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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.

Salah satu upaya  penting yang perlu dilakukan pasca puasa dan hari raya adalah mempertahankan 
spirit Ramadhan dan lebaran. Sebab, jamaknya, di samping arus balik penumpang terjadi pula 
arus balik kebajikan. Ramadhan yang baru berlalu bisa tak berbekas, lebaran pun potensial untuk 
dilupakan. 

Pada kodisi itu ibadah habis-habisan pada bulan puasa yang bersambung dengan gegap gempita lebaran 
bisa berbalik pada susutnya konsistensi kebajikan. Bila tidak dikelola, susutnya kebajikan itu akan berimplikasi 
negatif terhadap kualitas kehidupan spiritual maupun sosial pada sebelas bulan ke depan. 

Untuk itu Lembaga Pendidikan Al Falah (LPF) akan tetap berpegang erat pada konsep bahwa hari ini 
harus lebih baik daripada kemarin, esok harus lebih baik daripada hari ini. LPF akan tetap berbenah agar 
secara riil dan terukur terjadi perbaikan, pertumbuhan, serta perkembangan. 

Seperti yang disampaikan ketua LPF yang juga Direktur Kelembagaan Dirjen Dikti Kementrian 
Pendidikan Nasional RI, Prof. DR. Ir. Achmad Jazidie, M.Eng., pada halal bihalal pegawai LPF tahun ini, bahwa 
introspeksi idealnya dilakukan setiap jam, tidak menunggu waktu sampai sebulan, apalagi setahun. Atau 
sejalan pula dengan taushiyah Dr. Abdullah Shahab pada acara yang sama, karakter mulia ditandai dengan 
adanya konsistensi, tidak terpengaruh oleh kondisi apa pun. 

Jelas diperlukan tekad bulat LPF untuk melakukan perbaikan terus-menerus (continuos improvement). 
Harapannya akan terus terjadi peningkatan-peningkatan ke arah kebaikan. Sehingga, LPF akan tetap 
konsisten dalam meraih prestasi yang terbaik, pada sisi hasil maupun pelayanan. 

Disadari bahwa manisnya prestasi gemilang ujian nasional, baik UN maupun UASBN yang diraih 
sekolah-sekolah LPF belum mencukupi ukuran utuh keberhasilan pendidikan. Disadari pula bahwa UN 
atau UASBN masih menjadi ukuran parsial pendidikan meski secara formal ujian tersebut memang 
berstandar. Konsekuensinya, LPF akan tetap mengupayakan pendidikan yang bukan saja unggul 

dalam perolehan nilai UN atau UASBN, lebih utuh yaitu pendidikan yang juga berproses unggul 
dengan profi l lulusan yang berakhlak (berkarakter) unggul pula. 

Hal tersebut memerlukan kesungguhan dan sinergi dari seluruh komponen sistem pendidikan 
LPF, termasuk orang tua siswa, dan para stakeholder. Kerja sama yang baik yang telah terjalin akan 

terus dijaga dan ditingkatkan dengan meminimalisasi perdebatan. Perbedaan akan dikelola 
menjadi kecocokan. Percekcokan ditinggalkan. Semua komponen perlu terus mempertanyakan 
dan meningkatkan seberapa kontribusinya pada upaya memajukan pendidikan.

Untuk itu pula pada tahun pelajaran 2010/2011 ini dilakukan perubahan strutur organisasi 
LPF. Prof. Dr. Ir. Achmad Jazidie, M.Eng. tetap diamanahi sebagai Ketua LPF, Drs. Sodikin, M.Pd. 
direktur sekolah, Drs. Jidi, M.Si. sekretaris direktur, Ana Christanti, S.Pd. kabid I (kurikulum dan 
SDM), Dra. Hj. Sumi Rahayu, M.M. kabid II (litbang dan peningkatan mutu), Feni Kamila, S.E. 
kabid III (sarpras dan keuangan), Drs. H. Musrianto koordinator pengawas sekolah. 

Di jajaran kepala dan wakil kepala sekolah (WKS), Siti Fauziah, S.Pd. diamanahi sebagai 
kepala PG-TK, Dra. Kamini  WK PG-TK, H. Syamsul Huda, S.Ag. kepala SD, Yuni Wakhidah, 
S.Pd. WKS bidang I (kurikulum dan pembelajaran) SD, Syahrial Rizky, S.Pd. WKS bidang II 
(SDM, adum, keuangan, dan kerumahtanggaan) SD, Izzati Latifi yah, S.Pd. WKS bidang III 
(kesiswaan dan humas) SD, Drs. Luqman Chakim, M.M. kepala SMP, Jusa Indrawan, S.Pd. 
WKS bidang I (kurikulum dan pembelajaran) SMP, Machmudi Ichwan, S.Pd. WKS bidang II 
(SDM, adum, keuangan, dan kerumahtanggaan) SMP, Dra. Hj. Siti Roichatul Djannah WKS 
bidang III (kesiswaan dan humas) SMP.

Sebagai pemangku amanah yang berat dan mulia, diharapkan para pejabat di LPF 
dapat lebih berdaya dan berhasil guna. Secara sinergis selayaknya dapat dipraktikkan 
kesalehan manajemen. Pasca puasa dan lebaran ini  mudah-mudahan LPF benar-benar 
mampu membuka lembaran baru pendidikan. Semoga dapat dituliskan tinta emas 
prestasi yang terbaik. Amin. (Redaksi)

Lembaran Baru Pendidikan

Alhamdulillah pada 20-
24 September 2010 LPF 
berkesempatan  bersama-
sama pusat kurikulum 

(puskur) dan delapan sekolah 
rintisan piloting nasional di Jatim 
serta sekolah-sekolah  di 16 provinsi 
dan 16 kabupaten atau kota terpilih  
untuk mengikuti kegiatan Sosialisasi 
dan Workshop  Program Perintisan 
Implementasi Pendidikan Budaya dan 
Karakter Bangsa, Kewirausahaan dan 
Ekonomi Kreatif  dengan Pendekatan 
Belajar Aktif untuk Membangun Daya 
Saing dan Karakter Bangsa.

Mengembangkan
Pendidikan Karakter di LPF

Drs. Luqman Chakim, M.M.
Kepala SMP Al Falah

Deltasari Sidoarjo

Selepas mengikuti sosialisasi dan 
workshop pendidikan karakter, pada 
tanggal 27 September sampai dengan 
2 Oktober 2010 tim LPF dan sekolah 
piloting nasional akan melakukan magang 
dan menimba pengalaman pendidikan 
karakter di sekolah best practice yang telah 
ditunjuk oleh Kementrian Pendidikan  
Nasional.

Pelaksanaan program rintisan 
sekolah berkarakter pada tahun 
2010 dilakukan dalam tujuh tahapan 
kegiatan sebagai berikut, (1) sosialisasi 
dan pelatihan kebijakan methodologi 
pendidikan, (2) pelaksanaan magang di 

satuan pendidikan 
best practice (3) 
penyusunan KTSP 
terintegrasi budaya 
dan karakter, (4) 
penyusunan instrumen 
supervisi dan evaluasi, 
(5) supervise, (6) 
evaluasi program, (7) 
penyusunan laporan.

Untuk mengetahui 
lebih jauh tentang 
pengembangan 
pendidikan budaya 
dan karakter, berikut 
ini secara ringkas 
dipaparkan beberpa 
konsep dasarnya.

Menyatukan Upaya 
Membangun Karakter

 Pembangunan 
karakter bangsa 

menjadi isu yang mencuat saat 
ini. Persoalan ini sudah menjadi 
keprihatinan berbagai lapisan 
masyarakat karena untuk mengurai 
akar masalah   dan mencari solusi 
dari berbagai macam persoalan 
bangsa mulai dari persoalan korupsi, 
demonstrasi anarkis, pornografi  dan 
porno aksi, perkelahian antar pelajar, 
antar kampung , perselisihan  SARA, 
perselisihan pilkada, dan banyak 
persoalan lain berkait dengan masalah 
moral bangsa.

 Diperlukan  banyak pihak  
untuk  melakukan berbagai upaya  

Sejak 5 Juli 2010 LPF gencar mensosialisasikan pendidikan karakter melalui pembinaan guru 
di semua jenjang KB-TK, SD, dan SMP. Hal itu penting karena program tersebut akan lebih 
mempertajam dan memperkuat  visi LPF, yakni menyiapkan generasi yang berakhlak mulia 
dan berprestasi optimal. Dengan visi itu sekolah-sekolah LPF lebih dini mengembangkan 
program-program pendidikan akhlak yang di dalamnya tercakup pendidikan karakter yang 
pada tahun ini mulai digencarkan. Hal itu terlihat pada jaminan kualitas lulusan LPF. Misalnya 
tekun dan istiqamah dalam beribadah, hormat kepada yang tua dan sayang kepada yang lebih 
muda, peduli, dan lain-lain. 

Pendidikan Karakter Melalui Out Bound
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Fokus

pembangunan karakter bangsa, 
Pemerintah telah mengambil beberapa 
langkah  dengan mempersiapkan 
rujukan, tahapan, dan desain induk 
pembangunan karakter bangsa , mulai 
dari  Undang-Undang RI Nomor 17 
Tahun 2007 tentang RPJPN 2005 – 2025, 
Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 
2010 tentang Percepatan Pelaksanaan 
Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 
2010, arahan Presiden RI dalam Sidang 
Kabinet Terbatas Bidang Kesra tanggal 
18 Maret 2010, arahan Presiden RI 
pada Rapat Kerja Nasional  di  Tampak  
Siring,  Bali  Tanggal 19- 20 April 2010, 
serta arahan Presiden RI pada Puncak 
Peringatan Hari Pendidikan Nasional 
di Istana  Negara tanggal 11 Mei 2010 
yang telah lalu. Tujuan desain induk 
pembangunan karakter bangsa adalah 
membina dan mengembangkan 
karakter warga negara sehingga 
mampu mewujudkan masyarakat yang 
berkeTuhanan, berkemanusiaan yang 
adil dan beradab, berjiwa persatuan 
Indonesia, berjiwa kerakyatan yang 
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan 
dalam permusyawaratan perwakilan, 
serta berkeadilan sosial bagi seluruh 
rakyat Indonesia.

Sejarah Pembangunan
Karakter Bangsa

Sebelumnya  konsep  pembangunan 
karakter bangsa  pernah diusung oleh 

Presiden Soekarno  dengan  konsep 
Nation and Character Building. 
Sementara Presiden Soeharto dengan 
konsep Pembangunan Manusia 
Indonesia Seutuhnya dan Pedoman 
Penghayatan dan Pengamalan Pancasila 
(P4). Kedua konsep tersebut baik di 
awal pelaksanaannya, tetapi kemudian 
meluntur karena tidak ada teladan dan 
juga tergusur secara politis . menurut 
berbagai kalangan Pembangunan 
karakater bangsa sekarang ini  
diharapkan menjadi momentum 
bangkitnya bangsa agar lebih 
bermartabat dihadapan bangsa  lain.

Karakter dalam Islam
Dalam Islam karakter berkaitan 

dengan akhlak. Secara etimologis, 
kata akhlak berasal dari bahasa Arab 
al-akhlaq yang merupakan bentuk 
jamak dari kata khuluq yang berarti 
budi pekerti, perangai, tingkah laku, 
atau tabiat (Hamzah Ya’qub, 1988: 11). 
Sinonim dari kata akhlak ini adalah 
etika, moral, dan karakter. Sedangkan 
secara terminologis, akhlak berarti 
keadaan gerak jiwa yang mendorong 
ke arah melakukan perbuatan dengan 
tidak menghajatkan pikiran. Inilah 
pendapat yang dikemukakan oleh 
Ibnu Maskawaih. Sedang al-Ghazali 
mendefi nisikan akhlak sebagai suatu 
sifat yang tetap pada jiwa yang 
daripadanya timbul perbuatan-

perbuatan dengan mudah, dengan 
tidak membutuhkan kepada pikiran 
(Rahmat Djatnika, 1996: 27).

Akhlak merupakan salah satu dari 
tiga kerangka dasar ajaran Islam yang 
memiliki kedudukan yang sangat 
penting, di samping dua kerangka 
dasar lainnya, aqidah dan syariah. 
Nabi Muhammad Saw. dalam salah 
satu sabdanya mengisyaratkan 
bahwa kehadirannya di muka bumi 
ini membawa misi pokok untuk 
menyempurnakan akhlak manusia 
yang mulia. Nabi Muhammad Saw. 
bersabda:

Artinya: “Aku hanya diutus untuk 
menyempurnakan akhlak yang mulia”. 
(HR. Ahmad).

Keharusan menjunjung tinggi 
akhlak karimah lebih dipertegas lagi 
oleh Nabi Saw. dengan pernyataan 
yang menghubungkan akhlak dengan 
kualitas kemauan, bobot amal, dan 
jaminan masuk surga. Sabda Nabi Saw. 
yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibn 
Amr: 

Artinya: “Sebaik-baik kamu adalah 
yang paling baik akhlaknya … (HR. 
al-Tirmidzi).

Dalil-dalil di atas menunjukkan 
bahwa akhlak Islam bukan hanya hasil 
pemikiran dan tidak berarti lepas dari 
realitas hidup, melainkan merupakan 
persoalan yang terkait dengan akal, 
ruh, hati, jiwa, realitas, dan tujuan yang 

digariskan oleh akhlaq qur’aniah (Ainain, 
1980: 186). Dengan demikian akhlak 
karimah merupakan sistem perilaku 
yang diwajibkan dalam agama Islam 
melalui nash al-Quran dan Hadis.

Allah menjadikan Nabi Muhammad 
sebagai teladan yang terbaik yang harus 
dicontoh sikap dan perilakunya. Terkait 
dengan ini Allah Swt. berfi rman:

Artinya: “Sesungguhnya telah ada 
pada (diri) Rasulullah itu suri teladan 
yang baik bagimu (yaitu) bagi orang 
yang mengharap (rahmat) Allah dan 
(kedatangan) hari kiamat dan dia 
banyak menyebut Allah.” (QS. Al-
Ahzab: 21).

Allah memilih Nabi Muhammad 
Saw. sebagai teladan terbaik karena 
keluhuran budi atau akhlaknya. Semua 
yang diperintahkan Allah dalam al-
Quran selalu pasti dilaksanakan oleh 
Nabi dan yang dilarang Allah dalam 
al-Quran pasti dijauhi Nabi.Sifat-sifat 
khusus (akhlak) yang dimiliki oleh Nabi 
Muhammad Saw. maupun para nabi dan 
rasul yang lain adalah sebagai berkut. 
(1) Shiddiq, yang berarti jujur. Nabi 
dan rasul selalu jujur dalam perkataan 
dan perilakunya. (2) Amanah, yang 

berarti dapat dipercaya dalam kata 
dan perbuatannya. (3) Tabligh, yang 
berarti menyampaikan apa saja yang 
diterimanya dari Allah (wahyu) kepada 
umat manusia. (4) Fathanah, yang 
berarti cerdas atau pandai, sehingga 
dapat mengatasi semua permasalahan 
yang dihadapinya. (5) Ma’shum, yang 
berarti tidak pernah berbuat dosa atau 
maksiat kepada Allah. 

Pendidikan Karakter melalui 
Pendidikan 

Salah satu cara membangun  
karakter bangsa adalah melalui  dunia 
pendidikan (Pendidikan karakter) 
yang pada intinya dari sekian banyak 
ajaran agama, norma, adat, dan budaya 
Indonesia yang beragam disepakati  
akan  ditanamkan nilai-nilai karakter 
yang dikelompokkan menjadi nilai 
utama, yaitu nilai-nilai perilaku manusia 
dalam hubungannya dengan Tuhan, 
diri sendiri, sesama manusia, dan 
lingkungan serta kebangsaan.

Berikut adalah daftar nilai-nilai 
utama yang dimaksud dan diskripsi 
ringkasnya. (1) nilai karakter dalam 
hubungannya dengan Tuhan (Religius), 
(2) nilai karakter dalam hubungannya 

dengan diri sendiri (Jujur, bertanggung 
jawab), (3) bergaya  hidup sehat, disiplin, 
percaya diri, berjiwa wirausaha, berpikir 
logis, kritis, kreatif, dan inovatif, mandiri, 
ingin tahu, cinta ilmu, (3) nilai karakter 
dalam hubungannya dengan sesama 
(sadar akan hak dan kewajiban diri dan  
orang lain, patuh pada aturan-aturan 
sosial, menghargai  karya dan prestasi 
orang lain, santun, dan demokratis, 
(4) nilai karakter dalam hubungannya 
dengan lingkungan (peduli sosial 
dan lingkungan), (5) nilai kebangsaan 
(nasionalis, menghargai keberagaman).

