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PEMBELAJARAN  tuntas adalah pola pembelajaran yang menggunakan 
prinsip ketuntasan secara individual. Dalam hal pemberian kebebasan 
belajar, serta untuk mengurangi kegagalan peserta didik dalam belajar, 
strategi belajar tuntas menganut pendekatan individual.  

Pendekatan individual dalam arti meskipun kegiatan belajar ditujukan kepada 
sekelompok peserta didik (klasikal), tetapi mengakui dan melayani perbedaan-
perbedaan perorangan peserta didik sedemikiah rupa, sehingga dengan penerapan 
pembelajaran tuntas memungkinkan berkembangnya potensi masing-masing 
peserta didik secara optimal. Dasar pemikiran dari belajar tuntas dengan pendekatan 
individual ialah adanya pengakuan terhadap perbedaan individual masing-masing 
peserta didik.

Dalam model yang paling sederhana  pembelajaran tuntas adalah  setiap 
siswa diberikan waktu sesuai dengan yang diperlukan untuk mencapai suatu 
tingkat penguasaan. Bila dia menghabiskan waktu yang diperlukan, maka besar 
kemungkinan siswa akan mencapai tingkat penguasaan kompetensi.  Tetapi jika  
siswa tidak diberi cukup waktu atau dia tidak dapat menggunakan waktu yang 
diperlukan secara penuh, maka tingkat penguasaan kompetensi siswa tersebut 
belum optimal.

Model ini menggambarkan bahwa tingkat penguasaan kompetensi (degree 
of learning) ditentukan oleh seberapa banyak waktu yang benar-benar digunakan 
(time actually spent) untuk belajar dibagi dengan waktu yang diperlukan (time 
needed) untuk menguasai kompetensi tertentu.

Mengapa
Mastery Learning?
Pembelajaran tuntas (mastery learning)  adalah salah satu dari quality assurance 
Lembaga Pendidikan Al Falah (LPF). Dalam  mastery learning mempersyaratkan  
siswa  menguasai secara tuntas seluruh standar kompetensi maupun kompetensi 
dasar mata pelajaran tertentu.  Apa mastery learning? Berikut ulasannya.

Dalam pembelajaran konvensional, 
bakat (aptitude) peserta didik tersebar 
secara normal. Jika kepada mereka 
diberikan pembelajaran yang sama 
dalam jumlah pembelajaran dan waktu 
yang tersedia untuk belajar, maka hasil 
belajar yang dicapai akan tersebar 
secara normal pula. Dalam hal ini dapat 
dikatakan bahwa hubungan antara 
bakat dan tingkat penguasaan adalah 
tinggi.

Sebaliknya, apabila bakat peserta 
didik tersebar secara normal, dan kepada 
mereka diberi kesempatan belajar yang 
sama untuk setiap peserta didik, tetapi 
diberikan perlakuan yang berbeda 
dalam kualitas pembelajarannya, maka 
besar kemungkinan bahwa peserta 
didik yang dapat mencapai penguasaan 
akan bertambah banyak. Dalam hal 
ini hubungan antara bakat dengan 
keberhasilan akan menjadi semakin 
kecil.

Dari konsep-konsep di atas, 
kiranya cukup jelas bahwa harapan 
dari proses pembelajaran dengan 
pendekatan belajar tuntas adalah untuk 
mempertinggi rata-rata prestasi peserta 
didik dalam belajar dengan memberikan 
kualitas pembelajaran yang lebih 
sesuai, bantuan, serta perhatian khusus 
bagi peserta didik yang lambat agar 
menguasai standar kompetensi atau 
kompetensi dasar. Dari konsep tersebut, 
dapat dikemukakan prinsip-prinsip 
utama pembelalaran tuntas adalah:
1.   Kompetensi yang harus dicapai 

peserta didik dirumuskan dengan 
urutan yang hirarkis,

2.   Evaluasi yang digunakan adalah 
penilaian acuan patokan, dan 
setiap kompetensi harus diberikan 
feedback,

3.   Pemberian pembelajaran remedial 
serta bimbingan yang diperlukan,

4.   Pemberian program pengayaan 
bagi peserta didik yang mencapai 
ketuntasan belajar lebih awal. 
(Gentile & Lalley: 2003)
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Out door: Siswa SMP Al Falah Deltasari melakukan pembelajaran di luar kelas

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

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

lain-lainnya. Bagi yang tulisannya 
dimuat akan mendapatkan imbalan 

yang sepantasnya.

Bagaimana pembelajaran tuntas dalam perspektif Islam.  Pembelajaran tuntas  bisa 
dikatakan belajar secara utuh atau professional.  Islam sendiri merupakan agama yang 
punya perhatian besar kepada ilmu pengetahuan. Islam sangat menekankan umatnya 
untuk terus menuntut ilmu. Dalam surat Ar-Rahman, Allah menjelaskan bahwa diri-Nya 

adalah pengajar (‘Allamahu al-Bayan) bagi umat Islam. Dalam agama-agama lain selain Islam kita 
tidak akan menemukan bahwa wahyu pertama yang diturunkan adalah perintah untuk belajar.

Dalam surat Al-‘Alaq, Allah Swt memerintahkan kita agar menuntut ilmu. Setelah itu 
kewajiban kedua adalah mentransfer ilmu tersebut kepada generasi berikutnya. Dalam Islam, 
ilmu pengetahuan itu paling tinggi nilainya melebihi hal-hal lain. Seorang penyair besar Islam 
mengungkapkan bahwa kekuatan suatu bangsa berada pada ilmu. Saat ini kekuatan tidak 
bertumpu pada kekuatan fi sik dan harta, tetapi kekuatan dalam hal ilmu pengetahuan. Orang 
yang tinggi di hadapan Allah Swt adalah mereka yang berilmu.

Dalam sebuah hadits, Nabi Muhammad Saw menganjurkan kita untuk menuntut ilmu 
sampai ke liang lahat. Tidak ada Nabi lain yang begitu besar perhatian dan penekanannya pada 
kewajiban menuntut ilmu sedetail nabi Muhammad Saw. Maka bukan hal yang asing jika waktu 
itu kita mendengar bahwa Islam memegang peradaban penting dalam ilmu pengetahuan. 
Semua cabang ilmu pengetahuan waktu itu didominasi oleh Islam yang dibangun oleh para 
ilmuwan Islam pada zaman itu yang berawal dari kota Madinah, Spanyol, Cordova dan negara-
negara lainnya. Itulah zaman yang kita kenal dengan zaman keemasan Islam, walaupun 

setelah itu Islam mengalami kemunduran. 
Di zaman itu, di mana negara-negara di Eropa belum ada yang membangun perguruan 

tinggi, negara-negara Islam telah banyak membangun pusat-pusat studi pengetahun. 
Sekarang tugas kita untuk mengembalikan masa kejayaan Islam seperti dulu melalui 

berbagai lembaga keilmuan yang ada di negara-negara Islam.
Dalam Al-Qur’an sudah dijelaskan bahwa orang yang mulia di sisi Allah hanya 

karena dua hal; karena imannya dan karena ketinggian ilmunya. Bukan karena jabatan 
atau hartanya. Karena itu dapat kita ambil kesimpulan bawa ilmu pengetahuan 

harus disandingkan dengan iman. Tidak bisa dipisahkan antara keduanya. 
Perpaduan antara ilmu pengetahuan dan iman akan menghasilkan peradaban 

yang baik yang disebut dengan Al-Madinah al-Fadhilah.
Dalam menuntut ilmu tidak mengenal waktu, dan juga tidak mengenal 

gender. Pria dan wanita punya kesempatan yang sama untuk menuntut ilmu. 
Sehingga setiap orang, baik pria maupun wanita bisa mengembangkan 
potensi yang diberikan oleh Allah Swt kepada kita sehingga potensi itu 
berkembang dan sampai kepada kesempurnaan yang diharapkan. Karena 
itulah, agama menganggap bahwa menuntut ilmu itu termasuk bagian 
dari ibadah. Imam Ja’far As-Shadiq pernah berkata: “Aku sangat senang dan 
sangat ingin agar orang-orang yang dekat denganku dan mencintaiku, 
mereka dapat belajar agama, dan supaya ada di atas kepala mereka cambuk 

yang siap mencambuknya ketika ia bermalas-malasan untuk 
menuntut ilmu agama”.

Kemampuan untuk belajar merupakan sebuah karunia 
Allah yang mampu membedakan manusia dangan makhluk 
yang lain. Allah menghadiahkan akal kepada manusia agar 
digunakan untuk belajar dan menjadi pemimpin di dunia ini. 
Wallahu A’lam.

dalam Perspektif Islam
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Fokus

Jaminan Kualitas,
Belajar Tuntas, dan Realitas 

Selepas  putra putri-putrinya lulus 
dari sebuah  jenjang sekolah  kembali 
para orang tua  dibuat bingung 
karena ketika akan masuk ke sekolah 
bertaraf internasional sekolah sekolah 
menetapkan nilai minimal 8,5 untuk bisa 
masuk ke sekolah RSBI. Kok  8,5? Apa 
arti skor nilai 8,5? Lalu sebagian para 
orang tua  memahami bahwa  angka 
8,5 adalah  nilai standar  agar sekolah 
memperoleh jaminan kualitas dari input 
yang  masuk disekolahnya . Mengapa  
nilai standarnya  sebesar itu ? Karena 
biasanya disekolah  yang berkualitas 
selalu menetapkan  jaminan kualitas  
output lulusannya dan hal itu juga 
bergantung  pada standar inputnya. 

Agar para orang tua bisa memahami  
makna tiga kata  di atas,  berikut ini 
akan  diuraikan  apa itu  Jaminan 
kualitas (Quality Assurance), Belajar 
Tuntas (Mastery Learnng) dan Kriteria 
Ketuntasan Minimal (KKM).

Jaminan Kualitas adalah  jabaran 
visi sekolah secara  makro  bagi setiap 
output sekolah . Untuk  merealisasikan  
sebuah jaminan mutu  biasanya  diurai 
dalam sasaran  mutu  dan direalisasikan 
dalam program dan didetailkan dalam 
aktivitas proses  belajar mengajar . Di 
Lembaga  Pendidikan Al Falah  telah 
ditetapkan  13 Jaminan  Kualitas.  Satu 
diantara  13 jaminan kualitas yang 
ditetapkan  di antaranya  adalah  belajar 
tuntas (mastery lerning).

Belajar tuntas (mastery learning) 
didefi nisikan dalam bantuk pendidikan 
khusus yang objektif, masing-
masing siswa diharapkan untuk 
mencapainya dalam hal objektif 
maupun pencapaian  kognitif, afektif 
dan bahkan psikomotorik. Hasil belajar  
tuntas dapat diartikan juga sebagai  
pembelajaran siswa semula ditambah 
dengan perbaikan pembelajaran 
khusus sehingga dapat melengkapi 
satuan belajarnya. Setiap sekolah dapat 
menentukan berapa angka standar 
ketuntasan anak didiknya , semakin 
tinggi angka penetapanya semakin baik 
untuk menunjukkan daya saing sekolah 
tersebut dibandingkan dengan sekolah 
lain. Pada umumnya angka pencapaian 
belajar ditetapkan minimal mencapai 
75% materi atau 75% dari Kompetensi 
dasar yang ditetapkan.

Sesaat setelah menerima 
rapor  perkembangan/
prestasi belajar  putra-

putrinya   hampir 
kebanyakan  orang tua  

selalu melihat berapa angka  
nilai rapor  pada tiap-tiap 

bidang studi  yang ada  
dengan paradigma  lama.

Bila nilainya 5 berarti  merah 
atau nilai kurang ,  nilai  6-7 

dianggap cukup dan bila  
nilainya 8 berarti baik, 9 

sangat baik dan bila nilainya 
10 berarti sempurna. Sudut 

pandang seperti ini adalah 
hal wajar karena masa 

pendidikan para orang tua 
wali murid  sejak dulu juga 

berlaku sepert i itu. 
Kriteria ketuntasan minimal (KKM) 

merupakan  kriteria tertentu dalam 
menentukan kelulusan peserta didik.  
KKM merupakan Kriteria paling rendah 
untuk menyatakan peserta didik 
mencapai ketuntasan . Pembelajaran 
dengan menggunakan konsep 
mastery learning menuntut guru untuk 
dapat menentukan standar minimal 
keberhasilan belajar siswa dengan 
menggunakan acuan patokan atau 
dalam bahasa resminya disebut kriteria 
ketuntasan minimal yang lebih dikenal 
dengan sebutan KKM. Penentuan tingkat 
kriteria ketuntasan minimal dilakukan 
dengan  mengikuti prosedur tertentu, 
di antaranya perlu mempertimbangan 
tingkat kompleksitas (tingkat kesulitan 
dan kerumitan kompetensi yang 
hendak dicapai , intake siswa (masukan 
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Drs. Luqman Chakim, M.M.
(Kabid Pemberdayaan LPF) 

Dalam perkembangan berikutnya sebagian wali murid mulai mengalami 
perubahan  dan  sudut pandang ketika melihat rapor putra-putrinya  yakni 
dengan melihat  berapa nilai sang anak dibandingkan dengan  rata-rata 
kelasnya . Bila nilai sang anak berada diatas rata-rata berarti sang anak 

tergolong  cerdas, namun bila nilai rapor sang anak   berada  dibawah rata-rata 
berarti sang anak dianggap kurang cerdas. Selanjutnya muncullah daftar  rangking 
siswa sebagai tanda urutan terbaik dibanding  nilai rata-rata kelasnya. 

Walaupun tidak semua orang tua berpandangan  seperti  dua pandangan diatas 
namun hampir sebagian orang tua paham  bahwa bila nilai anak tidak mencapai 75 
berarti  sang anak dianggap belum tuntas. 

Di era kurikulum berbasis kompetensi  dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
(KTSP) terjadi perubahan  format rapor  yang ditandai dengan  kolom kecil yang 
bertuliskan KKM kependekan dari  Kriteria Ketuntasan Minimal  yang didalamnya 
tertulis angka yang bervariasi  pada tiap bidang studinya. Sebagian orang tua/wali 
murid  ada yang paham  ada pula yang  bingung terhadap perubahan  format 
tersebut  dan bertanya-tanya  sebenarnya  berapa standar  naik/tidak naik  dari 
sebuah bidang studi atau kelas yang  ditetapkan. 

kemampuan siswa) dan daya dukung 
( sarana dan prasarana yang ada, 
kemampuan guru, lingkungan, dan 
juga masalah biaya).

Setelah KKM diperoleh, maka 
selanjutnya KKM itu dimasukkan 
pada laporan hasil belajar siswa. Dari 
KKM inilah dapat diketahui apakah 
siswa tuntas atau tidak tuntas dalam 
pencapaian Kompetensi Dasar (KD) 
serta indikator yang diharapkan.
Kalau nilai yang diperoleh siswa 
berada dibawah KKM maka diartikan 
bahwa siswa itu belum tuntas, dan 
begitu juga sebaliknya bila nilai siswa 
berada di atas KKM, siswa tersebut 
dinyatakan tuntas dalam pencapaian 
kompetensi dasar serta indikator-
indikator yang  dilaksanakan oleh 
guru.

Out door: Siswa TK Al Falah Surabaya dikenalkan proses pembuatan ikan asin

Learning by doing: Siswa SD Al Falah Surabaya belajar langsung menanam tanaman di kebun
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Dra.Hj.Sumi Rahayu, M.M.
(Sekretaris Eksekutif LPF)

Fokus

Pemerintah telah menetapkan 
standar isi yang berbasis 
pendekatan kompetensi 
sebagai upaya perbaikan kondisi 

pendidikan di tanah air, berbagai alasan di 
antaranya adalah bahwa:
1. Potensi peserta didik berbeda-beda, 

dan potensi tersebut akan bisa 
berkembang jika stimulusnya tepat.

2. Mutu hasil pendidikan yang masih 
rendah serta mengabaikan aspek-
aspek moral, akhlak, budi pekerti, seni 
dan olah raga, serta kecakapan hidup 
(life skill).

3. Persaingan global yang 
memungkinkan hanya mereka yang 
mampu yang akan berhasil.

4. Persaingan kemampuan SDM (Sumber 
Daya Manusia) produk lembaga 
pendidikan. 

5. Persaingan yang terjadi pada 
lembaga pendidikan, sehingga perlu 
rumusan yang jelas mengenai standar 
kompetensi lulusan.
Dampak dari penetapan 

standar Isi dan satandar kompetensi 
lulusan adalah adanya pendekatan 
pembelajaran yang diarahkan pada upaya 
mengembangkan kemampuan peserta 
didik dalam mengelola perolehan belajar 
(kompetensi), yang disesuaikan dengan 
kondisi masing-masing anak. Dengan 
demikian proses pembelajaran lebih 
mengacu kepada bagaimana peserta 
didik belajar dan bukan lagi hanya 
pada apa yang dipelajari. Sekarang ini 
inti persoalannya adalah pada masalah 

ketuntasan belajar yakni pencapaian 
taraf penguasaan minimal yang 
ditetapkan bagi setiap kompetensi secara 
perorangan. Karena itu pendekatan 
pembelajaran tuntas merupakan salah 
satu usaha dalam pendidikan yang 
bertujuan untuk memotivasi peserta didik 
mencapai penguasaan (mastery level) 
terhadap kompetensi tertentu. Dengan 
demikian  menempatkan pembelajaran 
tuntas (mastery learning) sebagai salah 
satu prinsip utama dalam mendukung 
pelaksanaan kurikulum berbasis 
kompetensi. Berarti, pembelajaran tuntas 
merupakan sesuatu yang harus dipahami 
dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya 
oleh seluruh warga sekolah.
          Belajar pada hakikatnya adalah suatu 
aktivitas yang mengharapkan perubahan 
tingkah laku (behavioral change) pada 
individu yang belajar. Perubahan 
tingkah laku tersebut terjadi karena 
usaha individu yang bersangkutan. Pada 
dasarnya, belajar merupakan masalah 
bagi setiap orang. Dengan belajar 
maka pengetahuan, keterampilan, 
kebiasaan, nilai, sikap, tingkah laku dan 
semua perbuatan manusia terbentuk, 
disesuaikan dan dikembangkan. Jadi 
pada prinsipnya belajar adalah proses 
perubahan tingkah laku sebagai akibat 
dari interaksi antara peserta didik dengan 
sumber-sumber atau objek belajar, baik 
yang secara sengaja dirancang (by design) 
maupun yang tidak secara sengaja 
dirancang namun dimanfaatkan (by 
utilization).

