku 
menjawab dengan lemas, ”Oh, maafkan 
saya, saya mungkin salah alamat,” 

Suatu hari, datanglah undangan 
reuni sekolah datang kerumahku. 
Kemudian aku berbohong pada istriku 
bahwa aku akan pergi untuk urusan 
bisnis. Setelah acara reuni, aku pergi 
ke sebuah gubuk tua hanya untuk 
mengusir rasa keingintahuanku, 
tetanggaku berkata bahwa ibuku 
telah meninggal, akupun tidak 
meneteskan airmata. Tetanggaku 
memberi sepucuk surat yang dititipkan 
ibu untukku, “Anakku tersayang, ibu 
selalu memikirkanmu setiap saat, Ibu 
sangat senang ketika mendengar kamu 
datang pada acara reuni, tetapi Ibu tidak 
mampu bahkan untuk bangkit dari 
tempat tidur untuk melihat wajahmu, 
maafkan Ibu yang selalu membuat kamu 
malu hingga sekarang. Dulu ketika kamu 
masih sangat kecil, kamu mendapat 
kecelakaan yang membuatmu 
kehilangan mata. Sebagai seorang ibu, 
aku tidak tega melihat  anakku tumbuh 

Ruang LPF

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

Kasih Ibu :  Apapun akan dilakukan Ibu
untuk kebahagiaan anaknya
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hanya dengan satu mata. Lalu….. Ibu 
memberikan mata ibu padamu. Ibu 
sangat bangga ketika  anakku mampu 
melihat dunianya yang baru, di tempat 
ini, dengan mata yang ibu berikan, 
dengan segenap cintaku padamu… 
IBUMU…

Pembaca yang budiman, setelah 
membaca kisah di atas tentu perasaan 
kita menjadi  bercampur aduk, 
bayangkan jika hal itu terjadi pada 
kita dan anak-anak kita (naudzubillahi 
mindzalik). Kita tentu sangat tidak 
menginginkan anak-anak kita bersikap 
seperti itu kepada kita.

Oleh karena itu jauh-jauh hari 
Lembaga Pendidikan Al Falah Surabaya 
mencoba mengantisipasi agar setiap 
anak didiknya mempunyai sikap yang 
baik kepada kedua orang tuanya. Sikap 
berbakti kepada orang tua tersebut 
dituangkan dalam Jaminan kualitas 
setiap lulusannya yang disertai dengan 
program dan kegiatan penunjangnya. 

Mengapa kita harus berbakti kepada 
kedua orang tua (Birrul Walidain)? 

1.  Amal yang paling dicintai disisi 
Allah SWT

 Sebagaimana dalam hadis yang 
diriwayatkan oleh Abdur Rahman 
Abdillah Ibnu Mas’ud ra “Aku pernah 
bertanya kepada Nabi SAW amal 
apa yang paling di cintai disisi Allah? 
”Rasulullah bersabda “Shalat tepat 
pada waktunya”. Kemudian aku tanya 
lagi “Apa lagi selain itu?”, Bersabda 
Rasulullah “Berbakti kepada kedua 
orang tua”, Aku tanya lagi “ Apa 
lagi ?”, Jawab Rasulullah, “Jihad 
di jalan Allah”. Dikisahkan bahwa 
Rasulullah pernah menolak salah 
seorang sahabat untuk berjihad di 
jalan Allah karena belum mendapat 
ridha orang tua. Akhirnya Rasulullah 
memerintahkan sahabat tersebut 
untuk segera pulang memperbaiki 
hubungan dengan kedua orang 
tuanya.

2.  Bakti kepada orang tua bukanlah 
merupakan suatu balas budi

 Seseorang anak tidak akan dapat 
membalas jasa kedua orang tua. 
Sebagaimana dalam hadis “Tidak 
akan dapat membalas seorang anak 
kepada orang tuanya melainkan 

anak itu mendapatkan orang 
tuanya sebagai hamba sahaya 
lalu dia membelinya kemudian 
memerdekakannya”.

3.  Prioritas untuk mendapat 
perlakuan yang lebih baik ialah 
ibu

 Dikisahkan seorang sahabat bertanya 
kepada Rasulullah “Siapakah yang 
lebih berhak diantara manusia 
yang paling harus aku perlakukan 
secara baik?” menjawab Rasulullah 
“Ibumu” Bertanyalah lagi sahabat 
tsb “Siapalagi Ya Rasulullah?” 
Menjawab Rasulullah  “Ibumu” 
Bertanyalah lagi sahabat tsb 
“Siapalagi Ya Rasulullah?” Jawab 
Rasulullah  “Ibumu” Bertanyalah 
lagi sahabat tsb “Siapalagi Ya 
Rasulullah?”  Barulah Rasulullah 
menjawab “Bapakmu”. Dalam Qs. 
31:14 Allah memerintahkan kepada 
manusia untuk berbuat baik kepada 
kedua orang tuanya, terutama pada 
ibunya yang telah mengandung dan 
menyusuinya.

4.  Berbakti kepada orang tua 
dibarengi dengan ibadah kepada 
Allah SWT

 Qs. Al Israa’ ayat 23 Allah 
memerintahkan untuk beribadah 
kepada-Nya dan berbuat baik 
kepada kedua orang tua, melarang 
berkata “ah” dan membentak kepada 
keduanya. Ayat ini mengartikan 
bahwa berbakti kepada orang tua 
sama wajibnya dengan ibadah 
kepada Allah SWT.

Unsur-unsur Birrul Walidain
Seorang anak ketika ingin berbakti 

kepada kedua orang tuanya harus 
bersikap atau berakhlak yang terkait 
dengan unsur-unsur Birrul Walidain . Jika 
unsur-unsur tsb tidak terpenuhi maka 
hukukul walidain (durhaka kepada orang 
tua). Unsur-unsur Birrul Walidain yaitu:

1. Menjaga dan memelihara 
ucapannya 

 Seorang anak hendaknnya menjaga 
dan memelihara ucapannya 
dihadapan orang tua, terlebih 
bagi mereka yang sudah berusia 
lanjut jangan sampai perkataan 
atau perbuatannya menyinggung 
perasaan mereka, sebagaimana yang 

dijelaskan Allah dalam Qs.17 : 23. 
2.    Merendahkan diri dengan penuh 

kasih sayang
 Sikap bahasa tubuh seorang anak 

tidak boleh membusungkan dada 
terhadap orang tua melainkan 
merendahkan diri kepada keduanya 
dengan penuh kasih sayang dan 
mendoakan mereka agar keduanya 
dikasihi Allah sebagaiman mereka 
mengasihinya waktu kecil. Hal ini 
diperintahkan Allah SWT dalam Surat 
Al Israa’ ayat 24.

3.    Taat  dan akrab
 Akhlaq seorang anak yang taat dan 

kedekatan serta keakraban terhadap 
orang tua. Walaupun mungkin 
ketidaktaatan seorang anak kepada 
orang tua karena permasalahan yang 
sangat syar’i (prinsip) tetapi sikap 
mushahabah (keakraban) tetap harus 
dilakukan karena itu merupakan hak 
orang tua, Allah menjelaskannya 
dalam Qs. 31:15. 

4.   Tetap berbakti walaupun sudah 
meninggal

 Tetap berkewajiban berbakti kepada 
orang tua setelah kedua meninggal 
dunia. Dalam surat An Anjm ayat 
39-41 bahwa Allah SWT memberikan 
kesempatan kepada orang tua yang 
meninggal dunia masih memiliki 
simpanan amal kebaikan yang 
dapat diperoleh dari anak-anak 
yang sholeh dan sholeha. Dalam 
suatu hadist dikisahkan bahwa 
suatu ketika datang seseorang 
menghadap Rasulullah SAW 
kemudian berkata “Ya Rasulullah 
apakah masih ada kesempatan untuk 
berbakti aku kepada orang tuaku 
setelah keduanya meninggal dunia?” 
Rasulullah dengan tegas menjawab 
“Ya, masih ada”. Ada 5 hal yang harus 
dijalankan setelah kepada seorang 
anak agar berbakti kepada orang tua 
yang telah meninggal :
a.  Berdo’a untuk keduanya.
b.  Memohonkan ampun keduanya
c. Melaksanakan janji-janjinya.
d. Memuliakan teman-teman 

keduanya.
e.  Silaturrahmi kepada orang-

orang yang tidak ada hubungan 
silaturahmi kecuali melalui 
wasilah kedua orang tua.
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Dra.Hj.Sumi Rahayu, M.M.
(Sekretaris Eksekutif LPF)

Ruang LPF

Seringkali kita berpikiran bahwa 
keberhasilan dan kebahagian 
yang kita raih dalam hidup ini 
adalah buah dari kerja keras, 

kecerdasan, dan kesempatan yang kita 
miliki. Kesombongan membuat diri kita 
merasa hanya kitalah yang mempunyai 
andil besar atas keberhasilan yang 
kita raih. Tidak banyak manusia yang 
menyadari bahwa doa kedua orang 
tua dan campur tangan Allah juga 
mempunyai peran atas kesuksesan 
tersebut.

Ajaran Islam telah menempatkan 
orang tua pada posisi yang sangat mulia 
” Ridho Allah terletak pada Ridho orang 

Rahasia Allah Dibalik 
Perintah  Berbakti
Kepada Orang Tua

untuk tujuan itu. Namun, ketika Allah 
‘menggandengkan’ antara kewajiban 
menghamba kepada-Nya, dengan 
kewajiban berbakti kepada orang tua, 
hal itu menunjukkan bahwa berbakti 
kepada kedua orang tua memang 
memiliki tingkat urgensi yang demikian 
tinggi, dalam Islam. Kewajiban itu 
demikian ditekankan, sampai-sampai 
Allah menggandengkannya dengan 
kewajiban menyempurnakan ibadah 
kepada-Nya. 

Secara naluri orang tua dengan 
suka rela mau mengorbankan segala 
sesuatu untuk memelihara dan 
membesarkan anak-anaknya dan anak 

mendapatkan 
kenikmatan serta 
perlindungan 
sempurna dari 
kedua orang tuanya. 
Oleh karenanya 
seorang anak 
harus diingatkan 
tentang kewajiban 
mereka terhadap 
orang tuanya, yang 
sepanjang umurnya 
dengan berbagai 
kesulitan dihabiskan 
untuk mereka, serta 
mengorbankan 
segala yang ada 
demi kesenangan 
dan kebahagiaan 
mereka. Maka 
berbuat baik kepada 

kedua orang tua menjadi keputusan 
mutlak dari Allah dan ibadah yang 
menempati urutan kedua setelah 
beribadah kepada Allah: “Jika salah 
seorang di antara keduanya atau kedua-
duanya sampai berumur lanjut dalam 
pemeliha-raanmu”. (QS:Al-Isra’: 23) 
Allah Ta’ala berfi rman: “Maka sekali-kali 
janganlah kamu mengatakan kepada 
keduanya perkataan “ah” dan janganlah 
kamu membentak mereka”.

Seakan-akan Allah berfi rman; 
Bersopan santunlah kamu kepada 
orang tua! Dengan demikian ayat 
tersebut mengajarkan sikap sopan 
agar seorang anak tidak menunjukkan 
sikap kasar serta menyakitkan hati atau 
merendahkan kedua orang tuanya. 

Allah Ta’ala berfi rman: “Dan 
ucapkanlah kepada mereka perkataan 
yang mulia”. Ini tingkatan yang lebih 
tinggi lagi yaitu keharusan bagi anak 
untuk selalu mengucapkan perkataan 
yang baik kepada kedua orang tua dan 
memperlihatkan sikap hormat serta 
menghargai. 

Allah Ta’ala juga berfi rman: “Dan 
rendahkanlah dirimu terhadap mereka 
berdua dengan penuh kasih sayang”.

Allah Ta’ala berfi rman: “Dan 
ucapkanlah: “Wahai Tuhanku kasihilah 
mereka keduanya, sebagaimana mereka 
berdua telah mendidik aku waktu kecil”. 
(QS:Al-Isra’:224). 

Penyebutan kondisi masa kecil yang 
lemah yang membutuhkan perawatan 
dari kedua orang tua mengingatkan 
kepada kondisi yang sama yang sedang 
dialami orang tua tatkala menginjak 
lanjut usia yang selalu membutuhkan 
kasih sayang dan perawatan semisal. 
Allah Ta’ala berfi rman: “Dan Kami 
perintahkan kepada manusia (berbuat 
baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; 
ibunya telah mengandungnya dalam 
keadaan lemah yang bertambah-
tambah, dan menyapihnya dalam 
dua tahun.” (QS:Luqman:14).Al-Bazzar 
meriwayatkan hadits dari Buraidah 
dari bapaknya bahwa ada seorang 
lelaki yang sedang thawaf sambil 
menggendong ibunya, lalu dia bertanya 
kepada Nabi SAW “Apakah dengan ini 
saya sudah menunaikan haknya?” Beliau 
menjawab: “Belum! Walaupun secuil”.

Lalu memohonlah kepada Allah 
agar bisa memberi belas-kasih kepada 

tua, dan murka Allah ada pada murka 
orang tua”.

Karena itu Allah menegaskan dalam 
fi rman-Nya:

 “Allah telah menetapkan agar kalian 
tidak beribadah melainkan kepada-Nya; 
dan hendaklah kalian berbakti kepada 
kedua orang tua” (QS. Al-Israa : 23)

Penghambaan diri kepada Allah, 
jelas harus lebih diutamakan. Karena 
manusia diciptakan memang hanya 
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mereka berdua,karena hanya Dialah 
yang mampu membalas semua kebaikan 
orang tua dengan sempurna yang tidak 
mungkin dilakukan oleh sang anak. 
Rasulullah SAW bersabda: “Tiga macam 
doa yang pasti terkabulkan;doa orang 
tua untuk anaknya, doa orang musafir 
dan doa orang yang teraniaya”.(Silsilah 
Al-Ahadits Ash-Shahihah, Al-Albani).

Allah Ta’la berfirman: “Dan Kami 
wajibkan manusia (berbuat) kebaikan 
kepada dua orang ibu-bapaknya. Dan 
jika keduanya memaksamu untuk 
mempersekutukan Aku dengan sesuatu 
yang tidak ada pengetahuanmu 
tentang itu, maka janganlah kamu 
mengikuti keduanya”. (QS:Al-Ankabut: 
8). Oleh karenanya seorang anak 
wajib mencintai, menghormati dan 
memelihara orang tuanya walaupun 
keduanya musyrik atau berlainan agama.

Imam Muslim meriwayatkan dari 
Abu Hurairah bahwa seorang laki-laki 
datang kepada Rasulullah SAW meminta 
izin untuk ikut serta berjihad, maka 
beliau bertanya:”Apakah kedua orang 
tuamu masih hidup? Dia berkata: “Ya, 
masih hidup”. Beliau bersabda: “Maka 
berjihadlah dalam (menjaga) keduanya”. 
(Shahihul Jami’) Dari Abdullah Ibnu 
Mas’ud berkata: Saya bertanya kepada 
Rasulullah SAW : Apakah amal yang 
paling dicintai Allah? Beliau menjawab: 
“Shalat pada waktunya.” Saya bertanya: 
“Lalu apalagi?” Beliau bersabda: “Berbuat 
baik kepada orang tua”. Saya bertanya: 
“Kemudian apalagi?” Beliau bersabda: 
“Jihad di jalan Allah”. (Muttafaq ‘alaih) . 