Implementasi pendidikan 
Budaya dan Karakter 

Untuk mengimplementasikan 
pendidikan karakter dilakukan beberapa 
cara, diantaranya

Diintegrasikan secara terpadu, (1) 
melalui pembelajaran (pendekatan, 
metode, dan teknik pembelajaran). 
(2) melalui manajemen sekolah 
(perencanaan, pelaksanaan, 
pengendalian program kegiatan 
sekolah). (3) melalui ekstrakurikuler  
(pengembangan potensi, bakat dan 
minat, tanggung jawab sosial, rekreatif, 
dan penyiapan karir).

Khusu’ dalam beribadah , karakter mulia

Untuk jadi dermawan perlu latihan
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Ruang LPF

Menuju Sekolah  
Trendsetter
Sekolah-sekolah di bawah naungan Lembaga Pendidikan Al 
Falah (LPF) sejak awal berdirinya layak dibilang sebagai salah 
satu lembaga pendidikan yang inovatif di jajaran sekolah berbasis 
Islam. Pasalnya ketika itu jarang ada sekolah formal yang 
menggunakan konsep-konsep inovatif, termasuk di lembaga 
pendidikan Islam pada umumnya. 

membuat terobosan (breakthrough) 
di tengah kemapanan yang ada. Bila 
kita memahami uraian tersebut untuk 
menjadi trendsetter bukanlah hal 
yang mudah, perlu upaya-upaya yang 
sistematis dan kreatif. 

Sebagaimana makna trendsetter 
yang menuntut untuk kreatif dan 
senantiasa mencari terobosan baru, 
maka di Lembaga ini harus terbentuk 
budaya belajar dan segera menjadi 
learning organization. Kita harus mencari 
hal-hal baru untuk pengembangan 
menjadi yang lebih baik. Kalau 
sekarang pemerintah mengembangkan 
program pendidikan karakter, dan 
sekolah-sekolah LPF memiliki program 
pendidikan akidah akhlak, sebenarnya 
program pendidikan karakter versi 
pemerintah dapat disinergikan dengan 
program sekolah-sekolah LPF yang 
sudah ada. Tinggal memilah-milah, 
mana yang diadaptasi dan mana yang  
diadopsi. Yang penting dalam setiap 
kreativitas penambahan atau perubahan 
harus sesuai dengan visi dan misi 
sekolah. 

Dalam pencapaian visi niscaya 
semua komponen sekolah perlu 
menyadari bahwa segala aktivitasnya 
harus mendukung dan mengarah pada 
visi sekolah. Guru misalnya, meskipun 
di sekolah banyak mata pelajaran 
hendaknya ini dipahami sebagai alat 
untuk mencapai visi. Guru matematika 
tidak boleh berhenti sampai siswa pintar 
matematika atau menghitung, guru 
IPA menganggap belum selesai bila 
anaknya hanya menguasai konsep sains, 
lebih dari itu bagimana penanaman 
nilai-nilai akidah, misalnya menyadarkan 
siwa akan kebesaran Allah. Guru 
bahasa Indonesia jangan puas bila 
siswanya hanya pandai menulis dan 
menguasai tata bahasa saja tetapi juga 

kedisiplinan, teamwork, kerjasama, sinergi, berpikir sistem, 
profesionalisme, proaktif, dan pro-perubahan. 

Program-program itu dapat berjalan optimal bila 
mendapat dukungan semua warga sekolah dan stakeholder 
LPF. Seperti peningkatan fasilitas sekolah, perlu dukungan 
dari semua unsur, sekolah, wali murid, yayasan, dan 
masyarakat. Tanpa dukungan dari unsur-unsur tersebut 
pemenuhan sarana atau fasilitas sulit diwujudkan. Ke depan 
kita akan melakukan pengembangan gedung TK, SMP, dan 
SMA Al Falah. Tanpa bantuan dari stakeholder yang ada, 
tentu program ini tidak dapat berjalan secara cepat. 

Dalam pengembangan sekolah bertaraf internasional, 
LPF memantapkan program yang telah dijalankan, dan 
berupaya memenuhi indikator-indikator kinerja kunci 
sebagai sekolah bertaraf internasional. Program-program 
kerja sama terus dikembangkan. Kalau selama ini sudah 
MoU dengan ADNI Islamic School Malaysia, maka tahun 
depan diharapkan sudah bertambah kerjasamanya dengan 
sekolah di Singapura atau pun Australia. Kerjasama ini 
penting sebagai tolak ukur sekolah kita, dan mempercepat 
menjadi sekolah bertaraf internasional. 

Untuk memperlancar dan mempercepat 
pengembangan sekolah, tahun pelajaran 2010-2011 
Yayasan Masjid Al Falah Surabaya melakukan perubahan 
struktur organisasi di Lembaga Pendidikan Al Falah 
Surabaya, salah satunya dengan memunculkan bidang 
litbang dan peningkatan mutu, harapannya sekolah-
sekolah Al Falah terus berkembang, mutu terus dapat 
ditingkatkan, dan keinginan menjadi panutan sekolah lain 
menjadi kenyataan. Semoga Allah ridlo dengan apa yang 
kita cita-citakan.

Drs. Sodikin, M.Pd.
Direktur Sekolah LPF Surabaya

menanamkan sikap santun berbahasa.  Prinsipnya, semua 
mata pelajaran harus nyambung dengan visi mewujudkan 
siswa yang berakhlak mulia dan berprestasi optimal.

Meminjam analogi yang digunakan Prof. Dr. Mukhlas 
Samani, mata pelajaran diibaratkan sapu sebagai alat untuk 
membersihkan lantai atau lainnya, maka tujuan kita adalah 
bukan sapunya tapi bersihnya lantai. Sehingga, menggunakan 
sapu atau alat apa saja, yang penting tujuan bersih itu 
harus tercapai. Dengan begitu mata pelajaran apa pun 
harus memperhatikan pembentukan siswa yang berakhlak 
mulia dan berprestasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan 
pembelajaran, dan pengukuran hasil belajar.

Untuk menuju trendsetter banyak hal yang harus 
dibenahi dan dikembangkan, mulai dari SDM hingga fasilitas 
sekolah. Di antara pengembangan yang perlu dilakukan 
segera adalah sebagai berikut. (1) Pengembangan SDM 
yang dapat mendukung peningkatan kinerja sekolah dan 
memiliki karakter murobbi. (2) Peningkatan kualitas output 
semua jenjang sesuai dengan jaminan kualitas yang ada dan 
memperkuat daya saing lulusan. (3) Peningkatan fasilitas 
sekolah sesuai dengan standar nasional dan diharapkan 
nantinya bertaraf internasional. (4) Pengembangan kurikulum 
yang mampu menjawab kebutuhan dan tantangan sekarang 
dan yang akan datang. (5) Peningkatan kerja sama dengan 
sekolah atau lembaga lain baik dalam maupun luar negeri. 
(6) Peningkatan mutu proses dan hasil belajar siswa. (7) 
Penggalian dana dari berbagai sumber untuk mendukung 
kegiatan operasional sekolah. (8) Pengembangan dan 
pemanfaatan teknologi informasi dalam berbagai bidang 
seperti penerapan e-learning and e-administration  di 
sekolah. (9) Pengembangan kultur sekolah misalnya: 

Sekarang ini dalam beberapa hal sekolah Al Falah telah 
menginspirasi dan menjadi contoh bagi sekolah-sekolah 
lainnya, mulai dari program pendidikan akhlak, sistem 
pembelajaran, hingga pengelolaannya. Walaupun belum 

secara penuh menjadi contoh atau model, harapan untuk 
menjadi trendsetter  seperti yang sering disampaikan Ketua LPF, 
Prof. Dr. Achmad Jazidie, M.Eng.,  sebenarnya bukan sekadar 
harapan tetapi bisa menjadi kenyataan. Apalagi misi LPF adalah 
berdakwah melalui pendidikan.  

Trendsetter dalam Oxford English Dictionary,  trendsetter is a 
person who leads the way in fashion or ideas.  Dan di situs tuneeca.
com didefi nisikan panutan yang berarti suatu panutan dalam 
hal tertentu karena keunikan dan kreativitasnya, sehingga selalu 

Menjadi sekolah Trendsetter, bendera harus dikibarkan

Berada di shaf terdepan medan dakwah
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Ruang KS

Islaminya. Sesuai dengan hadis 
Rosulullah Saw, “Didiklah putra-putrimu 
sesuai dengan zamannya”. 

Sejalan dengan latar belakang 
pendiriannya, yakni semakin ketatnya 
persaingan kehidupan di era global 
serta kesadaran akan keharusan menjadi 
bagian dari masyarakat global, penting 
sekolah-sekolah, termasuk SD Al Falah 
Surabaya, untuk segera mengambil 
langkah-langkah konkrit untuk 
menghadapi kompetisi global. Caranya 
adalah membekali siswa dengan 
kemampuan kompetitif yang tinggi 
sehingga mampu bersaing di kancah 
global. Karena itu, SD Al Falah ingin 
mewujudkan impian tersebut melalui 
kebijakan, perencanaan program, 
kegiatan, evaluasi, dan perbaikan 
internal yang meliputi delapan SNP, 
pendalamannya dan pengembangannya 
disesuaikan dengan visi serta misi SD BI 
maupun SD Al Falah.

Konsep internasionalisasi 
pendidikan bukan sekadar 
menggunakan bahasa Inggris sebagai 
bahasa pengantar dalam kegiatan 

Menuju SBI
yang Sesungguhnya
Globalisasi telah menyatukan berbagai belahan dunia. Lintas negara bagaikan tanpa  pembatas. Arus 
teknologi terutama informasi semakin membuka ruang dan waktu. Migrasi penduduk serta perdagangan 
bebas cenderung mendunia. Konsekuensinya,  Indonesia pun akan menghadapi persaingan terbuka. 

Oleh: Yuni Wakhidah, S.Pd.
(WKS Bid. Kurikulum SD Al Falah Surabaya)

Di satu sisi globalisasi akan menjadi peluang untuk 
maju, namun di sisi lain setiap individu dituntut 
cerdas dalam memenangkan persaingan dan 
kompetisi. Oleh karena itu, terwujudnya insan 

Indonesia yang cerdas dan kompetitif adalah mutlak untuk 
diupayakan. Untuk kepentingan tersebut, perlu ditetapkan 
strategi dan program pendidikan yang sistemik yang dapat 
digunakan menjadi rujukan nasional. Upaya tersebut 
antara lain dengan meningkatkan profesionalitas lembaga 
pendidikan. 

Berkait dengan itu, lahirlah undang-undang yang 
memberikan kesempatan kepada sekolah-sekolah yang 
sudah mapan untuk mengembangkan diri menjadi Sekolah 
Bertaraf  Internasional (SBI). Ukuran mapan atau tidak, 
ditakar dengan tingkat pemenuhan sekolah terhadap 

delapan komponen Standar Nasional Pendidikan 
(SNP). Jika delapan komponen standar tersebut  
terpenuhi, sekolah bisa mengembangkannya menuju 
Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dengan 
fokus pada pendalaman dan perluasan isi, sehingga 
lulusannya memiliki daya saing tinggi. Dengan kata 
lain, SBI (Sekolah Bertaraf Internasional) adalah SNP 
+ X, dan X itulah yang menjadi pembeda sekaligus 
merupakan pendalaman dan pengembangannya.

Ketika masa penerimaan siswa baru (PSB) 
beberapa calon wali murid berkunjung atau 
mengantarkan putra-putrinya untuk mengikuti 
observasi masuk SD Al Falah. Mereka berusaha 
mencarikan sekolah yang tepat buat buah hatinya. 
Sebagian besar dari calon wali murid mengharapkan 
adanya sekolah yang Islami (bermuatan agama 
Islam sebagai pembentuk karakter serta pedoman 
hidup) serta bermuatan akademik yang berkualitas 
internasional untuk menjawab tantangan zaman. 
Mereka menjadikan SD Al Falah sebagai pilihan. 
Harapannya SD Al Falah tetap konsisten terhadap 
muatan agama Islam dan berupaya serta mampu 
menjadi Sekolah Dasar Bertaraf Internasional (SD BI). 

Sebagai organisasi yang selalu terbuka dan 
berusaha eksis di tengah perkembangan zaman, 
seluruh sivitas akademika SD Al Falah mempunyai 
obsesi kuat dan tantangan baru, yaitu menjadi SD-
BI. Sesuai dengan  motto Lembaga Pendidikan Al 
Falah (LPF) yaitu selalu memberikan yang terbaik, 
SD Al Falah berkomitmen untuk selalu mengikuti 
perkembangan zaman tanpa meninggalkan ciri 

belajar mengajar, tetapi juga meliputi 
sistem pendidikan, kurikulum, standar, 
dan kualitasnya. Langkah pertama SD 
Al Falah adalah melakukan evaluasi diri 
untuk mengetahui kesiapan menuju 
SD BI.  Hasil evaluasi diri digunakan 
untuk menyusun Rencana Kerja Sekolah 
(RKS) yang meliputi Renstra (Rencana 
Strategis)  lima tahunan dan Rencana 
Kerja Tahunan/Operasional. Dalam 
penyusunan RKS ini telah dibentuk 
tim renstra, tim rintisan SBI, dan tim 
pengembang bahasa yang telah 
menjalankan tugas secara efektif mulai 
akhir Juli 2010. 

Banyak hal yang harus dipersiapkan 
dari pembuatan renstra lima tahunan 
ini. Persiapan langsung dibarengi 
dengan implementasi. Di antaranya 
dengan menambah jam pelajaran Math 
in English di kelas VI (mulai Juli 2010) 
dan di kelas V (mulai bulan September 
2010), program pengembangan bahasa 
dan ICT guru, kelengkapan sarana 
prasarana (pengadaan LCD di kelas V, 
VI, dan laboratorium komputer)  serta 
kerjasama dengan instansi lain yang 

dapat menunjang kegiatan pendidikan 
SD Al Falah. 

Pada tahun pelajaran 2010/2011 ini, 
komitmen SD Al Falah untuk menuju 
SD BI sesungguhnya bukan hanya 
slogan. Untuk mewujudkannya tentu tak 
semudah membalik tangan. Pekerjaan 
besar tetapi bisa masih bisa diupayakan. 
Untuk meningkatkan kualitas, SD 
Al Falah dituntut siap menghadapi 
pekerjaan itu. Sehingga, diperlukan 
usaha secara konsisten dan saling 
mendukung untuk mewujudkan obsesi 
besar tersebut. 

Seperti yang dilansir beberapa 
media pada beberapa bulan lalu, hingga 
saat ini SBI  masih sering memunculkan 
problem sosial maupun kualitas internal. 
Hal tersebut sepantasnya menjadi 
kajian utama. Sehingga, SD Al Falah 
berkomitmen untuk memperbaiki 
kualitas internal terlebih dahulu sebelum 
memproklamasikan diri menjadi SD 
BI. SD Al Falah menunju SBI yang 
sesungguhnya. Semoga segala upaya 
mewujudkan cita-cita itu mendapat 
ridho Allah Swt. Amin. 

Islaminya. Sesuai dengan hadis 
Rosulullah Saw, “Didiklah putra-putrimu 
sesuai dengan zamannya”. 

Sejalan dengan latar belakang 
pendiriannya, yakni semakin ketatnya 

belajar mengajar, tetapi juga meliputi 
sistem pendidikan, kurikulum, standar, 
dan kualitasnya. Langkah pertama SD 
Al Falah adalah melakukan evaluasi diri 
untuk mengetahui kesiapan menuju 

dapat menunjang kegiatan pendidikan 
SD Al Falah. 

Pada tahun pelajaran 2010/2011 ini, 
komitmen SD Al Falah untuk menuju 
SD BI sesungguhnya bukan hanya 

Siap menguasai bahasa internasional

Bahasa Internasional dan ITC, penting dalam SDBI
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Album KB-TK

Hari Jum’at, 23 Juli 2010, halaman KB-TK Al Falah 

tampak berbeda dengan hari biasanya. Pada hari itu 

diadakan peringatan Hari Anak Nasional (HAN). 