Menurut Dewey (2001), tugas 
sekolah adalah memberi pengalaman 
belajar yang tepat bagi peserta didik. 
Selanjutnya ditegaskan bahwa tugas guru 
adalah membantu peserta didik menjalin 
pengalaman belajar yang satu dengan 
yang lain, termasuk yang baru dengan 
yang lama. Pengalaman belajar yang 
baru melalui pengalaman belajar yang 
lama akan melekat pada struktur kognitif 
peserta didik dan menjadi pengetahuan 
baru bagi peserta didik. Menurut 
Ausubel (1969), pengalaman belajar baru 
akan masuk ke dalam memori jangka 
panjang dan akan menjadi pengetahuan 
baru apabila memiliki makna. Agar 
pengalaman belajar yang baru menjadi 
pengetahuan baru, maka semua konsep 
dalam mata pelajaran harus diusahakan 
memiliki nilai terapan di lapangan.

Joyce, Weil & Showers (1992) 
menyatakan bahwa mengajar (teaching) 
pada hakikatnya adalah membantu 
peserta didik memperoleh informasi, ide, 
keterampilan, nilai, cara berfi kir, sarana 
untuk mengekspresikan diri, dan cara-
cara belajar bagaimana belajar. Hasil akhir 
atau hasil jangka panjang dari proses 
mengajar adalah kemampuan peserta 
didik yang tinggi untuk dapat belajar 
dengan mudah dan efektif. Dengan 
demikian hakikat mengajar adalah 
memfasilitasi peserta didik agar mereka 
mendapatkan kemudahan dalam belajar. 
Metode pembelajaran yang digunakan 
guru adalah cara untuk mempermudah 
anak didik mencapai kompetensi tertentu. 
Hal ini berlaku baik bagi guru (yakni 
dalam pemilihan metode mengajar) 
maupun bagi siswa (dalam memilih 
strategi belajar). Dengan demikian makin 
baik metode, akan makin efektif pula 
pencapaian tujuan belajar (Winarno 
Surahmad, 1982). 

Dari konsep-konsep di atas, kiranya 
cukup jelas bahwa harapan dari proses 
pembelajaran dengan pendekatan 

Belajar Tuntas,
Mutu Pendidikan pun

Meningkat
Satu di antara masalah besar bidang pendidikan di Indonesia yang banyak 

diperbincangkan adalah rendahnya mutu pendidikan. Hal itu tercermin 
dari rendahnya rata-rata prestasi belajar. Demikian juga proses pendidikan 

dalam sistem persekolahan, umumnya belum menerapkan pembelajaran yang 
menjadikan peserta didik menguasai materi pembelajaran secara tuntas. Akibatnya 

banyak peserta didik yang tidak menguasai materi pembelajaran meskipun sudah 
dinyatakan tamat dari sekolah.

belajar tuntas tidak lain adalah untuk 
memberikan kualitas pembelajaran yang 
lebih sesuai, bantuan, serta perhatian 
khusus bagi siswa-siswa agar menguasai 
standar kompetensi atau kompetensi 
dasar. Dari konsep tersebut, maka dapat 
dikemukakan bahwa prinsip-prinsip 
utama pembelalaran tuntas adalah : 
1. Kompetensi yang harus dicapai oleh 

siswa dirumuskan dengan urutan 
yang hierarkhis, 

2. Evaluasi yang digunakan adalah 
penilaian acuan patokan, dan setiap 
kompetensi harus diberikan feedback, 

3. Pemberian pembelajaran remedial 
serta bimbingan di saat diperlukan, 

4. Pemberian program pengayaan bagi 
siswa yang mencapai ketuntasan 
belajar lebih awal. (Gentile & Lalley: 
2003).
Untuk merealisasikan pengakuan dan 

pelayanan terhadap perbedaan individu, 
maka pembelajaran harus menggunakan 
strategi pembelajaran yang berasaskan 
maju berkelanjutan (continuous progress). 
Untuk itu pendekatan sistem, yang 
merupakan salah satu prinsip dasar dalam 
teknologi pembelajaran, harus benar-
benar dapat diimplementasikan. Salah 
satu caranya adalah, standar kompetensi 
dan kompetensi dasar harus dinyatakan 
secara jelas, dan pembelajaran dipecah-
pecah ke dalam satuan-satuan (cremental 
units), di mana siswa belajar selangkah 
demi selangkah dan baru boleh beranjak 
mempelajari kompetensi dasar berikutnya 
setelah menguasai kompetensi dasar 
yang ditetapkan menurut kriteria 
tertentu. Dalam pola ini ditentukan 
bahwa seorang siswa yang mempelajari 
unit satuan pembelajaran tertentu dapat 
berpindah ke unit satuan pembelajaran 
berikutnya jika siswa  yang bersangkutan 
misalnya telah menguasai sekurang-
kurangnya 75 % dari kompetensi dasar 
yang  ditetapkan.

Agar lebih bisa memahami tentang 
pembelajaran tuntas yang dimaksudkan 
dalam pelaksanaan kurikulum berbasis 
kompetensi (KBK), kita bisa mencoba 
membandingkan antara pembelajaran 
tuntas dan pembelajaran konvensional 
secara cermat. Sehingga, kita tahu 
tentang bagaimana kemungkinkan 
berkembangnya potensi siswa secara 
optimal.
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Secara alami manusia memang diciptakan dalam keberagaman (variabilitas). 
Tiap-tiap siswa memiliki keterbatasan dalam hal kemampuan yang dimiliki, 
termasuk kemampuan akademik maupun minatnya. Jika sekolah menginginkan 
pembelajarannya berhasil membawa siswa-siswanya menuju ketuntasan pencapaian 
kompetensi secara optimal, upaya-upaya memfasilitasi siswa dengan aneka ragam 
cara, baik remidi, pengayaan maupun percepatan mutlak harus dilakukan.

Perbandingan Kualitatif 
Antara Pembelajaran Tuntas dengan Pembelajaran Konvensional

A. Persiapan 1. Tingkat ketuntasan Diukur dari performance siswa 
dalam setiap unit (satuan 
kompetensi atau kemampuan 
dasar. Setiap siswa harus mencapai 
nilai minimal 75.

Diukur dari 
performance siswa 
yang dilakukan 
secara acak

2. Satuan  Acara 
Pembelajaran

Dibuat untuk satu minggu 
pembelajaran, dan dipakai sebagai 
pedoman guru serta diberikan 
kepada siswa

Dibuat untuk 
satu minggu 
pembelajaran, 
dan hanya dipakai 
sebagai pedoman 
guru

3. Pandangan 
terhadap 
kemampuan 
siswa saat 
memasuki satuan 
pembelajaran 
tertentu

Kemampuan hampir sama, namun 
tetap ada variasi

Kemampuan siswa 
dianggap sama

B.   Pelaksanaan 
pembelajaran

4. Bentuk 
pembelajaran 
dalam satu unit 
kompetensi atau 
kemampuan dasar

Dilaksanakan melalui pendekatan 
klasikal, kelompok dan individual

Dilaksanakan 
sepenuhnya 
melalui 
pendekatan 
klasikal

5. Cara pembelajaran 
dalam setiap 
standar 
kompetensi atau 
kompetensi dasar

Pembelajaran dilakukan melalui 
penjelasan guru (lecture), 
membaca secara mandiri dan 
terkontrol, berdiskusi, dan belajar 
secara individual

Dilakukan melalui 
mendengarkan 
(lecture), tanya 
jawab, dan 
membaca (tidak 
terkontrol)

6. Orientasi 
pembelajaran

Pada terminal performance siswa 
(kompetensi atau kemampuan 
dasar) secara individual

Pada bahan 
pembelajaran

7. Peranan guru
Sebagai pengelola pembelajaran 
untuk memenuhi kebutuhan siswa 
secara individual

Sebagai pengelola 
pembelajaran 
untuk memenuhi 
kebutuhan seluruh 
siswa dalam kelas

8. Fokus kegiatan 
pembelajaran

Ditujukan kepada masing-masing 
siswa secara individual

Ditujukan kepada 
siswa dengan 
kemampuan 
menengah

9.   Penentuan 
keputusan 
mengenai satuan 
pembelajaran

Ditentukan oleh siswa dengan 
bantuan guru

Ditentukan 
sepenuhnya oleh 
guru

C. Umpan Balik 10. Instrumen umpan 
balik

Menggunakan berbagai jenis 
serta bentuk tagihan secara 
berkelanjutan

Lebih 
mengandalkan 
pada penggunaan 
tes objektif untuk 
penggalan waktu 
tertentu

11. Cara membantu 
siswa

Menggunakan sistem tutor dalam 
diskusi kelompok (small-group 
learning activities) dan tutor yang 
dilakukan secara individual 

Dilakukan oleh 
guru dalam bentuk 
tanya jawab secara 
klasikal

 Langkah Aspek Pembeda Pembelajaran Pembelajaran
    Tuntas Kovensional
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Ruang KS

Program-program seperti BCCT, moving Class, Parenting skill 
and Children Performance, Munaqosah, mengaji dengan 
system klasikal baca simak, special day, morning activity, 
loving book program, metode berbahasa Fonik, adalah 

sebagian program menarik yang telah dilaksanakan di KB-TK Al Falah.
Tentu saja, inovasi ini membuat beberapa KB-TK Yang ada di kota-

kota sekitar Surabaya ingin menambah wawasan tentang itu. Mereka 
pun berkunjung dan mengobservasi seluruh kegiatan yang ada di 
KB-TK Al Falah. Asal mula tamu yang datang pun bermacam-macam. 
Dari yang terdekat yang berasal dari kota Surabaya sendiri, sampai 
yang terjauh dari Tabalong – Kalimantan selatan. 

Hal ini merupakan prestasi yang membanggakan, dikarenakan 
keunikan dan ciri khas yang dimiliki KB-TK Al Falah telah di akui dan 
terdengar sampai ke pulau Kalimantan. Komentar tamu-tamu yang 
berkunjung pun kesemuanya menunjukkan respon yang positif atas 
segala kegiatan yang ada selama ini. 

N. Lailatul Arofah, mislanya, salah seorang guru dari TK Al Ishlah 
Bondowoso mengaku kagum dengan pola pendidikan di KB-TK 

Merintis Jalan
sebagai Trend Setter PAUD

 1 TK Al Islah  Bondowoso
 2 TK Al Huda Malang
 3 TK Aba 13 Blimbing Malang
 4 TK Muslimat 8 Blimbing Malang
 5 TK Dian Pertiwi Malang
 6 TK Islam Sabilillah Malang
 7 TK Plus Al Kautsar Malang
 8 TK Marsudisiwi Malang
 9 TK Muslimat Nu Malang
 10 TK Borobudur Indah Malang
 11 TK Pembina 2 Malang
 12 PG-TK Al Madani - Taman Sidoarjo
 13 TK Bhayangkari Surabaya
 14 PG-TK Al Irsyad Bangil
 15 TK STAI - Rewwin Sidoarjo
 16 KB Citra Bangsa Surabaya
 17 TK Aisyah V Ar Rahman Sidoarjo
 18 TK Bina Patra Cepu-jateng
 19 Depag Kota Denpasar Bali
 20 KB-TK Anak Sholeh Malang
 21 TKIT / KBIT Al Banna School Malang
 22 TK Al Munawwarah Pamekasan
 23 IGRA Kota Ponorogo Ponorogo
 24 KB-TK Al Izzah Mojokerto
 25 TK Aisyah   Surabaya
 26 Unesa Surabaya
 27 IGTKI Kab Tabalong  Kalsel
 28 TK Negeri Banjar Baru Kalsel

 No Nama Instansi Dari Kota

Upaya KB-TK Al Falah Surabaya untuk terus berinovasi dalam 
mengembangankan pola pendidikan anak usia dini sehingga 
membuat anak-anak yang suasana belajarnya  sambil bermain 
menjadi semakin menyenangkan. 

Hal yang serupa juga dilakukan 
oleh jamaah perempuan, 
mereka berbaur menjadi 
satu dengan jamaah laki-laki, 

mereka tak peduli memegang laki-laki 
lain atau bukan, tak peduli badannya 
disentuh, dipegang atau bahkan dipepet 
diantara laki-laki lain atau bukan yang 
itu semua nyata terjadi.

Sungguh luar biasa pesona Hajar 
Aswad, selama 24 jam dan mungkin 
selamanya, taksedetik pun di depan 
hajar aswad itu sepi dari orang-
orang yang berdesak-desakan ingin 
menciumnya (kecuali waktu shalat), 
memang mencium hajar aswad itu 
sunnah Rasulullah karena beliau pernah 
menciumnya, tetapi apakah untuk 
melakukan hal yang sunnah harus 
dilakukan dengan cara-cara seperti itu, 
yang bisa menyakiti diri sendiri atau 
orang lain? Dalam kondisi seperti itu 
yang ada hanya ego diri sendiri, tak 

itupun dilakukan tidak hanya sekali, 
mungkin setiap orang yang ditemui akan 
dia ceritakan pengalaman itu, bukankah 
itu riya’? Manfaat apa yang kita peroleh 
setelah itu? Apakah kehidupan kita akan 
berubah lebih baik? Atau bagaimana 
bila kita memilih untuk melakukan hal 
sunnah lain yang sekiranya bisa dilakukan 
dengan baik dan benar, misalnya thawaf 
berulang-ulang, berdoa di multazam 
atau di hijir Ismail atau di tempat-tempat 
mustajabah lainnya. Mungkin hal ini akan 
jauh lebih baik karena bisa jadi kehidupan 
kita ke depan akan berubah jauh lebih 
baik akibat doa kita yang dikabulkan oleh 
Allah.

Hal yang paling menakutkan adalah 
mereka menyalahgunakan perbuatan 
itu, mencium hajar aswad bukan karena 
niat melakukan sunnah Rasulullah tetapi 
dengan niatan lain sehingga tergolong 
perbuatan yang syirik (naudzubillah). 
Memang banyak perlakuan-perlakuan 
orang yang aneh-aneh yang seakan-
akan menganggap batu itu adalah tuhan 
sehingga harus selalu ditegur oleh polisi 
penjaga Ka’bah.

Memang, menurut salah satu riwayat 
menyebutkan bahwa “Hajar Aswad nanti 
akan menjadi saksi di akhirat bagi orang 
yang menciumnya, menyentuhnya, 
dan melambaikan tangan untuknya 
dengan kebenaran”, artinya, bila kita 
menginginkan hajar aswad nanti 
menjadi saksi kita, maka kita tidak harus 
menciumnya (bila tidak memungkinkan/ 
berdampak negatif ), cukup dengan 
menyentuh atau melambaikan tangan 
padanya dengan tulus dan ikhlas, 
walaupun kita sendiri sangat meyakini 
bahwa tanpa kesaksian dari hajar 
aswadpun Allah sudah menyaksikan kita 
saat di baitullah dan Malaikatpun sudah 
mencatatnya, mudah-mudahan sebagai 
amalan yang saleh yang tidak mungkin 
terhapus.

Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya 
Hajar Aswad dan Maqam adalah dua 
batu diantara batu-batu yaqut (batu 
mulia) di surga, yang dihilangkan oleh 
Allah cahayanya, andaikan Allah tidak 
menghilangkan cahayanya, niscaya 
sinarnya menerangi antara timur dan 
barat” HR. Ahmad.

Mudah-mudahan kita termasuk 
hamba Allah yang terlindungi dari 
perbuatan yang sia-sia dan syirik, Amin. 

Catatan Pengalaman Umrah:

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

Al Falah. “ Di sini anaknya begitu patuh dan gurunya 
juga nggak kenal capek dalam melaksanakan kegiatan 
bersama anak-anak” katanya. “ kapan sekolah kami 
bisa serapi dan se maju Al Falah ini? “ sambungnya saat 
kegiatan tanya jawab bersama Kepala Sekolah KB-TK Al 
Falah. 

Tentu saja kunjungan – kunjungan yanga ada serta 
kekaguman yang diberikan tidak membuat menjadi 
berbangga hati. “ Bagi kami, harus ada yang terus kami 
perbaiki demi membuat anak-anak semakin nyaman 
di sekolah, dan proses tumbuh kembang agar makin 
optimal, sehingga semakin hari semakin baik, never stop 
improving”, dengan demikian, semangat kami adalah 
semanagat untuk jadi lebih baik” .

Oleh: Zainuril Huda

“Allahu Akbar, aku berhasil mencium hajar aswad,” dengan nada tinggi 
dan rasa bangga yang luar biasa salah seorang teman menceritakan dengan 
semangat apa yang dia lakukan sehingga berhasil mencium hajar aswad, 
bahkan ada yang bercerita kalau sudah berhasil menciumnya sampai tiga kali. 
Dengan upaya yang luar biasa, mereka turut berdesak-desakan, sikut sana, 
sikut sini, dorong sana, dorong sini, maju terus pantang mundur tak peduli 
kancing baju lepas (protol) semua, tas robek, bahkan ada yang HP pecah, dan 
kaca mata pecah akibat terhimpit banyak orang, yang penting bisa mencium 
hajar aswad tak peduli orang lain bagaimana.

peduli ada orang yang tersakiti karena 
ulah kita, tak peduli ada orang yang sakit 
hati karena ulah kita, tak peduli badan 
kita sakit, barang kita rusak, dan banyak 
lagi hal-hal yang seharusnya tidak perlu 
kita lakukan. 

Memang ada sebagian kecil orang 
yang bercerita kalau dia berhasil 
mencium hajar aswad tanpa menyakiti 
orang lain (menurutnya) karena niat 
yang tulus serta atas pertolongan Allah 
dia bisa sampai di depan hajar aswad 
dan menciumnya.

Setelah mereka berhasil mencium 
Hajar Aswad dengan segala upayanya 
itu, mereka bisa dipastikan akan 
menceritakan kepada orang lain 
atau paling tidak temannya atas 
keberhasilannya itu, dengan raut muka 
yang ceria, nada bicara yang bangga dan 
sedikit terasa ada kesombongan karena 
berhasil mengalahkan sekian banyak 
orang yang berebut menciumnya, dan 

Album LPF

Tamu: Wakil Kepala KB-TK Al Falah saat menjelaskan sesuatu pada tamu yang bertanya.

Hajar Aswad: Suasana di sekitar hajar aswad, jamaah berebut mencium hajar aswad.
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Album LPF

Sejak berdirinya pepemrintahan 
Saudi, pemerintah terus menampakkan 
perhatian dan pengawasan yang 
tinggi terhadap pengelolaan masjid 
Nabawi tersebut, tak henti-hentinya 
pemerintah melakukan pembangunan 
dan perluasan areal masjid hingga 
seluas lebih dari 82.000 m2 dengan 
halaman seluas kira-kira 235.000 m2, 
dan semegah sekarang.