Contoh orang-orang yang 
berbuat baik kepada orang tua antara 
lain;cerita tiga orang yang terjebak 
dalam gua, di antara mereka ada yang 
mengatakan:”Tidak ada cara yang 
mampu menyelamatkan kalian kecuali 
bertawassul dengan amal shalih kalian. 
Seorang di antara mereka berdo’a: “Ya 
Allah saya mempunyai dua orang tua 
yang lanjut usia dan saya sekeluarga 
tidak makan dan minum di malam 
hari sebelum mereka berdua, pada 
suatu saat saya pernah pergi jauh 
untuk suatu keperluan sehingga saya 
pulang terlambat dan sesampainya 
di rumah saya mendapatkan mereka 
berdua dalam keadaan tidur. Lalu saya 
memerah susu untuk malam itu, tetapi 
mereka berdua masih tetap tidur pulas, 

sementara saya tidak suka jika makan 
dan minum sebelum mereka. Akhirnya 
saya menunggu sambil memegang 
susu hingga mereka berdua terbangun, 
sampai fajar terbit mereka berdua 
baru bangun lalu meminum susu. Ya 
Allah jika perbuatan yang telah aku 
kerjakan tersebut termasuk perbuatan 
ikhlas karena mencari wajahMu, 
maka hilangkanlah kesulitan kami 
dari batubesar ini, lalu batu itu pun 
bergeser dari mulut gua. Imam Muslim 
meriwayatkan hadits dari Abu Hu-
rairah bahwa dia berkata bahwasanya 
Rasulullah SAW bersabda: “Celakalah, 
celakalah”. Beliau ditanya: “Siapa wahai 
Rasulullah? Beliau bersabda: “Seseorang 
yang mendapati orang tuanya, dan 
salah satu atau keduanya berusia lanjut, 
kemudian tidak masuk Surga”. Dari 
Abdullah bin Umar berkata bahwasanya 
Rasulullah SAW bersabda: “Tiga orang 
tidak masuk Surga dan tidak dilihat 
Allah pada hari Kiamat; Orang yang 
durhaka kepada orang tua, wanita yang 
menyerupai laki-laki dan dayyuts. (HR. 
Ahmad) Urgensi Berbakti Kepada Kedua 
Orang Tua

 Ada sekian banyak bukti, 
bahwa berbakti kepada kedua orang 
tua –dalam wacana Islam- adalah 
persoalan utama dan Allah sudah 
cukup mengentalkan wacana ‘berbakti’ 
itu, dalam banyak firman-Nya, demikian 
juga Rasulullah Shallallahu’alaihi 
Wasallam, dalam banyak sabdanya, 
dengan memberikan ‘bingkai-bingkai’ 
khusus, agar dapat diperhatikan secara 
lebih saksama. Maka kita sebagai anak 
yang berbakti kepada kedua orang tua 
dan sebagai hamba Allah yang taat akan 
perintah-Nya, kita perlu mengingat 
bahwa urgensi dari berbakti kepada 
orang tua adalah sebagai berikut: 

1. Allah ‘menggandengkan’ antara 
perintah untuk beribadah kepada-
Nya, dengan perintah berbuat baik 
kepada orang tua (QS. Al-Israa : 23).

2. Allah memerintahkan setiap muslim 
untuk berbuat baik kepada orang 
tuanya, meskipun mereka kafir (QS. 
Luqmaan: 15). 

3. Berbakti kepada kedua orang tua 
adalah jihad

4. Taat kepada orang tua adalah salah 
satu penyebab masuk Surga

5. Keridhaan Allah, berada di balik 
keridhaan orang tua

6. Berbakti kepada kedua orang tua 
membantu meraih pengampunan 
dosa

7. Berbakti kepada orang tua, membantu 
menolak musibah

8. Berbakti kepada orang tua, dapat 
memperluas rezki

9. Doa orang tua adalah mustajabah
10. Jasa orang tua, tidak mungkin terbalas
11. Durhaka kepada orang tua, termasuk 

dosa besar yang terbesar
12. Orang yang durhaka terhadap orang 

tua, akan mendapatkan balasan ‘cepat’ 
di dunia, selain ancaman siksa di 
akhirat
Inilah hikmah kenapa di dalam 

Al-Qur’an Allah menyebutkan tentang 
berbakti kpd Allah kemudian diiringi 
dengan berbakti kepada kedua orang tua. 
Allah ialah Rabb manusia yang membina 
dan mendidik manusia di atas manhaj-
Nya, maka Allah lah yg berhak untuk 
diagungkan dan dicintai. Demikian juga 
kedua orang tua yang telah mendidik 
kita sejak kecil, maka kita hrs bersikap 
tawadlu’ (merendahkan diri), tauqiir 
(menghormati), ta’addub (beradab) dan 
talattuf (berlaku lemah lembut) dengan 
perkataan dan peruntukan kepada 
keduanya. 
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Lembaga Pendidikan Al Falah 
dengan visi dam misinya 
sejak awal telah berkomitmen 
untuk mewujudkan siswa 

yang berakhlak mulia dan berprestasi. 
Sebagai lembaga yang berdakwah 
dalam pendidikan menyadari bahwa 
pembentukan karakter berakhlak mulia 
sangat penting, untuk itu sejak berdirinya 
di tahun 1989 lembaga ini sangat serius 

dalam pendidikan karakter yang 
sedang dibicarakan sekarang.

Pendidikan karakter merupakan 
usaha sadar dan terencana untuk 
mewujudkan suasana belajar dan proses 
pembelajaran agar peserta didik secara 
aktif mengembangkan potensi dirinya 
untuk memiliki kepribadian, akhlak mulia,, 
dan budi pekerti  sehingga karakter ini 
terbentuk dan menjadi ciri khas peserta 
didik tersebut.

Banyak rumusan tentang karakter dasar 
individu yang menjadi pilar perilaku seperti 
Indonesia Heritage Fondation merumuskan 
9 karakter yaitu; 1) Cinta kepada Allah dan 
semesta beserta isinya, 2) Tanggung jawab, 
disiplin, dan mandiri, 3) Jujur, 4) Hormat 
dan santun, 5) Kasih sayang, peduli, dan 
kerjasama, 6) Percaya diri, kreatif, kerja keras 

dan pantang menyerah, 7) Keadilan 
dan kepemimpinan, 8) Baik, rendah 

hati, 9) Teloransi.  Sedangkan 
Charakter Counts di Amerika 
mengidentifi kasi karakter 
yang pilar adalah, 1) Dapat 
dipercaya (trustworthiness), 
2) Rasa hormat dan perhatian 
(respect), 3) Tanggung jawab 
(responsibility), 4) Jujur 

(fairness), 5) Peduli (caring), 6) 
Kewarganegaraan (citizenship), 7) 

Ketulusan (honesty), berani (courage), 
8) Tekun (diligence) dan 9) Integritas. 
Dari rumusan tersebut sekolah cukup 
mentauladani akhlak Rosulullah 
untuk mewujudkan generasi yang 
berkarakter. Rasulullah SAW bersabda, 

““innama bu’itstu liutammima 
makaarimal akhlaaq”
Sesungguhnya aku  diutus hanyalah 

untuk menyempurnakan akhlak manusia. 
(HR Malik)

Mengapa sekolah harus istiqomah 
dalam pendidikan karakter?  Salah satu 
jawabannya adalah sekolah merupakan 
tempat yang sangat strategis dalam 
pembinaan karakter ini, bahkan nomor 
dua setelah keluarga. Pendidikan karakter 
di sekolah sulit berhasil selama antara 
lingkungan pendidikan siswa baik di 
rumah, di sekolah atau di sekitarnya tidak 
ada kesinambungan dan keharmonisan. 
Karena dalam membentuk siswa atau anak 
yang berkarakter tidak semudah memberi 
nasihat atau perintah, tapi diperlukan 
mujahadah dan kesabaran yang tinggi 
dalam melatihkan dan membiasakan 
perilaku yang baik.  Menurut W. Kilpatrick 
(dalam karakterbangkit.blogspot dan 
krisnamukti.net:2009) menyebutkan 
salah satu penyebab ketidakmampuan 
seseorang  berperilaku baik meskipun 
ia telah memiliki pengetahuan tentang 
perilaku itu (moral knowing) adalah karena 
ia tidak terlatih untuk melakukan kebaikan 
(moral doing). Sehingga kita perlu banyak 
melatihkan dan membiasakan perilaku 
yang terpuji di sekolah, kemudian orang 
tua menindaklanjuti kebisaan terpuji 
tersebut di rumah. 

Wujud pendidikan karakter di sekolah 
selain melalui pembelajaran akhlak dan 
integrasi nilai-nilai Islam pada semua 
mata pelajaran, juga dilakukan kegiatan 
pembiasaan di sekolah antara lain salat 
jamaah, makan bersama, dan disiplin 
diri. Kegiatan pembiasaan ini merupakan 
tindak lanjut dari kegiatan pembelajaran 
dan pelatihan yang dilakukan sekolah. 
Dukungan orang tua di rumah sangat 
berperan dalam keberhasilan pendidikan 
karakter ini, sehingga selain sekolah yang 
harus istiqomah dalam pembentukan 
karakter ini, orang tua pun harus 
istiqomah dalam menindaklanjuti 
program-program sekolah. Tanpa peran 
orang tua pendidikan karakter hanya 
wacana belaka.

Istiqomah
Drs Sodikin MPd,

Kepala Sekolah SMP Al Falah

Istiqoma
Ruang KS

dalam Pendidikan Karakter
Saat ini banyak kalangan pendidik dan masyarakat membicarakan tentang 
pendidikan karakter. Bahkan pada tanggal 3 Maret 2010 tepatnya pada 
pertemuan Rembug Nasional Pendidikan 2010, Mendiknas menyampaikan 
beberapa paradigma diantaranya pentingnya pendidikan yang komprehensif 
atau holistik. Pendidikan harus mampu mengekplorasi seluruh potensi anak, 
baik kekuatan batin, karakter, intelektual, dan fisik. Pak Menteri menekankan 
pada pendidikan karakter perlu mendapatkan perhatian khusus, mulai dari 
jenjang pra sekolah sampai ke perguruan tinggi.

Hormati Guru : Biasakan anak-anak berprilaku karimah
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Album LPF

Dari Acara
Al Falah 

Gathering’ 
Memperingati 

Maulud Nabi 
Muhammad SAW

Mendiknas sendiri 
sebelumnya tercatat 
sebagai salah satu 
pembina Yayasan  

Masjid Al Falah Surabaya. Karena itu, 
pihak LPF tidak asing lagi dengan 
sang menteri. Namun setelah dua kali 
menjabat menteri, kesibukan Pak Nuh 
sangat tinggi.  Dia tidak bisa interaksi 
lagi dengan LPF seperti sebelumnya. 

Acara gathering itu sendiri dimulai 
pukul 06.00. Sekitar 500 pegawai LPF 
beserta keluarganya menghadiri acara 
ini. Mereka berkumpul di halaman SD 
sisi selatan. Mereka mengenakan kaos 
olahraga Al Falah berwarna biru dan 
bertopi.

Tak lama kemudian, Mendiknas Prof. 
DR. Moh. Nuh, DEA tiba di lokasi. Setelah 
berbincang-bincang sejenak dengan 

Dibuka Mendiknas,
Reward Umroh
Sampai Voucher Belanja 

PADA 27 Februari 2010, 
Lembaga Pendidikan Al 

Falah (LPF) Surabaya 
menerima tamu 

besar pada saat acara 
Al Falah Gathering. 
Dia adalah Menteri 

Pendidikan Nasional 
(Mendiknas) Prof. DR. 

Mohammad Nuh, 
DEA. Meski dia tidak 

sempat menyampaikan 
sambutan dan hanya 

memberangkatkan peserta 
jalan sehat, namun para 
pegawai Al Falah cukup 

senang dibuatnya. 

para pimpinan LPF, Dia dipersilakan 
untuk bergabung dengan keluarga 
besar LPF yang sedang bersiap 
mengikuti jalan sehat. 

 ‘’Dengan mengucapkan 
Basmalah, jalan sehat ini kami 
berangkatkan,’’ kata Pak Menteri 
sambil mengangkat dan 
mengibarkan bendera start. 
Bersamaan itu, para peserta 
mulai berjalan meninggalkan SD 
menyusuri rute jalan sehat yang 
sudah ditetap panitia. 

Usai memberangkatkan 
para peserta, M. Nuh 
meninggalkan LPF menuju ke 
beberapa kota untuk agenda 
pendidikan yang lain. Dia 
kembali sibuk mengurus 
negara sebagai Mendiknas.

Sementara itu, acara 
ganthering terus berlangsung. 

Para peserta jalan sehat sudah 
memasuki fi nish di SD Al Falah Surabaya. Acara 

selanjutnya adalah tausyiah yang disampaikan oleh 
Ustadz Akhyar. Dalam tausyiahnya, dia menjelaskan 
soal makna maulud Nabi Muhammad SAW.

Dalam catatan historis, Maulid dimulai sejak 
zaman kekhalifahan Fatimiyah di bawah pimpinan 
keturunan dari Fatimah az-Zahrah, putri Muhammad. 
Perayaan ini dilaksanakan atas usulan panglima 
perang, Shalahuddin al-Ayyubi (1137M-1193 M), 
kepada khalifah agar mengadakan peringatan hari 
kelahiran Muhammad.

Tujuannya adalah untuk mengembalikan 
semangat juang kaum muslimin dalam perjuangan 
membebaskan Masjid Al-Aqsha di Palestina 
dari cengkraman kaum Salibis. Yang kemudian, 
menghasilkan efek besar berupa semangat jihad umat 
Islam menggelora pada saat itu.

Secara subtansial, perayaan Maulid Nabi 
adalah sebagai bentuk upaya untuk mengenal akan 
keteladanan Muhammad sebagai pembawa ajaran 
agama Islam. Tercatat dalam sepanjang sejarah 

Mendiknas, saat memberangkatkan  peserta jalan sehat di LPF Surabaya
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Album LPF

Muhammad secara 
manusiawi adalah 
manusia biasa seperti 
kita, tapi dia adalah 
sebagai manusia 
pilihan sebagai nabi 
dan rasul diutus oleh 
Allah.

Berangkat dari itu semua, 
Maulid Nabi harus dimaknai sebagai 
transformasi jati diri Muhammad 
yang selalu hadir mewarnai dan tetap 
menjadi panutan kita. Allah swt. 
berfi rman, “Sesungguhnya telah ada 
pada (diri) Rasulullah itu suri teladan 
yang baik bagimu (yaitu) bagi orang 
yang mengharap (rahmat) Allah dan 
(kedatangan) hari kiamat dan dia 
banyak menyebut Allah.” (al-Ahzab:21)

Maulid merupakan momentum 
yang sangat tepat untuk melakukan 
refl eksi bagi umat dalam berbagai 
aspek sosial, mulai dari politik, budaya, 
ekonomi, bahkan agama di bawah 
pimpinan sosok Muhammad sebagai 
sosok pemimpin ideal dan patut 
diteladani.

Dalam konteks ini, Maulid harus 
diartikulasikan sebagai salah satu 
upaya transformasi diri atas kesalehan 
umat. Yakni, sebagai semangat baru 

kehidupan, bahwa Nabi Muhammad 
adalah pemimipn besar yang sangat luar 
biasa dalam memberikan teladan bagi 
umatnya.

Maka wajar, jika John Ketter 
melalui buku monumentalnya The 
Vision of Islam menempatkan seorang 
Muhammad pada rangking pertama 
di antara beberapa para pemimpin 
besar berpengaruh di dunia. Tidak ada 
yang mampu menyaingi dalam retorika 
kepemimpinannya, terutama dalam 
menyatukan peradaban umat manusia 
di dunia.

Dalam buku itu juga, disebutkan 
seorang pemimpin harus mempunyai 
visi dan misi ideal. Kesemuanya mampu 
diimplementasikan sebaik mungkin, visi 
Muhammad adalah membawa ajaran 
agama Islam yang bisa mengubah 
paradigma orang-orang jahiliyah saat 
itu. Sedangkan misinya, menolong dari 
alam kegelapan menuju ke arah jalan 
benar hingga mampu mempengaruhi 
kehidupan di berbagai sektor (rahmatan 
lil-alamin), membentuk karakter manusia 
berakhlaq al-Karimah.

Sangat tepat statemen Imam 
al-Busyairi mengatakan “Muhammad 
adalah manusia biasa, tapi tidak seperti 
manusia biasa pada umumnya”. Artinya, 

untuk membangun nilai-nilai 
profetik agar tercipta masyarakat 
madani (Civil Society) yang 
merupakan bagian dari demokrasi 
seperti toleransi, transparansi, anti 
kekerasan, kesetaraan gender, cinta 
lingkungan, pluralisme, keadilan 
sosial, ruang bebas partisipasi, dan 
humanisme.

Setelah acara tausyiah adalah 
pembagian reward (hadiah) 
umroh gratis dari LPF untuk empat 
karyawan teladan. ‘’Karyawan 
yang memperoleh hadiah ini tentu 
dikaitkan dengan masa kerja dan 

loyalitasnya pada LPF,’’ kata salah satu 
pimpinan LPF.

Selain reward umroh, ada juga 
reward masa kerja yang diberikan 
kepada pegawai yang sudah 20 tahun 
bekerja di LPF Surabaya. Bagi para 
karyawan yang belum memperoleh 
reward tidak perlu bersedih. karena hari 
itu, LPF juga membagi-bagikan voucher 
belanja yang nilainya cukup besar 
kepada seluruh pegawainya. (ruf )

Peraih Reward 20 Tahun

1. Nur Anisah
2. Drs. Imam Muzanni
3. Drs. Sujiono, M.Pd.I.
4. Drs. Sunarno
5. Dra. Yuliati

Peraih Reward Umroh

1. Drs. Zainuril Huda
2. Murtiningsih, S.Pd.
3. Siti Maryam, S.Pd.
4. Siti Assuroiyah
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Sejak kecil kita sudah 
mempelajari Islam, sehingga 
kita memiliki pemahaman 
tentang Islam seperti sekarang 

ini, apakah dengan pemahaman yang 
kita miliki ini, kita sudah merasa cukup? 
Tentu tidak, kita tidak boleh berhenti 
untuk belajar, kita harus belajar terus 
penambah wawasan kita sehingga 
kita bisa berkembang mengikuti 
perkembangan yang ada, bila kita tidak 
mau berubah untuk maju lebih baik 
maka kita akan tertinggal dan pada 
akhirnya kita akan mati tergilas oleh 
perkembangan zaman itu sendiri.