Kegiatan HAN itu  dilaksanakan dengan cara yang 

cukup unika. Sekolah yang bertempat di Jalan Siak 2 

Surabaya itu mengajak 130 siswanya untuk merayakan 

HAN dengan menggelar festival dolanan tradisional 

dan parade cita-cita yang tergambarkan melalui 

lukisan anak di atas bentangan kain besar. 

D
engan tema Ayo Bermain anak-anak 

diajak untuk mengenali berbagai mainan 

tradisonal yang disiapkan seperti dakon, 

egrang, ular naga, dan berbagai lagu 

anak-anak. Selain bermain, mereka juga diajak 

menggambarkan cita-cita mereka dengan cat air.

Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu-

lagu anak, beberapa lagu ciptaan A.T. Mahmud 

(alm.) seperti Pelangi-pelangi, dan Ambilkan Bulan. 

Dengan dipandu oleh Ustdzh. Andi Himi Hikmawati 

anak-anak dengan penuh semangat menyanyikan 

lagu-lagu itu. 

“Aku sudah hapal lagu-lagu ini, waktu aku kecil 

mama sering ngajarin aku nyanyi seperti ini,” kata 

Alkatiri Ahmad Dzaki dengan penuh semangat. 

Setelah menyanyi, anak-anak diajak memainkan 

beberapa permainan tradisonal, seperti dakon atau 

congklak yang sekaligus melatih kemampuan motorik 

halus anak melalui pengenggaman biji congklak 

serta melatih kemampuan matematis melalui 

penghitungan. 

Ada juga permainan egrang, yang melatih 

keseimbangan anak meskipun kali ini egrang yang di 

gunakan hanya terbuat dari pot bunga plastik yang 

ditengkurapkan. Tidak sedikit anak yang berusaha 

agar tidak jatuh. M. Daris Taufi qi misalnya, berkali-kali 

dia berusaha tanpa putus asa. “Aku mau coba, soalnya 

aku pingin bisa main ini,” katanya dengan penuh 

semangat.
Sementara itu para siswa yang lain asyik bermain 

lempar karet, ular naga, kucing tikus, dan sebagainya. 

Dengan penuh semangat mereka bermain bersama 

teman-temannya. 

“Harapan kami anak-anak tahu, bahwa bermain itu 

tidak hanya play station saja, masih banyak permainan 

mengasyikkan yang bisa mereka lakukan bersama,” 

kata Siti Fauziah, S.Pd., kepala KB-TK Al Falah Surabaya

Pada akhir acara anak-anak diajak melukiskan 

cita-cita mereka pada bentangan kain yang telah 

disiapkan. Berbagai goresan tergambar jelas di sana, 

ada yang ingin menjadi pembalap, polisi, dokter, dan 

sebagainya. Lukisan tersebut akan di pasang di depan 

kelas sebagai pengingat anak-anak agar giat berusaha 

mencapai cita-cita. 

Sejumlah 170 anak terpukau oleh dongeng 
yang ditampilkan. Hadir di hadapan 
anak-anak pada kesempatan itu dua orang 
penyandang tuna netra yang mampu 

melantunkan ayat-ayat Al Quran dengan fasih. 
Saat itu anak-anak berkesempatan mendengarkan 
dongeng yang atraktif dari penyandang tuna 
netra juga.

Sang pembaca Al Qur-an itu bernama Siti 
Khusnul Khotimah, Juara III lomba membaca 
Al Qur-an tingkat kota Surabaya. Sang qariah 
membacakan surat Al Qadr 1-10. Lantunan 

Nuzulul Qur-an diperingati dengan 
cara yang khidmat di KB-TK Al 
Falah. Dengan tema Ayo Rajin Belajar 
Mengaji anak-anak diajak untuk 
mengenal sejarah turunnya Al Quran 
dengan cara yang menyenangkan yaitu 
mendengarkan dongeng.

suaranya yang merdu membuat bocah-bocah cilik itu larut dan 
terdiam untuk mendengarkan. 

Setelah mengaji Siti Khusnul Khotimah mengenalkan Al Quran 
Braille kepada anak-anak. Berebutan mereka ingin memegangnya. 
“Kok bisa ya, nggak ada tulisannya tapi bisa baca,” kata Ammar 
Muhammad Rafi f, siswa kelompok B-2 penasaran. Dengan sabar, 
Khusnul Khotimah menerangkan bahwa membacanya dengan cara 
di raba. “Kita belajar membacanya dengan cara membaca titik-titik 
yang timbul,” kata Khusnul menerangkan. 

Setalah mendengarkan lantunan ayat-ayat Al Quran, anak-
anak diajak mendengarkan dongeng atraktif yang dipandu 
oleh Kak Heru Tjokro, pendongeng tuna netra yang mampu 
menceritakan peristiwa Nuzulul Quran dengan amat menarik 
dengan menggunakan alat peraga boneka. Anak-anak tertegun 
menyaksikannya. “Pinter cerita ya, walaupun tidak bisa melihat,” kata 
Najwa Nur Haliza, siswa kelompok B-2. 

Pada akhir acara anak-anak diajak membaca surat Al Fatihah 
dan Surat Al Alaq 1-5 pada Al Quran jumbo berukuran 2x3 meter. 
“Harapan kami, anak-anak termotivasi untuk semangat belajar 
mangaji, mengingat saudara mereka yang di beri kekurangan tidak 
bisa melihat oleh Allah dapat membaca Al Qur-an dengan baik, 
apalagi yang diberi kesempurnaan, seharusnya lebih bersemangat 
belajar,” kata Siti Fauziah, S.Pd., kepala KB-TK Al Falah Surabaya. 
“Selain itu, kami harapkan anak-anak terbiasa untuk menghargai 
orang lain walaupun memiliki kekurangan,” tambahnya sarat nasihat. 
Subhanallah.

Dolanan, melatih kecerdasan sosial

Cinta Al Quran 
dilatihkan sejak dini

Melukis masa depan
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Album KB-TK

bisa mengiris pisang, gampang, empuk,” 
kata Atha Rajendra Wiriawan, siswa kelas 
B1. Sementara itu Muhammad Daris 
Taufi qi, siswa kelompok B2, tampak 
kesulitan saat mengupas ketela, “Susah, 
kulitnya lengket,” katanya. 

Setelah semua bahan siap, anak-
anak secara bergiliran memasukkan 
bahan yang telah dipotong itu ke 
panci yang berisi santan yang telah di 
rebus terlebih dahulu. Satelah matang, 
anak-anak pun di ajak untuk mencicipi 
makanan yang sudah jadi.

Berbagai komentar muncul dari 
mereka. Tak sedikit yang minta tambah, 
saat kolak yang ada dimangkuknya 
habis. “Nanti mama tak minta buat yang 
kayak gini di rumah,” kata Bima sambil 
bersemangat menghabiskan kolak yang 
ada di hadapannya. 

Seusai kegiatan sebagian anak 
mengantar kolak buatan mereka ke 
tetangga sekitar sekolah. “Semoga 
dengan kegiatan ini anak-anak jadi 
tahu masakan tradisional berupa kolak 
yang amat manis. Selain itu, kolak ini 
juga biasa digunakan banyak keluarga 
sebagai hidangan berbuka puasa,” kata 
kepala KB-TK Al Falah Surabaya, Siti 
Fauziah, S.Pd., dengan riang. Mudah-
mudahan prestasinya tetap semanis 
kolaknya. 

Ramadan 1431 H. disambut dengan cara yang agak berbeda 
oleh siswa KB-TK Al Falah. Dengan tema Berbukalah dengan 
yang Manis, KB-TK yang menjadi pilihan masyarakat itu 
mengajak 175 siswanya untuk membuat minuman yang populer 
untuk berbuka yaitu kolak. Kegiatan itu dilakukan pada 
Jumat, 13 Agustus 2010.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Racana Pramuka 
Jawa Timur ini bertajuk Save Our Earth, bertujuan untuk 
mengajak generasi muda agar mencintai lingkungan. 
Aplikasinya, pada lomba poster peserta diminta untuk 

menggambar dengan tema lingkungan. Ada peserta yang 
menggambar bumi dengan manusia-manusia yang berpijak 
di atasnya. Ada juga yang menggambar hutan gundul, sawah 
yang subur dan sebagainya.

Lomba lain yang digelar pada kesempatan ini adalah 
Emergency Resque. Tiap regu yang terdiri dari 6 peserta diminta 
untuk mendengarkan sandi morse yang disampaikan oleh 
pembina. Sandi morse ini berguna untuk mengirim pesan 
dengan cepat dalam kondisi darurat. 

Setelah sandi morse, kegiatan dilanjutkan dengan 
penanganan korban secara darurat. Semua regu dengan sigap 
membuat tandu darurat. Kegiatan ini mencerminkan betapa 
peserta Lomba Medan Galang ini harus tanggap, sigap dan 
tepat dalam menyikapi berbagai macam kondisi.

Di sudut lain terdapat beberapa peserta yang sibuk 
membuat hasta karya. Karya yang dibuat harus memanfaatkan 
bahan-bahan yang sulit untuk didaur ulang. Plastik misalnya. 
Beberapa peserta membuat tudung saji, lampu hias, 

robot,tempat pulpen dan beberapa karya lainnya. Dalam 
lomba ini, peserta dituntut untuk berimajinasi secara kreatif 
dalam mewujudkan karyanya.   Alhamdulillah, untuk lomba 
hasta karya ini regu Al Falah meraih juara II.

Kegiatan yang berlangsung mulai pagi sampai sore ini juga 
menyajikan lomba bazar raya yang bertujuan untuk melatih 
peserta untuk tidak melupakan sejarah bangsa meski sudah 
dalam era kemajuan. Semua jenis makanan dan minuman 
yang disajikan dalam bazar ini adalah makanan dan minuman 
tradisional yang sehat. Di antaranya, lupis dan lapis legit, 
jenang ponorogo, es sinom, es chao, tahu isi, ote-ote, dan 
masih banyak lagi.  

Satu lagi tambahannya, peserta tidak hanya menyajikan 
saja. Mereka juga harus mempresentasikan apa bahannya 
dan bagaimana cara pembuatan makanan dan minuman 
tradisional yang disajikan. Al Falah mendapat juara III pada 
lomba bazaar ini.

Pada akhir kegiatan panitia berpesan agar peserta dapat 
mengejawantahkan harapan panitia untuk menjadi manusia 
unggul yang kreatif, inovatif, berani, dan mencintai bangsanya. 

Cerdaslah pikiranmu, cerdaslah hatimu, cerdaslah 
kehidupanmu. Semoga! (Izzaty)

Pramuka yang Berani, 
Kreatif, dan Inovatif 
Berani, kreatif dan inovatif.  Profi l seperti itulah yang diharap tumbuh dalam jiwa peserta kegiatan Lomba Medan 
Galang se Jawa Timur yang diselenggarakan di Universitas PGRI Adi Buana beberapa waktu lalu.  Sepuluh  siswa SD 
Al Falah yang mengikuti kegiatan ini terdiri atas kelas V dan VI. Sementara para peserta yang lain berasal SD-SD di 
Sidoarjo, Gresik, Ponorogo, dan kota-kota lain di Jawa Timur. 

Album SD

Di halaman sekolah berbagai macam bahan untuk 
membuat kolak pun telah disiapkan. Misalnya 
pisang, kolang kaling, singkong, dan ketela. Selain 
bahan, disiapkan pula kompor dan panci untuk 

merebusnya. 
Acara dipandu oleh ustadzah Nunik Fitriah, S.E., 

dengan cara menerangkan kepada anak-anak tentang 
tatacara membuat kolak beserta bahan-bahannya, yang 
terdiri dari santan, gula pasir, gula merah, pandan wangi, 
pisang, kolang kaling, ketela dan singkong. Setiap anak 
kemudian dibagi menjadi beberapa kelompok. Masing 
masing berjumlah sepuluh orang dengan dipandu satu 
guru.

Ada kelompok yang mengupas pisang, ada kelompok 
yang mengupas ketela, memeras kelapa, dan mengiris 
singkong. Tiap-tiap anak diberi satu pisau plastik untuk 
menjalankan aksinya. Penuh semangat anak-anak bekerja sama 
membuat minuman yang biasa dikonsumsi saat berbuka itu. “Aku 

Pramuka, siap hidup di segala kondisi

Membiasakan kerja sama
12    I   Media Pendidikan Al FalahGi
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Menengok Praktikum IPA 
di SD Al Falah

Salah satu kegiatan pembelajaran IPA di SD adalah praktikum. Minggu itu seluruh kelompok siswa kelas  
VI ditugasi untuk membawa cicak, bunglon, atau anak ayam untuk diamati. Selain binatang, mereka juga 
mengamati tumbuhan, misalnya bawang merah dan bawang putih. Dapat ditebak, keriuhan segera terjadi  sejak 
di pintu masuk sekolah. Anak-anak perempuan dengan takut-takut membawa cicak di dalam toples plastik 
bekas roti.  Ya , mereka sedang belajar tentang ciri khusus makhluk hidup. 

Di laboratorium siswa-
siswa sudah mulai asyik 
dengan praktikumnya, 
tiba-tiba saja ada yang 

menjerit karena cicaknya berontak 
ingin melepaskan diri. Alhasil 
lepaslah ekor si cicak. Anak-anak 
menjerit karena ekornya masih saja 
bergerak-gerak. “Kemarin waktu 
menangkap cicak di rumah, cicakku 
juga melepaskan ekornya. Bahkan 
aku sempat merekamnya,” ujar Rani 
salah satu siswa kelas VI B. Akhirnya 
mereka tahu bahwa itulah yang 
disebut autotomi.

Di kelas VI A pun tidak kalah 
hebohnya, bukan ketika mereka 
mengamati binatang tetapi justru 
ketika mengamati tumbuhan. 

Karena lupa membawa pisau untuk 
mengiris bawang merah dan bawang 
putih, mereka memakai jalan pintas, 
diinjak. Hasilnya, aroma bawang segera 
saja memenuhi ruangan. Anak-anak 
yang tidak tahan dengan baunya 
pun segera berhamburan keluar. 
Ustadz Tukin, pengajar IPA kelas VI, 
menyuruh mereka kembali masuk dan 
menyerahkan irisan bawang merah dan 
bawang putih yang sudah disiapkan 
beliau dari rumah. “Begini ini kalau kelas 
putra. Saya harus siap menyiasatinya,” 
begitu ujar beliau sambil tersenyum. 

Menurut ustadz Tukin, semua siswa 
sangat kooperatif ketika mereka diminta 
membawa bahan pengamatan. “Bahkan 
beberapa tahun yang lalu ada yang 
membawa kucing dan ular ke sekolah,” 
ujar Ustadz Tukin. 

Album SD

Paket Sembako 
Ungkapan Kepedulian

Menurut ustadz Tukin, kendala 
terbesar untuk praktikum IPA adalah 
masalah pendeknya waktu. Pengamatan 
seperti itu membutuhkan waktu yang 
lumayan panjang, padahal siswa kelas VI 
harus menyelesaikan semua materi kelas 
VI pada semester gasal.

Pada pekan itu seluruh siswa kelas 
VI mendapatkan  pengetahuan dan 
pengalaman yang menarik. “Sekarang 
baru cicak, ustadzah. Besok kalau 
sudah jadi dokter, saya akan mengobati 
orang-orang  yang tidak mampu, gratis!” 
Subhanallah. Insya-Allah cita-citamu 
tercapai dan ilmumu bermanfaat bagi 
orang lain, Nak.” Amin.  (Kartika)

Untuk menyambut kedatangan Ramadhan 1431 H., SD Al Falah Surabaya kembali menghimpun sembako untuk 
dibagikan kepada kaum duafa.  Respon positif dari wali murid terhadap kegiatan itu sungguh luar biasa. Paket sembako 
yang dihimpun melebihi perkiraan sebelumnya. Lebih dari 90 persen  dari murid-murid SD Al Falah menyerahkan 
sumbangannya. Total sumbangan yang diterima Rp 33.000.000,00. Belum termasuk sumbangan berupa barang, yakni 
satu ton beras, 100 kg gula, 50 karton mie instan, dan 240 liter minyak goring dalam kemasan. 

Ustadz Jantra selaku ketua 
panitia Marhaban Yaa 
Ramadhan mengatakan 
bahwa sumbangan tersebut 

dibelikan sembako dan dikemas 
menjadi paket-paket yang berisi 5 kg 
beras, 1 kg gula pasir, 2 liter minyak 
goreng plus 3 bungkus mie instan. 
Seluruhnya ada 655 paket.  “Namun, 
kami tidak bisa membagi sama persis 
isi paket-paket tersebut. Pasalnya ada 
beberapa yang menyumbangkan 
barang-barang lain. Meski begitu, 
panitia berusaha untuk tetap adil dalam 
membaginya,” tambahnya.