Berkunjung ke Masjid yang memiliki 
tinggi 12,55 m dengan jumlah tiang 
sebanyak 2.104 tiang ini, merupakan 
suatu keharusan dan keutamaan 
tersendiri bagi orang-orang yang masuk 
di kota Madinah apalagi para jamaah 
haji, rasanya kurang afdhAl bila kita 
ke kota Madinah atau menunaikan 
Ibadah Haji lalu tidak berkunjung 
dan melakukan shalat di Masjid yang 
di dalamnya terdapat raudhah dan 
makam Rasululllah ini, karena di tempat 
itulah doa-doa kita akan didengar dan 
dikabulkan secara nyata oleh Allah bila 
kita memintanya dengan tulus ikhlas.

Karena keutamaan Raudhoh dan 
makam Rasulullah tersebut, tak sedetik 
pun (selama 24 jam) tempat-tempat 
itu sepi dari pengunjung, sepi dari 
orang-orang yang memohon agar 
semua permintaannya dikabulkan, 
bahkan mereka sampai rela berjubel dan 
berdesak-desakan agar mendapatkan 
sedikit tempat di Raudhoh tersebut.

Selain itu, Masjid Nabawi ini memiliki 
27 kubah yang luar biasa, kubah yang 
dapat digerakkan secara elektronik 
agar mendapatkan sirkulasi udara yang 
cukup dan penerangan yang alami 
disaat cuaca baik. Kubah tersebut 
berdiameter 7,35 m dengan berat bersih 
perkubah 80 ton, bagian dalam kubah 
terbuat dari kayu dengan motif ukiran 
tangan dan pada bagian lain dilapisi 
kertas emas halus dan tipis. Adapun 
bagian luar kubah terbuat dari keramik 
Jerman dengan penyangga dari batu 
granit.

Sungguh luar biasa keindahan dan 
kemegahan Masjid yang berkapasitas 
698.000 jamaah shalat tersebut, namun 
bukan hanya itu saja yang membuat 
semua umat Islam di dunia ini rindu dan 
bermimpi agar bisa berkunjung serta 
shalat berjamaah di sana, ada hal yang 

lebih diharapkan dari itu semua yaitu, 
“Satu shalat di masjidil haram sama 
dengan 100.000 shalat di tempat lain, 
dan satu shalat di masjidku (Nabawi) 
ini sama dengan 1.000 shalat, dan satu 
shalat di Baitul Maqdis sama dengan 500 
shalat,” sabda Rasulullah.

Masjid Al Haram
Keagungan dan kebesaran Masjidil 

Haram memang menakjubkan, 
disamping kondisi bangunannya sendiri 
yang tampak artistik, megah, dan luar 
biasa, di dalamnya terdapat Baitullah 
(Ka’bah) yang begitu diagungkan dan 
menjadi kiblat bagi seluruh umat Islam 
di dunia ketika mereka bermunajat dan 
menyembah Allah. Hal ini sesuai dengan 
perintah Allah dalam surah Al Baqoroh: 
149, “Maka palingkanlah wajahmu kea 
rah Masjidil Haram”.

Kemegahan Masjidil Haram seperti 
yang tampak sekarang ini memang 
bukan sejak awal dibangunnya 
tetapi sudah melalui perluasan dan 
pembangunan dari masa kekhalifahan 
sampai pemerintahan Saudi sekarang 
ini, sama halnya dengan perkembangan 
yang ada di Masjid Nabawi, Masjidil 
Haram imi dibangun dan diperluas 
sesuai dengan perkembangan umat 
Islam dari masa ke masa, sehingga 
kondisi masjid tetap terjaga dan 
membuat umat Islam nyaman bila 
berkunjung ke Masjidil Haram untuk 

Masjid Nabawi
“Subhanallah, sungguh luar biasa indahnya masjid ini, 

selama ini baru kali ini melihat masjid yang begitu indah dan 
megah”, itulah kalimat pertama yang muncul dalam benakku 
ketika pertama kalinya aku datang ke kota Madinah Al 
Munawwarah dan melihat langsung Masjid Nabawi, mungkin 
bukan hanya aku yang mengagumi keindahan Masjid Nabawi 
itu, tetapi berjuta-juta orang di dunia ini terutama umat Islam 
yang pernah singgah dan shalat berjamaah di Masjid yang 
dibangun oleh Rasulullah itu.

Memang, pada awal dibangunnya masjid Nabawi itu 
tidak seindah dan semegah sekarang, pada saat itu Rasulullah 
membangunnya hanya dengan bata, atapnya dari batang kurma 
dan tiangnya dari pohon kurma. Masjid tersebut dibangun 
di atas tanah yang dibeli Rasulullah dari dua anak yatim yang 
diasuh oleh As’ad bin Zurarah.

Catatan Pengalaman Umrah:

Indahnya Masjid Nabawi,
Agungnya Masjidil Haram
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Oleh: Zainuril Huda

Pembangunan masjid terus berkembang sesuai 
perkembangan jumlah umat Islam pada saat itu, 
perluasan pertama dilakukan setelah Rasulullah 
kembali dari perang khaibar sehingga luasnya 
menjadi 2.500 m2 dan Usman bin Aff an yang 
membeli tanah untuk perluasan masjid tersebut.

Perkembangan umat Islam semakin pesat, 
Masjid Nabawi yang memang pusat berkumpulnya 
umat Islam pada saat itu sudah tidak bisa 
menampung lagi sehingga harus terus dilakukan 
perluasan-perluasan dan pembangunan baik pada 
masa kekhalifahan sampai sekarang. Rasulullah 
bersabda, “Siapa yang membangun masjid karena 
Allah, maka akan dibuatkan untuknya istana di 
surga.”

melakukan ibadah haji maupun umroh.
Sejalan dengan perkembangan 

umat Islam, Masjidil Haram pun selalu 
dilakukan pemebenahan, perluasan dan 
pembangunan, hingga kini luas masjidil 
haram mencapai lebih dari 250.650 m2 
yang memiliki 3 lantai, 4 pintu utama, 
54 buah pintu masuk tambahan, 6 pintu 
masuk ke lantai dasar dan lantai dua 
serta escalator. 

Masjidil Haram yang begitu elok 
dan indah ini memiliki dinding yang 
berlapis pualam, atap dan pilarnya 
dibuat dari batu buatan sehingga 
tampak bernilai seni yang tinggi dan 
menakjubkan. Disamping itu, di dalam 
masjid yang memiliki 9 menara yang 
indah itu terdapat bangunan Ka’bah 
(Baitullah) yang merupakan arah kiblat 
bagi umat Islam, sumur air zam-zam 
yang memiliki keistimewaan dan khasiat 
luar biasa dan sumbernya takkan 
habis sepanjang masa, Multazam yang 
merupakan tempat mustajabah, Hijir 
Ismail dan makam Ibrahim yang juga 
tempat mustajabah, Hajar Aswad yang 
dikatakan sebagai batu dari surga, 
serta bukit shafa dan marwah sebagai 
tempat jamaah haji dan umroh untuk 
melakukan sa’i, dan masih banyak lagi 
keistimewaan dan keagungan Masjidil 
Haram, diantaranya sabda Rasulullah,  
“Satu shalat di masjidil haram sama 
dengan 100.000 shalat di tempat lain.” 
Wallahu a’lam. 

Ka’bah: Suasana disekitar ka’bah saat jamaah melakukan tawaf, Subhanallah.

Halaman: Salah satu sudut halaman Masjid Nabawi yang tampak indah, Subhanallah.
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Album KB-TK

Untuk itu, pada hari Rabu, 24 Maret 2010, 
bertempat di kolam renang Plaza Marina, 
KB-TK Al Falah mengajak 165 siswa yang 
terdiri dari 10 siswa Kelompok Persiapan, 

31 siswa kelompok Bermain dan 125 siswa Taman 
Kanak-kanak. Mengambil tema “ Aku tidak takut air” 
anak-anak itu diajak untuk tidak takut bereksplorasi 
dengan air.

Untuk tetap mengenalkan batasan aurat antara 
laki-laki dan perempuan, maka jam pengenalan 
eksplorasi air dibagi menjadi jam berenang laki-laki 
dan jam berenang perempuan. Tentu saja hal ini 
untuk mengenalkan dan membiasakan siswa putri 
untuk tidak membuka aurat pada teman laki-lakinya 
walaupun mereka masih kecil.

Semula, pada anak kelompok persiapan yang 
masih berusia 2 tahun, anak-anak dikenalkan 
untuk memegang air. Lalu diajak untuk membasuh 
mukanya, tangannya,sampai seluruh badan mereka 
basah.

Bermain Air, Tumbuhkan Keberanian

Setelah tumbuh keberanian mereka, lalu perlahan-
lahan bocah – bocah itu diajak ke area  berenang untuk usia 
mereka. Namun, tidak semua anak mau ke sana, Muhammad 
Khalid, misalnya, saat mulai kegiatan berendam, ia tampak 
ketakutan, dan meminta untuk di gendong ustadzahnya. 
Namun, dengan memberi pengertian secara perlahan, dan 
kesabaran, Ustadzah Aslihah, guru Kelompok Persiapan, 
mampu meyakinkan Khalid agar mau mencoba.

Sementara siswa TK sudah lebih berani menjelajahi kolam 
renang yang ada. Naufal  Tazakka Tilmisani, misalnya, siswa 
kelompok B3 itu tanpa rasa takut mencoba area yang berada 
ditengah.” Aku sudah belajar berenang, jadi aku pingin 
mencoba yang ditengah” katanya bangga.

Penuh suka cita anak-anak mencoba berbagai alat 
permainan air yang disediakan. Seperti terowongan air 
dan papan seluncur air . “ kami berharap, dengan kegiatan 
seperti ini, anak-anak tidak takut lagi bermain dengan air “ 
kata siti Fauziah, S.Pd, kepala KB-TK Al Falah, tentang tujuan 
diadakannya kegiatan tersebut.

Tidak semua anak berani bereksplorasi dengan media air. Taksdikit dari mereka yang cemas saat 
mulai memasuki kolam renang dikarenakan rasa takut bila tenggelam. Namun, upaya itu bisa diredam 
dengan memberi mereka pengalaman yang menyenangkan berkaitan dengan kegiatan ini.

Kenalkan Cara
Membatik di Hari Kartini

Hari Kartini diperingati dengan 
cara unik di KB-TK Al Falah 

Surabaya. Sekolah yang terletak 
di jalan siak itu mengajak 165 

siswanya untuk mengenal budaya 
batik. Dilaksanakan pada hari 

Rabu, 21 April 2010, dengan 
mengusung tema “ We love 

batik “ anak-anak itu datang ke 
sekolahnya dengan menggunakan 

dresscode batik dilengkapi 
blangkon untuk siswa laki-laki. 
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Bekerja sama dengan mahasiswa 
jurusan desain produk Institut 
Teknologi Sepuluh Nopember 
(ITS) Surabaya, kepada bocah-

bocah cilik itu diajarkan bagaimana 
membuat produk tekstil dengan 
motif batik. Kegiatan diawali dengan 
menyanyikan secara bersama-sama lagu 
Ibu Kita Kartini. Setelah itu Ustadzah 
Nunik Fitriah, S.E., salah seorang guru 
menceritakan sejarah ibu Kartini dalam 
memperjuangkan para wanita di 
zamannya agar bisa bersekolah.

Setelah itu, dihadapan 163 anak 
yang hadir dihalaman sekolah, Gusti 
Muhammad Hamdan Firmanta, salah 
seorang mahasiswa dari Desain Produk 
ITS, menerangkan secara singkat 
tentang tata cara membuat batik dan 
motif-motif batik dari beberapa daerah 
di Indonesia. sesaat setelah penjelasan 
dari narasumber yang ada, anak-
anak itu  dibagi menjadi 3 kelompok 
besar, masing –masing kelompok 
Play Group, TK kelompok A dan TK 
Kelompok B. masing-masing kelompok 
mempraktikkan cara membuat batik 
dengan teknik yang berbeda-beda. Pada 
kelompok bermain, 45 anak dengan usia 
tiga tahun itu diajari membatik dengan 
teknik mencap. 

Uniknya, mereka menggunakan 
sayur wortel sebagai alat capnya. Dan 
bumbu dapur serta beberapa tanaman 
sebagai pewarnanya.Untuk warna 
kuning, digunakan tanaman kunyit, 
untuk pewarna merah digunakan 
kulit manggis dan pewarna hijau 
menggunakan daun pandan hijau. 
Sedangkan untuk motifnya, wortel itu 
pun dibentuk berbagai pola. Ada yang 
berbentuk daun. bunga, bintang dan 
sebagainya,.

Sementara kelompok A, dengan 
kategori  usia 4 tahun diajak membatik 
dengan abstrak menggunakan kelerang. 
Setiap anak mendapatkan kain ukuran 
saputangan, lalu diatasnya diberi 
2-3 buah kelereng dengan warana 
yang berbeda. Dan anak-anak itu 
mengayun-ayunkan wadah berisikan 
kain dan kelereng yang sudah diberi 
warna menjadi garis – garis abstrak, 
hasil perpaduan pergerakan kelereng 
tersebut.

“Punyaku bisa ada warna ijo sama 
kuning,” kata Naufal Afzal Batubara 
dengan semangat. Saat menyaksikan 
hasil guratan dari kelereng yang 
digerakkannya.” Kalau punyaku 
merah sama kuning,“ kata Ridha Yusuf 
Herdiaman, tak kalah bangga dengan 
hasil karyanya. 

Sementara 60 siswa kelompok 
B diajak membuat batik tulis 
dengan menggunakan 
canting. Di atas kain 
sepanjang 3 meter, anak-
anak secara bergiliran 
dan berkelompok 
membuat goresan 
dengan pensil terlebih 
dahulu, kemudian 
mereka menebalinya 
dengan lilin yang 
dipanaskan diatas wajan 
dan kompor kecil. “Harus 
hati-hati, pastikan tangan 
tidak terkena tetesan lilin cairnya, 

karena panas,“ kata Gusti Firmanta, 
salah seorang pembimbing yang 
mendampingi siswa. “Aku tadi hampir 
kena tanganku, tapi aku berusaha 
hati-hati,” kata Faiz Al Auza’ie, siswa TK 
B1. “Tadi aku menggambar upin ipin,“ 
sambungnya lagi. Hasilnya di atas kain 
itu terdapat berbagai motif khas goresan 
anak.

“Sengaja peringatan hari Kartini kali 
ini kami kaitkan dengan pengenalan 
batik pada anak-anak, mengingat 
beliau berasal dari Jawa Tengah , yang 
memiliki berbagai motif batik yang 
menarik,” kata Siti Fauziah, S.Pd. kepala 
KB-TK Al Falah Surabaya. “Selain itu, kami 
ingin anak-anak juga tahu bagaiamana 
cara membatik agar mereka kelak 
dapat melestarikan warisan budaya ini 
sehingga tidak punah,” sambungnya. 
Di akhir kegiatan, anak-anak yang 
diajarkan cara merendam kain-kain 
yang telah mereka lukis kedalam 
cairan pewarna batik untuk kemudian 
dilanjutkan dengan proses pelorotan, 
yaitu pelepasan lilin-lilin yang melekat 
pada kain.

Membatik di

Kolam Renang: Siswa KB-TK saat  berenang bersama guru pembinanya

Batik: Siswa KB-TK saat  belajar membatik kain
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Banyak cara yang bisa digunakan untuk bisa 
menanamkan sikap tanggung jawab pada 
anak-anak. Terutama tanggung jawab dalam 
memelihara mainan yang mereka miliki. Dalam 

kegiatan yang bertemakan “ Aku Sayang Mainanku” 
anak –anak dikenalkan tentang bagaimana memiliki 
rasa tanggung jawab dalam memelihara mainan. 

Kegiatan dipandu oleh ustadzah Suwaidah, S.Ag, 
yang mengenalkan tata cara merawat mainan agar 
tidak mudah rusak. Cara itu antara lain: mengembalikan 
mainan setelah digunakan, tidak membanting mainan , 
mengembalikan pada tempatnya dan mencucinya bila 
telah kotor. 

Setelah penjelasan itu, maka disiapkanlah beberapa 
sepeda dan mobil-mobilan untuk dibersihkan. Masing-
masing anak diberi peralatan berupa kain lap, lalu guru 
pembimbingnya menyemprotkan air untuk membasahi 
maianan itu. 

Penuh suka cita anak – anak mulai membersihkan 
mainan yang disediakan. Syaharani Dwimas Ariyati, 
misalnya, dengan penuh semangat membersihkan 
dan mengelap sepeda warna merah yang ada 
dihadapannya. “ Di rumah aku juga sering 
membersihkan mainan” katanya dengan penuh 
semangat. 

Mencuci Mainan, Kenalkan Tanggung 
Jawab dan Kerja Sama 

Setelah dibersihkan, sepeda dan mobil-mobilan itu dilap hingga 
bersih, dan dikeringkan. “ wah sekarang mainannya sudah bersih, 
asyik bisa maianan sekarang “ kata Ghevil Haikal Kasyafi lah. 

“Harapan kami, anak-anak tidak hanya mampu menggunakan 
mainan, tapi juga mampu memelihara mainananya” kata siti Fauziah, 
S.Pd, kepala KB Al Falah Surabaya. 

Tepat pukul 07.30 WIB, 
berangkatlah rombongan bocah-
bocah cilik itu dengan ditemani 
20 ustadzahnya menaiki bis yang 

sudah disediakan menuju lokasi out 
bound. Sepanjang perjalanan, tak henti-
hentinya anak-anak berceloteh atas segala 
yang mereka lihat. Tak segan merekapun 
bernyanyi dengan gembira.

Sesampai di taman fl ora, tim out 
bound dari Sherpa Camp telah siap 
menyambut anak-anak dengan berbagai 
permainan ketangkasan, seperti fl ying fox, 
jaring laba-laba, dan berbagai permainan 
ketangkasan lainnya.

Anak- anak dibagi menjadi 15 
kelompok, 12 kelompok dari Taman 
Kanak-kanak dan 3 kelompok dari siswa 
Kelompok Bermain. Masing-masing 
kelompok 10 anak dengan dipandu 
1 pembimbing menjalani berbagai 
permainan ketangkasan yang sudah di 
siapkan. 

Penuh semangat anak-anak mengikuti 
permainan yang telah disiapkan. Namun, 
yang paling diminati dari berbagai 
mainan yang disiapkan adalah fl ying fox 
dan jaring laba-laba. Syam Firmansyah 
Nur, misalnya, sampai dua kali ia mencoba 
fl ying fox yang ada. “Aku nggak takut 
meluncur, malah asyik kayak spiderman,” 
katanya sambil tersenyum.