Kalimat itulah yang disampaikan 
Ustadz Ahmad Arqom pada saat 
memberikan pembinaan kepada 
pegawai Lembaga Pendidikan Al 
Falah Surabaya (Sabtu, 27-3-10) untuk 
memotivasi kepada peserta agar lebih 
bersemangat dan berusaha lebih keras 
sehingga berubah menjadi lebih baik.

“Ada lima type orang dalam 
menghadapi perubahan”, kata beliau, 
yang pertama, Those wich make things 
happen (orang-orang yang membuat 
sesuatu terjadi), orang yang mau 
menerima dan berupaya keras untuk 
mewujudkan perubahan (yang lebih 
baik) itu menjadi kenyataan. Kedua, 
Those who think they make things happen, 
Orang yang berpikir bahwa dialah yang 
menciptakan perubahan itu terjadi 
(ingat bahwa segala sesuatu ini terjadi 
atas kehendak Allah, bukan semata 
karena upaya kita). Ketiga, Those who 
watch things happen, Orang yang hanya 
menjadi penonton atas perubahan itu 

terjadi. Keempat, Those who wonder 
what happened, orang-orang yang 
bertanya-tanya apa yang terjadi, dan 
kelima, Those who did not know anything 
had happened, orang yang sama sekali 
tidak mengerti sesungguhnya apa 
yang terjadi. Nah dari kelima type di 
atas, kita berharap menjadi orang yang 
memiliki type pertama sehingga kita 
menjadi orang yang ikut andil dalam 
menciptakan suatu perubahan dengan 
prestasi dan hasil karya kita.

Masalahnya, bagaimana kita 
bisa menjadi oaring yang memiliki 
type pertama? “Kita harus memiliki 
kepribadian yang ideal bagi seorang 
muslim (Islamic Personality),” tuturnya. 
Untuk mencapai itu, ada lima cara, 
diantaranya: 
1.  Belief (Iman), kita harus memiliki 

keyakinan bahwa kita bisa 
mewujudkan dan menggapai apa 
yang kita inginkan karena dengan 
keyakinan yang kuat akan bisa 
mengubah sesuatu yang tidak 
mungkin menjadi mungkin, “True 
and best bilief for success”. 

2.  Truth Worship, Tekun beribadah 
bagaimanapun kondisinya dan 
dilakukan dengan baik dan ikhlas. 
Ibadah akan bernilai baik bila sesuai 
dengan tuntunan Rasulullah, ikhlas 
(kualitas), dilakukan sebanyak 
mungkin (kuantitas), dan dilakukan 
terus menerus (kontinyu/ istiqomah). 
“Ibadah yang kita lakukan selama 
ini harus bisa menjadi pendorong 
kita sehingga menjadi yang terbaik” 
pesan beliau pada kita. 

3.  Holistic Knowledge, Kita harus memiliki 
kekuatan ilmu. oleh karena itu kita harus 
selalu belajar dan menambah wawasan 
sehingga kita menciptakan karya-karya 
yang luar biasa yang bisa membuat 
perubahan dunia dalam bidang apapun. 
“Jumlah kekayaan yang didapat oleh 
sebuah negara dari sumber daya alam 
yang dimilikinya sangat ditentukan oleh 
jumlah dan kualitas ilmuwan yg mereka 
miliki” ( Paul Zen Piltzer dalam God Want 
You To Be Rich )

4.  Best Performance, kita harus memiliki 
penampilan yang baik, dan 

5.  Best Morality or Character, moral dan 
karakter kita harus yang terbaik agar bisa 
mempengaruhi lingkungan disekitar kita 
menjadi lebih baik. “Sebaik-baik orang 
diantara kalian adalah orang yang bila 
dilihat akan selalu mengingatkan kita 
pada Allah, bila berkata, maka ucapannya 
akan selalu membuat orang lain 
termotivasi untuk beribadah pada Allah, 
dan bila beramal, maka amalannya itu 
akan membuat orang akan bersemangat 
untuk berjuang di jalan Allah.” 
Karakter yang seperti apa yang harus kita 

miliki? Beliau berkata, “Berintegritas tinggi, 
Berani mencoba, ulet dan persisten, Adaptif, 
Jujur, Humble (rendah hati), dan patuh pada 
etika, Hard & smart worker (pekerja keras dan 
cerdas), Punya “can do” attitude, serta Luwes 
berinteraksi. 

Selanjutnya, bagaimana dengan kita? 
Siapkah kita berubah menjadi lebih baik? 
Siapkah kita melaksanakan lima cara di 
atas? Mudah-mudahan kita bisa melakukan 
semuannya dengan keyakinan kita dan 
tentunya atas Ridha Allah SWT. (z)

Seorang Muslim

Edisi 37  I  XII  I 2009   I    15

IS
SN

 : 
20

85
-2

18
5



16    I   Media Pendidikan Al FalahGi
vi

ng
 th

e B
es

t E
du

ca
tio

n 
fo

r t
he

 N
ex

t M
os

le
m

 G
en

er
at

io
n

IS
SN

 : 
20

85
-2

18
5

Album KB-TK

Tidak banyak anak yang tahu 
bahwa di kota Surabaya ada lokasi 
wisata yang bisa dikunjungi untuk 
sekedar melepas lelah. Yang banyak 

diketahui mereka justru yang ada di luar 
kota Surabaya, seperti Malang, Jakarta dan 
Bali. Untuk itulah dengan mengusung tema 
“ Let’s go to Kenjeran beach “ KB – TK Al Falah 
mengajak 125 murid dengan didampingi 
20 guru untuk mengunjungi pantai 
Kenjeran. 

Dengan 
menaiki 3 buah bis 
mereka menuju ke 
pantai ria Kenjeran 
Surabaya. Kostum 
yang digunakanpun 
bermacam-macam, 
ada yang memakai 
baju pantai, ada pula 
yang memakai baju 
nelayan. Kegiatan 
mereka begitu tiba di 
lokasi kegiatan adalah 
mengunjungi sentra 
pemanggangan ikan di 
kenjeran. 

Disana mereka membeli ikan pada para 
pedagang yang ada. Berbagai ikan ada 
disana, ada jenis kakap merah, tengiri, dorang 
dan ikan pari. Masing –masing anak kemudian 
diajak mengenal cara memanggang ikan atau 
yang disebut dengan ikan panggangan.

Tampak tak sabar mereka menunggu 
ikannya matang diatas pemanggangan. “ 
aduh lama ya matang nya, panas lagi kena 
asap “ kata Syafaa Syaifullah, siswa kelompok 
B3, sambil membolak-balik ikannya diatas 
pemanggangan.  “ harus sabar dik, supaya 
matang sampai dalamnya, kalau tidak nanti 

Mbakar Iwak di Kenjeran
mudah basi “ kata bu Julekha, salah seorang 
pedagang ikan. 

Selesai mengunjungi sentra pemanggangan 
ikan, anak – anak itu diajak mengunjungi pantai 
ria Kenjeran. Disana mereka bermain pasir dan 
membentuk sesuai dengan keinginan mereka 
. “ Aku bikin benteng tentara “ seru Rafi  Ilyasa 
dengan penuh semangat. “ aku bikin istana 

putri “ kata Fadila Kamila 
Ismail , tak mau kalah. 

Setelah puas berjalan-
jalan dipinggir pantai, 
dengan menggelar karpet 
plastic, anak-anak diajak 
menyantap hasil olahan 
laut yang mereka beli 
tadi. Selain itu juga 
disediakan ikan asin 
yang telah di goreng. 
“ kenapa asin sekali 
ustadzah “ kata M. 
Daff a Rasendriya 
Al qowy.  Saat 
mencicipi ikan asin 

yang diberikan gurunya. “ 
pengasinan itu dilakukan supaya ikannya 

tidak mudah basi “ kata Aida Yasmin, pada 
Daff a. 

Dengan lahap anak-anak menikmati 
hidangan dari berbagai olahan laut yang sudah 
disiapkan gurunya. “ kami ingin anak – anak 
tahu berbagai makanan khas yang ada di pesisir 
pantai, karena banyak protein yang ada pada 
jenis makanan laut itu” kata Siti Fauziah, S.Pd, 
kepala KB-TK Al Falah, Surabaya, tentang tujuan 
kegiatan ini. “ Selain itu, supaya anak juga tahu 
bahwa di Surabaya, juga ada lokasi wisata yang 
juga menarik untuk dikunjungi “ sambungnya. 
Diakhir kegiatan anak-anak diajak mengunjungi 
gazebo yang ada dianjungan pantai.

Siswa TK sedang membakar ikan di Kenjeran
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Sebagai nara sumber, diundanglah bapak Sukamto 
chief salah satu hotel bintang lima di Surabaya. Sehari 
sebelumnya, anak-anak itu diajak untuk membuat tempe, 
dengan membawa kedelai, guru-guru mengajak anak-

anak mencampur dengan ragi yang sudah disediakan. 
Kegiatan itu sendiri dibagi dalam tiga kelompok. Masing 

–masing berjumlah 40 anak, kelompok A1 dan B1 membuat susu 
kedelai. Sedangkankelompok A2 dan B2 membuat saus tomat, 
dan menyiapkan tomat dan salad untuk menghiasnya. Sedangkan 
kelompok A3 dan B3 membuat burger tempenya. 

Masing–masing kelompok bekerja sama untuk memadukan 
masing-masing hasilnya menjadi menu yang menarik. Untuk 
kelompok Susu kedelai sebagai guru pembimbingnya adalah  

Memasak Burger Tempe,
Kenalkan Menu Sehat

Tema tanaman yang sedang berlangsung di KB-TK Al Falah di pungkasi 
dengan kegiatan memasak dari berbagai olahan kedelai. Dengan 
mengambil tema “ lets cook soy beans” 120 siswa diajak untuk mengenal 
berbagai olahan makanan dengan bahan dasar kedelai. 

ustadzah Nunik Fitriah dan ustadzah Andi 
Hilmi. Ke-40 anak itu diajak bersama-sama 
untuk merendam kedelai yang sudah disiapkan 
lalu memasukkan kedalam blender yang 
sudah disediakan. Setelah itu disaring dan 
dimasak diatas kompor. Saat diajak untuk 
mencicip hasilnya, tidak sedikit anak-anak 
yang ingin tambah susu yang sudah mereka 
buat.”pertamanya agak aneh rasanya, tapi lama-
lama enak” kata Zulfikar Firmanto, salah seorang 
siswa

Sementara di kelompok pembuat saus 
tomat dipandu oleh ustadzah Rina Rahayu dan 
ustadzah Warti, masing-masing anak diajak 
untuk mencuci tomat yang sudah disediakan, 
lalu memasukkan kedalam blender dan 
memasaknya diatas kompor. “ ternyata gampang 
ya bikin saus, nggak usah beli aku sudah bisa 
bikin sendiri “ kata Afifah Zulfah Arifianto, ketika 
ditanya cara pembuatan saus tomat. 

Dibagian pembuatan burger tempe, 
pemandunya langsung dibimbing oleh Chief 
Sukamto. Anak-anak diajak menghaluskan 
tempe yang sudah tersedia, lalu mencampurnya 
dengan bumbu dan membentuknya dalam 
bulatan pipih dan menggorengnya diatas 
kompor. Setelah matang, isi tempe tadi 
dimasukkan kedalam roti dengan diolesi saus 
tomat buatan anak-anak. “ rasanya sih enak, kata 
ustadzah ini perlu dicoba supaya sehat” kata 
Ibnu Dzunnun Al Misri saat mencicipi masakan 
yang sudah jadi. Setelah semua selesai, anak-
anak diajak memakan bersama burger tempe 
dengan minuman susu kedelai.  

“ Kedelai sangat baik untuk perkembangan 
anak, demikian juga dengan buah tomatnya, 
untuk itu kami ajak anak-anak mengenal fariasi 
olahan tempe ini menjadi makanan yang 
disuka “ kata Siti Fauziah, S.Pd, tentang tujuan 
diadakannya kegiatan tersebut. “ selain itu 
kami ingin ajak anak untuk mengenal proses 
pengolahan makanan dari bahan mentah 
sampai terhidang di meja makan “ sambungnya. 
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Dengan mengambil tema 
“ ayo kita selamatkan 
korban bencana 
“  dibuatlah perpaduan 

menarik yang menggambarkan 
bagaimana tim SAR menbantu para 
korban bencana. Kegiatan diawali 
dengan pembacaan ayat suci Al qur-an 
surat    Ar Ruum ayat 41 yang dibacakan 
oleh Emil Fata Fafi an Daff a. Ayat tersebut 

Album KB-TK

Banyaknya bencana yang saat ini menimpa 
masyarakat membuat rasa penasaran siswa 

KB-TK Al Falah Surabaya tentang bagaimana 
cara menolong korban-korban bencana alam 

yang ada. Untuk menjawab rasa ingin tahu itu, 
sebanyak 120 siswa bersama 6 anggota SAR 

mengadakan kolaborasi operet . 

Kenali Cara
Menolong Korban Bencana 

Bersama Tim SAR
menerangkan tentang banyaknya 
bencana yang terjadi karena tingkah 
polah manusia yang merusak alam. 

Setelah pembacaan ayat suci, 
operet pun dimulai. Dengan melibatkan 
25 pemain yang terdiri dari siswa 
kelompok B1 – B3. Dimulai dengan 
penggambaran suasana pedesaan di 
kaki bukit, dimana seluruh penduduknya 
pagi itu mengawali aktivitas masing-
masing. 

Sore harinya, diawali dengan 
turunnya hujan yang terus menerus, 
maka longsorlah bebatuan dan tanah 
dari bukit menimpa desa mereka. Saat 
korban mulai berjatuhan tim evakuasi 
dan regu SAR datang menolong. 

Adegan  demi adegan dibawakan 
dengan penuh penghayatan oleh 
anak-anak. Semula tidak ada anak yang 
mau berperan sebagai korban bencana 
“ nggak mau, ntar aku jadi orang sakit 

“ kata Syafa Saifullah, siswa kelompok 
B3, namun setelah diterangkan oleh Ika 
Maya, guru pembimbingnya bahwa itu 
hanyalah berpura-pura, maka Syafa pun 
mau menjadi korban bencana “ tapi aku 
nggak mau jadi sakit terus ya “ katanya. 

Tim gabungan tim penolong, 
itulah yang terdiri dari tim SAR dibawah 
panduan Hari Purnomo dari tim 
SAR Jawa Timur beserta 4 rekannya 
berkolaborasi dengan 10 siswa TK Al 
Falah merawat korban bencana. “ Begini 
cara merawat orang yang patah tulang 
“ kata pak Hari Purnomo dengan sabar 
pada anak-anak. “ harus hati-hati saat 
membawa ke tandu ya..” sambungnya. 

Anak-anak pun tampak antusias 
dalam kegiatan merawat korban luka 
ini. “ Dengan operet ini kami berharap 
anak tahu bahwa ada profesi mulia 
yang tugasnya membantu korban 
bencana alam “ kata Siti Fauziah, S.Pd, 
kepala KB-TK Al Falah Surabaya, tentang 
tujuan kegiatan puncak tema profesi 
ini. “ Selain itu mereka juga jadi tahu 
bagaimana pertolongan pertama pada 
korban gempa “ sambungnya.  Kegiatan 
diakhiri dengan pengenalan alat –alat 
yang sering digunakan tim SAR dalam 
menolong korban bencana alam.

mau berperan sebagai korban bencana 
“ nggak mau, ntar aku jadi orang sakit 

yang sering digunakan tim SAR dalam 
menolong korban bencana alam.

Adegan: Korban bencana sedang di tolong tim SAR
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Jendela
Keluarga

Ayah :  Kapten CBA H.Darmawan Juliansyah, S.Sos
Pekerjaan :  TNI AD BEKANGDAM V/BRW
Ibu : Mirza Rahmi Rosdiana , S.Psi
Pekerjaan :  Wiraswasta
Nama Ananda :  Dzahwa Alysha Salsabilla Kirana (siswi  TK alFalah 

kelas B1) M. Akbar Dzakwansyah Yusuf 
  (siswa KB-TK alFalah kelas KP)
Alamat :  Jl. Gajah Mada Treem no.3A Surabaya

Ada  2 alasan kenapa kami memutuskan memilih sekolah di 
Lembaga Pendidikan al Falah. Yang pertama, kami percaya 
al Falah mampu mecetak anak-anak pintar dengan landasan 
pondasi iman dan ketaqwaan sebagai modal dasar untuk 

dapat berkompetisi di masa yang akan datang. Alasan kedua, adalah karena 
program pendidikannya yang bermutu dan berkualitas. Dengan sistem 
pengajaran yang sangat jelas dan tidak monoton sehingga anak merasa 
nyaman dan senang. Kegiatan-kegiatan di sekolah selain menambah 
wawasan anak terhadap hal yang baru juga dapat menambah rasa percaya 
diri siswa.  Seperti diadakan munaqosah dan pentas seni. Pentas seni 
bertujuan mengembangkan apresiasi siswa terhadap musik, gerak dan 
lagu.  Karena bagi kami antara IQ,EQ dan SQ dan penyesuaian  diri terhadap  
lingkungan harus berkembang dengan baik.Dan untuk para orang tua 
rutin diadakan parenting skill. Kegiatan tersebut sangat positif dilakukan 
sehingga para orang tua dapat sharing dan menambah wawasan serta 
mempererat tali shilaturahmi antara orang tua dan guru. Yang tak kalah 
pentingnya adalah menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik antara 
pihak sekolah dan orang tua.