Cara pembagiannya agak berbeda 
dengan tahun lalu. Bila tahun-tahun 
sebelumnya bantuan dikonsentrasikan 
kepada kaum duafa yang tinggal di 
sekitar SD Al Falah, tahun ini,  atas 
beberapa pertimbangan, paket-
paket bantuan distribusikan di 
beberapa titik wilayah Surabaya 
dan sekitarnya. Tujuannya 
agar pembagian sembako  
tidak terkonsentrasi 
pada satu wilayah saja. 
Meskipun demikian, tidak 
terlupakan kaum duafa 
yang berada di sekitar 
SD Al Falah. 

“Kami membagi 
menjadi 5 titik utama, 
yakni Surabaya Barat, 
Surabaya Utara, 
Surabaya Pusat, 
Surabaya Timur, 
Surabaya Selatan, 
ditambah Sidoarjo 
dan sekitarnya”, 
ujar ustadz 

Jantra.  Semula kegiatan pembagian 
sembako tersebut dilaksanakan  
tanggal 7 Agustus 2010 malam hari 
saja. Tetapi karena banyaknya jumlah 
paket yang harus dibagikan, pembagian 
dipecah menjadi 2 sesi. Sesi pertama 
dilaksanakan pada siang hari dengan 
sasaran utama para tukang becak, 
pedagang asongan, anak jalanan, 
dan pedagang kaki lima.  Sesi kedua 
dilaksanakan pada malam hari dengan 
sasaran utama para petugas kebersihan 

jalan raya, tuna wisma, dan masyarakat 
miskin lainnya. 

Support dari orang tua siswa pun tidak 
hanya dalam penyediaan barang, lebih 
dari itu adalah dalam hal distribusinya. 
“Sebelumnya kami mengandalkan mobil 
milik sekolah, tenyata para orang tua juga 
meminjamkan mobilnya, Alhamdulillah,” 
tambah Ustadz Jantra. Dengan 
banyaknya armada yang mengangkut 
sembako akhirnya pendistribusian 
semakin cepat dan lancar.  Sebelum pukul 
23.00 WIB atau hampir tengah malam, 
seluruh armada telah kembali di sekolah. 
Tiap-tiap koordinator telah melaporkan 
pekerjaannya. Singkat kata, sekolah dan 
orang tua siswa benar-benar kompak.  
(Kartika)

Praktikum, melatih 
rajin, tekun, dan teliti

Menyerahkan sembako
ungkapkan peduli14    I   Media Pendidikan Al FalahGi
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Penyambutan Ramadhan
ala SMP Al Falah Deltasari
Untuk menyambut 

datangnya bulan suci 
Ramadhan 1431 H yang 

baru berlalu, SMP Al 
Falah Deltasari Sidoarjo 

melaksanakan acara 
pawai dan teatrikal pada 
Senin, 09 agustus 2010. 
Para siswa SMP Al Falah 

membagi-bagi paket 
perlengkapan shalat 

kepada masyarakat yang 
membutuhkan.

Sekitar pukul 08.00 WIB seluruh 
siswa mulai kelas VII sampai kelas 
IX berkumpul di halaman sekolah. 
Suasana pagi cukup ramai. 

Anak-anak sangat antusias. Buktinya 
mereka mau mengikuti acara dengan 
sungguh-sungguh meskipun cuaca hari 
amat panas. Tidak lupa, mereka telah 
menyiapkan atribut, perlengkapan, 
serta bekal yang diperlukan untuk 
pawai, misalnya bingkisan,  spanduk,  
dan poster-poster yang bertuliskan 
Perbanyaklah Ibadah Saat Ramadhan. Para 
siswa juga membagikan jadwal imsakiyah 
kepada orang-orang yang dijumpai pada 
saat pawai.

Di barisan terdepan adalah siswa 
dari Remasfa (Remaja Masjid SMP Al 
Falah) dan Osis yang mengikuti teatrikal, 
dilanjutkan dengan kapal besar yaitu 

replika kapal Marvi Marmara, disusul 
ada siswa yang menaiki sepeda hias. Di 
belakangnya lagi ada mobil pick up yang 
diisi rombongan grup musik rebana. 
Mereka menyanyikan shalawat nabi 
yang diiringi musik rebana.

Di perjalanan para siswa 
memberikan perlengkapan shalat 
kepada orang yang kurang mampu, 
misalnya tukang becak, pengemis, dan 
penjaga warung.  

Setelah berjalan sepanjang + 3 
km, para siswa kembali ke sekolah. 
Mereka menikmati kue dan minuman. 
Setelah itu mereka berkumpul di 
lapangan basket untuk menyaksikan 

teatrikal. Walaupun terlihat sangat lelah, mereka tetap 
bersemangat untuk menyaksikan teatrikal. 

Teatrikal itu menceritakan pasukan Israel yang 
menyerang kapal yang ditumpangi aktivis kemanusiaan 
yang akan membantu rakyat gaza yang menderita. Saat 
itulah pasukan Islam menyelamatkan kapal dari serangan 
tentara Israel dan akhirnya tentara Israel kalang kabut. 
Lalu penumpang kapal bersama tentara islam menuju 
ke pemukiman rakyat gaza untuk memberikan bantuan. 
Itulah sekelumit  cerita pada teatrikal Remasfa dan Osis.

“Pawai dan teatrikal ini mempunyai manfaat, yaitu 
mendakwahkan Islam, mengingatkan masyarakat bahwa 
Ramadhan segera tiba. Diharapkan mereka terbantu 
dengan pembagian bingkisan, perlengkapan shalat, dan 
pembagian jadwal imsakiyah,“ kata Ustadz Drs. Luqman 
Hakim, M.M., Kepala SMP Al Falah Deltasari. “Ke depan, 
mudah-mudahan pawainya dapat dilaksanakan di 
kawasan yang lebih luas dan lebih kreatif,” tambah Ustadz 
Luqman.  (Khairunnisa Permatasari dan Lu’lu’ Syamsu 
Putri Kls. IX-4)

Penyambutan Ramadhan

Album SD

Baksos Menjelang Idul Fitri,

Berbagi Suka Hingga di Stren Kali
Salah satu kegiatan selama bulan puasa di SD Al Falah Surabaya adalah kegiatan pondok Ramadhan. Dalam kegiatan 
itu salah satu kegiatannya dikemas bentuknya dalam bakti sosial (baksos). Seluruh siswa telah berkomitmen untuk 
berinfak untuk disumbangkan kepada mereka yang memerlukan.  Para wali kelas III dan IV mencari tempat yang 
mampu menampung 204 siswa dan para warga di sekitarnya layak diberi bantuan. Terpilihlah kawasan pemukiman 
pemulung di stren kali Jagir, Wonokromo, Surabaya, tepatnya di jalan Barata Jaya VII. 

Album SMP

Rabu itu, 1 September 2010, rasa 
suka cita terpancar dari wajah 
anak-anak SD Al Falah yang 
secara berombongan datang di 

lokasi dengan mengendarai 18 angkutan 
kota (angkot). Iring-iringannya cukup 
panjang. Tiap-tiap anak membawa 
bingkisan  untuk diberikan kepada kaum 
duafa di sana. Beragam jenis bingkisan 
yang dibawa. Ada peralatan tulis, 
makanan ringan, kue kering,  mie instan , 
gula, beras, dan sebagainya. 

Rupanya kedatangan rombongan 
telah ditunggu dengan wajah yang sama 
suka citanya. dengan wajah murid-
murid SD Al Falah. Mereka telah berjajar, 
dengan membawa kupon yang  sudah 
diberikan dua hari sebelumnya. Panitia 
bekerja secara rapi dan mengantisipasi 
terjadinya penumpukan massa. Hal itu 
untuk menghindari hal-hal yang tidak 
diinginkan dan agar kegiatan berjalan 
dengan tertib dan lancar. 

Kegiatan tersebut dimulai tepat 
pukul 08.00 WIB, diawali dengan 
sambutan dari ustadz Ashari selaku wakil 
dari SD Al Falah kemudian dilanjutkan 
oleh ketua Takmir Musholla As Salam 
yang membantu pelaksanaannya. 

Tidak lebih dari 10 menit dari acara 
seremonial, acara dilanjutkan dengan 
penyerahan karpet untuk dipakai di 
Musholla As Salam. Karpet tersebut 
merupakan hasil infak seluruh murid-
murid SD Al Falah, khususnya kelas III 
dan IV. 

Acara inti pun dimulai. Keharuan 
dan keluguan mewarnai kegiatan itu. 
Sebelumnya, anak-anak sudah dipandu 
untuk menyerahkan pemberiannya  
dengan cara yang baik. Ucapan 
penyerahannya pun sudah diajarkan 
secara cermat oleh guru. Sehingga, 
anak-anak berusaha melakukan 
dengan menirukan apa-apa yang 
sudah diajarkan tersebut sampai 
tuntas. Celakanya, anak-anak tidak 
melepas pemberian mereka sebelum 
menuntaskan lafadz penyerahan. 

Terjadilah semacam adegan lucu 
tanpa skenario, yaitu tarik-menarik 
antara anak-anak dan para pemulung. 
Menggemaskan dan luculah jadinya.

Sekitar pukul 09.15 WIB kegiatan 
usai. Di perjalanan pulang mereka 
membawa senyum keriangan dan hati 
yang gembira. Seakan ada mata air baru 
yang muncul di nadi mereka bagaikan 
anak-anak sungai kedermawanan. 
Barangkali ada benarnya kata-kata bijak, 
“Saya tidak yakin bahwa semua orang 
yang berbahagia adalah dermawan. 
Tapi, saya tidak pernah melihat seorang 
dermawan yang tidak bahagia.” Mudah-
mudahan amalnya mengalir sampai 
jauh. (Kartika)

Senang 
berbagi 
suka Menata langkah,

menyongsong ramadhan
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Jendela
Keluarga

BIODATA KELUARGA
Bapak : Honest Surya Lesmana
Pekerjaan : Konsultan Akutansi,   
   Keuangan, dan Manajemen
Ibu : Suzi Madyanti
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Anak : Rezaul Karim Lesmana 
   (B3 TK Al Falah)

Bagi kami, Al Falah merupakan 
salah satu sekolah Islam 
yang cukup bagus. Selain itu, 
misi kami dan Al Falah boleh 

dikata hampir sama. Kami bercita-cita 
membimbing anak kami untuk menjadi 
anak berakhlak karimah, trampil, 
dan siap menghadapi zaman. Hal ini 
didukung pula dengan dekatnya jarak 
rumah kami dengan sekolah.

Untuk mensinergikan pembelajaran 
di rumah dan di sekolah, kami selaku 
orang tua berusaha untuk menghadiri 
acara sekolah, salah satunya parenting 
skill. Dari situlah kami mendapat 
informasi tentang sekolah dan 
pembelajarannya. Dengan begitu, 
kami dapat menyesuaikan antara 
pembelajaran di rumah dan sekolah. 
Sehingga, nilai konsistensi akan 
didapatkan ananda baik di 
rumah maupun di sekolah.

Untuk menanamkan 
kedisiplinan dan 
kemandirian, kami 
selaku orang tua selalu 

Wujud Syukur Kami
atas Nikmat Allah

berusaha untuk memberikan contoh 
perilaku. Sedangkan untuk melatih 
kemandiriannya, kami berusaha 
melibatkannya dalam kegiatan sehari-
hari di rumah. Seperti halnya nanda 
membantu memasak dan mencuci 
piring. Memang sepertinya sepele, 
namun kalau kita tidak memulainya dari 
sekarang, kapan lagi?  

Dalam mengembangkan kreativitas, 
minat, dan bakat ananda, kami  
berusaha untuk men-support serta 
memfasilitasi semaksimal mungkin 
minat dan bakatnya. Baik itu dengan 
menyediakan sarana dan bahan dalam 
rangka pengembangan kreativitas 
anak atau pun melibatkannya dalam 
kegiatan-kegiatan yng mendukung 
kreativitas dan bakat ananda.

Untuk refreshing, kami 
biasanya pergi ke kolam 
renang dan mall. Hal 
ini bertujuan untuk 
mengurangi kejenuhan 
dari rutinitas sehari-hari. 
Kadang juga kami bermain 

di play ground, berenang, makan atau 
nonton bioskop. Apapun yang kami 
lakukan, kami berusaha untuk selalu 
bersyukur dengan melakukan segala hal 
dengan semaksimal mungkin atas apa 
yang telah dianugerahkan oleh Allah 
Swt. Sehingga dengan begitu, kami 
berharap bisa menjadi keluarga yang 
selamat dunia akhirat dan selalu dalam 
lindungan serta ridlo Allah Swt. Amin. 

Mereka mengenakan pakaian seragam 
merah yang seakan-akan melambangkan 
keberanian. Mereka berani dan siap 
mengahadapi kehidupan di luar sekolah, 

berani mengahadapi tantangan, berani melawan 
kegelapan, berani menghadapi soal-soal UN kelak, serta 
berbagai bentuk tantangan lainnya. 

Kelas IX tahun 2010-2011 ini berangkat dengan 
mengendarai mobil Angkatan Laut Brigif 1 Marinir, 
Gedangan. Tiba di lokasi mereka disambut oleh TIM 
Sherpa. Walaupun sempat ada gangguan teknis 
kendaraan, mereka tetap saja bersemangat. Sekaligus 
hambatan yang dialami dijadikan bagian dari ujian 
kesabaran dan kekompakan. 

Tim Sherpa sudah menyiapkan berbagai permainan 
dan tantangan, misalnya Flying Fox, Trust Fall, mata buta, 
menyusun puzzle, cargo net (tangga jaring), Birma Bridge 
(jembatan Birma), dan permainan menantang lainnya. 

“Harus semangat, tetap semangat! Gak ada kata 
putus asa, walau hujan mengguyur siswa-siswi Al Falah” 
teriaknya dengan penuh semangat. Teriakannya seakan 
memecah keheningan malam dan menyibak rerimbunan 
hutan.

  Kamis, 6 Agustus 2010 murid-murid kelas IX 
SMP Al Falah mengikuti kegiatan Achievement 

Motivation Training (AMT) di pemandian air panas 
Pacet, Mojokerto. Sebelum diberangkatkan, mereka 
dikumpulkan untuk mengikuti upacara pembukaan 
di aula, dipandu oleh Drs. Luqman Chakim, M.M. 

selaku Kepala SMP Al Falah Deltasari Sidoarjo. 

Tanda sore hari mulai tampak. Para pendamping langsung 
mengarahkan anak-anak untuk menunaikan sholat dhuhur dan 
ashar berjamaah lalu diteruskan dengan bersih diri. Air mengalir 
yang deras menambah kedamaian hati. Seusai bersih diri, 
sambil menunggu saat maghrib, mereka berjalan-jalan melihat 
pemandangan sekitar, menikmati teh hangat, kopi hangat, serta 
jagung bakar. 

Adzan berkumandang, shalat dilaksanakan, selepas shalat 
maghrib dan isya’ berjamaah itu murid-murid menempati tenda 

dengan didampingi oleh guru masing-masing. Mereka 
bersiap-siapa  untuk mengikuti memotivasi diri menuju 
sukses. 

Tepat pukul 20.15 WIB semua siswa berkumpul kembali 
dengan membawa sebuah lilin untuk mengikuti “bintal” 
yang bertujuan agar kita lebih percaya diri, berani dalam 
hal positif, terutama lebih mengenal Allah S. Teriakan-
teriakan menggema di tengah rasa takut pun pecah, air 
mata membasahi kening mereka. Semangat mereka tak 
susut sedikit pun. 

Gelap menyelimuti, rintangan-rintangan telah 
mereka lalui ketika sampai pada tempat yang dituju. 
Malam di tengah hutan itu seberkas cahaya lilin yang 
menerangi mereka. Mereka berkomitmen, merenung, 
berdoa, dan memohon sepenuh hati akan kesuksesan 
mereka. Suasana semakin hening, malam tercekam hawa 
dingin. Lagi-lagi semangat mereka tak pernah beku. Yang 
sedikit menghangatkan,  sebelum istirahat panitia telah 
menyiapkan berbagai makanan gorengan lengkap dengan 
teh hangatnya.