Belajar Menghadapi Tantangan dengan Out Bound
Pagi itu, hari Kamis, 10 Juni 

2010, tampak ada suasana yang 
berbeda  di KB-TK Al Falah. Di 
depan sekolah tampak berjejer 

dengan rapi 3 buah bus yang 
akan membawa 165 siswa KB-TK 

Al Falah menuju taman fl ora 
untuk mengikuti kegiatan out 

bound. Dengan mengenakan 
kostum olah raga, anak – anak 

itu tampak bersemangat 
memulai kegiatan pagi itu untuk 

bersiap menuju tempat out 
bound.

Namun tidak semua anak berani mencoba seperti Syam, seperti 
Muhammad Fahmi, awalnya wajahnya begitu pucat saat diajak menaiki 
tangga menuju tempat fl ying fox yang disediakan. Namun, teman-temannya 
memberi support , “Ayo Fahmi, kamu bisa!“ Dengan support  oleh gurunya, 
maka Fahmi pun mau mencoba. Ketika ditanya perasaannya ia pun 
menjawab “ Tadi agak takut jatuh, setelah dicoba, ternyata seru,“ katanya 
malu-malu.

Selain fl ying fox, permainan jaring laba-laba juga manjadi favorit 
anak-anak. “Asyik,seperti spiderman,” kata Tazakka tilmisani, saat ditanya 
perasaannya saat menaiki jaring laba-laba. “Kegiatan ini kami maksudkan 
agar  anak-anak memiliki rasa percaya diri dengan mencoba tantangan yang 
ada ,” kata Siti Fauziah, kepala KB-TK Al Falah.  Tepat pukul 12 rombongan 
jagoan cilik itu kembali ke sekolah dengan bis yang telah disediakan.
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yang diawali dengan pergerakan Budi 
Utomo dalam melawan penjajahan 
Belanda.

Setelah itu anak-anak dikenalkan 
pada gambar bangunan candi 
Borobudur sebagai salah satu kekayaan 
budaya Indonsia. Anak-anak juga 
dikenalkan dengan istilah stupa, sebagai 
salah satu bagian dari candi. Hari itu 
mereka pun diajak membuat 12 stupa.

Uniknya miniatur stupa-stupa itu 
terbuat dari kurungan bambu yang 
dilapisi kertas koran dan dipercantik 
dengan kertas putih dan potongan 
persegi kertas hitam. Penuh semangat 
anak-anak membuat mozaik untuk 

Memperingati Kebangkitan Nasional,

Ada Candi Borobudur di KB-TK Al Falah
Memperingati hari kebangkitan Nasional, hari kamis 22 Mei 2010, TK Al Falah menggelar special 
day dengan tema Bangkitlah Budaya Negeriku. Dengan mengenakan dress code merah putih, 
165 siswa dan 20 guru memperingatinya dengan khidmat dan meriah.

menghias kurungan bambu menjadi stupa-
stupa Borobudur. “Aku pernah ke candi 
Borobudur, buesar sekali, sampai capek naik 
tangga ke atas“ kata Emil Fataa bangga, saat 
menceritakan pengalamannya berkunjung ke 
candi Borobudur. 

Setelah ke-12 miniatur stupa itu jadi, 
maka disusunlah menjadi satu rangkaian, 
sehingga terbentuklah candi Borobudur dalam 
bentuk mini.  “Harapan kami, anak-anak dapat 
mengagumi budaya negeri sendiri, sehingga 
kelak mereka dapat melestarikannya,“ kata Siti 
Fauziah, S.Pd., kepala KB-TK Al Falah tentang 
tujuan diadakannya pembuatan minitur candi 
Borobudur pada peringatan Hari Kebangkitan 
Nasional ini. Pada kesempatan itu, Ustadzah 

Nunik Fitriah, S.E., salah seorang 
guru menceritakan tentang 
sejarah kebangkitan nasional 

Jaring laba-laba: Melatih keberanian, panjat jaring laba-laba

Cuci Mainan:
Siswa KB-TK sedang 

mencuci mobil-mobilan
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Setelah itu sampailah pada acara Al Falah Kids Award, dimana 
setiap siswa Kelompok Bermain  mendapatkan medali berbentuk 
bintang terbuat dari kain fl annel warna merah yang dihiasi 
pin berisikan kelebihan sikap positif. Ada yang bergelar anak 
pemurah, anak ramah, suka berbagi dan berbagai perilaku positif 
lainnya. 

Sementara tak kalah dari adiknya, kelompok Taman Kanak-
kanak juga mendapat penghargaan Al Falah Award, namun 
untuk kelompok B, award yang diberikan bukan berupa medali, 
tetapi berupa trophy. Namun, dimasing –masing trophy, 
dituliskan juga kelebihan perilaku masing-masing anak. Seperti, 
anak ramah, suka menolong, mau bergantian dan lain-lain.

Satu-persatu anak-anak dipanggil naik ke atas panggung. 
Tentu saja mereka dengan suka cita menerima penghargaan itu. 
M. Zaidan Nica Putra, misalnya, yang mendapat penghargaan 
sebagai anak yang suka bertanya . Dengan bangga ia tunjukkan 
pialanya sambil berkata “ Alhamdulillah, nanti piala ini mau 
kusimpan di tempat tidurku”katanya senang.

Setelah Al Falah Kids Award dibagikan, kini tibalah saatnya 
ditampilkan musical performance dengan tema We Love Indonesia, 
yang menceritakan tentang kayanya ragam budaya Indonesia. 
Berbagai atraksi seni ditampilkan oleh anak-anak, mulai dari 
puisi, tari, menyanyi,gerak lagu di tampilkan dari berbagai daerah 
yang ada di Indonesia.

Operet dibuka dengan tampilan siswa kelompok A3 
yang membawakan lagu Assalamualaikum ciptaan Opick 
yang membawa suasana menjadi lebih semarak. Setelah itu 
disambung dengan Mars Al Falah, yang dibawakan dengan 
penuh semangat oleh siswa kelompok A2. Tak mau kalah dari 
teman-temannya, kelompok A1 tampil memukau dengan lagu 
Indonesia Pusaka.

Setelah semua tampilan kelompok A, dimulailah secara 
medley tampilan-tamplian yang lain, seperti tari bungong 
Jueumpa dari Aceh, yang dibawakan oleh KB, lagu Ampar-
ampar dan yamko rambe yamko. Kelompok Persiapan juga tak 
ketinggalan. Bocah- bocah berusia 2 tahunan itu dengan lucunya 
membawakan lagu “ Surabaya” yang menggambarkan heroisme 
perjuangan melawan Belanda.

Diakhir acara, siswa kelompok B dan orang tuanya 
berpamitan pada ustadzahnya untuk melanjutkan pendidikan 
ke jenjang SD. Tak urung suasana pun berubah menjadi 
mengharukan. Selamat melanjutkan perjalanan nak, semoga di 
SD nanti kesuksesan menjadi milik kalian. Amin 

Kenali Budaya 
Negeri Indonesia

melalui Operet

Banyaknya kebudayaan tradisional 
Indonesia yang punah akibat tidak dikenal 

dan dilestarikan oleh generasi penerus 
bangsa. Dengan latar belakang itu dan 

dengan semanagat mengenalkan budaya 
negeri sendiri pada anak-anak sejak dini. 

Kali ini KB – TK Al Falah mengangkat tema 
“ We Love Indonesia” 

Guru Tamu dari Belanda di TK Al Falah

Mereka adalah yang akrab di panggil Ronald 
dan Kaj van Duuren yang biasa dipanggil Kay. 
Keduanya berasala dari Friesland College, 
Heerenveen- Belanda. Mereka mempelajari 

tentang olah raga. Ronald Mulder
Selama di Indonesia, mereka akan berada di Al Falah 

selama 4 bulan yaitu bulan Januari – April, dimulai  dengan 
masa pengamatan 1 bulan, kemudian dilanjutkan dengan 
mengajar di TK selama 1 bulan, di SD selama 1 bulan dan 
yang terakhir di SMP selama 1 bulan.

Tentu kehadiran mereka memberi nuansa pembelajaran 
yang berbeda pada anak-anak. Saat pertama bertemu 
dengan Ronald dan Kay, anak-anak berebut untuk dapat 
bersalaman dengannya, sambil memanggil “ halo mister 
bule ” dengan penuh semangat. 

Ronald dan Kay pun tak kalah antusias menyambut 
uluran tangan bocah-bocah mungil itu. Sambil sesekali 
mengucapkan “ hallo “  kepada anak-anak yang begitu 
antusias menyambut mereka. Setelah berkenalan, Ronald 
dan Kay, diajak mengelilingi  KB-TK Al Falah. Pada setiap 
ruangan yang mereka masuki, anak-anak tak henti-hentinya 
menyapa mereka dengan mister bule.

Pembelajaran fi sik motorik di TK Al Falah akhir-akhir ini terasa berbeda. Anak-anak 
tampak lebih bersemangat dan antusias dalam mengikutinya. Maklum ada yang berbeda dari 
hari pembelajaran pada umumnya.Hari itu, Siti Fauziah, S.Pd, selaku kepala TK Al Falah 
memperkenalkan 2 tamu yang berasal dari negeri Belanda. 

Setelah melakukan observasi selama 2 minggu tentang 
pola pembelajaran, Kay dan Ronald diberi kesempatan 
memberikan pembelajaran pada anak-anak. Merekapun 
mengajak anak-anak bermain permainan khas negeri 
Belanda yaitu “ Fox and Rabbit “, 1 orang berperan sebagai 
srigala ( fox ) dan 5 orang temannya yang lain berperan 
sebagai Rabbit ( kelinci ) yang berusaha mengambil wortel 
yang dikuasai serigala.

Tentu saja permainan ini diikuti dengan antusias 
oleh anak – anak. “ wah..seru tadi permainannya, aku tadi 
dikejar sama om Ronald “ kata M. Rizki Ravendra, siswa 
kelompok B1 yang biasa dipanggil Raven dengan senang. 
Sementara saat ditanya tentang kesannya selama berada 
di KB-TK Al Falah, Ronald Mulder, salah seorang mahasiswa 
yang magang mengatakan dalam bahasa Belanda “ Prima“ 
sambil mengacungkan jempolnya yang  dalam bahasa 
Indonesia berarti “ baik dan menyenangkan “ .

Selama satu bulan, anak-anak terlibat dan berinteraksi 
langsung dengan Kay dan Ronald, banyak hal yang 
dipelajari anak-anak. Sampai pada akhirnya saat mereka 
berpamitan untuk melanjutkan kegiatan mereka ke SD dan 
SMP Al Falah. 
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Guru Tamu:
Siswa TK saat  belajar bersama

guru tamu dari Belanda

Dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2010, 
bertempat di Graha Sabha – komplek 
DIKNAS Jawa Timur jalan Genteng kali No. 
33 Surabaya, pagi itu anak-anak tampak 

tampil beda dengan balutan busana tradisional 
Indonesia dari berbagai daerah, ada yang berbaju 
Jawa, Betawi, Sunda, dan berbagai derah yang 
tersebar di Indonesia. 

Acara dimulai dengan parade pembacaan ayat 
suci Al Quran surat Al Kahfi  yang dibacakan secar a 
apik oleh Emil Fataa Favian Daff a dan Muhammad 
Zulfi kar Firmanto, dan diterjemahkan oleh Fadhila 
Kamila Ismail.



18    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 38  I  XII  I 2010   I    19

IS
SN

 : 
20

85
-2

18
5

Jendela
Keluarga

BIODATA KELUARGA
Bapak :  Siek Oen Tjiong
Pekerjaan :  Wiraswasta (Electro Plat)
Ibu :  Siti Nur Yati
Pekerjaan :  Ibu rumah tangga
Anak :  M. Ibrahim (kelas 4A SD Al Falah)
    Dewi Suciani (kelas 4B SD al Falah)
    M. Bachtiar (kelas 3A SD Al Falah)  
    (putri pertama keluarga ini
  alumni SD al Falah)

Dengan mengambil tema “ Quantum Brain 
Power”. Sebagai narasumber DR.dr. H. Taufi k 
Pasiak, M.Kes, M.Pdi, seorang dokter spesialis 
anatomi otak dari fakultas kedokteran 

Universitas Gadjah Mada – Jogjakarta. Sekaligus penulis 
best seller Revolusi IQ/EQ/SQ. 

Seminar diawali dengan pembacaan ayat suci Al 
Quran, yang dibacakan oleh Zulfi kar Firmanto dan 
diterjemahkan oleh Raditya Iman Adiyatma. Membacakan 
surah Al Kahfi . Setelah itu Dr. Taufi k Pasiak mulai 
memaparkan materinya.

Dalam pemaparannya beliau menyatakan bahwa otak 
itu layaknya seperti parasut. Bila tidak biasa dimanfaatkan, 
maka ia akan mengkerut, dan tertutup. Sementara bila 
sering digunakan berpikir, maka akan banyak jalur-jalur 
baru yang berkembang di dalam selaput otak. Sebagai 
contoh, lansia yang tidak terbiasa berpikir setelah masa 
pensiunnya, maka kebanyakan akan terserang pikun. 
Karena jaringan syaraf yang ada di dalam otak tidak 
digunakan lagi. 

Seperti bangunan rumah yang tidak ada 
penghuninya. Maka akan terlihat kusam dan tidak 

Peringati HARDIKNAS 
dengan Seminar Melejitkan Potensi Otak
Hari Pendidikan Nasional yang jatuh setiap 2 Mei diperingati oleh KB-TK Al Falah 
Surabaya dengan mengadakan Seminar nasional di Majapahit room, WTC lantai 3 jalan 
Pemuda, kegiatan itu diadakan pada tanggal 01 Mei 2010 bersama 500 guru dan orang 
tua yang berasal dari Surabaya dan kota – kota sekitarnya seperti Madiun, Nganjuk, 
Pamekasan dan Bangkalan.

Pilihan keluarga kami jatuh 
pada SD Al Falah dikarenakan 
memiliki prestasi akademis 
yang bagus juga pendidikan 

agamanya dapat diandalkan. Kami 
ingin anak-anak kami tumbuh sebagai 
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Album KB-TK

terawat. Demikian pula cara kerja otak. Semakin sering 
dipergunakan, maka ia akan terlatih dengan baik. 

Selain itu DR. Taufi k juga menyebutkan cara 
mengoptimalkan otak dengan metode “ALISSA “ yaitu : 
AMAN  (PROTECTION), LATIHAN (NEUROBICS), INFORMASI-
GIZI (‘NOURISHMENT’),SOSIALISASI(SOCIALIZATION),SPIRIT
ULISASI (SPIRITUALIZATION) dan AKU MENCINTAI (LOVING). 
Ke tujuh elemen itu di yakini dapat membuat kinerja otak 
lebih optimal. 

Salah seorang peserta dari SMPN I Pamekasan , 
Muhammad Roib, mengaku sangat antusias dengan 
seminar ini. “ awalnya saya penggemar buku-buku beliau, 
dengan seminar ini semakin jelas bagi saya bagaimana 
optimalisasi otak dapat dilakukan, yang nantinya akan 
saya praktekkan untuk murid-murid saya “ katanya. 

“ Harapan kami dengan adanya seminar ini, para guru 
dan orang tua akan dapat dengan optimal memberikan 
rangsangan pada otak anak dan murid mereka agar 
bisa berkembang optimal, karena ibarat computer, otak 
itu seperti prosesor yang harus di up grade terus. “ kata 
Siti Fauziah, S.Pd, kepala KB-TK Al Falah, tentang tujuan 
diadakannya seminar tersebut.

manusia yang berprestasi dan berbudi 
luhur. Karena itu, untuk mendukung 
segala hal yang telah didapat di sekolah, 
sangat perlu bagi anak-anak kami untuk 
mengulang kembali semua cakupan tiap 
mata pelajaran. Dengan begitu, kami 
berharap apa yang ditanamkan di sekolah 
bisa melekat pada jiwa anak-anak kami 
baik dari segi wawasan maupun akhlak.

Untuk menanamkan kedisiplinan 
dan kemandirian, kami 

selalu memberikan 
pembiasaan-
pembiasaan. 

Sebagai 
contoh, 

anak-anak 
dilatih 
bangun 

pagi sendiri agar dia bisa disiplin. 
Mandi juga dilakukan sendiri agar 
dia terbiasa mandiri. Demikian 
juga dengan makan. Mereka kami 
biasakan untuk mengambil makanan 
sendiri. Memang sepertinya hal-hal 
seperti itu kecil, namun kalau kita 
tidak memulainya dari hal yang kecil, 
kapan lagi?  

Dalam mengembangkan 
kreativitas, minat dan bakat anak 
kami berusaha untuk mendukung 
dan mengarahkan semua minat 
yang dimiliki anak. Kami sediakan 
sarana dan bahan dalam rangka 
pengembangan kreativitas 
anak. Selain itu, kami juga sering 
mengikutkan mereka dalam lomba-
lomba yang sesuai dengan bakat 
mereka.

Di sela-sela kegiatan kami 
sehari-hari, kami sekeluarga selalu 
menyempatkan diri untuk jalan-jalan 
ke tempat favorit kami yakni Malang 
dan Wisata Bahari Lamongan (WBL). 
Apapun yang kami lakukan, kami 
berusaha selalu menerapkan moto 
keluarga yaitu Aqidah akhlak menjadi 
acuan utama. Semoga anak-anak 
kami mempunyai kedisiplinan, 
pendidikan agama, akhlak, emosi 
serta pengetahuan umum yang 
memadai dan berguna. Amin 

Tanamkan
Kemandirian & Kedisiplinan

Seminar Nasional: Melejitkan potensi otak
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Tak salah jika siswa kelahiran Gresik 18 Desember 1997 ini, selain taat 
beribadah, juga tergolong siswa yang beprestasi di sekolah. Di antara prestasi 
tersebut adalah menjadi salah satu siswa teladan dengan memperoleh 
rangking I try out UASBN yang diadakan oleh sebuah SMP ternama di 
Surabaya.

Bukan hanya prestasi akademik, dalam hal potensi nonakademik pun 
siswa yang suka makanan siomay dan krupuk ini juga memiliki bakat yang 
bagus dibidang musik, terutama pada aspek instrumentasi.” Pernah juara 2 
dan 3 pada lomba piano stepping stones music party,” jelas siswa yang senang 
berkunjung ke obyek wisata ini. 

Putri kedua dari ibu Ridatul Ainy ini bercita-cita ingin menjadi anak yang 
mampu membahagiakan sekaligus membanggakan orang tuanya. Karena 
itu, siswa yang paling menyukai pelajaran matematika dan Bahasa Arab ini 
sengaja memilih sekolah Al Falah untuk menuntut ilmu. Dyas tidak menampik 
jika Al Falah menjadi pilihan terbaik sebagai wadah menuntut ilmu. Al Falah 
mengantarkannya dalam mewujudkan cita cita. Apalagi di Al Falah beberapa 
tahun terakhir ini sudah dicanangkan sebagai sekolah yang bersatndar ISO 
yang eksistensinya diakui oleh dunia Internasional. “Selain mendapat pelajaran 
formal, juga mendapat pelajaran agama dan moral,” ungkapnya. 