Untuk mensinergikan pembelajaran di sekolah dan rumah kami 
biasanya memberikan pengulangan pelajaran dengan aturan “sersan” yaitu 
serius tapi santai sehingga anak tidak merasa bosan dan tertekan. Karena 
kami tidak ingin anak kami kehilangan masa kecilnya, seperti bermain.
Kami juga memberikan reward berupa hadiah dan pujian jika anak kami 

Mencetak
Generasi Islam
yang Istiqomah

mendapatkan nilai yang baik. Tentunya kami juga 
menberikan punishment jika anak kami melakukan 
kesalahan. Hal ini kami lakukan supaya anak kami 
memiliki pribadi yang tidak mudah menyerah.

Kami menanamkan pola kedisiplinan dan 
kemandirian disesuaikan dengan usia anak 
kami. Karena dengan begitu, anak dapat belajar 
menghargai waktu dan dirinya.  Kami berusaha 
memberikan contoh nyata  dan jadwal kegiatan 
yang jelas. Selain itu, anak-anak jug diajarkan 
memilih dan mempersiapkan segala keperluan 
sendiri baik di rumah maupun yang akan 
diperlukan di sekolah. Seperti anak kami Akbar 
belajar memilih sendiri baju yang akan dikenakan 
pada saat mau berangkat ke sekolah. 

Kami juga menerapkan sistem keterbukaan 
dan kepercayaan. Kami ingin anak-anak merasa 
dihargai dan bersemangat dalam mengerjakan apa 
yang diinginkannya termasuk mengembangkan 
kreativitas dan minat anak, salahsatunya di 
bidang musik. Kami percaya dengan bermusik 
anak bisa menjadi kreatif.  Sedangkan untuk 
menumbuhkan kepercayaan dirinya, sejak dini kami 
mengikutsertakan anak-anak kami dalam berbagai 
event baik di sekolah ataupun luar sekolah. Kami 
bersyukur Dzahwa pernah menjuarai lomba bayi 
kreatif  dan Akbar juara harapan II lomba fotogenik. 
Pihak sekolah juga memberikan kepercayaan 
kepada keluarga kami untuk memenangkan lomba 
diantaranya, juara I lomba keluarga berbusana 
serasi, juara III lomba busana Arab terunik dan juara 
III lomba mewarna bersama orangtua. Apapun, 
menang atau tidak selalu kami syukuri sesuai moto 
keluarga kami : Jangan mudah menyerah dan putus 
asa, tetap bersemangat dan berdoa. 

Terkadang kami dan anak-anak juga 
mengalami kebosanan. Untuk mensiasatinya, 
kami refreshing ke tempat favorit kami yakni 
Taman Safari dan berlibur di Malang. Kadang juga 
kami mengadakan refreshing di rumah dengan 
melakukan aktivitas favorit kami yakni mencuci 
mobil bersama. Selain lebih mengakrabkan diri, 
anak kami bisa saling belajar bekerjasama satu 
sama lain. Harapan kami, semoga anak kami 
menjadi generasi Islam yang memiliki pribadi 
istiqomah, pintar, berakhlak mulia, bertanggung 
jawab, santun dan berguna. Amin.
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Siswa kelahiran Malang 26 
juni 2006 ini benar-benar 
mengemaskan. Dengan 
tubuh yang padat berisi dan 

kesan ceria membuat siapa saja ingin 
mendekapnya. Sambil makan nasi 
goreng dan ikan asin kesukaannya ia 
melahap habis sampai bel istirahat 
berakhir. 

Putra pertama pasangan Ingki 
Rinaldi dengan Poppy Febriana ini 
senang bisa sekolah di lembaga 
pendikan al-Falah. Sekolah al-Falah 
diyakini oleh orang tua athar mampu 
mempertahankan kualitasnya sejak 
dulu. ” Sekalipun jauh dari rumah, 
saya yakin al-Falah sekolah yang pas 
buat Athar untuk dididik menjadi 
anak saleh.,” jelas ibunya.

Sekolah yang ada di jalan siak 
tersebut memang termasuk sekolah 
unggulan. Berita-berita seputar 
kegiatan sekolah kerapkali bisa 
dengan mudah disaksikan di media 
massa. ” Sebelumnya, ada sepupu 
yang sekolah di al-Falah.” alasnya.

Selain itu, tidak hanya guru-
gurunya yang sabar dan ramah  
tapi juga fasilitas yang 
disediakan sekolah cukup 
memadai. Ada mainan 
ketangkasan, bersepeda 
bahkan mobil-mobilan. 
” Di sekolah saya paling 
suka main bola dan 
bersepeda,”katanya ceria.

Siswa yang hobby 
nonton fi lm dan pergi 
ke mall serta toko buku 
ini ketika ditanya soal 
cita-citanya kelak, mampu 
menjawab dengan tangkas. 
Apa itu? Ingin jadi pilot. Untuk 
menggapi cita-citanya tersebut, siswa 
yang tinggal di perum Griya Permata 
Gedangan Blok KI 15 Sidoarjo ini mulai 
sejak dini selalu rajin belajar. ” Semoga 
Athar menjadi anak yang berilmu dan 
berakhlak,”harap ibunya.

Ingin Jadi Pilot

Ingin menjadi tentara dan pembuat 
robot. Itulah harapan ke depan 
putra pertama dari dua bersaudara 
pasangan Donny Wiranto  ST dengan 

Budiarti Mikasa Dewi ST ini saat ditanya cita-
citanya. Menjadi tentara yang bisa membuat 
robot  tentu saja cita-cita yang mulia dalam 
pandangan masyarakat. Apalagi jika menilik 
perkembangan IPTEK yang semakin maju. 
“Pasti bisa kalau berusaha, maju terus pantang 
mundur,” begitu moto siswa yang masih duduk 
di kelas B 2 ini, meyakinkan. 

Bagi Adit, biasa ia dipanggil, tidak ada 
yang mustahil dalam hidup, semua bisa diraih 
asal berusaha keras. Apalagi jika ditunjang 
dengan pendidikan yang bermutu. Untuk itu 
siswa yang hobby menggambar, berenang, 
bernyanyi dan membaca ini sengaja memilih 
sekolah al-Falah untuk mendapatkan ilmu 
yang bermanfaat. 

Keinginan itu didukung oleh orang tua 
siswa yang lahir di tahun kabisat, 29 Februari 
2004 di kota Surabaya ini. “ Karena al-Falah 
memberi metode pembelajaran yang  bagus, 
memberi dasar pendidikan formal dan 
agama dengan proporsional. “ ujar sang 
ayah. Selain itu, pendidikan di Al Falah juga 
menyeimbangkan antara intelektual dan moral 
serta mengembangkan potensi siswa secara 
optimal   

“ Semoga Adit menjadi anak yang selain 
cerdas juga memiliki akhlak dan iman yang 
kuat,“ imbuh ibunya. 

Di sekolah, siswa yang senang meluangkan 
waktu dengan pergi ke toko buku ini paling 
suka pelajaran berhitung. Pelajaran yang 
umumnya dianggap sulit, bagi siswa yang 
memfavoritkan makanan sop buntut, opor 
ayam dan roti tawar ini sangatlah mudah.  
Asalkan mau berusaha tanpa putus asa.

Iman Radiyta Wira Adyatma

Ingin menjadi tentara dan pembuat Ingin menjadi tentara dan pembuat I Keinginan itu didukung oleh orang tua 

Menjadi Tentara
dan Pembuat Robot

Athar Atw
a
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Kenia, dia biasa dipanggil. 
Putri pertama dari dua 
bersaudara pasangan 
Zamzam dengan Indah 

Chomsijah ini memang bukan siswa 
biasa tapi luar biasa. Bayangkan, meski 
masih duduk di kelas 5, siswa yang lahir 
di Surabaya 24 april 1999 lalu ini memiliki 
banyak prestasi. Bukan hanya orang 

tuanya yang bangga tapi juga para guru 
dan teman-temannya di sekolah. 

Prestasi itu ia ukir melalui 
kesungguhannya dalam belajar. 

Menurutnya, tidak ada prestasi 
yang muncul dengan tiba-
tiba tapi dimulai dengan rajin 
belajar. “ Takkan sukses bila tak 

berusaha dan belajar,” katanya. 
Apa saja prestasinya? “ Juara II 

lomba puisi berkelompok, juara I 
lomba English reading contest, juara III 

lomba drawing with computer,” ujarnya 
menjelaskan. 

Prestasi yang diraih kenia memang 
tidak jauh dari hobby yang ditekuninya 
seperti menulis, membaca puisi, novel 
traveling dan main computer.  Dari hobby 
tersebut kemampuannya semakin terasah.

Dalam mengisi waktu senggang 
bersama keluarga, siswa yang 
memfavoritkan pelajaran bahasa Arab, 
Matematika dan bahasa Inggris, ini senang 
memanfaatkannya dengan mengunjungi 
berbagai obyek wisata.” Kadang pergi ke 
mal, atau membaca ke toko buku.” 

Bagaimana dengan cita-cita? Ketika 
pertanyaan itu meluncur, Kenia optimis 
menjawab ingin menjadi ilmuwan. 
Apakah seperti Thomas Alfa Edison 
atau Einstein? Tentu saja ilmuwan yang 
beriman dan beraklah mulia serta dengan 
hasil karyanya dapat memberi manfaat 
bagi umat manusia. “ Semoga Kenia 
menjadi wanita yang salehah, pandai 
bergaul dan berguna bagi sesama,”harap 
sang ayah.     

Nampaknya sebutan professor 
cilik layak melekat pada 
siswa kelahiran Surabaya 8 
November 1998 ini. Bagaimana 

tidak, meski masih duduk di kelas 5, Iman, 
ia biasa dipanggil memiliki potensi bagus 
dibidang IPTEK. Salah satunya adalah 
kegemarannya membongkar pasang apa saja 
untuk membuatnya menjadi lebih berguna. 
Barang yang semula tidak terpakai bisa jadi 
lebih manfaat.“ Diwaktu senggang biasanya 
untuk bermain komputer atau membuat 
penemuan dari barang-barang bekas,” 
tuturnya.

Karena itulah., siswa yang gemar 
makanan pizza, sambel, tempe, ini memiliki 
bakat terpendam yang terus dikembangkan 
hingga beberapa prestasi diraihnya. Putra 
pertama pasangan Amien Nugroho dengan 
Rahma Amalia ini sempat meriah prestasi 
bergengsi dibidang IT, diantaranya juara 3 
lomba computer competition (robot) dan 
juara I lomba menggambar.. “Kegiatan di luar 
sekolah saya ikutan les LEGO (robot), selain 
les bahasa Inggris), tambahnya.

Ketika ditanya tentang cita-citanya, 
Iman berharap bisa menjadi profesor atau 
ilmuwan yang berguna bagi masyarakat 

Prestasinya Segudang

Kenia Zora Aprilia

seperti BJ Habibi, mantan presiden 
RI. Tentu saja untuk meraihnya 
harus diawali dengan 
kesungguhan dalam belajar. 
“ Harus berakit-rakit ke hulu 
berenang-renang ketepian, 
bersaki-sakit dahulu 
bersenang-senang 
kemudian.”tuturnya 

Itulah sebabnya, 
orang tua Iman memilih 
sekolah Al Falah sebagai 
tempat berlabuh untuk 
menuntut ilmu. Memilih 
sekolah sefavorit Al-Falah, 
bagi siswa yang senang 
pelajaran Ilmu Pengetahuan 
Alam, Bahasa Indonesia, dan 
shalat akhlak ini bukanlah pilihan 
tapi kewajiban. Dengan sekolah di 
Alfalah, berbagai ilmu yang bermanfaat baik 
akademis, agama maupun non akademis 
dapat diraih. “ Semoga Iman menjadi 
pemimpin umat, rendah hati 
sekaligus berprestasi,” harap 
sang ibu.

Nampaknya sebutan professor Nampaknya sebutan professor N seperti BJ Habibi, mantan presiden 

Profesor Cilik
Muham

m
ad Im

an Razak Rasyidi

Matematika dan bahasa Inggris, ini senang 
memanfaatkannya dengan mengunjungi 

beriman dan beraklah mulia serta dengan 
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Sufi , siswa kelas 8-4 ini biasa 
dipanggil memiliki keyakinan 
penuh terhadap sekolah al 
Falah. “Agar dapat menimba 

ilmu dunia akhirat,”katanya. Putri 
pertama pasangan Muhammad 
Yusuf dengan Aimmaturrodiyah ini 
sengaja menimba ilmu di sekolah 
tersebut karena kredebiltasnya 
yang tidak disanksikan lagi. Selain 
akademis, agama juga menjadi 
prioritas pembelajaraan. Latar 
belakang tersebut juga menjadi 
perhatian utama orang tuanya.”Agar 
punya tauhid dan akhlak yang mulia 
sehinga bisa menjadi anak salehah,’ 
harap sang ayah. 

Kata Nabi, jika seseorang 
ingin menguasai dunia maka ia 
harus tahu ilmu dunia. Jika ingin 
menguasai akhirat maka juga harus 
tahu ilmunya. Di al-Falah  ilmu dunia 
dan akhirat memang sama-sama 
diaplikasikan. 

Untuk kegiatan di luar 
sekolah, sufi  memanfaatkan 

waktunya dengan sebaik 
mungkin. “ membaca, 

main laptop, melukis dan 

kursus bahasa Mandarin.” 
Siswa yang lahir di 

Surabaya 18 Maret 1996 
ini termasuk siswa yang 
berprestasi disekolah. 
Secara akademis, nilainya 
cukup memuaskan. Untuk 
non Akademis, siswa yang 
senang pergi ke toko buku 
ini juga kerap menjadi juara 
dalam berbagai even lomba. 
Diantaranya juara menggambar, 
melukis dan membuat makanan 
tradisional. 

Pelajaran berkaitan 
dengan budi pekerti menjadi 
pelajaran favorit siswa yang 
hobby membuat kue ini. Karena 
pelajaran tersebut memiliki 
hubungan erat dengan kualitas 
seseorang baik di hadapan Allah 
maupun sesamanya. “Pendidikan 
Kewarganegaraan dan shalat 
akhlak adalah paling favorit,” 
ungkapnya. 

Kelak, siswa yang 
megidolakan Rasulullah Saw 

Menimba Ilmu Dunia 
Akhirat di Al Falah

Pencak silat adalah satu diantara olah 
raga dalam negeri yang mendapat 
simpati besar masyarakat. Bukan 
sekedar “perang fi sik”, namun ada 

nilai seni sebagai bagian dari budaya bangsa. 
Rizky Aditya termasuk siswa yang berprestasi 
dibidang itu. Kemampuannya dalam ilmu seni 
bela diri tidak bisa dipandang sebelah mata. 
Para guru dan kawan-kawannya mengakui 
jika siswa kelahiran Surabaya 24 Juni 1996 ini 
memiliki keahlian  dalam olah raga yang kini 
mulai mendapat perhatian dari berbagai Negara 
di dunia. 

Sejumlah prestasi sempat diraihnya.Belum 
lama, siswa yang gemar nasi goreng dan paling 
suka pelajaran matematika di kelas ini, menyabet 
juara ke III ivitasi Tapak Suci tingkat nasional. 
Juara II Invitasi IPSI tingkat kabupaten. Untuk 
meraih prestasi yang membanggakan tersebut 
butuh ketekunan dan latihan tanpa mengenal 
putus asa. 