Tepat pukul 03.00, murid-murid bangun untuk 
melaksanakan shalat tahajjud berjamaah di alam terbuka. Di alam 
terbuka itu dengan beralaskan karpet tergetarlah hati mereka untuk 
lebih khusuk dalam berdoa dan berdzikir kepada Allah Swt. 

Sambil menanti kumandang adzan subuh, mereka sejenak 
mendengarkan kultum dari ustadznya. Tampak di antaranya, 
mereka tetap berdzikir. Pagi pun datang menyapa para peserta. 
Para peserta menghirup udara segar di alam terbuka. Udara pagi 
membuat mereka lebih semangat menjalankan aktivitasnya. Mereka 
diajak TIM Sherpa berjalan-jalan di seputar  lokasi kegiatan dengan 
mengenakan pakaian olahraga. Ada yang naik ke puncak gunung, 
ada pula yang berteriak lepas mengungkapkan rasa gembira serta 
kepenatannya. 

Sekembali dari berjalan-jalan di dalam tenda sudah disiapkan 
sarapan oleh panitia. Mereka pun bersarapan bersama, menambah 
rasa kekeluargaan, dan kekompakan. Dari makan bersama dapat 
diambil hikmah yang luar biasa. Insya-Allah pernuh berka.

Jarum jam menujuk pukul 10.00, saatnya mereka kembali 
ke sekolah tercinta, SMP Al Falah Deltasari. Tak lupa, rombongan 
berhenti di sebuah masjid besar Krian untuk melaksanakan shalat 
Jumat. Murid-murid putri tetap melanjutkan perjalanan. Shalat 
Dhuhur murid-murid putri dilaksanakan setiba  mereka di sekolah. 

Di tengah hutan mereka telah membangun syukur dengan 
AMT. Mudah-mudahan Allah Swt memenuhi harapan baik mereka. 
Sukses, Allahu Akbar! (Delanda dan Febrina kls. IX-4) 

Membangun Syukur melalui AMT
Album SMP

Mengutamakan sholat dalam segala kondisi
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Meski masih kelas VI B, putri ketiga 
pasangan Mulyono, S.H. M.H. dengan Siti 
Fatimah, S.H. ini memiliki banyak prestasi. 
Pada usia belia ia sudah meraih prestasi 

gemilang. Bahkan prestasi itu mulai diraihnya sejak 
masih Taman Kanak-Kanak. 

Apa saja prestasinya? “Utamanya di bidang 
fashion,” ungkap siswa kelahiran Surabaya 17 April 
1999 ini. “Pernah menjadi juara I lomba fashion busana 
muslim se-Kota Surabaya tahun 2009, juara harapan 
II foto indonesia catwalk ketiga tingkat nasional 2006, 
harapan III foto exen cat walk ketiga tingkat nasional. 
Dan, di TK pernah juara I lomba sepeda hias.” 

Dengan prestasi yang banyak, kegiatan di luar 
sekolah juga harus disesuaikan. Namun bagi siswa 
yang gemar makanan pizza, nasi kuning dan eskrim 
ini, belajar tetap menjadi nomor satu. Apalah artinya 
jika prestasi di luar sekolah bagus tapi belajarnya 
terbengkelai? 

“Mata pelajaran di sekolah paling aku sukai 
adalah kerajinan tangan dan kesenian,” katanya. 
Mungkin itulah sebabnya siswa yang biasa dipanggil 
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Setiap orang tua mengharapkan anaknya 
bersekolah di institusi pendidikan yang 
bermutu. Menjadi anak saleh adalah harapan 
setiap orang tua. Karena itu orang tua wajib 

mendidik putra putrinya dengan memberi pendidikan 
yang berkualitas. Konsep itulah yang diyakini siswa 
yang biasa dipanggil Fadel ini. Karena itu, untuk 
kebutuhan pendidikannya, dia pilih sekolah Al Falah. 

Banyak Prestasi

Anak takut dokter biasanya 
disebabkan oleh pengalaman 
disuntik. Mungkin terasa  
menyakitkan. Sehingga tak 

heran bila baru masuk ruangan dokter 
saja anak sudah menjerit-jerit atau 
menangis histeris. Apalagi diperiksa 

atau disuntik. Namun, yang seperti 
itu tidak berlaku bagi siswa yang 

akrab dipanggil Kayla ini. Kenapa? 
Karena ia sendiri ingin jadi dokter. 

Wah, hebat.
Menjadi dokter. Ya, itulah cita-

cita siswa PG yang lahir di Surabaya 16 
Maret 2007.  Ditanya mau jadi apa kalau 
sudah besar nanti, Kayla mengatakan 
tidak perlu takut kalau ke dokter sebab 
mereka adalah orang baik yang bisa 
membantu orang lain untuk mengobati 
penyakitnya.   

Siapa sih yang tidak kenal siswa 
yang biasa dipanggil Icha 
ini? Dari deretan prestasinya, 
siswa penggemar keju dan 

pizza  ini tidak asing, khususnya di 
kalangan teman sekolah dan anak-anak 
yang seusia pada umumnya. Betapa 
tidak, Icha yang lahir di Surabaya 24 
November 2004 ini, meski masih TK B, 
trampil bergaya di depan kamera. Itulah 
barangkali yang juga membuat orang 
lain tak susah mengingat wajahnya. 

“Saya hobi foto, berenang, dan main 
komputer,” katanya. 

Siswa yang paling suka pelajaran 
mengaji ini memang dikenal pintar dan 
lucu gayanya di depan kamera. Buktinya 
beragam prestasi yang membanggakan 
mampu diraihnya. Orang tua dan sekolah 
pun tentu bangga. 

Alisyah Sabillah Kusuma

Apa saja ya,  prestasinya?
”Saya pernah juara I Foto Genic Ceria 

Bangsa se-Jawa Tengah tahun 2008, The 
Best Foto Ceria, se-Jawa Timur di hotel Elmi, 
juara III Foto Genic Bintang se-Jawa Timur 
di Santika Hotel. Saya juga menjadi 
santri teladan jilid III, juara I 
mewarnai bersama orang 
tua,” ungkap siswa yang juga 
senang berwisata itu.

Putri pertama pasngan Rudy 
Koesoemo W. dengan Early Ariyani 
ini ingin menjadi ustdazah dan 
hafidzah Al-Qur’an. Sungguh cita-cita 
yang sangat mulia. Sehingga tepatlah bila 
dia disekolahkan di Al Falah dengan basis 
kuat pendidikan agama serta tangguh dalam 
hal pendidikan umum.

” Saya sadar bahwa anak adalah titipan 
Allah yang harus dijaga. Langkah dasar yang 
terbaik adalah dengan menanamkan ajaran 
Islam. Saya ingin Icha bisa sekolah tinggi kelak 
hingga ke Kairo,” harap ibunya. Kita doakan. 

Dengan cita-citanya yang mulia itu, 
siswa yang hobinya fashion show dan 
bercerita ini sengaja memilih sekolah 
Al Falah. Bagaimana pun sekolah yang 
berkualitas akan membantu memudahkan 
pencapaian cita-citanya kelak. 

“Setelah sekolah, kegiatan di waktu 
senggang saya gunakan untuk les 
mengaji,” imbuh siswa yang gemar makan 
daging ayam itu.

Putri kedua dari pasangan Febry 
Monhasto Yuwono dengan Haniek 
Setyawardani berharap, dengan 
bersekolah di Al Falah dapat ditimba ilmu 
dengan baik untuk dimanfaatkan baik 
untuk diri sendiri maupun masyarakat.

”Al Falah mempunyai program 
pendidikan yang bagus dan anak saya bisa 
dibimbing ke arah Agama. Semoga anak 
saya menjadi salihah dan berkualitas,” ujar 
sang ayah. Mudah-mudahan.

“Karena pendidikan agamanya bagus, fasilitas lengkap, dan 
lingkungan sekolahnya nyaman,” jelasnya. Bukan hanya itu, para 
ustadzah-ustadzahnya pun memiliki kepedulian yang tinggi 
kepada siswanya. Banyak program-program pendidikan yang 
dikemas dengan menarik sehingga mampu mengembangkan 
potensi peserta didik dengan optimal. Semoga Fadel menjadi 
anak yang berakhlak, berbudi, serta mandiri,” harap sang ayah.

Siswa kelas VI yang juga putra pertama dari empat 
bersaudara pasangan Suroso, S.E. dengan Wiwik Wiyantini, S.E. 
ini paling suka dengan pelajaran matematika. Dia  memang 
cukup aktif di antara teman-temannya. Itulah tampaknya yang 
akan menjadi modal awal untuk mencapai cita-cita menjadi 
pengusaha sukses alat-alat berat. Bukankah seorang pengusaha 
yang maju harus memiliki daya kreasi yang tinggi pula? 

Untuk mencapai suatu kesuksesan, usaha belajar yang 
dilakukan harus ditunjang dengan doa. “Tiada hari yang 
bermanfaat kecuali untuk belajar dan berdoa,” ungkap siswa 
yang punya hobi sepak bola ini polos.

Untuk mengisi waktu luang, siswa yang gemar makanan 
spageti ini senang mengunjungi objek wisata di tanah air. 
Bersama orang tua, Fadel menikmati indahnya ciptaan Allah. 
Mudah-mudahan pandai bersyukur.

dila ini bercita-cita ingin jadi seorang 
artsitek yang andal. “Jaksa juga mau,” 
tambahnya.

 Untuk menjadi sukses, 
pendidikan merupakan investasi 
utama yang harus dilakukan sejak dini. 
Sekolah adalah rumah kedua setelah 
keluarga. Waktu anak di sekolah, 
setidaknya 7 jam sehari. Itu artinya, 
dengan waktu tersebut didikan dan 
lingkungan sekolah terhadap potensi 
anak cukup dominan, apakah kelak 
menjadi anak yang berprestasi dan 
berakhlak mulia atau sebaliknya. 
Itulah yang diyakini orang tua 
siswa yang senang traveling ini 
saat saat memilih sekolah Al Falah. 

“Anak memperoleh 
pengetahuan dan pemahaman 
yang baik sehingga menjadi 
berpengetahuan dan berakhlak 
mulia,” harap sang ayah.

Eka Putri Fadila
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Barang bekas memang menimbulkan 
banyak masalah. Tapi jangan sampai 
menyerah karena itu. Banyak hal 
bisa dilakukan agar barang bekas 

menjadi lebih berguna. Kemampuan 
berkreasi jika ditunjang dengan ilmu tentang 
kreativitas pasti akan menghasilkan sesuatu 
yang sangat menarik.

Berkreasi dengan barang bekas 
merupakan hal yang menyengkan bagi siswa 
yang kini duduk di kelas VIII SMP ini. Baginya, 
kemampuan motorik akan juga bisa dilatih 
melalui berbagai berkreasi, termasuk dengan  
bahan barang bekas. Dengan begitu, 
barang-barang bekas bisa di buat menjadi 
hasta karya yang ciamik.  

“Yang penting semangat,” tegas siswa 
kelahiran Surabaya 25 Juli 1997 itu. Tak 
heran  jika siswa yang gemar masakan 

Jawa, soto ayam, sayur bayam, dan nasi goreng ini 
kerap menjadi contoh bagi teman-temannya untuk 
berkreasi.

“Biasanya saya lakukan diwaktu-waktu 
senggang,”imbuhnya.

Tentang studinya di sekolah, Dita, begitu 
panggilan akrabnya, mengaku tak mau ketinggalan. 
Ia tetap memprioritaskan belajarnya meski 
memiliki beragam aktivitas lain di luar sekolah. 
Baginya sekolah adalah nomor satu. Tak salah 
jika dara yang mengidolakan Nabi Muhammad 
ini memilih sekolah Al Falah. Tak heran pula bila 
semenjak sekolah di Al Falah prestasi akademiknya 
membanggakan. “Saya juara I saat naik kelas VIII,” 
ungkapnya.

Putri kedua pasangan H. Kadarisman, S.H. 
M.M. dengan Hj. Hosna Nurhidayah ini bercita-cita 
menjadi seorang arsitek yang andal. ”Bukan hanya 
arsitek, tetapi yang berguna bagi nusa dan bangsa.” 

Dwi Rismayanti Wigrhadita

Gemar Berkreasi

Menjadi muslim yang kuat 
lebih dicintai Allah dari 
pada muslim yang lemah. 
Barangkali itulah hadis yang 

melecut semangat siswa kelas VIII-3 yang 
biasa dipanggil Juan ini. Tidak hanya 
jiwanya yang kuat tapi juga fi siknya. 
Siswa yang lahir di Lamongan 26 
September 1996 ini memiliki kegemaran 
mengasah mental dan fi siknya melalui 
berbagai kompetisi olahraga.

Di antara olahraga yang digemarinya 
adalah pencak silat. Sudah beberapa 
kali siswa yang suka masakan padang 
ini menyabet juara yang diadakan 
oleh institusi pemerintah. Diantaranya 
juara I Popcab yang diselenggarakan 
kabupaten Sidoarjo. Bahkan potensi 
olahraga bela diri menjadi salah satu 
prestasi di Al Falah. Tentu saja prestasi 
yang diraih adalah hasil kerja keras, doa, 
baik oleh orang tua, guru,  maupun 
teman-temannya. 

Bagaimana dengan studinya? Bagi putra 
ke dua dari tiga bersaudara pasangan Achmad 
Soetadji dengan Jumiati ini prestasi akademik di 
sekolah tidak boleh dikesampingkan. Belajar tanpa 
mengenal lelah. Kewajiban utama pelajar adalah 
belajar dengan tekun. 

Para guru mengakui bahwa siswa yang 
mengidolakan Nabi Muhammad ini berprestasi 
bagus. Ini menandakan bahwa siswa yang gemar 
ke toko buku ini juga mampu mensinergikan 
kepentingan akademik dan nonakademis. 

“Cita-cita saya ingin menjadi dokter,” jawab 
siswa yang yang gandrung pelajaran kesenian dan 
biologi ini dengan optimis. Tentu saja, belajar untuk 
meraih kesuksesan harus ditunjang dengan doa 
yang sungguh-sungguh. 

“Belajar dan berdoa untuk agar menjadi 
orang sukses,” begitu motto siswa yang senang 
menghabiskan waktu luangnya dengan kursus 
musik ini dengan keyakinan. Mudah-mudahan.

Moch Rizqi Najuan Alfan

Ingin Menjadi 
Muslim yang Kuat

Pelatihan Salat Khusyu, 
Air Mata pun Menetes
Qod afl ahal mu’minuun. Alladziina hum fi i sholaatihim khoosyi’uun. Amat berbahagia, 
sukses orang yang beriman yang khusyu dalam sholatnya. QS Al Mumi’nun : 1

Siapa pun yang 
merindukan kebahagiaan 
hakiki, shalatlah dengan 
khusyu. Kesuksesan sejati, 

kemenangan dalam hidup ini 
selayaknya dapat kita perhatikan 
pada kualitas shalat. 

Dapat dipastikan bahwa 
perintah shalat bukan untuk 
kepentingan Allah yang Maha 
Agung. Allah sudah memiliki 
segala-galanya dengan 
sempurna. Perintah shalat 
seluruh keuntungannya akan 
kembali kepada pelakunya. 
Kalau kita simak shalat khusyu 
bukanlah sesuatu yang mustahil. 
Karena Allah tidak mungkin 
memerintahkan kepada kita 
sesuatu yang mustahil kita 
lakukan. Setidaknya, shalat 
khusyu itu bisa kita lihat pada 
waktu shalat dan sesudah shalat.

Pada bulan Ramadhan yang 
baru berlalu, tepatnya  pada 
Selasa, 24 Agustus 2010, SMP 
Al Falah Deltasari mengadakan 

pelatihan shalat khusyu, khusunya 
bagi siswa kelas IX. Pelatihan ini 
bertujuan untuk memberikan bekal 
ilmu dan keimanan yang mantap 
serta  memotivasi siswa agar muncul 
kesadaran untuk shalat yang lebih 
baik. 

Diharapkan, pelatihan shalat 
khusyu berdampak pada akhlak dan 
kebiasaan mulia, baik  sewaktu shalat 
maupun sesudah shalat.  Pelatihan 
berlangsung selama empat jam, 
diasuh oleh Ust. Abdul Aziz L.C., 
trainer dari lembaga pelatihan shalat 
khusyu. Materi yang disampaikan 
mulai dari teori secara syar’i, ilmiah 
dengan gambar-gambar tulang, 
fungsi otak, syaraf, dan lain-lain 
serta praktik gerakan shalat 
secara langsung. Tiga orang 
siswa dijadikan contoh untuk 
memeragakan gerakan 
shalat yang baik dan benar. 