Pandangan siswa yang berhobi tenis ini tak jauh dengan orang tuanya, 
”Karena Al Falah mampu menanamkan nilai-nilai keagamaan dan akademik 
secara seimbang. Semoga nanda bisa menjadi anak yang salehah dan 
bermanfaat bagi bangsa dan agama,” harapnya. 

K
ecik-kecil cabe rawit, meski kecil 
jangan tanya pedasnya. Mungkin 
itu julukan yang pas disematkan 
dalam diri siswa yang gemar 

menggambar dan bercerita ini. Betapa tidak, 

Y
ah, menggemaskan, begitu ucapan 
yang tepat untuk menggambarkan 
siswa kelahiran Surabaya, 2 
Desember 2006 ini. Dengan tubuh 

yang padat berisi namun tetap lincah, siapa 
sangka jika penggemar kepiting, mie, dan 
keju ini masih berumur 4 tahun.” Aku baru 
masuk di KB Rahim,” katanya lucu. 

Aisyah, begitu biasanya dia dipanggil, 
senang bisa bersekolah di Al Falah. 
Disamping banyak mainan edukasinya, 
program yang bagus, juga ustadz dan 
ustadzahnya yang sabar. Selalu disambut 
salam hangat saat memasuki lingkungan 
sekolah setiap pagi.” Aku ingin jadi anak 
salihah, cerdas dan mandiri,” begitu 
jawabnya saat ditanya mengapa memilih 
mencari ilmu di Al Falah.

Keunggulan Al Falah juga diakui oleh 
orangtua Aisyah.” Kurikulum dan prom 
sekolah bagus serta ingin memberi bekal 
agama agar Aisyah menjadi anak yang saleh 
mandiri dan berguna bagi bangsa, agama, 
orang tua dan lingkungannya,” ujar sang 
ayah berharap. 

M
och Kevin Santiko adalah 
nama siswa kelas 6 yang 
lahir di Surabaya 12 Juli 
1998 ini. Di kalangan siswa 

banyak yang  kenal sosoknya, karena, 
Kevin, begitu biasanya dia dipanggil, 
adalah siswa yang energik dan bisa 
bergaul dengan banyak teman meski lain 
kelas. Siswa yang gemar makan mie, sayur 
sop, dan perkedel ini memiliki prinsip 
hidup yang biasa diyakinii oleh orang-
orang sukses. Apa itu? Berakit-rakit ke hulu 
berenang-renang ke tepian. Siapapun tahu 
arti ungkapan tersebut. Jika ingin sukses 
harus usaha sungguh-sungguh. 

Tak heran jika di sekolah, putra 
pertama dari dua bersaudara pasangan 
Ari Triasmoro dengan Dwi Shanti Hartati 
ini cukup sukses dan berprestasi dalam 
kegiatan belajarnya. Guru-gurunya pun 
mengakui jika Kevin termasuk siswa 
pandai yang patut dijadikan teladan 
bagi teman-temannya. Itu dibuktikan 
dengan hasil ujian di sekolah dan UASBN 
serta ujian super intensif yang mencapai 

Putri pertama dari dua 
bersaudara pasangan Nasrul 
Subhan dengan Kuswati, S.E 
ini gemar menyanyi. Demikian 
juga di sekolah, siswa pernah 
juara III lomba mewarna ini 
juga paling memfavoritkan 
pelajaran menyanyi. Jika 
terdengar musik dan tepuk 
tangan meriah dipandu 
ustdzahnya, Aisyah selalu 
tampil meyakinkan ikut 
bernyanyi. “Selain menyanyi, 
aku hobby membaca dan 
berenang,” imbuhnya.

Kalau dewasa mau jadi 
apa, ya? Pertanyaan itu 
dijawab optimis oleh siswa 
yang senang pergi ke took 
buku ini. “Ingin Jadi dokter 
anak,” ungkapnya. Ya semoga 
Allah mengabukkan harapan 
ananda, amin.

meski masih duduk di kelas TK namun prestasinya sungguh luar biasa. “Ya 
utama jangan lupa belajar dan berdoa,” begitulah kata mutiara penting siswa 
kelahiran ternate 17 Agustus 2005 ini meyakinkan. 

Apalagi dengan menuntut ilmu di sekolah Al Falah yang memberikan 
pendidikan bagus, akademis maupun non akademis, mudah saja bagi siswa 
yang biasa dipanggil Qia ini melesatkan kemampuannya. “ Agar menjadi anak 
salehah yang pintar,” harap sang ayah.

Lalu, prestasi apa saja yang pernah diraih? Ketika ditanya, putri keempat 
pasangan Reza Ronaldo dengan Yulmaulini ini menjawab tangkas. “Juara I 
lomba mewarna, Piala special Month, lomba Sotry Telling, piagam penghargaan 
tilawati, penghargaan pondok ramadan, penghargaan lomba balita mandiri,” 
urainya.

Untuk meluangkan waktu, siswa yang mengidolakan Nabi Muhammad 
dan Nabi Daud ini biasa mengikuti les tambahan kumon. Selain itu, Qia senang 
pergi ke toko buku untuk membaca informasi dunia dteman orang tua. Bahkan 
di sekolah pun, siswa yang tinggal di jalan untung Surapati 35, Surabaya ini 
gemar pergi ke perpustakaan untuk meminjam buku. 

Baginya, dalam hitungan detik, pengetahuan yang terkumpul dari aktivitas 
baca buku kian bertambah luas. Kalau tidak baca pasti akan ketinggalan 
zaman. Bahkan wahyu al-qur’an yang pertamakali turun adalah surah Al-Alaq 
yang 1-5 yang isi utamanya adalah kewajiban membaca. ”Jangan terlambat,” 
ujar siswa yang bercita-cita ingin jadi polisi ini menegaskan.

nilai cukup memuaskan. “Saya sempat jadi 
bintang super intensif,” tuturnya. 

Terutama untuk pelajaran hitung. Bagi 
siswa yang mengidolakan Nabi Muhammad 
ini, matematika adalah mata pelajaran 
yang menjadi favoritnya. Meski matematika 
biasanya dianggap sulit oleh kebanyakan 
siswa, tapi bagi Kevin, tidak ada yang sulit 
jika mau belajar. 

Selain matematika, putra pertama dari 
dua bersaudara pasangan Ari Triasmono 
dengan Dwi Shanti Hartati ini juga senang 
dengan kegiatan  olah raga baik di rumah 
maupaun di sekolah. Itu karena cita-citanya 
kelak ingin menjadi orang sukses di bidang 
olah raga. “ Aku bercita-cita menjadi pemain 
sepak bola,” katanya. 

Bagaimana sengan waktu santainya? 
Siswa yang mengidolakan Nabi Muhammad 
ini biasa meluangkan waktu dengan 
menonton televise dan bercengkarama 
dengan keluarga dan mengunjungi tempat-
tempat wisata. “Biasanya ke Wisata Bahari 
Lamongan,” katanya. 
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K
esuksesan bisa diraih dengan usaha dan doa 
yang seimbang. Itulah keyakinan yang selalu 
dipegang teguh oleh Dyas, siswa kelas VIB SD 
Al Falah. Memang, berdoa saja tanpa usaha, 

ibarat ruh tanpa badan, sebaliknya usaha tanpa doa 
menjadi rapuh dan kehilangan nilai kegigihannya. 
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Dalam event ini, para siswa berkumpul 
dengan empat SD Islam dan 
Internasional. Mereka membahas 
soal perbedaan RAS dan menyatukan 

visi untuk menyelesaikan permasalahan terkait 
masalah RAS.

‘’Kami mengikuti acara ini karena diundang 
oleh SD Ciputra. Acara tersebut merupakan 
salah satu tugas akhir siswa kelas 6 SD Ciputra. 
Pelaksanaannya sendiri sebagian besar ditangani 
anak-anak SD tersebut,’’ kata Ustadzah, Siti 
Maryam, wali kelas 2 C, yang mendampingi para 
siswa mengikuti acara tersebut. 

Acara ini sendiri dimulai sekitar pukul 08.00. 
Awalnya, pembukaan oleh wakil dari SD Ciputra. 
‘’Dalam pembukaan itu tujuan dan visi misi 
kegiatan dipaparkan oleh pihak pelaksana,’’ 
katanya. 

Setelah pembukaan, para peserta yang berasal 
dari lima SD kemudian dibentuk dua kelompok 
besar. Lima SD itu meliputi antara lain SD Ciputra, 
Great Crystal International School, SD Al Falah, SD 

Muhamadiyah 15, SDN Sambi Kerep 2 dan 
Surabaya European School.

Dalam kelompok tersebut anak-anak 
berdiskusi soal konfl ik yang diakibatkan 
oleh RAS. Mereka diperlihatkan foto-foto 
slide soal konfl ik RAS mulai tingkat kecil 
sampai kemudian konfl ik tingkat besar 
yakni terjadi peperangan. Anak-anak juga 
disuruh memikirkan solusi dari konfl ik 
tersebut. ‘’Selain itu,  anak-anak juga 
disuruh menggambar impiannya soal 
perdamaian dunia. Mereka antara lain ada 
yang menggambar bola dunia dan burung 
merpati sebagai tanda perdamaian dunia,’’ 
katanya.

Setelah kegiatan menggambar, 
dua kelompok anak-anak itu digabung 
lagi jadi satu. Mereka kemudian 
menggelar pertunjukan drama secara 
spontanitas. Drama itu soal konfl ik 
RAS dan perdamaian dunia. ‘’Ternyata 
kemampuan anak-anak dalam drama ini 
cukup mengagumkan. Karena dramanya 
berbahasa Inggris,’’ ujar Siti Maryam.

Setelah drama, anak-anak dijadikan 
satu lagi dan diacak. Mereka kemudian 
menggelar konferensi soal penyelesaikan 
masalah konfl ik RAS dan perdamaian 
dunia. ‘’Setelah itu masing-masing anak-
anak disuruh menulis komentar soal 
solusi mengatasi konfl ik RAS. Komentar 
itu dikumpulkan dan dibahas bersama di 
dalam konferensi untuk mencari solusi 
terbaik,’’ katanya.

Menginjak pukul 15.00, konferensi 
anak-anak menghasilkan keputusan yang 
terdiri 7 butir 

penyelesaian konfl ik RAS. Tujuh 
resolusi itu antara lain, no putting other 
down, no bullying each other, stop hate each 
other, respect the diff erence, make friend 
with everyone, don’t judge people by their 
diff erence  dan be open minded tolerant.

Keputusan tersebut ditulis dalam 
bentuk piagam dan diserahkan kepada 
masing-masing peserta. Pukul 15.30, 
kegiatan ini berakhir dengan hasil  
anak-anak bisa mengerti  permasalahan 
perbedaan RAS tingkat kecil sebaiknya 
segera diredam atau diselesaikan bila tak 
ingin meluas dan terjadi peperangan. (ruf )

Dari Acara Children’s Mini Conference di SD Ciputra,

Anak-anak SD Al Falah
Belajar Berdiplomasi

untuk Perdamaian Dunia

SEBANYAK 
delapan siswa 
kelas 5 A dan 

B SD Al Falah 
Suraaya mengikuti 

Children’s Mini 
Conference on 
Diversity and 

Confl ict Resolution 
di PyP 6 (SD) 

Sekolah Ciputra, 
Lakarsantri, 

Surabaya pada 20 
April 2010. 

Children’s Mini Conference: Siswa SD Al Falah saat ikuti Children’s Mini Conference
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P
asti sudah banyak yang 
mengetahui jika siswa 
kelas VIII 4 kelahiran 
Surabaya 4 Mei 1996 ini 

adalah sosok yang akrab di mata 
teman - temannya. Bagaimana 
tidak, dengan kepandaiannya 
berinteraksi dan bersosialisasi, 
Luna,  mendapat banyak simpati 
dan dukungan sehingga dipercaya 
menjadi pimpinan redaksi Magazine 
Of Al Falah (MOA) periode 2009-
2010. Adalah jabatan yang cukup 
membanggakan dalam ukuran siswa 
pada umumnya. Sebagai pelajar, 
tentu saja siswa yang suka makanan 
kebab ini dituntut untuk pandai 
membagi waktu. Di samping belajar 
juga harus aktif mengembangkan 
kegiatan jurnalistik.  

Sebagai latihan untuk 
mengasah kegiatan jurnalistiknya, 

Luna, disela waktu senggang biasa 
menggunakannya untuk hunting 
foto benda-benda atau obyek 
yang dianggap menarik. Berbagai 
bidikannya itu lantas dipamerkan dan 
dipublikasikan dalam majalah sekolah. 
“Saya juga senang main keyboard, 
menggambar dan jalan-jalan,” imbuh 
siswa yang bertempat tinggal di 
Komplek Merpati Kehutanan. 

Bagaimana dengan cita-citanya? 
Denga wajah penuh yakin, putri dari 
pasangan Entis Sutisna dengan Sri 
Utami Ernawati ini ingin menjadi 
seorang animator, profesi yang sangat 
jarang di Indonesia.  

“Yang penting adalah just do it,” 
itulah motto utama siswa yang pernah 
menjadi juara pidato dan Orasi di 
sekolah ini meyakinkan bahwa kelak 
ia akan mampu menggapai 
cita-citanya.
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erjuang dengan keras untuk 
mendapatkan apa yang kita 
inginkan. Kalimat itu muncul 
ketika Putri kedua dari empat 

bersaudara pasangan Moh Samsul Hadi 
Sucahyo dengan Tina Andawiyah  ini ditanya 

apa motto dalam hidupnya. Memang 
benar, tanpa keinginan yang kuat, 
meraih kesuksesan hanya impian 
belaka. 

Itulah sebabnya, siswa yang lahir 
di Kediri 2 November 1994 ini seakan 
terus berusaha meneladani Nabi 
Muhammad Saw, yang selalu berjuang 
dalam hidupnya.” Beliau adalah 
idolaku,” ungkapnya. 

Dalam kehidupan belajarnya 
pun, siswa yang punya hobi main 
komputer, nonton TV, makan, hunting 
foto, dan menggambar ini tidak 
senang hanya sekedar bersantai 
ria. Baginya, pelajar adalah masa 
emas yang harus digunakan untuk 
menuntut ilmu dengan sungguh 
sungguh. Dengan ketekunannya 
pula, tak heran jika siswa yang suka 
mengunjungi tempat bersejarah ini 

sukses mendapat nilai Unas yang cukup 
memuaskan. “Sebelumnya, saya ikut try 
out dan sempat rangking satu super 
intensif di sekolah,” bebernya.

Lantas, apa yang membuatnya 
tertarik dengan sekolah Al Falah? 
“Karena pendidikan agamanya bagus,” 
kata siswa yang bercita-cita jadi duta 
besar dan pengusaha ini meyakinkan. 
Sekalipun mata pelajaran yang paling 
disukai bahasa Inggris dan matematika, 
namun pelalajaran agama tetap yang 
utama bagi siswa yang tinggal di 
Wiyung Pratama 8-9 Surabaya ini. 

Memang sekolah Al Falah tidak 
sekadar memberikan pendidikan 
akademik saja, akhlak juga menjadi 
fokus pendidikan yang sangat 
diutamakan. Alhmadulillah, output yang 
dihasilkan pun juga siswa-siswa yang 
berprestasi dan beraklak mulia.
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Album SD

‘’Acara ini digelar selain unjuk kreasi para siswa SD Al Falah 
juga dalam rangka lebih memperkenalkan sekolah,’’ kata ketua 
panitia, Ustadzah Kartika Nawangsasi.

Acara ini kata Ustadzah Kartika mengundang seluruh wali 
murid kelas I sampai 6 SD Al Falah dan undangan lain yakni TK-
TK di Surabaya. ‘’Total undangan sekitar 1500 orang. Acaranya 
meriah,’’ ujar Ustadzah Kartika.

Acara dimulai tepat pukul 07.00  dengan pembacaan 
asmaul khusna secara kolosal oleh sekitar 150-an anak di atas 
panggung. ‘’Mereka ini anak kelas 3, 4 dan 6,’’ ujar Ustadzah 
Kartika.

Setelah itu acara sambutan-sambutan. Sambutan itu di 
antara lain disampaikan oleh Ketua Komite SD Al Falah, Bapak 
Rusmunanto dan Kepala Sekolah SD Al Falah, Ustad Syamsul 
Hadi, SAg.

Dalam sambutannya,Ustadz Syamsul mengatakan 
menyambut baik acara ini. Karena acara ini bertujuan 
mengembangkan kreasi siswa dalam bidang kesenian maupun 
keterampilan lainnya. ‘’Selain itu, acara ini baru kali pertama 
kami lakukan. Semoga ke depan,semoga acara seperti ini bisa 
dilaksanakan kembali dan lebih meriah lagi,’’ ujarnya.

Selanjutnya, acara inti, unjuk kreasi siswa. Dalam acara ini, 
para siswa secara bergiliran tampil di panggung menunjukan 
kreasi gerak dan lagu serta serta ketrampilan lainnya. Mereka 
antara lain menampilkan atraksi pencak silat, puisi (kelas 
6B), drama Bahasa Inggris dan Indonesia (kelas 6 A), musik 
perkusi alat-alat rumah tangga, tari, nyanyi, nasid, ludruk,  dan 
keterampilan tali menali Pramuka (kelas 1A. 1B dan 1C). Anak-
anak menampilkan bagaimana membuat tandu dengan tali 
dan tongkat untuk membawa korban, misalnya bencana alam.

Anak-anak menampilkan kreasi dan atraksi dengan begitu 
menarik. Para undangan terpesona dibuatnya dan kerap 
memberikan tepuk tangan. Total atraksi yang ditampilkan 
anak-anak sekitar 22 atraksi dan  durasi waktunya masing-
masing 7 menit. Sekitar pukul 11.00, atraksi anak-anak usai.

Selanjutnya, masuk acara puncak  yakni penampilan Ria 
Enes dan boneka Suzan. Selain melucu dan bercerita yang 
berisi pesan agar anak-anak patuh dan berbakti kepada orang 
tua,  Ria juga menyanyikan empat lagu religi dari album religi 
terbarunya. Sekitar pukul 13.00 WIB Ria Enes menyudahi 
penampilanya dan acara pun diakhiri. (ruf )

Dari Acara Gebyar Karya Siswa SD Al Falah Tahun2010:

Hadirkan Ria Enes,
Tampilkan Nasid Hingga Ludruk 

Dari Acara Out Bound Kelas V:

Tinggal di Rumah Warga
sampai Panen Wortel 

SD Al Falah Mayangkara menggelar acara Gebyar Karya Siswa (GKS) di Gedung Bangsal Pancasila-
Universitas Wijaya Kusuma (UWK), Jl. Dukuh Kupang, Surabaya pada 6 Maret 2010. Yang menarik, acara 
ini menghadirkan idola anak-anak yakni  Ria Enes dengan bonekanya Suzan.