Rizky Aditya

Di sekolah, siswa yang senang bermain 
musik ini tergolong mudah bergaul. Ketika 
ditanya mengapa memilih al Falah sebagai 
tempat mengasah kemampuannya, dengan 
jelas menjawab, agar mendapat pendidikan dan 
akhlak yang baik. Itu juga yang menjadi alasan 
orang tua memasukkan putrinya ke sekolah 
berbasis agama itu. “ Agar mendapat pendidikan 
yang seimbang antara sains, dasar agama Islam.” 
ujar sang ayah 

 Putra pertama dari dua bersaudara 
pasnagan Teguh Priambodo dengan 
Hasmadaryani ini kelak  bercita cita ingin 
menjadi ahli rancang bangun.” Arsitek,” ujarnya. 
Untuk mengejar cita citanya, Rizky berusaha 
secara maksimal, menggunakan waktu 
semanfaat mungkin. Selain belajar di rumah, 
siswa yang hobby mengidolakan Nabi dan 
Rasul ini juga belajar di rumah dengan banyak 
membaca dan pergi ke toko buku. “Jangan 
pernah menyerah sebelum mencoba,”katanya.

Jago Pencak Silat

ini ingin menjadi seorang ahli 
rancang bangun atau arsitek. 
Untuk menggapainya,berdoa 
dan belajar adalah syarat 
utamanya. “ Terutama doa, 
sebab kekuatan doa untuk 
segala-galanya,” katanya.

Sufi ’ahzsa Sa’diyah Fasbir Haqqa

perhatian utama orang tuanya.”Agar 
punya tauhid dan akhlak yang mulia 
sehinga bisa menjadi anak salehah,’ 
harap sang ayah. 

ingin menguasai dunia maka ia 
harus tahu ilmu dunia. Jika ingin 
menguasai akhirat maka juga harus 
tahu ilmunya. Di al-Falah  ilmu dunia 
dan akhirat memang sama-sama 
diaplikasikan. 

22    I   Media Pendidikan Al Falah

IS
SN

 : 
20

85
-2

18
5



Edisi 37  I  XII  I 2009   I    23

IS
SN

 : 
20

85
-2

18
5

Mengambil lokasi di Pasar Pakis, di jalan 
Padmosusastro di belakang gedung Gelora 
Pancasila, 30 anak dengan didampingi 10 
guru pembimbing,  diajak berbelanja sayur 

dan lauk pauk. Dengan menaiki 10 buah becak yang sudah 
disiapkan, mereka berangkat dari sekolah mereka di jalan 
Siak No. 2 menuju pasar pakis. 

Rombongan anak – anak itu dibagi dalam 10 
kelompok. Tiap kelompok berjumlah 3 anak dengan 1 
guru pembimbing. Dengan membawa keranjang sayur 
dan dompet kertas berisikan uang 2 ribu rupiah, kegiatan 
berbelanja dimulai. Penuh semangat bocah-bocah itu 
menyusuri jalan yang ada di pasar. 

Masing – masing kelompok membawa daftar belanjaan 
masing- masing. Karena menu masakan yang akan mereka 
masak di sekolah nanti adalah sayur bayam, maka tiap 
kelompok berbelanja sayur bayam,gambas,  tahu, tempe, 

Kunjungi
Pasar Tradisional 
Era perdagangan bebas antar negara-negara ASEAN dengan 
China atau yang lebih dikenal dengan ASEAN – China Free 
Trade Area ( ACFTA ) yang belakangan ini banyak dikeluhkan 
masyarakat karena membuat lesunya perdagangan produk dalam 
negeri. Menyikapi hal ini, Kelompok Bermain Al Falah Surabaya 
yang berlokasi di jalan Siak No. 2 menggagas kegiatan yang 
bertajuk “ WE LOVE INDONESIAN PRODUCT “ . Kegiatan 
itu dikemas dalam acara GOES TO TRADITIONAL MARKET

jagung, labu putih  dan telur. Mereka pun membayar 
belanjaannya dengan uang yang sudah dibawakan 
gurunya dari sekolah. 

Tentu saja kehadiran bocah – bocah itu disambut 
antusias oleh para pedagang di pasar. Mbak Endang 
misalnya, pedagang sayur mayur itu mengaku baru 
kali ini mendapat kunjungan dari anak – anak, “ seneng 
lihat anak – anak, mereka bikin saya semangat jualan “ 
katanya dengan antusias. 

“ Awalnya banyak orang tua yang cemas saat kami 
beriatahu kegiatan ini, namun setelah kami yakinkan 
bahwa semua aman, akhirnya orang tua mengijinkan 
anaknya pergi ke pasar” kata Suwaidah, S.Ag, salah 
seorang guru pembimbing.  Setelah masing – masing 
menyelesaikan kegiatan berbelanjannya, mereka 
kembali ke sekolahdengan menaiki becak kembali. 
“ asyik naik becak lagi, enak banyak angin, bisa lihat 
jalan “ kata Athar Atwa, salah seorang siswa Kelompok 
Rahim. “ soalnya duduknya terbuka, jadi anginnya bisa 
kena mukaku “ sambungnya riang. 

“ Dalam kegiatan ini, kami harapkan anak-anak 
tidak hanya kenal mall atau supermarket saja, tapi 
mereka juga mengerti bahwa ada pasar sebagai 
tempat orang berjualan dengan harga terjangkau dan 
kualitas tak kalah baik “ kata Siti Fauziah, S.Pd, kepala KB 
Al Falah. “ Selain itu mereka juga kami kenalkan becak 
sebagai alat transportasi “ sambungnya. 

Diakhir kegiatan, anak-anak memasak hasil 
belanjaannya di pasar menjadi makanan yang mereka 
suka, yaitu sayur bayam. “ Aku suka bayam biar kuat 
seperti Popeye” kata Azzalini Bara Iftikahar, sambil 
memakan masakan yang ada dihadapannya. ( * -* )

Album KB-TK

Siswa TK sedang belajar berbelanja di pasar
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Album KB-TK

Uniknya lomba yang 
diadakan adalah lomba 
mengupas telur puyuh. 
Dengan di ikuti oleh 200 

anak dari KB-TK yang ada di Surabaya 
, Sidoarjo dan Madura. Para peserta 
lomba berusaha untuk dapat menjadi 
pemenang dengan cara mengupas 
telur puyuh secepat mungkin. Namun 
tidak hanya kecepatan yang mampu 
menhantar peserta menjadi pemenang, 
keutuhan dari kupasan telur puyuh juga 
menjadi kriteria untuk menentukan 
pemenang lomba.

Maka saat lomba dimulai, 
bocah–bocah cilik itu dengan tekun 
mengupas telur puyuh yang disediakan. 
Untuk kategori usia 2,6 – 3,6 tahun 
atau kategori Kelompok Bermain, 
tiap peserta disediakan 2 butir untuk 
dikupas, sedangkan untk usia 3,7 – 4,6 
tahun atau usia Taman kanak-kanak 
diberikan 3 butir untuk di kupas. 

Untuk babak penyisihan, tiap sesi 
diikuti oleh lima peserta untuk diambil 
1 peserta pemenang yang akan masuk 
ke tahap babak fi nal, 
dengan 
waktu 
3-5 menit, 
anak-anak itu 
berlomba untuk 
dapat mengupas telur 
puyuh yang disediakan.

Berbagai hal lucu 
terjadi saat lomba 
dimulai, banyak 
dari peserta 

Lomba Mengupas Telur Puyuh,
Latih Kesabaran

Melatih kesabaran pada usia dini dapat 
digunakan dengan berbagai cara yang 
menyenangkan, salah satunya melalui 

lomba. Seperti yang diadakan di KB-TK Al 
Falah Surabaya, dengan mengusung tema 
“ ayo jadi anak mandiri “ diadakan lomba 
yang dapat menumbuhkan kesabaran dan 

melatih motorik halus anak.

yang tak mampu menahan diri untuk 
memakan telur yang telah mereka 
kupas, sampai-sampai juri harus 
terus mengingatkan  agar mereka 
tidak tergesa memakannya, agar juri 
dapat menilai keutuhan telur yang 
sudah dikupas. Syafrina Wifa anindita, 
misalnya, salah satu peserta dari kota 
Bangkalan-Madura tampak tak sabar 
untuk memakan hasil kupasannya “ enak 
bu, aku makan sekarang “katanya saat 
memakan hasil kupasannya .Wiwik Ida 
Masyhuriah, ibunya tentu saja berusaha 
membujuknya agar putrinya bersabar 

sampai juri menilai hasil kupasannya, “ 
Sabar nak, nanti setelah dilihat bu guru 
baru boleh dimakan” bujuknya. Untung 
saja dari dua butir yang dikupasnya, masih 
tersisa satu butir untuk dinilai tim Juri.

Tidak sedikit juga peserta yang hasil 
kupasannnya tidak utuh karena terlalu 
bersemangat saat mengupasnya, bahkan 
tak jarang telur terbelah menjadi dua 
bagian, karena teknik mengupas yang 
terlalu tergesa-gesa. “ unsur utama yang 
ingin kita latihkan dalam lomba ini adalah 
kesabaran dan kemampuan motorik anak 
dalam memisahkan telur dari kulitnya, 
sekaligus untuk mengenalkan pada 
anak-anak bahwa telur puyuh ini adalah 
makanan yang mengandung gizi yang 
tinggi “kata Siti Fauziah, S.pd, kepala KB-
TK al Falah, tentang tujuan diadakannya 

lomba kupas telur puyuh. Selain lomba 
tersebut, juga diadakan lomba 

mewarna bersama orang tua 
untuk melatih kerja sama tim 

antar anak dan orang tua.Lomba : Sebagian 
peserta mengupas 
telur puyuh

24    I   Media Pendidikan Al FalahGi
vi

ng
 th

e B
es

t E
du

ca
tio

n 
fo

r t
he

 N
ex

t M
os

le
m

 G
en

er
at

io
n

IS
SN

 : 
20

85
-2

18
5



Edisi 37  I  XII  I 2009   I    25

IS
SN

 : 
20

85
-2

18
5

Tumpeng Raksasa,
Peringati Hari Pers

Dengan kameramu … kau abadikan gambar sebagai berita untuk kami
Dengan Penamu..kau kabarkan pada kami apa yang tidak kami ketahui

Dengan Handicammu… engkau rekam kejadian untuk kami  tahu
Panas terik, hujan deras tak membuat  semangatmu  surut..

Tak kenal lelah engkau beritakan pada kami apa yang tidak kami tahu

Penggalan bait puisi diatas 
dibacakan dengan penuh 
kesungguhan Ananda 
Zaharani kelompok             TK 

B1 dihadapan para wartawan yang 
hadir di sekolahnya. Puisi Yang berisikan 
dukungan pada para wartawan untuk 
terus memberitakan kebenaran pada 
masyarakat.

Pembacaan puisi diatas merupakan 
rangkaian kegiatan di KB-TK Al Falah 
dalam menyambut Peringatan hari Pers 
Nasional dan Maulid Nabi Muhammad 
SAW. Dengan mengambil tema “ Thanks 
to Journalist “ 60 siswa dengan dipandu 
6 guru pembimbing bekerja sama 
menghias replika tumpeng yang sudah 
dibuat. 

Acara dibuka dengan pembacaan 
ayat suci Al qur-an surat Al Baqoroh 
ayat 143 oleh R. Aditya iman Wiratama 
dan diterjemahkan oleh Fadila kamila 
Ismail. Setelah itu pembacaan puisi oleh 
ananda Zaharani. Kegiatan dilanjutkan 
dengan menempel potongan 
– potongan kertas warna kuning diatas  
replika tumpeng yang sudah dibuat 
dari potongan – potongan bamboo dan 
dibungkus kertas Koran.

Penuh semangat anak – anak itu 
menghias tumpeng tersebut, “ ini kayak 
kalau ada ulang tahun papaku “ kata Rafi 
Ilyasa pada temannya. “ Kalau aku, kalau 
ada tujuh belasan di dekat rumah ada 
tumpengnya kayak begini “ kata Ilman 
Muiz . 

Setelah tumpeng selesai dibuat, 
anak-anak menempelkan ungkapan hati 
mereka yang tertulis didalam potongan 
kertas. Rata – rata yang mereka 
sampaikan adalah doa dan harapan 
yang disampaiakn pada wartawan. 
Ammar Muhammad Rafif misalnya ia 
menuliskan “ terima kasih om wartawan..
semoga lancar urusannya “ demikian 
tulisnya.

Setelah semua tulisan di tempelkan, 
Totok. J Sumarno, wartawan sebuah 
media online,  diminta untuk memotong 
replika tersebut secara simbolis 
dan dari dalam tumpeng tersebut 
muncullah Syam Firmansyah Nur  
dengan membawa tumpeng kue sambil 
mengucapkan “Selamat hari Pers “ 
dengan penuh semangat. 

“Kegiatan ini kami adakan untuk 
memberi dukungan moral pada rekan-
rekan pers untuk selalu menyuarakan 
kebenaran pada masyarakat “ kata Siti 
Fauziah, SPd, kepala KB-TK Al Falah 
tentang tujuan kegiatan tersebut. “Kita 
ingin kenalkan budaya tumpengan pada 
anak-anak mengingat adanya tradisi 
tumpengan ketika merayakan Maulid 
Nabi SAW,  disamping itu salah satu sifat 
utama Nabi adakah Shiddiq yaitu selalu 
menyampaikan kebenaran, kami dukung 
teman-teman pers untuk meneladani 
sifat utama beliau “ lanjutnya. Selesai 
acara seluruh anak – anak menyalami 
seluruh wartawan yang hadir sambil 
mengucapkan selamat hari pers pada 
mereka. 

Tumpeng Raksasa : Hasil kreativitas guru-siswa TK
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Gelar Wayang Arab
untuk Peringati Maulid

Penggalan kisah diatas dimainkan dengan 
baik oleh Ki Maghfur Mufi d, S,Ag yang tampil 
dengan memakai baju ala syeikh dari Arab 
Saudi,  ia juga berbahasa Arab saat memainkan 

wayang itu dihadapan 160 siswa KB-TK Al Falah yang hari 
itu memakai baju timur tengah, dengan penuh antusias 
menyaksikan adegan demi adegan cerita yang dimainkan 
melalui wayang kartun  dengan karakter tokoh-tokoh yang 
ada dalam peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW. 

Menempati ruang bermain, sebuah panggung 
mini lengkap dengan background dan pelepah pisang 
disiapkan untuk pagelaran wayang tersebut. Dengan 
mengambil tema “ Kisah Lahirnya nabi Muhammad “  
kegiatan diawali dengan pembacaan ayat suci alqur-an 
surat Al fi il yang dibacakan oleh Arsa kusuma Wardana 
siswa kelompok B1 dan diterjemahkan oleh Iman Raditya 
siswa kelompok B2

Setelah pembacaan ayat suci al qur-an, dengan 
dipandu oleh Aslihatul hayati, S.Ag, anak-anak diajak untuk 
membaca salawat kepada nabi Muhammad SAW. Dengan 
penuh semangat mereka membacakan salawat kepada 
Nabi dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu – lagu 
yang menceritakan tentang kelahiran beliau

Lalu pagelaran kartun wayang pun dimulai. Kisah 
diawali dengan penggambaran bangunan Ka’bah yang 

ramai dikunjungi orang. Sebagai latar 
belakang wayang, di siapkan layar 
LCD yang dipadu dengan slide yang 
sesuai dengan adegan-adegan yang 
dimainkan. 

“ raja Abrahahnya jahat ya..untung 
kalah “ kata Ananda Zaharani, saat 
menyaksikan adegan raja Abrahah 
menyerang kota Mekkah. “ Iya, kena batu 
yang dibawa burung Ababil ya “ sahut 
Ilman Muiz, temannya. Saat pasukan 
gajah kalah, anak-anak pun bertepuk 
tangan gembira. 

“ Melalui kartun wayang ini, kami 
ingin anak-anak memahami sejarah 
kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan 
cara yang mudah mereka menegerti, 
sekaligus juga mengenalkan bahasa 
Arab dengan mudah pada mereka “ kata 
Siti Fauziah, S.Pd. “ Selain itu, kami juga 
perkenalkan wayang sebagai warisan 
budaya indonesia “ sambungnya. Diakhir 
acara, diadakan pawai dengan tema 
Arabian Style . Anak -anak berkeliling 
diseputar jalan Ssiak-Cisedane dengan 
membawa kartun wayang yang 
menggambarkan tokoh diseputar 
sejarah kelahiran nabi Muhammad 
SAW, seperti raja Abrahah, Siti Aminah 
ibunda nabi, Abdul Mutholib kakek nabi, 
tak lupa juga dibawa kartun gajah dan 
ka’bah.  

Ditengah Kepanikan 
atas penyerangan 

pasukan bergajah, 
tiba-tiba dari atas 

langit berjatuhanlah 
batu-batu yang 

mengeluarkan bara 
api yang membuat 

pasukan musuh jatuh 
bergelimpangan. Atas 

Pertolongan Allah 
yang menurunkan 

burung Ababil, maka 
hancurlah pasukan raja 

Abrahah yang akan 
menghancurkan kota 
Mekkah. Saat itulah, 

Rasulullah Muhammad 
SAW lahir.