Dalam pelatihan ini 
ada 130 siswa  dan 14 guru 
yang mendapat tugas ikut  
mendampingi siswa. Selama 

pelatihan semua peserta 
larut dalam kekhusukan 
dan basah kuyup di 
tengah hujan tangis dan 
rasa haru. Mereka merasa 
bahagia, seakan dapat 
berkomunikasi dengan 
Allah Swt lewat shalat. 

Selama ini barangkali 
shalat hanya untuk gugur 
kewajiban, terasa kurang 
bermakna serta manfaat. 
Setelah pelatihan shalat 
khusyu banyak sekali 
hikmahnya. Selain 
menjadikan diri lebih 
dekat kepada Allah 
Swt., shalat khusyu 
berdampak pada 
tercegahnya perbuatan 
keji dan mungkar. Ada 
pula manfaat untuk 
kesehatan tubuh jika 

dilakukan dengan baik dan benar. 
Penyakit-penyakit dan racun-racun akan 
menghilang karena dilawan dengan 
kekuatan ruhiyah dan gerakan shalat. 
Tubuh pun menjadi sehat tidak mudah 
sakit, sehingga aktivitas belajar dan 
bekerja menjadi lancar serta menuai 
sukses dunia akhirat. (Siti Roichatul 
Djannah)

Album SMP

Sholat khusu’
menjadi kebutuhan
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Album SMP

Catatan Perjalanan 
ke Negeri Tirai Bambu

Kami berbincang dan senda gurau 
bersama teman-teman. Saat jarum jam 
menunjuk 11.45  kami satu rombongan 
dari Indonesia melaksanakan shalat 
jamak takdhim. Pukul 14.45 pesawat 
garuda mendarat di bandara Hongkong. 
Sambil  menunggu proses untuk menuju 
China kami berbincang-bincang, 
berfoto-foto,  dan berjalan-jalan di 
sekitar bandara. 

Kurang lebih selama 30 menit kami 
menunggu, kemudian kami naiki kapal 
fery  menuju China. Melalui imigrasi 
yang cukup ketat tibalah kami di 
pelabuhan Ghuangzho  China dan di 
sambut oleh perwakilan pihak sekolah 
yaitu  Liu laoshi ( ibu guru Liu)  dengan 
disediakan satu bus besar dan satu bus 
mini. Kami menikmati perjalanan yang 
ternyata cukup jauh jaraknya dengan 
tempat penginapan. 

Pukul 20.00 kami tiba di Overseas 
Chisese Vocational  School untuk makan 
malam. Pukul 21.00 kami memasuki 

“Anak –anak, Ustdzah Wahyu tunggu jam 06.00 di Bandara Internasional Juanda hari Ahad, ok?. Mudah-mudahan 
Allah selalu memberikan Rahmat dan kelancaran acara  kepada kita, Amin.” Itulah kalimat penutup untuk 
mengakhiri pertemuan tanggal 25 Juni 2010 untuk persiapan berangkat ke China.

Ahad pukul 06.00 WIB 
rombongan study tour ke 
China pun tiba. Satu per satu 
mereka memasuki  bandara 

Internasional Juanda. Guru-guru 
pendamping mengabsensi putra-
putrinya yang baru datang. 

Study tour diikuti oleh 3 
sekolah yaitu SMA Khadidjah, SMA 
Muhammadiyah 2 Pucang, SMP Al 
Falah Deltasari, dan umum.  Wajah 
cerah terpancar dari para peserta.  
Tepat pukul 07.30 WIB kami berpisah 
dari  pengantar. Sambil menunggu 
proses ticketing, kami bercanda dan 
berkenalan dengan rombongan sekolah 
lain. Walaupun hanya rombongan kami 
yang dari Sekolah Menengah Pertama, 
tidak jadi masalah dalam kesambungan 
komunikasi. Kami berbaur dengan  
kakak-kakak yang dari SMA.  

Pukul 09.00 kami memasuki pesawat 
Garuda  dengan nomor penerbangan 
GA 874 N menuju bandara Hongkong. 

di antaranya  Indonesia, Kazakzstan-
Tajikkistan, Rusia, dan banyak lagi. Saat 
makan di kantin kami takut khawatir 
makanannya tercampur churo (babi). 
Ternyata ketua rombongan mengatakan, 
jangan takut, pada makanan tersebut 
tidak ada babinya. Menu pertama yang 
kami terima di pagi hari adalah bubur 
encer, sayur asin, kacang-kacangan, 
roti, telor dan kuah untuk diminum. 
Pada minggu itu pun kami mendapat 
suguhan istimewa yaitu perpisahan 
siswa kungfu yang diadakan di lapangan 
latihan kungfu. Acara itu dilakukan sore 
menjelang malam, dan serasa kami 
ketemu dengan pekungfu dunia yaitu 

Jet Lie. Hal itu sempat mendorong  
peserta  rombongan Indonesia untuk 
belajar kungfu. 

Masuk minggu kedua kami 
memasuki fl ad yang telah disiapkan. 
Rombongan Al Falah putri menempati 
fl ad dengan siswa kungfu sedangkan 
yang putra bergabung dengan 
rombongan lain.  Tiga minggu kami 
di sana mendapatkan pelajaran dasar 
bahasa mandarin dan kungfu. Pertama 
kali  mengenal bahasa itu kami tertawa 
sendiri karena  semua siswa mempunyai 
nama mandarin sendiri-sendiri,  misalnya 
Ustadzah Wahyuningsih menjadi 
Wangyuling, Nurul Yuniar Firdha menjadi  
Yuliya, An Nisa Firdausy menjadi 

Anlisha, Alisya Dania Karim menjadi  Niya, 
Muhhamad Naufal Rizky menjadi nuofa, 
Adnad Nugroho Heru menjadi Heyu, 
Brigita Srifi triyanti Ratih menjadi yandi, 
Atiqa Tsamara Salsabil menjadi Maya, 
Rahma Pandita Iriani menjadi Pandi.  
Kami juga belajar kungfu  dengan tiga 
kali pertemuan, berfungsi untuk melatih  
disiplin, kesigapan, kepekaan, konsentrasi  
dan kesehatan.  Kelas kungfu ini  bukan 
hanya diikuti oleh warga China tapi juga 
banyak dari luar negri. 

Tour lain yang kami lakukan adalah 
mengunjungi tempat-tempat yang luar 
biasa di negara China, di antaranya  sinema  
teknologi, bangunan kuno yang masih 
terawat dan terjaga keasliannya seperti 
musium Foshan, cimelong paradise (tempat 
wisata lebih dari dufan). Tidak kalah 
hebatnya kami pun diajak ke masjid tertua 
sekaligus melaksanakan shalat Jumat, 
khatibnya menggunakan dua bahasa.Rasa Beda MOS

SMP Al Falah

Masa Orientasi Siswa atau MOS SMP Al Falah Deltasari tahun 
ini berbeda dengan MOS  SMP lain. Pada MOS kali ini yang 
pelatihan mental dilaksanakan melalui kegiatan-berbaris yang 

dilatihkan oleh para pembina pramuka serta petugas dari TNI.

Lalu, apa yang mereka lakukan setelah baris berbaris 
? Pari pertama mereka berkenalan antarteman di sekolah. 
Hari kedua mereka baris-berbaris lagi, kemudian perkenalan 
di dalam kelas. Pada hari ketiga mereka di bawa ke pelajaran 
dan vieta mandala atau berkenalan dan meminta data dari 
seluruh guru. 

Pada hari terakhir, mereka sendirilah yang mengadakan 
upacara penutupan MOS. Sekali lagi, cukup hebat mereka. 
Mereka juga menjadi lebih mandiri dan punya inovasi.

“Mereka harus menjadi anak yang disiplin, mandiri, dan 
tentu mengutamakan akhlak!” ujar Ustadz Luqman selaku 
kepala sekolah. 

Kesuksesan MOS itu juga disebabkan oleh pengalaman 
guru-gurunya dalam menangani MOS tahun-tahun 
sebelumnya. Menurut salah satu siswa yang peserta 
MOS, MOS kali tersebut terasa sebagai event yang sangat 

spektakuler . Mereka sangat menyukai MOS itu. (Luna 
– Pemimpin Redaksi Al Falah Deltasari).

Mulai pagi mereka berlari dan berbondong-
bondong menuju lapangan di depan sekolah. 
Mereka siap sejak sebelum pukul tujuh. 
Mereka mengikuti pelajaran baris-

berbaris dan game yang melatih kedisiplinan. 
Mereka tampak bersemangat sehingga mampu 
mengikuti pelatihan selama empat hari. Cukup 
hebat mereka.

penginapan sementara yang tempatnya 
cukup jauh dengan sekolah karena 
fl ad yang disediakan sekolah masih 
ditempati  siswa luar negeri  dan belum 
dibersihkan.  Sehingga beberapa hari 
kami harus berjalan menempuh jarak 
yang lumayan jauh untuk makan pagi 
dan malam. Bagi warga China berjalan 
sudah menjadi kebiasaan.  

Hari pertama kami memasuki 
sekolah, dan saat itu diguyur  hujan.  
Untuk adaptasi, kami diperkenalkan 
dengan profi l  Overseas Chisese 
Vocational  School.  Sekolah ini 
mempunyai beberapa jurusan di 
antaranya jurusan computerized 
Accounting, logistics Management, 
Business English, E-commerce, Numerical 
controlled Technology Application, 
Animation for Game, Graphic Design, 
Interior Design and Chinese Language. 

Khusus jurusan bahasa mandarin 
banyak sekali didatangi oleh para 
siswa dan mahasiswa dari luar negeri, 

Siap belajar hingga negeri China

Siap, Sigap, Ceria

Jadilah anak yang sholeh
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Album SMP

Perayaan  yang Cerdas
dan Islami

Alhamdulillah, secara fi sik kita telah 
merdeka dari penjajahan bangsa asing. 

Kemerdekaan ini diperoleh dengan 
pengorbanan harta, tenaga, pikiran 

bahkan nyawa yang tidak sedikit 
jumlahnya. 

Peristiwa besar proklamasi 
kemerdekaan Republik 
Indonesia (RI) ini tercatat 
dalam tinta emas sejarah 

karena diperoleh melalui heroisme 
perjuangan, utamanya umat Islam. 
Diproklamasikanlah kemerdekaan 
RI dari penjajahan kaum imperialis 
seperti Portugis, Belanda, Inggris, dan 
Jepang pada tanggal 17 Agustus 1945, 
bertepatan dengan 17 Ramadhan 
1367 H. Selayaknya tidak dilupakan 
bahwa kemerdekaan itu diperoleh atas 
pertolongan Allah Swt setelah bangsa ini 
berjuang secara gigih dan tanpa pamrih. 

Hal ini tertuang dalam pembukaan 
UUD 1945 “Bahwa sesungguhnya  
atas berkat rahmat Allah Yang Maha 
Kuasa dan dengan didorongkan oleh 
keinginan luhur, supaya berkehidupan 
kebangsaan yang bebas, maka rakyat 
Indonesia menyatakan dengan ini 
kemerdekaannya”. Inilah salah satu teks 
yang menjadi saksi bisu dalam sejarah 
kemerdekaan yang diperoleh umat Islam 
Indonesia. 

Kita sudah merdeka dari penjajahan 
fi sik sejak 65 tahun yang lalu. Mungkin 
pertanyaannya mengapa kegiatan 
memperingati proklamasi kemerdekaan 
sering dirasakan serimonial, cenderung 
hura-hura, dan kurang makna? Misalnya 
dangdutan semalam suntuk, joget ria, 
atau sekadar lomba yang mengundang 
tawa. 

Di samping itu perekonomian, 
politik, sosial dan budaya kita sekarang 
juga terkesan masih dijajah oleh negara 
asing. Kapan kita bisa merdeka secara 
riil dan penuh serta berpegang pada 

kemuliaan nilai-nilai Islami?
Melalui Remasfa (Remaja Masjid 

SMP Al Falah Deltasari) dan Osis sebagai 
generasi penerus bangsa dalam mengisi 
kemerdekaan para siswa SMP Al Falah 
tidak akan menyia-nyiakan kemerdekaan 
sebatas dengan lomba balap karung, 
makan krupuk, panjat pinang, pukul 
raja iblis dan semacamnya. Tetapi, 
kegiatan yang bertepatan dengan bulan 
suci Ramadhan itu diusahakan lebih 
bermakna nilai ibadah, kesungguhan, 
dan kecerdasan. Misalnya ada tarhib 
ramadhan keliling lingkungan sekolah 
dengan menampilkan karya siswa, 
lomba cerdas cermat, lomba karitur 
Ramadhan kreatif, hias kotak infaq, syiar 
pesan Ramadhan, ajakan amar makruf 
nahi mungkar dan berbagi souvenir 
ibadah.

Mereka berjalan mengelilingi 
lingkungan sekitar sekolah dengan 
membawa banyak poster yang 
bertuliskan Ramadhan Datang, Ayo 
Segera Tobat. Ramadhan Datang, Ayo 
Salat, Tinggalkan Maksiat. Ramadhan 
Bulan Penuh Berkah.

“Dua hari ini kita ada lomba-lomba 
buat pesan Ramadhan, cerdas cermat, 
hias kotak infak, dan lain-lain. Jadinya 
tambah seru,” ujar Rizky Aditya ketua 
Remasfa. Selama dua hari tanggal 14 
dan 16 Agustus ada berbagai lomba di 

antaranya lomba tausyiah, adzan, salat 
berjamaah, tartil, karikatur ramadhan, 
cerita Islami, dan cerdas cermat. Tim juru 
terdiri atas para ustadz dan ustadzah 
pengajar PAI (Pendidikan Agama Islam) 
dengan  dibantu beberapa guru. 

Senin, 16 Agustus 2010 benar-benar 
ramailah seluruh koridor lantai 1 SMP 
Al Falah. Tempat itu  penuh dengan 
anak-anak yang menyaksikan lomba. 
Mereka selain menyaksikan juga ikut 
memberikan dukungan kepada kelasnya 
masing-masing. 

Pada babak fi nal lomba cerdas-
cermat semakin ramai. Panas terik 
matahari yang menembus dari 
sela dedaunan pohon palem tidak 
mengurangi dukungan dan semangat 
jalannya lomba. Plok plok plok, hu hu 
hu, riuh membahana terdengar suara 
tepuk tangan dan dukungan kepada 
peserta  cerdas cermat. “Takbir!” jawab 
Abdurrahman kelas IX-1 keras dan 
mantap.  Dia menjawab pertanyaan 
penguji, “Membaca Allahu Akbar pada 
setiap perpindahan dari rukun satu ke 
rukun yang lain adalah …….”. Tak ada 
masalah meski kelas IX-1 akhirnya harus 
mengakui kekalahan atas kelas IX-2. 
Selisih perolehan skornya berbeda tipis. 
Siswa SMP Al Falah Deltasari memang 
memiliki sportivitas yang tinggi. 
Merdeka! (Indarto)

Semarak Tujuh Belasan 
di SMP Al Falah
Perayaan HUT proklamasi kemerdekaat RI selalu meriah dengan beragam 
lomba yang dilaksanakan oleh berbagai institusi,  kampung, bahkan sekolah. 
Memang bukan saat ini saja, perayaan itu sudah menjadi tradisi tahunan.  
Lomba-lomba tersebut biasanya sebagai luapan kegembiraan saat mendekati 
hari diproklamasikannya kebebasan bangsa Indonesia, tanggal 17 Agustus, dari 
belenggu penjajahan. Suasana kota juga ramai, dengan hiasan dan dekorasi 
yang bernuansa kemerdekaan. Tidak sekedar memasang warna merah dan 
putih, ada yang membangun gapura unik bertema kepahlawanan. 

Di beberapa jalan protokol lampu-lampu utama jalan 
berbalut romantika tujuh belasan. Terlukiskan betapa 
gembira negeri ini menyambut HUT proklamasi 
kemerdekaan.   

Di SMP Al Falah Deltasari ajang kompetisi yang diadakan 
mulai hari Jumat hingga Senin, 13-16 Agustus 2010, ramai diikuti 
oleh hampir seluruh siswa. Bagai pasukan yang siap tempur, para 
siswa antusias meramaikan lomba demi lomba. Bagi mereka, 
yang penting semangat, kalah atau menang tak jadi urusan. 