SD Al Falah Surabaya menggelar 
out bound di Celaket, Pacet 
pada 12, 13 dan 14 Maret 2010. 
Kegiatan ini diikuti sekitar 67 
siswa yakni dari kelas 5A dan 
5B. ‘’Tujuan kegiatan ini adalah 
untuk pemahaman potensi diri 
anak-anak,’’ kata ketua panitia, 
Ustadz Ashari, guru Bahasa Arab 
di SD Al Falah. 

Awalnya, sekitar pukul 07.00, 
para siswa berkumpul di 
halaman depan SD Al Falah. 
Mereka kemudian mendengar 

sambutan pelepasan oleh Kepala 
Sekolah SD Al Falah, Ustad Syamsul 
Huda. Pada sambutannya, Ustadz 
Syamsul mengatakan kegiatan ini di 
antaranya untuk mengembangkan rasa 
percaya diri dan memahami potensi 
anak-anak. Dia juga berpesan agar anak-
anak selamat sampai tujuan, begitu pula 
saat pulang nanti. ‘’Jangan lupa sholat,’’ 
katanya. 

Sementara itu, menurut Ustad 
Ashari, selama tiga hari out bound 
tersebut anak anak akan disebar dan 
tinggal di rumah warga desa setempat. 
Tujuannya, supaya anak-anak tahu 
denyut nadi kehidupan warga secara 
nyata. ‘’Jadi sistemnya homestay. Anak-
anak memiliki orang tua asuh dari warga 
desa setempat,’’ katanya.

Sebelum pelaksanaan outbound, 
anak-anak disarankan membawa bekal 
beras dan lauk pauk secukupnya dari 
rumah. ‘’Bahan makanan itu dimasak di 
rumah orang tua asuh mereka masing-
masing,’’ ujarnya.

Dalam kegiatan ini, dibentuk dua 
kepanitian. Satu dari pihak sekolah dan 
satu lagi dari wali murid yang diketuai 
oleh Ny Faridah, ibunda ananda Ayu, 
siswa kelas 5 B.

‘’Kepanitian wali murid tugasnya antara lain menyediakan bahan-bahan 
pokok yang diperlukan selama homestay. Selain itu, anak-anak juga diminta 
membawa souvenir untuk orang tua asuh,’’ kata Ustad Ashari.

Setibanya di lokasi. Anak-anak berkumpul di base camp di Claket sebelum 
disebar ke orang tua asuh. 

Base camp panitia sendiri tak jauh dari lokasi homestay anak-anak. ‘’Aturan 
home stay,  untuk siswa perempuan tinggal  di rumah orang tua asuh tak sehari 
penuh. Pukul 21.00, mereka harus balik ke base camp untuk tidur. Tapi siswa laki-
laki harus tidur di rumah orang tua asuhnya selama 3 hari penuh,’’ ujar Ustadz 
Ashari.

Selama tinggal dengan orang tua asuhnya, anak-anak turut membantu 
pekerjaan orang tua asuhnya. Mereka ada yang membantu memerah sapi, 
memanen wortel, dan membuat produk home industri, keripik. Anak-anak 
ternyata menikmati semua kegiatan ini. 

Seperti dialami Ayu Maharani, ‘’Ibu Mujiati sangat perhatian pada saya. Pagi 
hari, ibu merebus air untuk mandi saya. Tapi ketika saya mau bantu ibu di dapur 
atau menyelesaikan pekerjaan rumah, eeh tidak boleh. Ibu lebih suka kerja 
sendiri,’’ kata Ayu.

Kegiatan ini ternyata membawa kenangan mendalam tak hanya bagi siswa 
tapi juga orang tua asuhnya masing-masing. Buktinya, sehari sebelum pulang 
ke Surabaya, ada acara inagurasi pada pukul 19.30 sampai 21.00. Pada acara itu, 
anak-anak berpamitan ke orang tua asuhnya karena besoknya harus pulang. 
‘’Saat malam itu, banyak orang tua asuh dan anak-anak menangis. Karena 
mereka sepertinya berat melepas anak-anak,’’ kata Ustadz Ashari.

Pagi harinya, setelah acara pamitan, rombongan meluncur ke Surabaya dan 
tiba di sekolah sekitar pukul 13.00 WIB. (ruf )

Gebyar Karya Siswa: 
Salah satu wali murid sedang 
membeli karya siswa yang di 

pamerkan.

Out Bound:  Siswa SD Al Falah Surabaya sedang asyik memanen wortel
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Album SD

Para siswa kelas III A dan B SD Al Falah Surabaya 
melakukan Studi Kontekstual di Instalasi Penjernihan 
Air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 
Karangpilang, Jl Raya Mastrip, pada 20 April 2010.

‘’Kegiatan ini bertujuan agar siswa mengetahui proses 
penjernihan air di PDAM, bagaimana proses awalnya air yang 
semula keruh menjadi jernih dan layak minum setelah dimasak. 
Kegiatan itu juga terkait pelajaran IPA,’’ kata Ustadzah Izzati 
Latifi yah,Waka Kesiswaan SD Al Falah.

Acara dimulai pukul 07.00. Anak-anak berkumpul di 
halaman SD menunggu angkutan mikrolet. Tak lama kemudian, 
angkutan tiba di lokasi. Sekitar pukul 07.30, dengan didampingi 
10 ustadz-ustadzah, anak-anak berangkat menuju ke lokasi 
naik mikrolet.

Rombongan tiba di lokasi pukul 08.00. Anak-anak 
selanjutnya diterima oleh pihak PDAM dan diberi penjelasan 

soal penjernihan air di PDAM. Anak-anak terlihat serius 
mendengarkan penjelasan tersebut. 

Setelah itu, pihak PDAM 
mengajak anak-anak ke 

ruangan tempat 
penjernihan 

air. 

Setibanya di lokasi, anak-anak terlihat senang melihat 
proses penjernihan air tersebut. Mereka mencatat prosesnya 
dan melihat-lihat mesinnya. ‘’Air semula keruh jadi bening,’’ 
ujar seorang siswa. 

Setelah mengamati proses penjernihan air, para 
siswa diarahkan ke ruangan kantor. Mereka kemudian 
diberi tugas untuk mengerjakan LKS (Lembar Kerja Siswa) 
terkait penjernihan air PDAM itu dan soal-soal IPA lainnya. 

Anak-anak cepat menyelesaikannya. Sekitar pukul 
10.30, anak-anak menyudahi kunjungannya 

dan balik ke sekolah. Mereka terlihat 
puas setelah melihat langsung 

kegiatan penjernihan air di 
PDAM.(ruf )

Dari Acara Studi Kontekstual di PDAM ,

Anak-anak Serius Mengamati
Proses  Penjernihan Air  

Dari Kegiatan Ekstrakurikuler:

Jepret, Jepret, Jepret,
Jadilah Pameran Tunggal Foto Jurnalistik  

adalah murid-murid dan ustad-ustadzah 
SD Al Falah Surabaya. 

Acara pembukaan kemudian 
dilanjutkan dengan pengumuman 
pemenang dari berbagai kategori. 
Kategori Lingkungan dimenangkan oleh 
Salma Kirana Sekarsari (kelas 3c), Kategori 
Landscape dimenangkan oleh Violeta 
Lanona Maharani (kelas 5b), Kategori Foto 
Malam dimenangkan oleh Cindy Shavia 
(5B), Kategori Monumen dimenangkan 
kembali oleh Salma Kirana Sekarsasi (3C), 
Kategori Angle dimenangkan oleh Ary 
Zalaza Ceradina (5B), Kategori Heroik 
dimenangkan oleh Ula Aime DS (5B), dan 
Kategori Keberanian dimenangkan oleh 
Azzahra Rizki Ramadhani (5B) .  Sedang 
Juara Umum I diraih oleh Amira Jasmine 

“Alhamdulillah, acara bisa 
berlangsung dengan lancar. Ini memang 
yang kali pertama namun mudah-
mudahan bisa berkelanjutan. Yang 
penting bisa memacu anak-anak agar 
lebih bersemangat”, ujar ustadz Syamsul 
Huda selaku Kepala Sekolah.

Semakin malam semakin banyak 
peminatnya. Dari buku tamu yang ada, 
tampak pengunjungnya terdiri dari 
berbagai macam kalangan. Mulai dari 
anak-anak SD lain (bahkan ada yang dari 
Sampang), kalangan umum bahkan dari 
AFO Unesa (Asosiasi Fotografi  Universitas 
Surabaya) dan Himarfi  (Himpunan 
Mahasiswa Penggemar Fotografi ). 

Kesan dan Pesan di buku tamu juga 
beragam. Mulai dari sekedar kata-kata 

Mulai tahun ajaran 2009-2010, 
SD Al Falah mempunyai program 
ekstrakurikuler yakni Jurnalistik. 

Ekstrakurikuler ini diikuti oleh siswa 
kelas 3 sampai kelas 5. Bertepatan 

dengan Ulang Tahun Surabaya yang 
ke-717 ini, kegiatan ekstrakurikuler 

jurnalistik tak mau ketinggalan untuk 
meramaikannya.

Dengan pengetahuan yang 
mereka dapat selama satu 
tahun, kakak pembina 
memberikan tema 

Mengenang Surabaya sebagai objek foto. 
Pengambilan foto dibagi menjadi dua 
sesi, yakni sesi bersama dengan teman-
teman dengan tempat yang ditentukan 
dan sesi bersama orangtua. Maklum, 
teman-teman kita ini hanya punya waktu 
luang pada hari Sabtu dan Minggu saja.

Setelah pemotretan selesai, tibalah 
saatnya untuk menyeleksi foto-foto 
yang akan dipamerkan. Kakak pembina 
yakni Kak Putut dan Kak Nana khusus 
meminta beberapa kurator untuk 
memilih 30 foto yang dibidik oleh  16 
fotografer. 

“Pameran ini memang sengaja 
dikemas sebagai pameran tunggal dan 
diselenggarakan di tempat umum, 
yakni di Royal Plasa. Diharapkan agar 
siswa bisa lebih berkembang dan mau 
belajar menerima kritik secara terbuka”, 
ujar ustadzah Izzaty Latifi yah selaku 
Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan 
merangkap Ketua Panitia Pameran.

Acara ini dibuka oleh Arif Aff andi 
selaku Wakil Walikota Surabaya. 
Tidak hanya itu, beliau juga bersedia 
mengomentari satu persatu foto 
yang ada dan mengajak berbincang 
dengan masing-masing fotografer. 
Meski acara beliau sangat padat pada 
hari itu, namun beliau bersedia untuk 
mengakhiri kegiatan pembukaan 
dengan menjadi fotografer dadakan. 
Obyek fotonya tak lain dan tak bukan 

Salsabila D (5B) Juara II diarih oleh Cindy 
Shavia (5B) dan juara III diraih oleh Rr. 
Lokanindiswara Imantiara (4B).

Di hari kedua, Walikota Surabaya, 
Bambang DH, menyempatkan hadir 
setelah mengunjungi counter KTP Smart 
yang kebetulan berseberangan dengan 
tempat pameran. Sejatinya memang 
beliau yang meresmikan pembukaan, 
namun karena bertepatan dengan 
padatnya acara Ulang Tahun Surabaya, 
diwakilkan oleh Bapak Arif Aff andi. 
Berkenannya Beliau untuk mampir dan 
sekedar melihat-lihat  foto merupakan 
surprise yang luar biasa.

“Hebat!!!”, “So Sweet...” atau “Bagus, 
tidak kalah dengan fotografer dewasa”, 
“Keren, meski masih kecil, sudah bisa 
mencari angle yang pas”. Namun tidak 
juga luput dari kritikan seperti “Judul 
foto yang kurang pas. Mestinya Masjid Al 
Akbar bukan Masjid Agung”. Pameran ini 
diselenggarakan selama 3 hari berturut-
turut, dan dijaga secara bergantian 
oleh murid-murid didampingi ustadz 
ustadzah. Kesuksesannya mampu 
menguapkan rasa lelah seluruh panitia. 
Bravo Ekstrakurikuler Jurnalistik, 
standing aplause untuk SD Al Falah 
Surabaya. Ayo, terus maju!!! (kartika)

Pameran Foto:  Bambang DH, Wali Kota Surabaya sedang berkunjung ke  pameran foto jurnalistik SD Al Falah Surabaya

PDAM:  Penjernihan air PDAM di Karang pilang



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 38  I  XII  I 2010   I    29

IS
SN

 : 
20

85
-2

18
5

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 38  I  XII  I 2010   I    29

IS
SN

 : 
20

85
-2

18
5

Album SD

Belajar di Alam,
Murid Senang, Guru Gembira

Suasana ceria mewarnai pagi di SD Al Falah Surabaya. 
Tepatnya pada 26 Mei 2010 siswa-siswi berbaju 

olahraga biru memenuhi halaman sekolah. Dua bis 
besar menunggu penumpangnya. Mereka adalah siswa 
kelas I yang sedang bersiap untuk studi kontekstual ke 
Pusat Studi dan Pengembangan Alam (PUSPA), Dinas 
Pertanian Lebo Sidoarjo.  Setelah berdoa bersama,  dua 

bis itu pun meluncur ke Sidoarjo.

Sesampainya di tempat, tim PUSPA sudah 
siap menyambut di aula. Semua siswa 
menempati tempat yang tersedia. Bu Dewi, 
demikian nama tim pemandunya menjelaskan 

berbagai macam hal . Mulai dari area persawahan, 
tanaman-tanaman , kolam ikan, area outbound dan 
lain sebagainya. Dijelaskan juga tentang berbagai 
macam buah dan sayuran yang dikembangbiakkan 
disana. Ada persilangan antara garbis dan melon, ada 
melon yang berbentuk kotak dan juga srikaya tanpa 
biji. Setelah puas bertanya jawab, semua siswa diajak 
menuju ke lokasi. Semua siswa dibagi menjadi 3 
kelompok dengan tujuan agar lebih maksimal dalam 
praktek dan pembimbingannya.

Langkah pertama kami menuju area kebun jeruk. 
Puluhan pohon jeruk berbuah dengan lebatnya. 
Pemandu mempersilahkan anak-anak untuk memanen 
jeruk dengan syarat buahnya sudah siap. Salahsatu 
tandanya adalah berwarna kuning. Anak-anak kelas I 
dengan riang gembira memetik  buah jeruk sebanyak-
banyaknya. Sesekali, terdengar celoteh dan tanya dari 
para siswa tentang hal-hal di sekitarnya.

Setelah puas memanen, kami diajak menuju area 
penanaman melon. Melon dengan berbagai macam 
ukurannya. Salahsatu siswi  IC membantu memetik 
melon. Ternyata memetik melon ada aturannya lho.. 
Tidak sembarangan kita memotongnya.Sedangkan 
siswa-siswi  yang lainnya asyik menanyakan cara 
menanam dan mengembangbiakkan tanaman. Ada 
yang ingin tahu bagaimana membentuk melon jadi 
kotak, ada juga yang ingin tahu kenapa memotong 
batang melon harus berbentuk segitiga.  Sang 
pemandupun dengan tenang dan sabar menjawab 
pertanyaan siswa.

Dari kebun melon, kamipun beranjak menuju areal 
persawahan. Disana  kami  diterangkan banyak hal 
berkaitan dengan cara menanam dan berbagai jenis 
tanaman perladangan. Setelah itu, kami juga diajak 
praktik menanam lombok dan terong. Dengan riang 
gembira, anak-anak mulai mengeluarkan separoh  dari 
tanah yang disediakan dalam polybag. Ada beberapa 
siswa yang ragu-ragu memegang tanah, yang selama 
ini sangat jarang sekali mereka sentuh. Dan, semua 
hasil  menanam tersebut boleh kami bawa pulang.   

Kegiatan terakhir kami adalah menangkap ikan 
di kolam. Semua siswa berebut masuk ke dalam 
kolam berukuran  kurang lebih 15x10 meter  tersebut.  
Tidak mudah ternyata menangkap belasan belut 
dalam kolam seluas itu.  Meski baju basah terkena 
lumpur dan air, anak-anak menikmati  pengalaman 
ini. Beberapa wajah puas menunjukkan hasil 
tangkapannya. Usai itu semua, siswa-siswa bersihkan 
diri dan makan siang. Nikmat sekali rasanya makan 
dalam keadaan tubuh lelah, perut lapar, dan  hati puas 
dengan hasil tangkapan.  Murid senang, guru gembira. 
Syukron atas nikmat ini ya Robbi...(Iz)

Gunung Penanggungan 
berdiri dengan tegaknya dari 
kejauhan. Di lapangan rumput 
hijau, berdiri melingkar 

puluhan siswa berseragam pramuka 
mengikuti apel pembukaan . Ya, siang 
hari itu tanggal 22 Mei 2010 Persahad 
(Perkemahan  Sabtu-Ahad)  mulai 
digelar. Beberapa pembina pramuka dan 
ustadz-ustadzah mendampingi kegiatan 
di Royal Camp, Sukosari Trawas ini. Di 

ketanggapan dan kebersamaan. Peserta 
Persahad terlihat begitu menikmati 
game-game itu. Wajah-wajah mereka 
begitu ceria mengikuti kegiatan 
tersebut. Terkadang senyum dan tawa 
mengiringinya.  Mata mereka berbinar 
begitu mengetahui kegiatan berikutnya 
adalah fl ying fox.   Apalagi fl ying fox 
kali ini terasa istimewa karena mereka 
meluncur dua kali, dari arah berlawanan 
tentunya. Wow...asyik! 

beristirahat. Suara kodok bersautan 
diiringi binatang malam lainnya.

 Pagi tiba. Lingkaran kabut 
mengelilingi perkemahan asri ini. Bau 
masakan tercium dari berbagai sudut. 
Ternyata, pramuka penggalang sedang 
menyiapkan sarapan pagi. Beberapa saat 
kemudian, hamparan nasi goreng, sosis, 
mie, tempe telah siap untuk disantap. 
Kurang lebih pukul  7, siswa telah rapi 
berjajar untuk mengikuti apel pagi. 

Menggalang Kebersamaan
dengan Persahad

samping pendopo, telah berdiri belasan 
tenda yang menjadi tempat berlindung 
dari panas dan hujan.