Album KB-TK
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Album  SD

Menariknya, semua acara ini mulai persiapan, publikasi 
sampai hari pelaksanaan, event organiser (EO)-nya 
ditangani oleh para siswa kelas 5A dan 5 B. ’Acara ini 
semuanya ditangani oleh anak-anak sendiri. Kami para 

guru hanya sebagai pengawas saja,’’ kata Ketua Panitia, Ustadz Ashari, 
guru Bahasa Arab SD Al Falah.

Sebelum acara berlangsung, anak-anak kata Ustadz Ashari sudah 
melakukan publikasi. Mereka mengirimkan surat publikasi pelaksanaan 
acara pada media-media massa baik cetak maupun elektronik. Mereka 
antara lain mengirimkan surat pemberitahuan acara event ke harian Jawa 
Pos, Radar Surabaya.

Tak cukup sampai di situ, para siswa  juga mengunjungi beberapa 
TK di Surabaya. Mereka melakukan presentasi soal kegiatan Maulud Nabi 
Muhammad yang akan digelarnya semenarik mungkin dengan harapan 
bisa menggaet peserta lebih banyak.

Pada hari pelaksanaan maulud nabi, ternyata publikasi para siswa 
cukup sukses. Terbukti, para peserta event tersebut mencapai sekitar 200 
anak. Para peserta datang ada yang didampingi orang tuanya,ada juga 
didampingi guru.

Acara dimulai pukul 07.00. Para peserta ada yang mengikuti lomba 
tartil, mewarnai dan puzzle komputer. ‘’Selain itu, cukup banyak juga 
peserta yang mengikuti fun game berbasis experimental science,’’ ujar 
Ustadz Ashari.

Kegiatan fun game itu meliputi membuat sate balon,surat rahasia, 
kincir angin, bunga mekar, konduktor listrik dengan buah jeruk. Para 
peserta antusias mengikuti kegiatan ini karena sebelummnya di 
sekolahnya belum pernah diadakan. ‘’Mereka senang bisa melakukan 
percobaan berbasis pelajaran sains, IPA dan fi sika ini,’’ ujar Ustadz Ashari.

Sedangkan, acara lomba juga tak kalah meriahnya. Para peserta 
cukup antusias. Mereka bersaing untuk mengalahkan  kompetitornya dan 
masing-masing menunjukan kemampuan terbaiknya dalam setiap lomba. 

Wakil Kepala Sekolah SD Al Falah Bagian Kesiswaan, Izzaty Latifi yah 
mengatakan semua kegiatan tersebut yang terpenting adalah melatih 
kemandirian siswa. ‘’Kami ajarkan kepada para siswa kami,  SD Al Falah  
bagaimana menggelar acara maulud nabi secara mandiri. Ternyata, 
anak-anak mampu melaksanakan. Ini kebanggaan tersendiri bagi kami,’’ 
katanya.(ruf )

Dari Acara Maulid Nabi Muhammad SAW

EO Ditangani Siswa,
Acara pun Sukses 
PADA 20 Februari, SD Al Falah Mayangkara menggelar acara 
Maulud Nabi Muhammad SAW. Event ini diisi dengan acara lomba 
tartil, mewarnai dan puzzle komputer. Selain itu ada beberapa acara 
fun game yang berbasis experimental science.  Pesertanya ternyata 
siswa 15 TK SD di Surabaya dan Sidoarjo.

Kepala SD, saat memberikan sambutan pada acara maulid Nabi Edisi 37  I  XII  I 2009   I    27
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Album SMP

Lets Join to Saturday Coversation
Pola baru yang dikembangkan 

di jenjang SMP berupa belajar 
berkelompok yang didalamnya terdiri 
dari beberapa guru dipandu oleh 
seorang guru bahasa Inggris setiap 
hari sabtu. Belajar secara berkelompok 
atau belajar bersama kini memang 
sudah semakin ditinggalkan. Malah ada 
yang berpendapat, “Buat apa belajar 
kelompok, enakan ikutan kursus. Banyak 
waktu yang terbuang karena bercerita 
dan mengobrol.”

Namun demikian, dalam 
belajar kelompok proseslah yang 

Kebutuhan penguasaan 
Bahasa Inggris di namika 
zaman saat ini memang tidak  
terelakkan. Kedudukannya 

mutlak harus dikuasai oleh semua orang 
karena menjadi alat komunikasi yang amat 
penting. Tidak hanya di sektor ekonomi 
bahkan di bidang pendidikan pun, bahasa 
Inggris sudah menjadi materi yang wajib 
dikuasi, tidak hanya siswa tapi juga guru. 
Untuk mendukung pengembangan bahasa 
Inggris agar lebih bermutu di sekolah, di 
jenjang SMP mulai kini dikembangkan pola 
baru. 

Pola tersebut dikonversi dari berbagi 
ide yang ditawarkan oleh teman-teman 
guru agar memiliki penguasaan yang 
memadai. Apalagi SMP Al Falah sudah 
menyandang predikat sebagai sekolah 
rintisan berstandar Internasional. 
Guru harus menjadi teladan sebagai 
pengguna Bahasa Inggris yang baik. 
Ada sinyalemen bahwa pemahaman 
dan praktik Bahasa Inggris para guru 
saat ini rata-rata masih perlu proses 
continuous improvement. Untuk 
itulah, pembelajaran Bahasa Inggris 
perlu dikembangkan lebih lanjut dan 
konsisten.

diutamakan bukan sekedar hasil. 
Kebanyakan kegiatan belajar 
kelompok adalah diskusi yang 
berarti mereka  mendengarkan 
orang lain. Pembentukan kelompok 
benar-benar dilihat keragamannya 
terutama dari sisi kemampuan. 
Dari pola tersebut guru akan saling 
belajar, memecahkannya bersama-
sama, menuangkan pengalamannya, 
membuat kesepakatan bersama, hingga 
bertanggung jawab atas hasil yang 
telah diputuskan bersama. Beberapa 
kasus seperti pemilihan kata yang tidak 
tepat, perasaan kaku saat berbicara, 

pemakaian kata yang tidak akrab, nada 
bicara yang kurang tepat serta ekspresi 
wajah yang kaku lebih mudah untuk 
di atasi. 

“Ya, kita jadi tidak malu lagi karena 
dalam setiap kelompok, ada yang 
bahasa Inggrisnya bagus, kurang 
bahkan masih belum lancar sama 
sekali. Dari situ kita saling berbagi,” ujar 
seorang ustadz.

”Selain itu dalam kegiatan 
kelompok akan tumbuh solidaritas 
yang akan memotivasi untuk 
membantu orang lain yang kurang 

bisa. Biasanya guru saling 
terbuka Dengan begitu, akan 
lebih jujur mengemukakan 
persoalan bahasa Inggris 
yang di milikinya, sehingga 
terjadilah kerja sama yang 
harmonis. “tambahnya.

Memang belajar 
bahasa Inggris banyak 
menemui tantangan, baik 
menyangkut substansi 
materi maupun metode 
yang dilaksanakan. Tapi apa 
yang dilakukan oleh para 
guru di jenjang SMP al Falah 
Deltasari ini merupakan 
suatu lompatan yang cukup 
bagus bagi pengembangan 
potensi secara linguistik. 
Bagaimanapun juga, 
Institusi pendidikan yang 
menggunakan konsep 
dwibahasa seperti RSBI 
harus mendapat dukungan 

penuh oleh komunitas sekolah baik 
oleh gurunya maupun penerapan 
kurikulum. Kualitas guru menggunakan 
dua bahasa tidak hanya diandalkan 
pada tataran pendidikan tapi juga 
kompetensi sosialnya

Jumlah penduduk dunia 
diperkirakan bakal mencapai lima 
kali lipat pada 2050, menurut British 
Council. Artinya, jumlah pengguna 
Bahasa Inggris juga meningkat lima 
kali lipat. Konsekuensinya, seseorang  
yang tidak menguasai Bahasa Inggris 
tidak bisa menikmati peluang tersebut. 
Nah! (abdillah)

Guru Belajar : Tingkatkan kualitas berbahasa Inggris dg belajar bersama

28    I   Media Pendidikan Al FalahGi
vi

ng
 th

e B
es

t E
du

ca
tio

n 
fo

r t
he

 N
ex

t M
os

le
m

 G
en

er
at

io
n

IS
SN

 : 
20

85
-2

18
5



Edisi 37  I  XII  I 2009   I    29

IS
SN

 : 
20

85
-2

18
5

Edisi 37  I  XII  I 2009   I    29

Dalam pelatihan ini, para siswa diajarkan 
cara membuat roket bertenaga air dan 
sabun colek oleh para guru PTD SMP 
Al Falah. Acara ini digelar mulai pukul 

08.00. Para peserta mendatangi SMP Al Falah ada 
yang bersama orang tuanya. Para orang tua mengikuti 
seminar parenting skill, sedangkan anak-anak mereka  
mengikuti pelatihan tersebut. 

Para peserta kemudian dibagi dua. Sebanyak 
30 siswa mengikuti pelatihan (workshop) membuat 
roket air dan 30 siswa lainnya mengikuti pelatihan 
pembuatan sabun colek

Dalam pembuatan roket air, para peserta diasuh 
oleh Ustadz Imam Muzani dan Ustadzah Tyas. 
Keduanya guru PTD (Pendidikan Teknologi Dasar). 
Sedangkan, pembuatan sabun colek diasuh oleh 
Ustadz Basori.

Dalam pembuatan roket air, bahannya antara 
lain botol air mineral kemasan 1 liter, pipa PVC dan 
air. Botol air mineral kemudian dibentuk seperti roket. 
Bagian atasnya dibuat penutup berbentuk kerucut dan 
bagian bawah diberi sirip seperti roket.

Setelah itu, botol diisi oleh air secukupnya. Kini, 
roket air siap diluncurkan. Roket dibawah ke tempat 
peluncuran yakni di halaman sisi timur sekolah.

Setibanya di lokasi, roket kemudian ditaruh di 
rangkaian kran air yang dibuat dari pipa PVC. Posisi 
roket, sirip di bagian bawah dan kerucut di bagian atas.

Setelah itu, sebuah slang angin dihubungkan 
dengan mesin kompresor. Kompresor dinyalakan dan 
secara tak langsung udara melalui slang masuk ke 
rangkaian pipa PVC dan ujungnya masuk ke bagian 
tubuh roket.

Dari Acara Workshop Pembelajaran Sains Berbasis Teknologi

Membuat Roket Air dan Sabun Colek
Udara masuk dan termampatkan di dalam 

botol. Ini menimbulkan tenaga. Saat itu pun roket 
diluncurkan. Dan, “Dos!” roket meluncur sejauh 
sekitar 20 meter melambung ke masjid di sisi selatan 
sekolah. Melihat itu, para peserta bertepuk tangan 
Mereka merasa puas roketnya bisa meluncur.Roket 
peserta yang meluncur paling jauh dinyakan sebagai 
pemenang.

Sementara itu, saat workshop pembuatan sabun 
colek, para pesertanya yang sebagian besar wanita 
juga menikmatinya. Mereka mencampur semua 
bahan kimia sabun ke dalam sebuah ember. 
Bahan itu kemudian diaduk 
dan menjadi 
adonan sabun 
colek. Sabun 
itu kemudian 
dikemasi dalam 
tempat plastik. 
‘’Kegiatan ini 
untuk memacu 
kreatifi tas siswa 
di bidang sains 
dan teknologi, 
kata Wakasek 
Bidang Kesiswaan, 
Ustadzah Ita. Dan 
semua rangkaian 
acara ini baru 
berakhir sekitar 
pukul 11.30.(ruf )

Pada Sabtu, 
13 Februari 

digelar Pelatihan 
(workshop) 

Pembelajaran 
Sains Berbasis 

Teknologi di 
SMP Al Falah 

Deltasari. 
Pelatihan ini 
diikuti oleh 

sekitar 60 
siswa dari 15 

SD di kawasan 
Kabupaten 

Sidoarjo.

Workshop : Percobaan peluncuran roket air

Praktek : Peserta mendengar 
penjelasan cara membuat sabun
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Album SMP

Spanduk bertuliskan Berdoa, Menata Hati Untuk 
Meraih Prestasi. SUKSES UNAS, tertampang di pintu  
ruang Az Zaitun Masjid Al Akbar Surabaya. Spanduk 
itu terasa menyambut kesuksesan siswa SMP Al Falah 

Deltasari yang akan mengikuti acara doa bersama. Mereka 
mulai datang bersama kedua orang tuanya menuju ruang 
Masjid disambut  oleh para ustadz dan ustadzah. 

Suasana khusuk terasa, mereka ada yang masih 
mengambil air wudlu. Ada yang langsung menghadap kiblat 
untuk menunaikan salat sunah. Salat sunah tahiyatul masjid 
dan dhuha didirikan. Beberapa menit kemudian ruang az 
Zaitun mulai di penuhi oleh siswa kelas IX dan para orang tua 
atau wali murid.

Sambil mengikuti lantunan ayat suci Al Quran yang 
dilafadzkan al Hafi dz Ust. Ulum, S.Ag. Surat-surat pendek 
terus terdengar nyaring secara bersama hingga pukul 08.00 
WIB. Mulailah acara dibuka oleh pembawa acara Ust. Anshor 
dengan bacaan umul kitab. Pembacaan kalam ilahi oleh 
Amirul Taufi qul Hakim siswa kelas IX-5, melantun dengan 
merdu dan menggetarkan jiwa seluruh hadirin. 

Terasa istimewa acara ini dihadiri oleh Bapak Ir. Sukemi 
Staf Khusus Kementrian Pendidikan Bidang Komunikasi 
selaku wali murid SMP Al Falah Deltasari. Beliau mewakili 
wali murid untuk memberikan sambutan. Pesan disampaikan 
kepada para siswa dan hadirin, “…untuk meraih prestasi kita 
perlu kerja keras, jujur dan tentu disertai doa kepada Allah 
SWT. Jangan mudah terkecoh oleh beredarnya soal unas dan 
kunci jawaban. Semua itu palsu yang bisa merugikan diri 
sendiri dan seluruh sekolah” ujarnya.  “Alhamdulillah selama 
ini Al Falah adalah sekolah yang terbukti putih bersih dan 
jujur tanpa ada kecurangan sedikitpun” tambahnya.

Kabar gembira juga disampaikan oleh Bapak Drs. 
Mochtar Basuki, MSc. selaku ketua komite sekolah dalam 
sambutanya. “Bapak ibu tidak salah menyekolahkan putra-
putrinya di Al Falah, karena selama ini selalu lulus 100% dan 
para alumninya di sekolah SMA atau PT banyak yang menjadi 
mentor dan mampu bersaing mewakili sekolahnya untuk ikut 
pertukaran pelajar ke luar negeri”. ujarnya menyakinkan. 

Sambutan terakhir disampaikan Bapak Drs. Sodikin, M.Pd. 
selaku Kepala Sekolah. “…kita sudah berikhtiar yang luar 
biasa, kita harus yakin, dan tawakal kepada Allah SWT, doa, 
jujur, khusuk, harus melekat pada diri kita”. ujar beliau kepada 
seluruh siswa dan wali murid. 

Kemudia acara inti doa bersama dimulai. Seluruh 
peserta membaca al ma’surat yang dipandu ustadz Muh. 
Zuhri dengan khusuk yang dikuti secara bersama-sama. 

Menata Hati untuk Meraih Prestasi
Lantunan ayat-ayat suci al Quran, dzikir dan doa berlangsung 
kurang lebih 30 menit. Doa ada yang dibacakan dari siswa 
yaitu ananda Andi Muhammad Ikram, diteruskan oleh wali 
murid yang diwakili ustadz M. Dahlan dan diakhiri oleh ustadz 
Hidayat Muhsin.

Untuk menguatkan hati dan keikhlas kita dalam 
mengantarkan putra-putri siswa dalam menghadapi ujian 
nasional. Para siswa memohon doa restu kepada para ustadz-
ustadzah dan orang tua. Peluk cium tangan dan sungkem 
siswa kepada orang tua terasa mengharukan. Sehingga 
kerelaan hati untuk saling memaafkan inilah yang diharapkan 
mendapat limpahan rahmat dan ridha Allah SWT. (Ind).

Doa : Ya Allah... Berilah 
aku kemudahan dalam 
mengerjakan soal-soal UN
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Menimba Ilmu
di Jamu Dayang Sumbi

Di samping kanan  kiri berbagai jenis 
tanaman obat tertata rapi dan terawat. 
Tulisan nama tanaman sekaligus fungsi 
obatnya menempel di pot-pot tanaman 

dan pohon. Tak kalah menariknya juga, banyak sekali 
foto-foto kegiatan dan kunjungan tamu dari berbagai 
kalang ke Jamu Dayang Sumbi tertampang di sepanjang 
jalan menuju rumah produksi. Semua rombongan dari 
SMP Al  Falah langsung dipersilakan menuju ruang 
pendopo. Mereka mendapat pelajaran langsung dari 

pendiri dan pimpinan Jamu Dayang Sumbi Prof. DR. 
(HC). H. W. Isnandar. 