Program di jenjang SMP cukup atraktif dalam kemasan 
lombanya. Beberapa lomba sengaja diberi sentuhan baru. 
Pasalnya bulan agustus tersebut bertepatan dengan bulan 
Ramadhan. Tentu saja, kegiatan yang melelahkan dan menguras 
energi memang tidak diadakan dan hanya difokuskan pada 
lomba yang bernuansa seni Islami, misalnya adzan, menghias 
kotak infak, tartil Quran, kebersihan, dan menghias kelas serta 
cerdas cermat. 

Salah satu lomba yang cukup 
menarik adalah menghias kotak infak. 
Lomba yang diikuti oleh semua kelas 
itu cukup menyita perhatian. Dengan 
berbagai bentuk, kotak infak tidak lagi 
biasa, tetapi bernilai seni. Ada yang 
berbentuk roket, kapal, masjid, bahkan 
bangunan suci Ka’bah. 

Bagi umat Islam, bangunan 
berbentuk kubus yang terletak di 
tengah Masjidil Haram, merupakan 
bangunan suci. Bangunan tersebut 
dijadikan patokan arah kiblat umat 
Islam seluruh dunia. Wajarlah kalau 
saat lomba replikanya dibuat semirip 
mungkin. 

Lomba ini juga mendidik komunitas 
sekolah agar gemar menyisihkan 
sebagaian hartanya di jalan Allah. 
Dengan kesediaan mengeluarkan 
zakat, memberikan infaq dan shadaqah 
menurut �ukurannya, semoga �akan 
memudahkan perjalanan menuju Allah 
Swt agar seorang hambanya beruntung 
di dunia maupun akhirat.

Lomba cerdas cermat juga tak kalah 
menarik. Karena diadakan di sepanjang 
koridor sekolah yang cukup luas, semua 
siswa tumplek blek memberi dukungan 
kepada teman sekelasnya. Semangat 
kebersamaan tampak dalam lomba itu. 
Materi perlombaan lebih fokus pada 
pengetahuan agama. 

Kegiatan lomba ditutup dengan 
pengumuman pemenang dan 
pembagian hadiah yang dilaksanankan 
setelah pelaksanaan upacara peringatan 
HUT ke-65 proklamasi kemerdekaan RI. 
(Abdillah)

Ramadhan ceria, Agustus Merdeka

Berkibarlah benderaku

Lomba kotak amal, fastabiqul khoirot
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Album SMP

Insiden Marvi Marmara
di SMP Al Falah

Ramadhan bagi kaum muslimin adalah 
bulan yang istimewa, selain menjadi 

waktu turunnya Al Quran, juga 
banyak berkah didalamnya, termasuk 

ampunan dan pembebasan dari api 
neraka. Amal kebaikan dilipatgandakan 

dan doa-doa mudah dikabulkan. Yang 
lain menyatakan sebagai bulan latihan 
(training center) untuk menempa diri, 

berkontemplasi menjadi manusia yang 
bertakwa. Tak heran jika umat muslim 

menyambutnya dengan rasa syukur, 
senang dan penuh suka cita. “Marhaban 

ya Ramadhan,” begitu sapaan yang 
mudah ditemui baik di masjid, surau 

maupun institusi umum. 

Itulah yang menjadi salah satu tema 
kegiatan menyambut Ramadhan 
yang dilakuan di SMP Al Falah 
Deltasari. Selain memeriahkan 

bulan Ramadhan kegiatan ini untuk 
mensyiarkan Islam. Dalam kegiatan 
tersebut guru membuat replika kapal 
yang kemudian di arak keliling dari 
sudut-sudut kampung oleh para 
siswa. Kapal dibuat dari gabus yang 
dibentuk sedemikian rupa sehingga 
menyerupai sebuah kapal. Beragam 
atraksi yang ditampilkan, cukup menarik 
perhatian warga yang menonton. 
Selain Marvi Marmara  juga ada sepeda 
hias dan hadrah yang diarak dengan 
menggunakan mobil. 

Marvi Marmara adalah satu dari 
enam kapal armada kebebasan (Freedom 
Flotilla) yang membawa bantuan 
kemanusiaan untuk Palestina. Namun, 
belum sampai tujuan, mereka di serang 
oleh tentara Israel. Akibat dari serangan 
tersebut televisi saluran 10 Israel 
menyebutkan, sekurangnya 19 orang 
tewas dari kalangan aktivis dan 50 orang 

lainnya luka-luka. Israel menyerang konvoi armada kapal kebebasan Marvi Marmara 
yang juga membawa bantuan kemanusiaan dan aktivis pro-Palestina dari 40 negara 
termasuk membawa wartawan dari Indonesia. 

Pada acara itu para siswa membagikan jadwal berbuka dan sahur kepada para 
pengguna jalan. Acara tahunan ini tidak disia-siakan masyarakat sekitar untuk 
melihat dengan memadati rute jalan yang akan dilewati rombongan. “Kegiatan ini 
adalah untuk membangkitkan semangat siswa agar memiliki ghirah atau semangat 
dalam menjalankan amal kebaikan di bulan ramadhan,” kata seorang ustadz yang 
menjelaskan tujuan kegiatan itu 

Memang, Ramadhan ibarat mutiara berharga, sayang jika hanya dilalui dengan 
aneka ibadah yang umum seperti bulan-bulan selain Ramadhan. Puasa sudah sudah 
diwajibkan kepada orang-orang terdahulu (para nabi dan utusan). Tujuan akhirnya,  
Allah Swt memerintahkan puasa agar mereka meraih derajat paling tinggi atau 
taqwa (Q.S. Al Baqarah: 183).

 “Sekiranya manusia mengetahui kebajikan kebajikan yang terdapat di bulan 
ramadhan, tentulah mereka mengharapkan supaya seluruh bulan adalah Ramadhan,” 
begitu sabda Nabi Saw.

Nah, di SMP Al Falah Deltasari tindakan brutal Israel yang kesekian ratus 
kalinya menjadi sumber ide cerita pada teatrikal yang dilakukan oleh para siswa. 
Teatrikal rakyat Palestina yang tertindas disuguhkan secara apik untuk menggugah 
serta mengingatkan setiap muslim agar selalu perduli dengan saudara seiman di 
manapun berada. Mudah-mudahan hati kita terketuk untuk senantiasa membantu 
dan mendoakan mereka yang dizalimi. (Abdillah)

Pondok Ramadhan 
yang Lebih Bermakna
Seperti tahun-tahun sebelumnya, Ramadahan yang penuh hikmah dilaksanakan di SMP Al Falah Deltasari. 
Waktu pelaksanaannya adalah tanggal 25-30 Agustus 2010. Berbagai acara menarik dikemas panitia untuk 
menyemarakkan suasana. Dengan pondok Ramadan diharapkan para siswa meningkatkan pemahaman 
mereka terhadap agama Islam. Kegiatan itu sekaligus menjadi wadah kegiatan yang mengarahkan dan  
membimbing pada peningkatan  ketakwaan kepada Allah Swt. 

Pada kegiatan tersebut terlihat antusiasme 
besar para siswa dalam menyambut 
momen ini. “Ramadhan adalah waktu 
yang harus dimanfaatkan dengan banyak 

melakukan ibadah,” ujar salah satu siswa. 
Sebagaimana pada tahun sebelumnya, 

kegiatan pondok ramadhan ini dibagi menjadi 
tiga sesi. Untuk kelas VII pondok Ramadhan 
dilaksanakan pada 25 Agustus 2010. Untuk kelas 
VIII dilaksanakan pada 26 Agustus 2010. Untuk 
kelas IX pondok Ramadhan dilaksanakan pada 30 
Agustus 2010. 

Dalam kegiatan Pondok Ramadhan banyak 
aktivitas keagamaan yang  dilalui oleh siswa. 
Kegiatan tersebut difokuskan pada pemantapan 
ubudiyah. Bukan hanya itu, aktivitas semacam 
training mentalitas untuk menambah wawasan 
juga dilaksanakan  sekolah dengan bekerja sama 
dengan pihak luar. 

Pada saat pondok Ramadhan kelas VII, TVRI 
Surabaya meliputnya mulai sore hari hingga dini hari 
saat pelaksanaan patrol sahur. Umumnya patrol ini diisi 
dengan bunyi-bunyian dari berbagai barang terutama 
kentongan bambu. Memang agak ramai, tatkala orang 
lain masih tidur, para siswa sudah bangun. Mereka 
tampak gembira dan menikmat kegiatannya. Kegiatan 
tersebut menjadi keunikan dan hanya terjadi pada bulan 
Ramadhan. 

Pondok Ramadhan kali di SMP Al Falah Deltasari 
menjadi kegiatan yang menyenangkan dan bermanfaat. 
Banyak hal yang didapatkan para siswa selama mereka 
menjalani pondok ramadhan. Salah satunya adalah 
Wildan, siswa kelas VII-1. Meskipun sudah sering 
menjalani kegiatan seperti itu, dia mengaku menemukan 
suasana berbeda pada kegiatan pondok Ramadhan itu. 

“Mendidik, menyenangkan, dan menambah wawasan 
keagamaan. Yang pasti pondok Ramadan menjadi bagian 
jalan menuju surga,” ungkapnya. (Abdillah)

Insiden Marvi Marmara, Kedholiman harus dilawan

Kepada-Mu Ya Allah kami tunduk dan patuh
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Album SMP

Pertama kali melihat langsung Adni School, 
yang muncul dalam pikiran waktu itu 
adalah pertanyaan, “Apa kehebatan Adni 
School? Kami jauh-jauh dari Indonesia 

datang ke Malaysia ternyata bangunan sekolahnya 
secara fi sik tidak lebih baik daripada sekolah kami, 
SMP Al Falah Deltasari. Warna catnya sudah agak 
pudar, ruangan-ruangan kelasnya sempit, jalan 
dari kelas ke kelas lain berupa lorong-lorong kecil 
yang mbulet dan membingunkan. Pikiran kami 
terus berkecamuk mencari jawaban apa kehebatan 
sekolah itu dan mengapa sekolah-sekolah Indonesia 
sampai datang ke sana. 

Sebelum kami temukan jawabannya, 
pertanyaanku seperti buyar, ternyata sudah 
giliranku untuk mengambil makan. Budaya antre 

Pengalaman Belajar di Negeri Jiran, 
Murik-murik, Jangan Bicare …

tertib, jangan bicare di rumah Allah 
ini, guna berdzikir lame-lame,” ujarnya 
dengan logat Upin Ipin. Kadang-kadang 
taushiah disampaikan dalam bahasa 
Inggris.

Subhanallah, warna kulit tidak 
menghalangi persaudaraan yang 
diikat oleh iman dan Islam. Maha 
benar Allah Swt dengan fi rman-Nya 
dalam Surat Al Hujurat ayat 10 dan 
13. “Sesungguhnya seorang muslim 
itu bersaudara...” Wahai manusia, 
sesungguhnya Kami (Allah) ciptakan 
kamu dari jenis laki-laki dan perempuan 
dan kami jadikan kalian bersuku-suku 
dan berbangsa-bangsa agar kalian saling 
mengenal. Sesungguhnya yang paling 
mulia di antara kamu di sisi Allah ialah 
yang paling bertakwa di antara kamu. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui 
lagi Maha Mengenal.”

Inilah pelajaran pertama yang kami 
petik, hikmahnya persaudaraan Islam, 
warna kulit, beda bahasa, tidak menjadi 
penghalang untuk berukhuwah, 
derajat takwalah yang membedakan 
seseorang.

Tamu dari Indonesia mendapat 
ruang khusus untuk belajar setiap hari. 
Pelajaran bahasa Inggris disampaikan 
oleh Cik Alya dan Tuan Hasni sebelum 
kami masuk kelas bersama siswa Adni. 
Ruang kelasnya kecil, sehingga semua 
siswa dari Indonesia tidak bisa masuk 
kelas secara bersamaan. Ada gilirannya. 
Setiap kelas hanya bisa menampung 
empat siswa dari Indonesia. Empat 

siswa putra dan empat siswi putri masuk 
kelas, sedangkan yang lain ikut belajar 
di ruang khusus tadi. Kelas putra dan 
putri terpisah. Pergaulan laki-laki dan 
perempuan di sana sangat terjaga, 
mereka jarang terlihat saling menggoda. 
Penyebabnya mungkin sebagian hukum 
Islam sudah diterapkan, terutama 
masalah pergaulan laki-laki perempuan, 
sehingga menjadi budaya yang baik. 
Inilah pelajaran kami yang kedua.

Bahasa pengantar dalam 
pembelajaran di malaysia semua 
menggunakan bahasa Inggris, termasuk 
dalam komunikasi sehari-hari. Mulai 
dari siswa SD sampai petugas kantin 
semua menggunakan bahasa Inggris. 
Sehingga, mereka lancar dalam 
berbahasa Inggris. Aku sempat kenalan 
dengan anak Indonesia yang belajar di 
Adni. Zahra namanya, dia kelas III SD dan 
Khairunnisa kelas II SMP. 

“Orang Indonesia, ya?” sapa Zahra 
dalam mengawali pembicaraan. “Iya, 
what is your name?” tanyaku.  “My 
name is Zahra. Where are you from?” 
“Indonesia,” jawab Zahra. Suasana jadi 
agak cair. Indonesia mana? “Dari Padang,” 
jawab Zahra. 

Akhirnya terjadi dialog akrab 
dengan Zahra dan beberapa saat 
kemudian kakaknya Zahra datang. 
Khairunnisa namanya. Aku, Zahra, dan 
Khairunnisa mengobrol tentang sekolah 
Adni. Zahra dan  Khairunnisa adalah 
anak Indonesia yang tinggal di Malaysia 
karena orang tua mereka bekerja di 

sana. Kesimpulanku, kenapa Zahra dan 
Khairunnisa sekolah di Adni, karena 
menurutnya Islamnya bagus, sekolah 
yang mengajarkan ilmu umum dan 
pelajaran agama yang bagus. 

Hingga akhir belajar di Adni, 
belum kami temukan apa kehebatan 
Adni Islamic School ini secara 
keseluruhan. Aku kadang-kadang 
juga diskusi dengan teman sesama 
guru pendamping. Kalau boleh 
kami simpulkan, sekolah Malaysia 
lebih berani menawarkan konsep 
pendidikannya dengan marketing 
yang bagus ke Indonesia. Pertanyaan 
berikutnya, mengapa Al Falah belum 
berani menawarkannya ke negara lain 
padahal kami yakin kualitasnya tidak 
kalah dengan mereka. 

Bukan berarti kita sombong atau 
pamer tetapi lebih pada dakwah 
fastabiqul khairat, berlomba-lomba 
dalam kebaikan untuk kemaslahatan 
Islam. Cukuplah bekal pengalaman Al 
Falah sebagai sekolah Islam modern 
yang mengedepankan empat program 
pokok yaitu akidah akhlak, akademik, 
ketrampilan dan kesamaptaan, serta 
semangat juang.

Belajar ke negara lain menjadi 
penting karena sekarang kita sudah 
berada di era global. Ke depan kita juga 
harus segera go international, untuk 
“menjual” konsep pendidikan Al Falah 
dengan tetap berpegang teguh pada 
visi dan misi yang telah dicanangkan. 
Allahu Akbar. (Indarto)

Kedatangan kami di Adni Islamic School, mendapat sambutan meriah. Para siswa Adni mengajak kami bermain-main 
dengan meniup balon. Kita berkelompok dua orang dua orang. Kam harus meniup balon sampai meletus.  Bagi yang 
balonnya meletus lebih dulu akan menjadi pemenang. “Wus, wus, wah takut udah besar gini mau meletus….” teriak 
Khusnul. Setelah ramai-ramai tiup balon di halaman Adni School, kami diajak masuk ke ruang makan. 

di sekolah adni memang sudah berjalan. Waktu 
itu tamu dari Indonesia makan terlebih dahulu. 
Antrean di belakang masih panjang, yaitu siswa-siswi 
kelas satu SD. Perlu diketahui bahwa di sekolah itu 
siswanya mulai dari SD samapai SMA, berkumpul 
menjadi satu sekolah. Sehingga, kegiatan makan dan 
salat berjamaah harus bergantian tempat. Seperti 
biasa, makannya nasi lemak. Siang itu dengan ikan 
tengiri yang di masak seperti masakan padang. 
Alhamdulilah, masakannya cocok dengan selera lidah 
Indonesia. 