Beberapa saat setelah melaksanakan 
sholat jama Dhuhur dan Asar, semua 
peserta menyantap hidangan yang telah 
disediakan. Hawa pegunungan yang 
sejuk, membuat semuanya menikmati 
makanan dengan lahap. Acara kemudian 
dilanjutkan dengan game yang dipandu 
dari tim Royal Camp.  Game-game 
tersebut berkaitan dengan kesigapan, 

Tenda-tenda biru berjajar laksana 
hamparan lautan. Lalu lalang siswa 
dan guru merapikan dan menyiapkan 
beberapa keperluan. Setelah waktu 
Magrib berlalu, peserta Persahad 
mengikuti kegiatan Morse senter 
dan  Pentas Seni. Penampilan yang 
mereka peragakan diantaranya, 
tongkat buta,nasyid, dan hulahop.  
Semua tampilan ini mereka persiapkan 
sendiri sejak dari Surabaya. Usai pentas 
seni, semuanya menuju tenda untuk 

Kegiatan berikutnya adalah game kereta 
buta, gelang bergulir, menyusuri sungai 
dan jaring laba-laba. Mana yang paling 
menarik? Menurut beberapa peserta, 
semuanya menarik tapi yang paling 
menarik  adalah kereta buta dan gelang 
bergulir. Hari beranjak siang, setelah apel 
penutupan dan sholat Dhuhur semua 
siswa bersiap kembali ke Surabaya. 
Adios.... ( Iz)

Game:
Seluruh siswa tampak bergembira 

saat bermain bersama di lokasi 
perkemahan

Belajar di Alam:  Memberikan pengalaman langsung pada siswa cara memanen buah jeruk
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Album SMP

Membentuk
Karakter Siswa

dengan Sastra

harus dikuasai seperti kemampuan 
menulis cerpen, mendongeng dan 
membaca puisi. Tidak tanggung-
tanggung hadiah yang disediakan 
panitia total mencapai 7 juta rupiah 
plus beasiswa bimbingan belajar dari 
sponsorship untuk tiga pemenang. 

Atas dukungan dari berbagai pihak 
secara langsung olimpiade sastra ini 
menjadi ajang bertemu dan diskusi bagi 
penggemar sastra di Jawa Timur. Oleh 
karena itu panitia juga memberikan 
fasilitas untuk mencurahkan ide gagasan 
dengan menghadirkan sastrawan 
nasional kondang seperti Dr. Taufi q 
Ismail dari Jakarta dan D. Zawawi Imran 
si clurit emas dari Madura. Kehadiran 
sastrawan nasional ini menjadi nara 
sumber dalam seminar sastra pada 
Sabtu, 15 Mei 2010 yang dimulai pukul 
08.00-12.00 dengan mengambil tema 
“membentuk karakter siswa dengan 
sastra”. (Indarto)

SMP Al Falah Deltasari 
sebagai pelopor olimpiade 

sastra setelah sukses 
menyelenggarakan 

olimpiade sastra pertama 
pada tahun 2009 dan 

mendapat apresiasi positif 
dari berbagai pihak. 

Olimpiade sastra tahun 
2010 ini adalah langkah 

lanjutan untuk menjaring 
potensi dan pembinaan 

sedini mungkin bagi 
siswa-siswi SD/MI yang 

berbakat sastra. 

Selama ini olimpiade lebih dikenal dalam 
bidang sains dan matematika, kebiasaan itu 
telah mampu di dobrak SMP Al Falah Deltasari. 
Terbukti dengan membludaknya peserta 

olimpiade sastra lebih 120 siswa dari 8 kota di Jawa 
Timur. Tema utamanya Kita mewujudkan generasi yang 
santun berbahasa, berbudaya dan gemar bersastra.

Tujuan Olimpiade Sastra ini, untuk meningkatkan 
mutu pendidikan sastra melalui budaya belajar, 
kreativitas dan motivasi meraih prestasi serta 
menjunjung nilai-nilai sportivitas dalam kompetisi. 
Dengan harapan siswa yang berbakat dalam bahasa 
dan sastra bisa terapresiasi dan diakui sebagai 
kemampuan, kreativitas dan kecerdasasan, baik secara 
intelektual, emosional dan spiritual.

Kegiatan ini dihelat selama 2 hari pada Jumat dan 
Sabtu, bertepatan tanggal 14-15 Mei 2010 ini mulai 
pukul 08.00 sampai 16.30 WIB di SMP Al Falah Deltasari 
Jl. Anggrek VI/40 Waru Sidoarjo.  Dalam olimpiade 
sastra kali ini berbeda dengan olimpiade sastra tahun 
2009 yang setiap siswa hanya dituntut satu bidang 
bakat kemampuan. Sedangkan olimpiade tahun ini, 
setiap peserta dituntut 3 bidang kemampuan yang IS
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Hal ini juga terlihat ketika saya menjadi juri 
Olimpiade sastra II 2010, tingkat Jawa Timur 
yang diadakan oleh SMP Al Falah Deltasari 
pada tanggal 14-15 Mei 2010 lalu. Mayoritas 

peserta memiliki semangat menulis yang tinggi. Saya 
cukup terkejut—sekaligus—mengernyitkan dahi, jika 
ada anak SD mampu menulis cerpen yang mencapai 
tiga bahkan sampai empat halaman folio. Terlepas 
dari kualitas cerpen tersebut—bagus, atau kurang 
bagus—aktivitas tersebut sudah merupakan satu 
langkah maju bagi anak usia sekolah dasar. 

Dalam berbagai diskusi, seminar, bedah buku 
dan sarana penunjang dalam kegiatan penulisan, kita 
sering mendengar tentang penulis cilik yang sudah 
malang melintang menghasilan karya tulis. Penerbit 
Mizan misalanya, marak menerbitkan karya sastra  
yang ditulis siswa umur belia. Ada Faiz, penulis Puisi 
Guru Matahari yang masih berumur 8 tahun. May Si 
Kupu Kupu, yang ditulis Dena, Let’s Bike Cookies dan 
Kado untuk Ummi oleh Izzati,--yang semuanya adalah 
maha karya siswa yang masih SD. Pembaca, pasti 
berasumsi, bahwa dengan tingkat pola pikir yang 
masih “ranum” siswa siswa itu mampu menghasilkan 
sebuah karya tulis yang tidak semua orang –terutama 
yang selevel dengan usianya mampu melakukan hal 
semacam itu. 

Seandainya sebagai orang tuanya, ada rasa 
kebanggaan, sedangkan bagi sekolahnya, minimal 
memberi kredit poin bagi sekolah yang bersangkutan 
terutama di mata masyarakat umum bahwa 
sekolahnya mampu menghasilkan siswa yang 
berbakat, dan ini adalah iklan gratis yang tidak susah-

susah bagi sekolah untuk membayarnya. Selain itu, 
secara psikologis, performance sekolah semakin 
percaya diri, karena mampu menghasilkan 

siswa-siswa kreatif yang belum tentu mampu 
dilakukan oleh sekolah lain. 

Tentu saja, prestasi tersebut bukan 
sekadar ditujukan untuk mencari 

kebanggaan publik, tapi lebih dari 
itu, bahwa aktivitas tulis menulis 

berupa pengungkapan ide-ide 
dan gagasan adalah mutlak menjadi 

tanggung jawab sekolah sebagai lembaga 
pendidikan formal yang dalam setiap 

doktrinnya berupaya membekali peserta 
didik agar potensinya berjalan optimal, aktif dan 

kokoh –yang jangka panjangnya—diharapkan 
mampu kompetitif di tengah pergulatan zaman.

Lalu, bagaimana bisa menulis dengan bagus 
sehingga ada penerbit yang mau mempublikasikan? 

Sekelumit Catatan 
Juri Cerpen Olimpiade Sastra II 

Saya pernah melakukan riset 
di salah satu sekolah dasar. 

Dengan sistem stratifi ed 
random sampling berdasarkan 
kelas, saya mewawancarai  96 

responden. Sebanyak 68% 
atau setara dengan 67 siswa 

suka menulis. Selebihnya, 
32%, tidak suka menulis. 
Mengacu pada tingkatan 
psikologis dan pola pikir 

anak setingkat usia dasar, bisa 
dikatakan prosentase menulis 

di sekolah yang saya teliti 
tersebut cukup tinggi. 

Pertanyaan ini sebenarnya tidak perlu jawaban. 
Mengapa? Karena tidak ada klaim atau metode 
khusus bagaimana agar setiap siswa dapat 
melakukan kegiatan menulis secara bagus 
kecuali berprinsip pada usaha untuk banyak 
memberikan motivasi. Namun bagaimana 
motivasi yang sejalan dengan perkembangan 
dan orientasi pola pikir siswa, itulah yang 
mendapat perhatian utama. Peran sekolah 
dan orang tua sangat dominan dan diperlukan 
sebagai energi positif membangkitkan minat 
anak.  

Thomas Amstrong dalam bukunya, 
Discovering and Encouraging your child’s 
multiple intelligences, meyakini bahwa 
setiap anak adalah cerdas --dalam konteks, 
bahwa mereka memiliki potensi—yang bila 
dieksploitasi secara benar dapat menimbulkan 
suatu power yang membangun optimalisasai 
pribadinya. Berkenaan dengan itu, Robyn 
Allan, seorang CEO British Columbia juga 
menegaskan bahwa kegagalan terbesar adalah 
apabila kita tidak pernah mencoba. Setiap 
anak yang cerdas namun tidak dioptimalkan 
potensinya karena dia ( si anak) tidak pernah 
berbuat sesuatu untuk mencobanya, maka dia 
( anak) telah kehilangan bagian dari potensi 
dasarnyanya. 

Kesimpulannya bahwa setiap anak adalah 
pribadi yang mampu menyampaikan gagasan 
dan ide idenya melalui tulisan tulisan, namun 
karena motor—penggerak-- (terutama guru di 
sekolah dan orang tua ) tidak banyak memberi 
ruang gagasan untuk mencoba, maka hasilnya 
pun tidak nampak nyata. 

Jadi, potensi menulis bukan karena bakat 
yang sering diagung-agungkan sebagian 
masyarakat selama ini. Menulis hanyalah 
ketrampilan yang memerlukan ketekunan 
saja, titik!. Banyak penulis terkenal yang 
semula bukanlah orang yang ahli menulis, 
bahkan mereka menekuni bidang lain yang 
tidak ada sangkut pautnya dengan aktivitas 
menulis. Seperti artis Wulan Guritno, model 
Ratih Sanggarwati atau Maria Bo Niok yang 
mantan TKW, pahlawan devisa bangsa. Hal ini 
menegaskan bahwa menulis adalah kreativitas 
yang sangat mudah dilakukan siapa saja. Yang 
jelas, sekolah dan orang tua, harus telaten 
dan sabar memotivasi anak, oke? (Abdillah F. 
Hasan, Novelis )

Seminar Sastra:
D. Zawawi Imron saat 

memberikan materi 
tentang membangun 

karekter siswa
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Album SMP Prestasi

Alhamdulillah pada tahun 
pelajaran 2009/2010, banyak 
prestasi yang ditorehkan 
oleh siswa-siswi KB-TK Al 

Falah Surabaya. Baik even lomba pada 
tingkat kecamatan maupun kota 
Surabaya. Selama  setahun ini berbagai  
gelar kejuaraan berhasil di raih siswa 
KB-TK Al Falah.

Diawalli oleh Emil Fata Fafi an 
Daff aa, dengan menjadi Juara I 
lomba Adzan tingkat kota Surabaya 
yang diadakan oleh Ikatan Guru 
Raudatul Athfal ( IGRA ) pada bulan 
Oktober 2009, karena prestasinya 
itu ia berhak mewakili Surabaya ke 
tingkat Propinsi Jawa Timur. Selain 
memenangkan lomba Adzan, duta-
duta yang mewakili TK Al Falah juga 
memenangkan lomba salat jamaah 
sebagai juara III.

Dari kelompok Bermain pun tak 
kalah dengan kakak mereka yang ada 
di TK, salah seorang siswa Kelompok 
Bermain yaitu Fulvian Abiyasa berhasil 
menjadi Juara III lomba hafalan doa 

sehari-hari se kota Surabaya, yang diadakan oleh TK Khadijah 
Surabaya.

Pada bulan April 2010, beruntun prestasi ditorehkan oleh 
siswa TK Al Falah. Dimulai dengan berhasilnya Fadhil Kamila 
Ismail dan teman-temannya memenangkan lomba menyanyi 
bersama tingkat kota surabaya yang diadakan oleh Ikatan 
Guru Raudatul Athfal –Departemen Agama kota Surabaya, saat 
membawakan lagu Ibu Guruku Cantik dan Aku anak jujur, dan 
mengalahkan 40 kelompok peserta yang lainnya.

Disambung dengan keberhasilan Erika Andriyani yang 
berhasil memukau dewan juri dalam lomba storry telling yang 
diadakan oleh perpustakaan Universitas Airlangga. Dengan 
mengenakan busana tradisional dari daerah Padang, Erika 
dengan percaya diri membawakan cerita Malin Kundang 
dengan apik, sehingga tanpa ragu, dewan juri menetapkannya 
sebagai juara I.

Tak mau kalah dengan Erika, Emil Fataa Fafi an Daff a 
juga berhasil memikat juri pada lomba yang sama untuk 
menetapkannya sebagai juara harapan I pada lomba 
yang sama, karena penampilanya yang percaya diri dalam 
membawakan cerita dengan judul Asal mula kota Surabaya.

Masih di bulan April, 5 prestasi kembali di ukir oleh siswa 
TK melalui event Hari Anak Nasional tingkat kecamatan 
Wonokromo, yaitu juara I lomba I Lomba Syair Anak, Juara 
II lomba menyanyi tunggal  , Juara Harapan II Dolanan Anak 
Wonokromo, Juara harapan III lomba Lukis. Maju terus!

Percaya Diri,

Meraih Prestasi

by:  Febriana Ramadhani Fitry / 84
       Dellanda Noer / 84

Rasa percaya diri 
dan semangat untuk 
meraih yang terbaik 

perlu di tanamkan 
sejak dini. Di 

antara cara untuk 
menumbuhkan 

kedua sikap tersebut 
adalah dengan 

mengikutsertakan 
anak-anak pada 

beberapa lomba. 

Manusia akan meningkatkan daya 
berpikirnya sehingga dia menjadi 
orang yang berilmu. Seperti halnya 
beberapa murid SMP Al-Falah yang 

mewawancarai tokoh sastrawan, D. Zawawi Imron, 
“apa saja tips agar menjadi sastrawan yang hebat?” 
tanya nya penasaran. “dalam Al-Qur’an disebutkan 
yarfa’illahulladzina amanu minkum walladzinaa 
utul’ilma darajat wallahu bimaa ta’maluuna khabir, 
Allah SWT akan mengangkat orang-orang berilmu 
untuk beberapa derajat dari orang-orang yang 
tidak berilmu. Jadi carilah ilmu benar-benar, 
semakin banyak ilmu yang dikumpulkan, semakin 
banyak peluang kamu menjadi sukses. Dalam 

Hasil Wawancara dengan Ust. D. Zawawi Imron.

Tips Menjadi
Sastrawan Hebat

Lantunan ayat suci yang 
dijelaskan bahwa Allah 

SWT selalu bartanya dalam 
Al-Qur’an afala ta’qilun 

“apakah engkau tidak 
menggunakan akalmu?” 

dan afala tatafakkarun 
“apakah kamu tidak 

berfi kir?”. Bagaikan berfi kir 
memikirkan alam semesta, 

memikirkan kehidupan, 
bahkan memikirkan seekor 

semut, memikirkan bagaimana 
burung bisa terbang, dan 

bagaimana kemudian pesawat 
terbang bisa terbang dengan 

berpikir meniru burung.

bersastra membutuhkan waktu cukup lama, 1/2 – 1 tahun 
mungkin agak sulit, tetapi ketika berjalan 2 tahun akan lancar, 
dan semua masalah akan bisa kamu tuliskan, asal itu tidak ada 
kata malas pada diri kita”  pungkas Zawawi Imron.

 Bagaikan lombok yang tugasnya adalah member rasa 
pedas, garam yang tugasnya adalah member rasa asin, dan otak 
yang tugasnya adalah untuk berpikir. Jadi semua gambaran 
yang ada pada otak kita, jika diucapkan itu mudah tetapi 
mengapa ketika ditulis itu susah? caranya begitu sederhana 
namun harus membutuhkan konsentrasi yang cukup, yaitu 
tutup mulutmu! yang hendak kamu katakan, kamu ucapkan 
melalui gerakan tangan, melalui komputer, melalui tulisan, 
melalui mesin ketik, atau melalui media lainnya.

Lomba:  Siswa TK Al Falah 
Surabaya saat Lomba paduan 

suara di Surabaya
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Rozi dan Razidi
Raih Juara II Robot Chalenge

Prestasi di luar sekolah kembali diraih oleh siswa SD Al Falah Surabaya. Kali ini dua siswa kelas 5A, 
Althof Rozi dan M. Imam Razidi meraih juara kedua dalam lomba kreasi robot Extreme Chalenge 

Sumobot-RCX di BG Juntion, Jl. Tunjungan pada 25 Februari 2010.

Dalam event ini, peserta diharuskan membangun 
(built) robot kecil jenis Sumobot-RCX dan juga 
mengupayakan robotnya tersebut  bisa menang 
dorong-dorongan dengan robot lawan.

‘’Robot yang berhasil menjungkalkan robot lawan di 
arena dinyatakan menang. Arenanya sendiri berukuran 
sekitar 40 cm x 40 cm,’’ kata Rozi.

Peserta lomba ini kata Rozi sekitar 50 orang. Lomba 
dibagi menjadi tiga sesi. Setiap sesi ada 15 peserta. ‘’Kami 
berada di sesi kedua dan pesertanya 15 orang,’’ kata Rozi.

Dalam lomba itu, Rozi dan Razidi bahu membahu 
membangun robotnya agar bisa menjuarai lomba. Mereka 
berkeyakinan memiliki robot andal. Robotnya diturunkan 
ke arena bertemu dengan robot lawan. Saat pertandingan 
berlangsung, robotnya bisa menjungkal robot-robot lawan. 

‘’Akhirnya, kami juara dua ini. Meski tak meraih juara 
pertama, tapi kami bangga sebagai juara dua,’’ ujar Razidi.

Atas prestasinya itu, keduanya memperoleh hadiah, 
berupa piala dan voucher belanja 300 ribu di toko buku 
ternama di Surabaya.  Berapa harga robot tersebut? 
‘’Harganya sekitar Rp 4,5 juta,’’ kata Razidi. (ruf )

Acara penyampaian kelulusan ini 
dimulai sekitar pukul 09.00. Para 
siswa dan orang tua berkumpul di 
mushola. Selanjutnya, acara dibuka 

dengan sambutan perwakilan dari wali murid, 
Ny. Hindun. Dalam sambutannya, disampaikan 
terima kasih kepada para ustadz dan ustadzah 
yang membimbing anak-anak selama tiga tahun. 
‘’Kami berharap semoga anak-anak menjadi anak 
sholeh, sukses, dan berprestasi dalam belajarnya,’’ 
katanya.