Bapak Prof. Isnandar begitu sebutan akrabnya. 
Beliau mengucapkan terima-kasih atas kunjungan 
dari siswa SMP Al Falah Deltasari ini. Beliau bercerita 
tentang kerja keras & Ihklas mendirikan TOGA 
Dayang Sumbi hingga kini. “Kerja keras & Ikhlas inilah 
modal utama untuk sukses berpretasi” ujar beliau. 
Berbagai penghargaan dan prestasi telah di raihnya. 
Semua piala dan piagam penghargaan tertampang 
menghiasi di seluruh sudut pendopo dan rumah 
produksi.  

Tak lupa beliau juga memberi pelajaran tentang 
kegunaan dan manfaat obat dari tanaman di sekitar 
rumah kita. Kita ternyata tidak mengerti, di sekitar 
rumah kita sudah banyak terdapat tanaman obat. 
Misalnya daun tanaman lidah buaya, kumis kucing, 
pepaya, jambu biji, jarak pagar dll. 

Kemudian semua siswa diajak keliling rumah 
produksi untuk melihat secara langsung proses 
pembuatan obat tradisional Jamu Dayang Sumbi. 
Dari balik kaca kita bisa melihat, proses pencucian 
bahan, merebus, menumbuk, dan pengepakan 
jamu. Semangat dan energik itu kesan yang bisa kita 
tangkap dari Bapak Prof. yang sudah berusia di atas 
80 tahun ini. Beliau terus memandu siswa keliling 
Rumah produksi hingga ke area tanaman di kebun. 

Seluruh siswa mulai mengamati, mencatat, dan 
mengambil gambar jenis  dan kegunaan tanaman 
yang ada di kebun. Mereka belajar & bekerja keras 
untuk mengumpulkan data sebagai laporan kegiatan 
selama kunjungan di Jamu Dayang Sumbi. Di tengah 
area tanaman obat ini, juga terdapat semacam 
pendopo sederhana. Seluruh siswa berkumpul 
dan mendapat kesempatan untuk  tanya jawab 
dengan Bapak Prof. “Aku mau tanya untuk nenek 
saya di rumah yang kena sakit strok, bagaimana cara 
mengobatinya” ujar Siswa Putri. Ada juga dari ustadz 
yang bertanya “bagaimana cara mengobati kepala 
yang sering pusing?” ujar ustadz Anshor. Oleh Prof. 
dijawab dengan canda, “ya obatnya gampang kalau 
sudah terima gaji kantong tebal pusingnya akan 
hilang sendiri”. Tentu saja seluruh peserta pada ger-
geran. 

Pertanyaan terus mengalir dari siswa putra dan 
putri, begitu juga dari para ustadz dan ustadzah. 
Hingga waktu menjelang dzuhur tidak terasa. 
Akhirnya pertanyaan harus diakhiri. Seluruh peserta 
kemudian menuju Masjid Al Ihklas yang berada di 
komplek Jamu Dayang Sumbi  untuk menunaikan 
salat dan makan siang. (Ind).

Suasana pedesaan yang hijau segar sangat terasa. Rombongan 
truk siswa SMP Al Falah Deltasari memasuki Desa Sambilawang 

menuju kawasan TOGA Dayang Sumbi. Seluruh siswa kelas 
VII ini, mendapat sambutan hangat dari para karyawan Jamu 

Dayang Sumbi. Semua siswa mendapatkan brosur tentang Jamu 
Dayang Sumbi dari karayawan penerima tamu. 

Penelitian : Siswa SMP mencatat jenis tumbuhan dan kegunaannya
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Album SMP

Mengulang Kesuksesan
Olimpiade Sastra I

Dalam rangka mengembangkan kemampuan 
berbahasa dan bersastra sejak dini, 
maka diperlukan suatu ajang untuk 
mengaktualisasikan kreasi berbahasa dan 

bersastra siswa-siswa tingkat dasar. Selama ini lomba-lomba 
yang muncul adalah lomba yang mengembangkan olah 
pikir (seperti Olimpiade Sains dan Teknologi) dan olah raga. 
Sedangkan olah rasa untuk meningkatkan sensitifi tas dan 
apresiasi, daya kreasi dan ekspresi seni khususnya dalam 
bidang sastra jarang dimunculkan. 

Untuk itu berangkat dari minat peserta dan dukungan 
dari berbagai pihak seperti Balai Bahasa Jawa Timur, Dinas 
Pendidikan Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Jawa 
Timur pada Olimpiade Sastra I, maka pada tahun 2010 
ini Olimpiade Sastra II digelar kembali oleh SMP Al Falah 
Deltasari dengan tema “Dengan Olimpiade Sastra 2010 kita 
wujudkan generasi yang santun berbahasa, berbudaya dan 
gemar bersastra.” 

Secara umum tujuan Olimpiade Sastra tingkat SD/MI 
ini adalah meningkatkan mutu pendidikan Sastra secara 
komprehensif melalui penumbuhkembangan budaya belajar, 
kreativitas dan motivasi meraih prestasi terbaik melalui 
kompetisi yang sehat serta menjunjung nilai-nilai sportivitas

Insyaallah acara bergengsi tersebut akan digelar 
pada tanggal 15 Mei 2010. “ Waktunya masih lama, tapi 
pendaftaran sudah dibuka di bulan Maret. Jika kuota 
sudah terpenuhi akan kami tutup,”jelas ustadz Gatot, ketua 
Panitia. Tidak hanya Olimpiade sastra, pada kompetisi yang 

Jawara :
Para pemenang 

olimpiade sastra I

So
sia

lis
as

i U
N : S

taf khusus Mendiknas menyosialisasikan UN di  SMP Al Falah Deltasari 

dilakukan untuk menyongsong hari kebangkitan nasional 
tersebut juga diadakan seminar sastra yang dinarasumberi 
oleh satrawan kondang Zawawi Imran dan Taufi q Ismail.” 
Acaranya dilakukan pada tanggal yang sama,”imbuhnya.

Saat ini kompetisi untuk karya sastra sangat terbatas pada 
lomba mengarang atau membaca puisi, itu pun digabungkan 
dalam acara festival lainnya. Namun ini berbeda dengan 
olimpiade sastra yang memiliki nilai kompetisi yang cukup 
tinggi. beberapa tahapan kompetisi antara lain. Pada tahap 
awal, seluruh peserta mengikuti tahap penyisihan dengan 
kegiatan “menulis cerpen dan menulis puisi”. 

Pada tahap ini akan diambil peserta terbaik untuk 
megikuti tahap semi fi nal. Kemudian mereka berhak 
mengikuti semi fi nal dengan “membacakan puisi” yang 
telah disediakan panitia. Pada tahap semi fi nal ini diambil  
peserta terbaik untuk mengikuti tahap fi nal. Di Final peserta 
terbaik mengikuti kegiatan “bercerita/mendongeng” untuk 
menentukan kejuaran “0limpiade  sastra tingkat SD/MI se-Jawa 
Timur”.

 Olimpiade sastra tahun 2010 ini merupakan bagian dari 
langkah lanjutan untuk penjaringan kembali potensi dan 
pembinaan sedini mungkin terhadap siswa-siswi SD/MI yang 
berbakat sastra. Nantinya, bakat tersebut dapat dibina dan 
dikembangkan terlebih lagi di ajang Olimpiade sastra tingkat 
lebih tinggi.  Bagi peserta dari berbagai wilayah di Jawa 
Timur bisa melakukan pendaftaran di sekretariat SMP al Falah 
Deltasari jl Anggrek VI/40 Waru, Sidoarjo. No Telp, 8543912-fax 
8543913 (Abdillah).
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Peresmian media online 
ini dilakukan oleh Kepala 
Sekolah SMP Al Falah, Drs 
Sodikin, M.Pd. dan disaksikan 

sekitar 40 siswa ekskul jurnalistik.
Acara ini dimulai sekitar pukul 

08.00. Diawali dengan presentasi siswa 
tentang program media on line.  Para 
siswa menjelaskan soal materi-materi 
pemberitaan di spelfanews.com. 
Materinya antara lain berisi  
pemberitaan-pemberitaan 
kegiatan para siswa dan 
materi MOA (Majalah Osis 
Al Falah).

Setelah itu acara 
dilanjutkan dengan 
sambutan Kepala 
Sekolah SMP Al Falah  
Drs. Sodikin, M.Pd. 
Dalam sambutannya, 
Ustadz Sodikin 
menghargai 
kreativitas siswa atas 
adanya media on 
line. ‘’Saya berharap, 
kreativitas ini terus 
ditingkatkan,’’ 
katanya. 

Dalam 
kesempatan itu, 
Ustadz Sodikin juga 

LPF Mendukung
Sukses UN

Siswa Ekskul Jurnalistik
Launching Website
spelfanews.com

menyampaikan program-
program semester dua. ‘’Saya 
menyarankan agar para siswa lebih 
giat belajar dan berprestasi,’’ katanya.

Usai menyampaikan sambutan, 
Ustadz Sodikin kemudian 
meluncurkan media on line 
spelfanews.com diiringi dengan 
tepuk tangan para siswa. Para siswa 
terlihat gembira dan puas atas 
peluncuran media on line 
tersebut. Dan, acara ini 
baru berakhir sekitar 
pukul 08.30.(ruf )

Kreatifitas para siswa SMP Al 
Falah Deltasari dalam bidang 

jurnalistik patut diacungi jempol. 
Buktinya, pada Sabtu, 23 Januari 

2010, para siswa kelas 7 sampai 
9  kelompok ekstrakurikuler 

jurnalistik melaunching media on 
line spelfanews.com.

Sosialiasi
Ujian Nasional 

Pro kontra 
pelaksanaan 
ujian 
nasional 

(unas) yang sempat 
memanas ternyata membawa 

kekhawatiran tersendiri bagi 
Kementerian Pendidikan Nasional 

(Kemendiknas). Karena itu, pihak 
Kemendiknas turun sendiri untuk 

menyosialisasikan unas tetap dilaksanakan.
Pada Sabtu, 23 Januari, Staf Ahli Khusus 

Bidang Media Menteri Pendidikan Nasional,Ir 
Sukemi memberikan sosialisasi unas tetap 

dilaksanakan kepada para wali murid kelas 9 di 
auditorium SMP Al Falah Deltasari, Sidoarjo.

Acara ini dimulai pukul 08.00. Dalam acara ini, 
Sukemi mengatakan UN (Ujian Nasional) untuk SMP/MTs/

SMPLB serta SMA/MA/SMALB/SMK 
dan UASBN untuk SD/MI/

SDLB tetap dilaksanakan. 
Itu karena, 

pelaksanaan UN 
sesuai UU Sisdiknas  
dan juga sebagai 
penentuan 
kelulusan siswa. 

UN 
menurutnya juga 
bisa memacu 
motivasi para 

siswa berprestasi. 
Sebelumnya 

memang ada upaya 

dari sekelompok masyarakat untuk 
meniadakan unas.  Untungnya, 
upaya-upaya ini bisa dinetralisir 
dan UN tetap dilaksanakan. ‘’Saya 
bersyukur  sekolah-sekolah Islam, 
khususnya LPF mendukung sukses  
UN. Kementerian Pendidikan 
Nasional sendiri tetap berkomitmen 
terus melaksanakan ujian nasional,’’ 
katanya. 

Setelah itu, giliran Kepala 
Sekolah SMP Al Falah, Drs. Sodikin, 
M.Pd. memberikan pengarahan 
kepada wali murid kelas 9. Ustadz 
Sodikin meminta wali murid 
agar memotivasi anaknya untuk 
mempersiapkan ujian nasional 
dengan baik. 

‘’Dari beberapa evaluasi try out 
yang diperoleh hasilnya ternyata 
masih belum memuaskan. Karena 
itu, kami meminta peran wali murid 
untuk memacu prestasi siswa,’’ 
katanya.

Ustadz Sodikin juga 
menyampaikan tentang program-
program sukses unas  kepada 
para siswa kelas 9 dan juga 
meningkatkan akidah-ahklak. 
‘’Karena, pendidikan di Al Falah tak 
hanya menitikberatkan pada sukses 
ujian nasional tapi juga perbaikan 
akhlak siswa melalui program 
pembinaan akhlak,’’ katanya.(ruf ).

Penampilan siswa saat Launching Website

So
sia

lis
as

i U
N : S

taf khusus Mendiknas menyosialisasikan UN di  SMP Al Falah Deltasari 
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Album SMP

Sekitar pukul 07.00, sebanyak 
123 siswa dengan didampingi 
16 ustadz-ustadzah berangkat 
menuju lokasi dengan naik 

enam truk. Setelah menempuh 
perjalanan sekitar pukul 3 jam, 
rombongan tiba di lokasi sekitar pukul 
10.00.

Setibanya di lokasi, anak-anak 
masuk ke hall BPTP untuk menerima 
pengarahan soal profi l BPTP oleh 
Kepala Unit Kerjasama BPTP,  Syaiful 
Husni. Setelah itu, dilanjutkan dengan 
acara dialog dan tanya jawab. Syaiful 
Husni memotivasi anak-anak untuk 
bertanya soal BPTP.  Setelah itu, anak-
anak  ishoma (istirahat, sholat dan 
makan), kemudian dilanjutkan dengan  
mengunjungi laboratorium BPTP. ‘’Di situ 
ada lima laboratarium. Laboratorium itu 
antara lain tanah, kultur jaringan dan 
pasca panen.  Selain itu, anak-anak-anak 
juga berkunjung ke perkebunan organik 
sayur-sayuran dan tanaman pertanian,’’ 
kata Ustadz Basori, ketua panitia 
didampingi Ustadzah Wahyuningsih, 
guru BK SMP Al Falah Deltasari.

Di  perkebunan BPTP itu juga 
ada lokasi khusus untuk pengolahan 
kompos. Jadi di BPTP itu menerapkan 
sistem pertanian zero waste. ‘’Misalkan, 
tanaman padi usai dipanen, dahan-
dahannya dijadikan makanan ternak 

Dari Acara Spelfa Camp Kelas 8 ke BPTP, Karang Ploso, Malang

Bina Siswa Agar Percaya Diri,
Jujur dan Berani

anak-anak menerima  tausyiah. Setelah 
itu,  anak-anak bersih-bersih diri atau 
mandi, olahraga, kemudian masak untuk 
sarapan pagi. 

‘’Acara masak ini dilombakan. Panitia 
hanya menyediakan nasi putih. Juaranya 
diambil kelas putra dua orang dan kelas 
putri dua orang,’’ kata Ustadzah Wahyu. 

Sekitar pukul 08.30 sampai 11.00, 
acara outbound dan game.  ‘’Ada 
enam game yang kami gelar. Game itu 
antara lain kereta buta, gelang bergulir, 
memindahkan bola, sungai beracun, 
dan tongkat estafet. Semua kegiatan 
ini untuk motivasi siswa  antara lain 
agar percaya diri, jujur dan berani,’’ kata 
Ustadz Basori. 

Acara outbound baru berakhir 
pukul 10.30. Selanjutnya, anak-anak 
melakukan packing untuk persiapan 
pulang. Mereka kemudian sholat dan 
makan siang. Sekitar pukul 12.30, acara 
penutupan. 

 ‘’Pak Syaiful itu orangnya 
antusias sekali.  Dia ingin anak-anak 
menindaklanjuti kegiatan tersebut,’’ 
kata Ustadz Basori.  Selanjutnya, acara 
pemberian reward bagi anak-anak yang 
memiliki kreativitas terbaik.  Kesan-
kesan dari siswa diwakili oleh Ketua OSIS 
SMP Al Al Falah Deltasari,  Azka. Anak-
anak menurutnya sangat menyukai 
acara camp dan outbound di lokasi BPTP. 
Setelah itu, rombongan siswa dan ustad-
ustadzah meninggalkan BPTP menuju ke 
Surabaya. (ruf ) 

sapi. Kotoran sapi kemudian dibuat 
biogass untuk masak dan lainnya,’’ ujar 
Ustadz Basori.

Acara kunjungan kebun itu berakhir 
pukul 15.00. Anak-anak kemudian ke 
tenda untuk istirahat. 

Setelah salat maghrib, anak-anak 
menampilkan kreativitasnya dengan 
berbagai atraksi yang mereka mampu 
dan peserta terbaik diberi reward.

Masuki pukul 21.00, anak-anak 
mengikuti acara bina mental. Mereka 
sempat ketakutan. ‘’Itu karena lokasi 
kebun BPTP gelap.  Selain itu, ada 
informasi terkadang ditemukan ular 
kobra berkeliaran di lokasi. ”Kami, 
panitia was-was. Namun, untungnya ada 
pawangnya,’’ kata Ustadz Basori. 

Saat pelaksanaan jurit malam itu, 
anak-anak jalan satu persatu dibantu 
tali rafi a untuk meniti jalan setapak. 
Untungnya, anak-anak tak menemukan 
ular. Acara jurit malam ini baru berakhir 
pukul 24.00. Setelah tiba di lokasi 
perkemahanan, dalam bina mental itu, 
panitia juga mencoba menyadarkan 
15 anak kelas 8 yang indisipliner,’’ kata 
Ustad Basori.  Setelah acara ini, anak-
anak tidur. 

Sekitar pukul 2.30, anak-
anak dibangunkan panitia untuk 
sholat tahajud. Setelah itu, mereka  
menjalankan sholat shubuh. Usai sholat, 

Game : Latih keberanian dan kepercayaan diri
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Pada Sabtu, 13 Februari, SMP Al Falah Deltasari 
menggelar seminar parenting skill untuk para 
calon wali murid di ruang auditorium. Peserta 
acara ini sekitar 40 orang. Mereka adalah para 

orang tua yang tertarik dan ingin memasukan anaknya 
sekolah di SMP Al Falah Deltasari.

Acara ini sendiri berbarengan dengan workshop 
pembuatan roket bertenaga air. Para orang tua tersebut 
mengikuti seminar parenting skill, sedangkan anak-
anaknya mengikuti workshop. 

Pembicara seminar, Drs Luqman Hakim, MM, Kabid 
Pemberdayaan LPF. Dalam paparannya, Ustadz Luqman 
menjelaskan cara mendidik anak dengan kasih sayang. 
‘’Anak adalah amanah. Selama ini, orang tua mendidik anak 
dengan kemarahan dan cenderung menyalahkan anak. 
Coba didik anak dengan kasih sayang,’’ ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Ustadz Luqman juga 
menjelaskan soal menanamkan kedisplinan pada anak. Itu 
karena, disiplin merupakan kunci sukses anak dalam meniti 
kehidupannya nanti.

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

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

Didik Anak 
dengan Kasih Sayang

Seminar 
Parenting Skill 

Para Calon 
Wali Murid 

SMP

“ Hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah 
dan taatlah kepada rasul-Nya dan kepada Ulil Amri dari (kalangan) 
kamu…………..(An Nisa 59). ‘’Karena itu,  disiplin adalah kunci 
sukses, sebab dalam disiplin akan tumbuh sifat yang teguh dalam 
memegang prinsip, tekun dalam usaha, pantang mundur dalam 
kebenaran, dan rela berkorban untuk kepentingan agama dan 
jauh dari sifat putus asa,’’ ujarnya.

Menurutnya, perlu disadari bahwa betapa pentingnya 
disiplin dan betapa besar pengaruh kedisiplinan dalam 
kehidupan. ‘’Baik itu  dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan 
masyarakat maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,’’ 
katanya.

Ustadz Luqman lantas mencontohkan disiplin dalam 
penggunaan waktu. Menurutnya, disiplin dalam penggunaan 
waktu perlu diperhatikan dengan seksama. ‘’Waktu yang sudah 
berlalu tak mungkin dapat kembali lagi. Hari yang sudah lewat 
tak akan datang lagi,’’ ujarnya. 

Demikian pentingnya waktu sehingga berbagai bangsa di 
dunia mempunyai ungkapan yang menyatakan penghargaan 
terhadap waktu. ‘’Orang Inggris mengatakan „waktu adalah 
uang”, peribahasa Arab mengatakan „ Waktu adalah pedang”, 
atau „Waktu adalah peluang emas”, dan kita orang Indonesia 
mengatakan :” sesal dahulu pendapatan sesal kemudian tak 
berguna”,  jelasnya.

Tak dapat dipungkiri bahwa orang-orang yang berhasil 
mencapai sukses dalam hidupnya adalah orang-orang yang 
hidup teratur dan berdisiplin memanfaatkan waktunya. ‘’Disiplin 
tidak akan datang dengan sendirinya, akan tetapi melalui latihan 
yang ketat dalam kehidupan pribadinya,’’ ujarnya. Acara ini baru 
berakhir sekitar pukul 11.00. (ruf )
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Album SMP

dan buah-buahan antar siswa di kelas 
masing-masing. Sehingga rasa saling 
berbagi dan memberi terasa dihati-hati 
masing-masing siswa dengan para guru 
dan karyawan. “Alhamdulillah semua 
siswa, guru, dan karyawan dapat bagian 
kue dan buah segar” ujar Rizky Aditya.

Selain kegiatan bersama tukar 
kue ada lagi. Kegiatan nonton bareng 
kisah perjuangan dan semangat belajar 
ulama ahli hadist. Beliau adalah Imam 
Bukhari, ulama dari Bukhara yang 
sangat terkenal di kalangan umat 
Islam. Karena kegigihan dan kehati-
hatiannya dalam meriwayatkan hadist. 
Beliau dikategorikan ulama hadist yang 
terpercaya. Untuk mengumpulkan 
hadist, Beliau rela menempuh perjalanan 
yang sangat jauh dan memakan waktu  
berbulan-bulan lamanya.

Para siswa kelas VII dan VIII 
menyaksikan bagaimana kegigihan 
ulama dalam menuntut ilmu. Mereka 
para siswa tidak hanya menonton saja, 
tetapi setiap siswa harus menjawab 
pertanyaan yang telah disiapkan oleh 
anggota Remasfa, sekaligus menulis 
hikmah dari kisah fi lm tersebut. 

Sedangkan siswa kelas IX 
mendapatkan materi yang berbeda 
dengan adik-adik kelasnya. Mereka 
mendapat materi training motivasi 
untuk menyiapkan sukses Unas dan 
masa depan yang gemilang. Suasana 
semangat, khidmat dan penuh harap 
sukses di rasakan oleh siswa yang ikut 
training di ruang Auditorium. Materi 
training di sampaikan oleh trainer dari 
Nurul Hayah. Materi yang disampaikan 
tentang membuat proposal hidup. 
“Kalau kita ingin meraih sukses dalam 
membuat acara peringatan maulud nabi 
saja, kita membuat proposal yang rinci. 
Mengapa kalau kita ingin sukses dunia 
akhirat tidak kita tulis dalam proposal 
dengan jelas?.. ” tanya retoris Ust. Heri 
sang trainer.

Dari materi ini setiap siswa 
tercerahkan untuk menuliskan rencana 
sukses unasnya dalam waktu dekat 
ini. Minimal target capaian unas yang 
telah dituliskan oleh setiap siswa sejak 
awal di semester satu melalui pelajaran 
bimbingan konseling bisa lebih 
dipahaminya. Insya Allah.(Ind.

 

REMASFA Peringati Maulid Nabi SAW,

Training Motivasi
dan Nonton Bareng Kisah Islami

Peringatan Maulid Nabi 
diperkirakan pertama kali 
diperkenalkan oleh Abu Said 
al-Qakburi, seorang gubernur 

Irbil, di Irak pada masa pemerintahan 
Sultan Salahuddin Al-Ayyubi (1138-
1193). Adapula yang berpendapat 
bahwa idenya justru berasal dari Sultan 
Salahuddin sendiri. Tujuannya adalah 
untuk membangkitkan kecintaan 
kepada Nabi Muhammad SAW, serta 
meningkatkan semangat juang 
kaum muslimin saat itu, yang sedang 
terlibat dalam Perang Salib melawan 
pasukan Kristen Eropa dalam upaya 
memperebutkan kota Yerusalem dan 
sekitarnya.

Remaja Masjid SMP Al Falah 
Deltasari (REMASFA) tentu memprogram 

kegiatan maulid nabi ini sebagai bagian 
dari upaya untuk tetap mengenang 
dan menghidupkan suasana iman serta 
perjuangan Rasulullah SAW. Disela-sela 
waktu istirahat Ketua Remasfa Rizky 
Aditya dengan pengurus inti Remasfa 
ada Aden, Hanif, Dion, Kaustar, Nilta, 
Khalida Genta, dan lain-lain. Mereka 
begitu serius dan kadang canda 
membahas agenda kegiatan maulid 
Nabi SAW. 

Dari hasil rapat dikonsultasikan 
dengan guru pendamping Remasfa 
ust. Indarto. Disepakati mengadakan 
kegiatan lomba-lomba bernuansa Islami. 
Misalnya ada kultum, halaqah, dan 
juga kegiatan bersama. Ya, mereka juga 
sepakat untuk membawa kue dan buah-
buahan. Tujuannya adalah tukar kue 
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Rubrik ini disiapkan untuk menjawab berbagai persoalan berkaitan 
dengan problem anak dalam belajar. Diasuh oleh ustadz - ustadzah BK 
LPF, Pertanyaan bisa di alamatkan ke redaksi Buletin Al Falah.

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

Mengapa Hasil Belajarku
     Belum Optimal ?

Assalamualaikum ustdzah.
Beberapa hari ini saya suntuk, bingung, dan tidak konsentrasi dalama 

belajar. Karena memikirkan hasil belajar saya yang tidak sesuai dengan harapan, 
bahkan ortu saya sangat khawatir kalau saya tidak lulus. Saya kasihan melihat 
beliau, saya memang beda dengan adik, menurut saya adik lebih pintar 
dibanding saya. Tapi saya sudah berusaha, saya juga les tambahan di rumah, tapi 
hasilnya masih tidak sesuai dengan harapan. Tapi ustadzah saya tidak akan putus 
asa, saya akan berjuang demi diri saya sendiri, orang tua dan sekolah. Saya tidak 
mau mengecewakannya. Saya harus lulus. Dari ananda A….

Ananda yang pengertian, 
membaca curhatan ananda ini, ananda 
mempunyai tugas besar untuk lulus 
dari sekolah, beban tugas ini marilah 
kita cari jalan keluarnya agar tidak 
membuat ananda jadi stress, terlalu 
memikirkan sehingga kegiatan yang 
lain terbengkalai. Ananda adalah anak 
tertua, ananda juga punya tugas untuk 
menjadi contoh bagi adik. Cobalah 
sekarang kita cari penyebabnya 
mungkin :
1.  Dari awal kelas tiga kita terlena 

dengan kebanggaan kita naik 
kelas sehingga kita lupa bahwa 
di kelas ini kita ternyata harus 
lebih banyak mengatur waktu.

2.  Di kelas ini kita kurang perhatian 
terhadap guru pada saat 
mengajar, karena kita banyak 
bergurau dengan teman-teman 
kita.

3.  Di kelas ini kita tidak tepat 
waktu untuk mengumpulkan 
tugas, karena kita 
menganggap remeh tugas 
tersebut.

4.  Di kelas ini kita kurang sigap 
dan cekatan untuk merespon 
segala stimulus yang di 
berikan ustad dan ustadzah.

5.  Target kita untuk lulus tidak 
kita sesuaikan dengan hasil 

kita selama kita latihan soal.
6.  Kedekatan kita kepada Allah masih 

kurang.
Dengan tahu latar belakang ini 

sekarang saatnya kita mencari solusi, 
diantaranya :

1.  Ubahlah pola belajar di kelas 
seringlah bertanya kalau tidak 
mengerti, jangan malu karena malu 
bertanya sesat tak tahu pelajaran.

2.  Bertanya itu bukan hanya pada ustad 
dan ustadzah, bisa kamu lakukan 
dengan teman sejawatmu.

3.  Sigap dan tangkaslah dalam 
merespon masukan atau perintah 
dari guru ( dengan cepat mengrjakan 
tugas dan mengumpulkannya bila 
perlu) 

4.  Tundalah kegiatan yang sekiranya 
tidak penting.

5.  Mendekatlah kepada Allah dengan 
memperbanyak ibadah selain 
sholat wajib karena Allah tidak 
akan menguji umatnya melebihi 
kemampuannya dan sesunggunya 
Allah tidak akan mengubah 
nasib suatu kaum sampai mereka 
mengubah nasib mereka sendiri. Ok 
ananda semoga berhasil………… 
wassalamulaikum wr, wb.

Baca : Maaf, jangan ganggu aku ya lagi serius nih...

Kolom BK
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Opini

Bila melintas di kampung atau 
jalan jalan sempit, sering 
terpampang tulisan, “ Hati 
hati, banyak anak kecil. “ Itu 

merupakan peringatan bagi pengendara 
agar waspada bila melintas di wilayah 
itu. Kendati Kehati-hatian berlalu lintas 
menjadi prioritas bagi pemakai jalan, 
namun kecelakaan—kadang-- masih 
saja terjadi. “ Sudah hati hati saja bisa 
celaka apalagi yang tidak hati hati, “ 
begitu komentar yang sering keluar dari 
mulut pemakai jalan. 

Prinsip kehati-hatian memang 
menjadi kemutlakan bagi setiap orang 
yang beraktivitas, apapun itu. Entah 
apa yang terjadi jika ada seorang dokter 
tidak hati hati ketika mengoperasi 
pasien. Mungkin, ada celaka yang 
mengakibatkan hilangnya nyawa. 
Pemisahan si kembar Laden dan Lelah  
yang menghebohkan Iran dan dunia 

Hati Hati Beraktivitas

Abdillah F Hasan

beberapa tahun lalu, mengakibatkan 
keduanya meninggal. Padahal tenaga 
medis maksimal dan ekstra hati hati 
melakukan operasi, nyatanya takdir 
berkehendak lain. Dalam prinsip 
keimanan, kehati hatian dinamakan 
dengan wara’. 

Abdullah bin Mubarak adalah 
ulama yang mashur. Waktu  memasuki  
kota Madinah, masyarakat berbondong-
bondong menyambutnya hingga 
berdesak-desakan.   Abdullah 
sesungguhnya adalah anak seorang 
budak berkulit hitam bernama Mubarak. 
Budak ini  betisnya kecil, bibir tebal dan 
telapak kakinya pecah-pecah. Walaupun 
demikian, ia adalah  seorang yang 
sangat wara`. Kewara’annya ini akhirnya 
membuahkan anak yang saleh.

 Ayahnya, Mubarak, adalah pekerja 
kebun yang amanah mengemban 
kewajibannya sebagai pekerja. Beliau 

tidak pernah melakukan 
penyimpangan 
yang bukan menjadi 
tugasnya. Suatu 
hari sang majikan 
mendatangi kebun 
miliknya dan menyuruh 
Mubarak. 

 “Mubarak, petikkan 
aku anggur yang manis,” 
perintahnya.   Mubarak 
pergi sebentar lalu 
kembali membawa dan 
menyerahkan anggur 
sesuai permintaan 
majikan. 

 “Mubarak, anggur 
ini rasanya masam, 
carikan yang manis !” 
pinta tuannya setelah 
memakan  anggur itu. 
Mubarak memang tidak 
tahu apakah anggur 
yang dipetiknya masam 
atau manis, tugasnya 
hanya memetik saja. 

Tak lama Mubarak  
pergi, lalu  kembali 
dengan anggur lain 
dan diberikan kepada 
tuannya. Ketika 

memakan anggur itu betapa terkejutnya 
si majikan sembari bertanya, “Bagaimana 
ini, aku suruh petik anggur yang manis, 
tapi lagi-lagi kamu memberiku anggur  
masam, bukankah kamu sudah dua 
tahun bekerja di kebun ini ?”

Mubarak tidak bisa berbuat apa 
apa atas kekecewaan majikannya 
itu. Katanya, “ Tuan, sejak berada di 
sini aku belum pernah  merasakan 
sebutir anggur pun. Mana bisa aku 
membedakan anggur yang manis 
dan yang masam, sementara  anda  
mempekerjakan aku di kebun ini hanya 
sebagai penjaga saja.” 

Sang majikan tertegun mendengar 
kepolosan dan kejujuran buruhnya itu. 
Ia tahu, tidak mudah mendapatkan 
buruh seperti Mubarak. Dia begitu hati 
hati atas apa yang menjadi amanahnya. 
Karena sikapnya tersebut, lantas sang 
majikan menikahkan putrinya dengan 
Mubarak. 

Apa yang ditradisikan Mubarak 
dengan berpegang teguh pada 
prinsip kehati hatiannya dalam 
beraktivitas (bekerja) memang tidak 
semudah dibaca dalam kisahnya. 
Kenyataannya, rupa rupa zaman telah 
memperlihatkan fenomena lain, bahkan 
begitu memprihatinkan. Coba saja 
membuka koran atau mengamati layar 
kaca televisi, tidak sedikit pegawai, 
pengusaha, penguasa dari golongan 
atas sampai bawah melakukan berbagai 
penyimpangan. Semua itu adalah entitas 
jauhnya sikap wara’ dalam kehidupan 
ini. Semoga kita tidak termasuk dalam 
golongan mereka. Amin  

  “Demi Allah, dunia ini di akhirat 
hanyalah seperti air yang menempel pada 
jari telunjuk salah seorang dari kamu 
yang dimasukkan ke dalam samudera 
luas. Oleh karena itu hendaklah dia 
merenungkan bekal apakah yang hendak 
dibawa untuk menghadap Tuhannya. (HR 
Muslim)
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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 6656

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