Setelah itu, Ustadz Drs. Sodikin M.Pd., Kepala 
SMP Al Falah Deltasari menyampaikan sambutan. 
Dia menyatakan prestasi anak didiknya cukup 
memuaskan meski dibanding tahun lalu 
ada penurunan. Tapi kami tetap bersyukur. 
Sebelumnya, kami melakukan try out sebanyak 
10 kali dan hasilnya mengkhawatirkan. Namun 

PADA 7 Mei 2010 
para siswa kelas IX 

SMP Al Falah Deltasari 
beserta orang tuanya 

bersuka cita. Hari 
itu pengumuman 

kelulusan siswa. 
Hasilnya, semua 

siswa kelas IX yang 
jumlahnya 150 siswa 
lulus Ujian Nasional 

dengan total nilai rata-
rata 33,53.

setelah ujian nasional dilaksanakan, hasilnya tak 
mengecewakan,’’ katanya.

Setelah itu, surat pemberitahuan pengumuman 
kelulusan untuk masing-masing siswa dibagikan 
oleh Ustad Indarto, guru BK. Para siswa disaksikan 
orang tuanya langsung membukanya. Hasilnya, 
semua siswa lulus ujian nasional. Mereka kemudian 
melakukan sujud syukur. ‘’Alhamdulillah!” seru para 
siswa disertai derai air mata kebahagian para orang 
tua.

Dalam catatan kelulusan SMP Al Falah Deltasari 
pada 2010 ini, nilai ujian nasional tertinggi diraih 
oleh Islami Septi Muarifah, kelas IX-2, dengan 
total nilai 38,00. Dalam nilai UAN tersebut,  Bahasa 
Indonesia, Septi memperoleh nilai, 9,60, Bahasa 
Inggris, 9,40, Matematika, 9,50 dan IPA, 9,50.

Rangking tertinggi nilai UAN kedua diraih oleh 
Mirza Devina Nursha Brika dengan total nilai ujian 
nasional, 37,80, rangking ketiga, ada dua siswa yakni 
Khanif Nugroho, 37,65 dan Salman Yanuar, 37,65. 

“Ada dua siswa yang nilainya 10. Mereka 
adalah  Hisyam Hilmi B, nilai Bahasa Inggrisnya, 10 
dan M. Salman Alfarizy, nilai matematikanya 10,” 
kata Ustadzah Ita, Waka kesiswaan SMP Al Falah, 
Deltasari.

Sementara itu, berita gembira juga terjadi pada 
jenjang SD Al Falah Surabaya. Tahun ini kembali 
SD Al Falah Surabaya meluluskan siswanya 100% 
dengan nilai rata-rata 8,30.

Nilai UASBN SD Al Falah Surabaya kali ini diraih 
oleh dua anak yaitu Novyan Syahputra Luthfi e, kelas 
VI A, dengan rata-rata nilai 9,25 dan Nadya Innasa 
Khairani, kelas VI B, dengan nilai rata-rata yang 
sama. 

Selanjutnya, atas nama sekolah mengucapkan 
selamat kepada seluruh siswa SD Al Falah Surabaya 
dan SMP Al Falah Deltasari Sidoarjo atas kerja 
keras dan doanya selama ini sehingga berhasil 
mendapatkan hasil sesuai yang diinginkan, semoga 
Allah selalu memberikan petunjuk dan kesuksesan 
di masa mendatang. Amin. (ruf )  

setelah ujian nasional dilaksanakan, hasilnya tak 
mengecewakan,’’ katanya.

Setelah itu, surat pemberitahuan pengumuman 
kelulusan untuk masing-masing siswa dibagikan 
oleh Ustad Indarto, guru BK. Para siswa disaksikan 
orang tuanya langsung membukanya. Hasilnya, 
semua siswa lulus ujian nasional. Mereka kemudian 
melakukan sujud syukur. ‘’Alhamdulillah!” seru para 
siswa disertai derai air mata kebahagian para orang 
tua.

Dalam catatan kelulusan SMP Al Falah Deltasari 
pada 2010 ini, nilai ujian nasional tertinggi diraih 
oleh Islami Septi Muarifah, kelas IX-2, dengan 
total nilai 38,00. Dalam nilai UAN tersebut,  Bahasa 
Indonesia, Septi memperoleh nilai, 9,60, Bahasa 
Inggris, 9,40, Matematika, 9,50 dan IPA, 9,50.

Rangking tertinggi nilai UAN kedua diraih oleh 
Mirza Devina Nursha Brika dengan total nilai ujian 
nasional, 37,80, rangking ketiga, ada dua siswa yakni 
Khanif Nugroho, 37,65 dan Salman Yanuar, 37,65. 

“Ada dua siswa yang nilainya 10. Mereka 
Alhamdullillah, Seluruh Siswa SD-SMP Al Falah Lulus UN  100%

Peraih Nilai UASBN/ UAN Tertinggi 

Atas Prestasi
yang diraih siswa-siswi SD Al Falah Surabaya  dan SMP AL Falah

Deltasari Sidoarjo yang telah LULUS 100%,
dengan nilai tertinggi:
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Novyan Syahputra Luthfie

9,25
Nandya Innasa khairani

9,25 9,5
Islami Septi Muarifah
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Prestasi Opini

Oleh; Abdillah F. Hasan
(Staf LPF, Telah Menulis 30 Buku)
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Sesekali, coba 
uji anak anda 

dengan dua 
pilihan. Beri uang 

saku untuk jajan 
atau perintahkan 

menggunakan uang 
tersebut untuk 

membeli buku. Jika 
anak anda lebih 

memilih yang kedua 
(membeli buku), 

syukurlah, berarti 
anak anda memiliki 

pemikiran yang—
bolehlah-- dikatakan 

cukup maju. 

Mengapa? Karena indakator masyarakat 
yang maju adalah masyarakat yang 
mencintai buku dan cenderung 
mengesampingkan kebutuhan 

(kesenangan) lainnya. Namun jika anak ada 
memilih yang pertama (jajan), waspadalah karena 
pilihan tersebut merupakan barometer yang biasa 
diidap oleh masyarakat tardisional yang cenderung 
‘kurang’ melek ilmu pengetahuan.

Fenomena ini sebenarnya tidak mengherankan, 
karena sejak kecil kita tidak dididik orang tua 
untuk mencintai buku. Kalau sama-sama diberi 
uang saku, maka anak-anak akan memakainya 
untuk membeli jajanan. Jarang anak dididik untuk 
menggunakan uang sakunya untuk sesuatu yang 
lebih bermanfaat. Padahal, dalam hitungan detik, 
pengetahuan yang terkumpul dari aktivitas baca 
buku kian bertambah luas. 

Taufi k Ismail bersama tim Majalah Horison 
pernah melaporkan wajib baca buku sastra 
selama 3-4 tahun di 13 negara. Buku sastra yang 
wajib dibaca di SMA Thailand adalah 5 buku, SMA 
Singapura 6 buku, SMA Brunai Darussalam 6 buku, 
SMA Rusia 12 buku, SMA Kanada 13 buku, SMA 
Swiss 15 buku, SMA Jepang 15 buku, SMA Jerman 
Barat 22 buku, SMA Prancis 25 buku, SMA Belanda 
30 buku, SMA Amerika Serikat 32 buku dan SMA 
Indonesia 0 buku. Luar biasa !  

Inilah yang kemudian menjadi pangkal 
utama melenggangnya budaya lisan. Kebiasaan 
tersebut merupakan bagian keprihatinan terhadap 
rendahnya kecintaan masyarakat terhadap 
buku. Bangsa ini masih semarak dengan budaya 
mendongeng, mendengar yang dituturkan secara 
verbal olah nenek moyang terdahulu. karena 
memang sudah menjadi warisan leluhur. Dari 
kakek-nenek, mbah-mbahnya buyut memang 
tidak suka buku dan itu sudah ada dalam ‘DNA’ 
anak-anak, cucu-cucu sampai cicit-cicit 
hingga hari ini. Sifat ini seakan turunan 
yang terwariskan secara otomatis. 
Kata pepatah, ibarat buah jatuh 
takkan jauh dari pohonnya. Istilah Jawanya, sami 
mawon!

 Berdasar laporan Bank Dunia dan studi 
International Association for the Evaluation of 
Education Achievement di Asia Timur, Indonesia 

memegang rekor terendah dalam tingkat 
membaca anak-anak. Dengan skor 51,7. 
Ironis bukan? Angka itu masih di bawah 
Filipina (52,6), Thailand (65,1), Singapura 
(74,0) dan Hong Kong (75,5). Demikian pula 
kemampuan anak-anak Indonesia menguasai 
bacaan juga sangat rendah hanya 30%. 
Bahkan menurut data dari UNDP dalam 
Humant Development Report bahwa angka 
melek huruf orang dewasa Indonesia hanya 
65,5% dibandingkan dengan Malaysia yang 
sudah 86,4%.Sangat tertinggal jauh dengan 
negara maju semisal Australia, Jepang, 
Amerika, Inggris dan Jerman yang rata-rata 
sudah mencapai 99%.

Riset ini merupakan perbandingan dari 
harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan 
standar hidup untuk semua negara seluruh 
dunia. Selain itu untuk mengklasifi kasikan 
apakah sebuah negara adalah negara 
maju, negara berkembang, atau negara 
terbelakang dan juga untuk mengukur 
pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi 
terhadap kualitas hidup. Hasil ini jelas sekali 
mengindikasi bahwa belum maksimalnya 
kualitas bangsa ini, dan salah satu faktornya 
belum maksimalnya angka melek huruf.

Bahkan dapat dikatakan bahwa kunci 
utama untuk keluar dari kemiskinan dan 

Ayo Cinta Buku
Juarai Olimpiade

Bahasa Inggris SMP se-Jawa Timur
SISWA SMP Al Falah Deltasari, kembali menorehkan prestasi yang membanggakan. Muhammad Andrindra 

Hervi yang biasa dipanggil Aji, siswa kelas IX, kembali menjuarai Olimpiade Bahasa Inggris SMP se-Jawa Timur 
di Universitas Kristen Petra, Surabaya.

Bukan kali ini saja Aji menjuarai olimpiade Bahasa 
Inggris. Pada  Februari 2009, dia juga pernah 
menyabet juara pertama English Competition 
2009 yang digelar salah satu lembaga pendidikan 

ternama di Surabaya. 
‘’Tapi saya ikut di olimpiade Bahasa Inggris di Petra ini 

lebih menantang,’’ kata Ajie ketika diwawancarai.
Menurut Aji, olimpiade itu diikuti sekitar 80 peserta 

perwakilan dari SMP swasta dan negeri di Jawa Timur. 
Kali pertama, para peserta diuji kemampuan memahami 

reading. Dalam materi reading ada 50 soal multiple choice 
(pilihan) yang harus dijawab peserta. Soal-soal itu terdiri, 
reading comprehention yakni menjawab pertanyaan-
pertanyaan dari bacaan, dan ada soal terkait grammar (tata 
bahasa). ‘’Alhamdullillah saya bisa mengerjakan semua soal 
tersebut,’’ ujarnya.

Setelah itu, materi kedua, peserta diuji kemampuannya 
soal listening (mendengarkan). ‘’Materinya seperti materi 
Toefl . Materinya antara lain kami mendengarkan syair lagu 
Elvis Presley. Kami disuruh mengisi kata-kata kosong syair 
lagu elvis yang sudah disediakan panitia. Materi ini cukup 
susah banget. Karena, terkadang  Elvis nyanyinya seperti itu, 
ngomongnya cepat dan tidak jelas Tapi alhamdulillah saya 
bisa mengerjakannya,’’ ujarnya.

Terakhir, materi olimpiade adalah pidato dengan topik 
sosial politik. Para peserta kata Aji banyak sudah siap dengan 
materinya. Mereka maju ke depan ada yang memakai teks 
ada juga menjelaskan materi pidatonya dengan memakai 
power point.  Namun Aji mengaku tidak menggunakan itu 
semua. ‘’Materi pidato saya tentang korupsi. Karena, dari 
korupsi saya bisa bercerita banyak. Saya menyampaikan 
pidato ini cukup lama,  waktunya 9 menit. Rata-rata peserta 
waktunya 8 menit,’’ ujarnya.

Ternyata, para juri  tertarik dengan kemampuannya 
berbahasa Inggris Aji. Dari 80 peserta, kemudian tersaring 
menjadi 20 peserta. Selanjutnya, 20 peserta ini bersaring lagi 
dan akhirnya sisa 5 peserta masuk fi nal. ‘’Alhamdullilah, di 
fi nal, saya unggul dan bisa menjuarai event ini,’’ katanya. Dia 
kemudian berhak memperoleh hadiah tropi dan uang Rp 1, 
5 juta.

Seminggu sebelumnya, Aji dan temannya, Hisyam Hilmi 
B juga menjuarai Olimpiade Sastra SMP se-Jawa Timur di 
SMA 5 Komplek. ‘’Di event ini lebih menantang lagi. Karena 
peserta juga ada kegiatan outdoor-nya dalam rangka aplikasi 
bahasa Inggris. Para pesertanya juga cukup tangguh. Namun, 
Alhamdulillah, saya satu tim dengan Hisyam bisa menjuarai 
lomba ini,’’ katanya.

Meski disibukkan dengan keikutsertaannya dalam 
olimpiade, Aji tetap meraih ujian nasional (UN) cukup M
uh

am
m

ad
 A

dr
in

dr
a 

H
er

vi

memuaskan, yakni 35,65. Dalam UN, pelajaran bahasa Inggris, 
Aji memperoleh nilai 9,40. ‘’Saya bersyukur bisa membagi 
waktu antara lomba dan ujian nasional,’’ katanya.

Apa sih cita-cita Aji? ‘’Saya ingin masuk ITB nanti. Saya ingin 
menekuni jurusan desain grafi s pada teknik kedirgantaraan. 
Saya ingin mendesain pesawat sendiri dan dijual ke negara 
lain. Saya rasa bangsa ini cukup mampu melakukan itu semua,’’ 
katanya. 

Aji yakin bisa meraih cita-citanya. Karena itu sejak 
SMP dan nantinya meneruskan ke SMA, dia sudah 
mempersiapkan diri dengan baik khususnya penguasaan 
bahasa Inggris. ‘’Saya harus mempersiapkan diri dengan 
baik yakni dengan belajar yang tekun,’’ katanya.

Aji sendiri mengaku setelah lulus SMP, berniat 
mendaftarkan diri ke SMA 5, Komplek. ‘’Doakan, semoga 
saya diterima di SMA 5,’’ katanya yang saat itu ditemani 
ibunya, Ny. Farida Damayanti. Aji sendiri dan ibunya tinggal 
di Jalan Flores, Surabaya.

Farida mengakui bakat bahasa Inggris pada anaknya 
dimulai sejak SD. ‘’Dia suka membaca majalah-majalah dan 
novel berbahasa Inggris. ’’ katanya.

Farida mendukung penuh cita-cita Aji. Dia berharap 
dan berdoa kepada Allah SWT agar anaknya tersebut bisa 

menyelesaikan semua studinya dengan lancar dan 
bisa meraih cita-citanya. ‘’Saya terus berdoa kepada 
Allah, agar anak saya selalu sukses dalam belajarnya,’’ 
tegasnya. (ruf ) 
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di Manado pengantar pasien 
tidak membaca buku drama, tapi 

asyik main SMS? Mengapa jumlah 
total pengarang di Indonesia hanya 

cocok untuk negara berpenduduk 20 juta, 
bukan 200 juta?” Itulah sejumlah pertanyaan 

yang diajukan Taufi q Ismail dalam sebuah 
kesempatan.

Memang di Indonesia, jika kita 
mengamati, penumpang angkutan umum, 
tempat publik dan sebagainya, akan terlihat 
pemandangan orang-orang yang jarang 
membaca buku. Kesibukan mereka 
justru pada barang bawaan, 
tas, HP yang sepertinya 
lebih penting 

‘diperhatikan’ 
secara 
berlebihan 
karena khawatir 
hilang dan yang paling 
menjengkelkan, khawatir 
kalau kecopetan! 

Kita harus haqqul yakin 
bahwa, tidak akan menemukan 
sebuah kenyataan di belahan bumi 
manapun ada orang yang suka buku tapi 
hidupnya merana. Dengan kata lain, 
mana ada orang berilmu yang hidupnya 
susah payah? 

”Kalau kalian ingin mengusai 
dunia dan akhirat harus dengan ilmu,” 
demikian sabda Nabi Muhammad. 
Sabda Nabi ini secara tersirat 
menegaskan bahwa kesuksesan dunia 
dan akhirat terurai dalam lipatan-lipatan 
ilmu pengetahuan yang—diantaranya—
tersimpan dalam buku-buku yang haus 
dilahap oleh pembacanya. Jadi masihkah kita 
alergi terhadap buku? 

menuju bangsa yang makmur adalah 
dengan membangkitkan minat 
masyarakat terhadap buku bacaan. 
Faktor lain yang cukup memprihatinkan 
adalah menjamurnya tempat-tempat 
hiburan, mal atau pusat perbelanjaan. 
Sehingga ketika kejumudan datang, 
tempat tempat tersebut justru 
menjadi jujugan untuk relaksasi dari 
pada membaca buku-buku yang 
menyenangkan. Kondisi itu diperburuk 
semakin tidak pedulinya orang tua akan 
kegiatan membaca. Semakin banyak 
keluarga yang kedua orang tuanya sibuk 
bekerja sehingga mereka tidak lagi 
mempunyai cukup waktu dan energi 
untuk mendekatkan anaknya dengan 
buku.

”Mengapa para penumpang di 
gerbong kereta api Jakarta-Surabaya 
tidak membaca novel, tapi menguap 
dan tertidur miring? Mengapa di dalam 
angkot di Bandung, penumpang 
tidak membaca kumpulan cerpen, 
tapi mengisap rokok? Mengapa di 
halaman kampus yang berpohon 
rindang mahasiswa tidak membaca 
buku teks kuliahnya, tapi main gaple? 
Kenapa di kapal Makassar-Banda Naira 
penumpang tidak membaca kumpulan 
buku puisi, tapi main domino? Kenapa 
susah mendapat calon pegawai tamatan 
S-1 yang mampu menulis proposal yang 

bagus atau rencana kerja yang baik? 
Kenapa di ruang tunggu dokter 

spesialis penyakit jantung 

Opini



40    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 38  I  XII  I 2010   I    41

IS
SN

 : 
20

85
-2

18
5

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)