Setelah makan siang siswa SD shalat Dhuhur 
berjamaah. Sambil menunggu adzan dzuhur, 
seorang ustadz memberikan taushiah dengan penuh 
semangat dan memotivasi. “Murik-murik, kite orang 
muslim harus berakhlak baik, berprestasi tinggi, salat 

Sesama Muslim adalah saudara Saling menasihati dalam hal kebaikan
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Album SMP

Tepat pukul 20.00 kami sampai 
di asrama. Setelah penjelasan 
tentang aturan dan pengenalan 
asrama, kami diantar oleh 

petugas menuju kamar istirahat. 
Asramanya terdiri dari 5 blok. Setiap blok 
ada 6 lantai dengan lift yang dihidupkan 
24 jam, ada juga tangga darurat. 
Di setiap lantai ada 40 kamar tidur 
berkapasita empat orang beserta kamar 
mandinya, ada ruang masak, ruang 
cuci, jemur baju, dan ruang TV. Di setiap 
kamar ada dua tempat tidur, dua meja 
belajar, dan dua lemari serta kipas angin. 
Siswa putra dan guru pendamping 
berada di blok B, sedangkan siswa putri 

Hari-hari di Kediaman Siswa Jaya 
Universitas Teknologi Malaysia

bersama guru pendampingnya berada 
di blok A yang jaraknya kurang lebih 200 
meter, sehingga koordinasinya mudah. 

Selama tinggal di asrama UTM ini, 
semua siswa belajar mandiri dan disiplin 
diri dalam setiap kegiatan-kegiatan yang 
ada. “Kita sudah tiga hari di Malaysia dan 
kita harus bisa mandiri serta disiplin. 
Mulai besok pagi ustadz-ustadzah 
tidak akan membangunkan untuk salat 
tahajud. Setiap kelompok harus kerja 
sama saling menjaga kekompakan, tidak 
ada lagi yang terlambat untuk salat 
tahajud, subuh, serta kegiatan lainnya. 
Bagi yang terlambat akan diberikan 
punishment,” ujar Ust. Indarto

Pada hari berikutnya mereka sudah 
tidak perlu dibangunkan lagi untuk 
menjalankan salat malam. “Kami bangun 
sebelum pukul 04.00 Ustadz, biar tidak 
terlambat langsung bangun bersama 
teman-teman, pergi ke masjid masih 
mengantuk, tidur-tiduran menunggu 
untuk shalat tahajud dan shalat subuh,” 
ujar Angga. Pukul 05.00 waktu Malaysia 
siswa sudah berkumpul di masjid 
untuk menjalankan salat malam, salat 
subuh, dan kultum hingga pukul 06.15 
waktu setempat. Setelah shalat kami 
memanfaatkan  waktu untuk  olahraga 
dan bersih diri sampai pukul 08.00 serta 
dilanjutkan dengan makan pagi. 

Pertama kali terasa agak aneh 
makanannya, nasi lemak namanya. 
Kalau di Indonesia nasi putih gurih. 
Waktu itu nasi lemaknya dalam 
bungkusan kecil, ada sambal ikan 
teri, lalapan mentimun, dan krupuk 
singkong kecil-kecil. Karena suka 
nasi goreng, kami pesan nasi goreng 
besoknya. Pada hari berikutnya kami 
sudah bisa menyesuaikan makan nasi 
lemak dari negeri upin ipin itu. 

Pada dua hari pekan pertama di 
UTM semua siswa mendapat materi 
pelajaran Bahasa Inggris dan placement 
test bersama Pak Hasni dan alumni Adni 
Islamic School. Pelajaran ini kami ikuti 
mulai pukul 10.00 sampai dengan 16.00 
waktu Malaysia. Di ruangan kelas khusus 
ber-AC dingin, Khusnul Chatimah, 
salah satu siwa, dengan malu-malu 
memperkenalkan diri dengan bahasa 
Inggris “My name is Khusnul….”

Kegiatan siswa berjalan dengan 
lancar dan terprogram. Petang hari 
pukul 19.30 kami salat maghrib 
berjamaah. Sambil 
menunggu salat 
isya kami 
membaca Al 
Quran, Al 
Ma’tsurat 
dan 
hafalan 
surat Al 

Waqiah di masjid asrama. Untuk 
memudahkan pembelajaran, siswa 
dikelompokkan sesuai dengan sekolah 
masing-masing dan dibimbing oleh 
ustadz-ustadzah pendamping. Salat 
isya berakhir pukul 21.15, kegiatan 
dilanjutkan dengan makan malam. 
Setelah makan malam biasanya orang 
tua telepon dan kirim sms untuk anak-
anak.  Mereka menanyakan kabar, 
memberi motivasi, nasihat, dan melepas 
rindu.

Waktu itu bulan Juli sehingga anak-
anak yang suka bola bisa menyaksikan 
piala dunia melalui televisi asrama 
secara beramai-ramai seperti nonton 
bioskop. Karena kegiatan padat di siang 
harinya, waktu nonton piala dunia di 
batasi sampai pukul 23.00. Kami harus 
tidur pada jam yang sudah ditentukan. 
Kadang-kadang malam hari kami 
gunakan untuk mencuci baju. Kami 
menggunakan mesin cuci dengan uang 
koin 50 sen. “Cuci bajunya sama-sama 
saja ya, soalnya bajuku sedikit kan 
bayarnya sama,” kata Gilang.

Pembinaan kemandirian dan 
kedisiplinan menjadi motivasi anak-
anak selama di UTM. Kami mengikuti 
kegiatan dengan senang, meski kadang 
juga capek atau kangen orang tua. 
“Kami bisa belajar lebih mandiri dan 
disiplin, mengenal kebiasaan 
orang lain, kita sekarang 
jauh dengan orang 

tua,” ujar Kemal.  Karena mereka sudah 
berkomitmen untuk belajar, rasa 
kangen dan capek bisa hilang. Untuk 
mengalihkan capek dan kangen orang 
tua, pada akhir pekan kami  berjalan-
jalan ke tempat  rekreasi, seperti Central 
Sains Malaysia, Central Market Pasar Seni, 
Petro Sains KLCC, Masjid As Syakirin, 
dan Putra Jaya pusat pemerintahan 
Malaysia. “Enak Ustadz ke Malaysia, aku 
baru pertama kali ke luar negeri, ya 
meski kadang agak capek karena banyak 
kegiatan, senang banyak pengalaman 
baru,” ujar Fikri.  

Dengan kegiatan belajar di 
Malaysia  ini diharapakan siswa Al 
Falah mengenal  pendidikan di negara 
asing serta mendapat wawasan global. 
Sebagai sekolah Islam yang menjadikan  
Al Quran dan  As Sunnah sebagai 
landasan hidup, aspek kekuatan iman 
dan ketakwaan tidak boleh diabaikan. 
Demikianlah harapan sekolah yang di 
sampaikan ustadzah Ita. “Selama dua 
pekan suasana kegiatan di asrama UTM 
asyik dan menyenangkan. Kemandirian, 
kedisiplinan, dan keimanan terbina. 
Harapan kita, anak-anak menjadi lebih 
baik dan membawa dampak positif ke 
Indonesia,” ujarnya. (Indarto)

Sebelumnya tidak terbanyangkan kami akan tinggal di asrama mahasiswa Universitas Teknologi Malaysia (UTM). 
Kalau di Indonesia mungkin kampusnya seperti ITS atau ITB, hanya saja kami berada di asramanya. Waktu itu 
mahasiswa masih libur semester, sehingga terasa sepi. Kadang-kadang ada dua tiga mahasiswa yang sesekali berlalu 
lalang atau keluar masuk asrama.  

Selalu siap memberi Ilmu

Berkawan,
Tak kenal batas negara
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Setelah menunggu beberapa saat, 
SMP Al Falah Deltasari mendapat 
kesempatan kloter pertama 
pesawat Air Asia. Kita adalah 

angkatan ke-3 dalam pemberangkatan 
ke Malaysia. Kali ini dengan peserta 
21 siswa putra-putri dan 2 orang guru 
pendamping. Dalam rombongan  ini 
ada juga SMP Muhammadiyah, SMP 
Al Hikmah, dan SMP Negeri Ngoro 
Mojokerto. 

Kloter ke-2 adalah SMP Al Hikmah 
dan sebagian SMP Negeri Ngoro. 
Sebelum berangkat kami mengawalinya 
dengan doa bersama di bandara. “Anak-
anak, kita kumpul dan tenang  dulu. 
Kita akan berdoa agar perjalanan lancar 

dan memperoleh 
berkah selama 
menuntut ilmu,” ujar 
Ust. Indarto. 

Ada hal 
yang sangat 
mengharukan 
waktu para orang 
tua serta keluarga 
lain mengantarkan 
putra-putrinya. 
Mereka saling 
mendoakan, ucapan 
kalimat-kalimat pesan nasihat keluar 
dari lisan ibu dan bapak. Bahkan, kakek 
nenek pun ikut mengantar menberikan 
dorongan semangat kepada cucunya. 
Peluk, cium, pesan, nasihat tumpah 
dalam ruang tunggu bandara waktu itu. 

Menuntut ilmu tidak terlepas 
dari doa, kasih sayang, semangat, 
dan motivasi diri. Bagi orang tua dan 
guru berusaha memberikan yang 
terbaik untuk anak-anak. Selain itu 
kesungguhan dan kesabaran turut 
menyertainya. Bahkan, mesti rela 
berkorban harta yang cukup untuk 
memperoleh ilmu yang tinggi. Semua 
persiapan perbekalan untuk menuntut 
ilmu secara materi sudah cukup. Namun, 
yang tidak  kalah penting adalah 
perbekalan mental. 

Selama berada dalam pesawat 
di angkasa makin disadarilah bahwa 
manusia itu amat kecil di hadapan 
Allah Swt. “Ustadz, lihat kita sudah di 
atas awan bergerak, tidak terlihat lagi 

Catatan Perjalanan ke Malaysia

rumah-rumah yang di bawah,” ujar 
Kautsar. Yang tepat terucap hanya 
kalimat thayibah, subhanallah, lahaula 
walaquwata ila billah, Allahu akbar. 
Seandainya perjalanan ini tidak diiringi 
doa orang tua dan keluarga hingga 
Allah ridlo, mungkin kami tidak akan 
sampai Malaysia dan kembali ke 
Indonesia  lagi. Astagfi rullah. 

Alhamdulilah, perlajanan lancar 
dan akhirnya kami mendarat dengan 
selamat  di bandara Kuala Lumpur 
Malaysia tepat pukul 15.00 WIB atau 
16.00 waktu setempat. Kami disambut 
ramah oleh Bapak Hasni dari Adni 
Islamic School Malaysia. “Alhamdulilah, 
bagaimana perjalanannya lancar dan 
menyenangkan?” Tanya pak Hasni. 
Kita semua senang bisa menghirup 
udara Malaysia yang sejuk. Beberapa 
bis yang siap mengangkut kami sudah 
menunggu di parkiran. Perjalanan 
darat pun berlanjut hingga di tempat 
tujuan.

Prestasi

Memang prestasi lomba 
semacam itu bukan 
yang pertama bagi SD 
Al Falah. Apalagi Rere 

yang sekarang duduk di kelas VI SD Al 
Falah sudah cukup sering mengikuti 
lomba menggambar. Menurut Naufal, 
berbagai lomba menggambar yang 
diikutinya bertujuan bertujuan untuk 
mendapatkan pelajaran, pengalaman, 
dan syukur kalau mendapat 
kemenangan. 

Atas kemenangan itu terkesan 
kurang mengejutkan sebab dari awal 
teman-temannya sudah optimis 
bahwa Rere akan mendapatkan 
kemenangan. Apalagi setelah teman-
temannya melihat langsung gambar 
karya  Rere yang sangat klop dengan 

tema lomba. Yakni, gambar seorang anak yang sedang melihat 
sungai yang kotor dengan latar belakang kota Surabaya yang 
bertabur gedung tinggi. Teman-temannya sudah menduganya 
akan mendapat juara II. 

Mereka yang juga berprestasi adalah Muhammad Rafl y 
At Thariq. Rafl y  memenangi juara II lomba Smart Spelling. Dia 
mengaku sempat grogi saat lomba meski sebenarnya sudah 
berlatih. Walaupun begitu, ia ternyata cukup yakin bakal 
menang. Dan, terbukti, piala dan voucher  belanja pun berhasil 
diraihnya. 

Tak ketinggalan pula Wanda Mufl ihah. Dia meraih  juara 
II Smart Typing. Menurut penuturannya, saat diumumkan 
menjadi juara dia merasa senang sekaligus kaget. Wanda 
yang duduk di kelas V ini berlomba mengetik kalimat-kalimat 
dengan cepat. Dia meraup Skor 500, sedangkan juara I skornya 
590. Wanda berharap, di hari-hari mendatang dia bisa berbuat 
lebih baik.  

Wahai tunas-tunas muda, tumbuh suburkan prestasi-
prestasimu. Kamu bisa! (Izzaty)

Mereka Sang Juara
SD Al Falah memang akrab dengan prestasi. Kali ini Naufal Hawari yang akrab dipanggil dengan Rere, 
berhasil memenangkan lomba meneruskan cerita dengan gambar. Naufal meraih juara II. Lomba yang 
dimenanginya itu diselenggarakan di Taman Bungkul Surabaya pada akhir Juli yang lalu. Lomba tersebut 
bertujuan untuk mengajak anak Indonesia mencintai lingkungan. Lomba tersebut cukup meriah  sebab 
pesertanya berasal dari SD-SD seantero Surabaya.

Perjalanan itu benar-benar terasa mau 
belajar ke negeri asing. Padahal yang 

dilakukan sebenarnya adalah kunjungan 
ke saudara sendiri  sesama muslim, 

Malaysia. Pagi itu Rabu, 23 Juli 2010 
pukul 09.00 WIB rombongan sudah 

berkumpul di bandara Juanda Surabaya. 
Dengan membawa perbekalan yang 

cukup banyak, tas model troli beroda 
dua,  tas kecil, serta rangsel. “Memangnya 
mau mengungsi kemana?” pikir kami. Ya 

memang itulah perbekalan yang sudah 
disiapkan oleh orang tua untuk si buah 

hatinya agar dapat menuntut ilmu selama 
dua  pekan di Malaysia. 

Berangkat menuntut ilmu ke negeri seberang

Bepergianpun berjamaah

Siswa bermental Juara

Wanda

Naufal
Rere
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Abdillah F. Hasan
(Pustakawan SMP Al Falah Deltasari, 

Penulis buku best seller Setengah Syukur Setengah Sabar)

Artikel
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Matahari dan Bulan
yang Istiqamah
Saya yakin, setiap orang yang diberi anugerah penglihatan pasti pernah melihat indahnya matahari terbit di ufuk Timur 
dan tenggelam di ufuk Barat. Malam hari pun kita juga dapat melihat indahnya rembulan yang bersinar indah. Apalagi 
saat purnama, bulan seakan globe yang memancarkan panorama ajaibnya bagi penduduk bumi. Mungkinkah matahari 
dan bulan tersebut suatu hari, suatu waktu, berhenti dari job deskripsi-nya untuk menyinari dunia? Mungkin saja, dan 
itulah waktu yang ditentukan (kiamat).

Bersyukurlah bahwa hari ini kita 
masih merasakan teriknya sang 
surya dan pantulan cahaya 
bintang yang dipancarkan 

bulan sehingga bumi menjadi terang 
benderang. Bahkan mulai awal 
penciptaan, beratus-ratus abad yang 
lalu, tidak sedetik pun matahari molor 
dari jam terbitnya. Betapa hebatnya! 
Mengapa matahari atau bulan  tidak 
cuti sejenak untuk istirahat? Atau, 
sedikit agak molor dari job yang telah 
ditentukan? Misalnya, terbit pada 
pukul 5 pagi kemudian molor menjadi 
agak siang, pukul 6 pagi. Atau, bulan 
sementara waktu libur menghiasi malam. 

Ya, begitulah tingginya 
keistiqamahan matahari dan bulan. 
Mereka adalah ciptaan yang sangat taat 
kepada Rabnya, bahkan sedetikpun 
mereka tidak akan melalaikan tugasnya! 
Mereka tidak dianugerahi nurani tetapi 
memiliki akhlak yang begitu mulia. 
Setiap hari dia selalu memberi manfaat 
bagi penduduk bumi tanpa mengeluh 
apalagi bermuram durja. Bagaiamana 
dengan manusia yang diciptakan 
dengan segala kesempurnaan?

Inilah buah dari istiqamah. Kata 
Istiqamah sudah sering kita dengar 
dalam majelis taklim, pidato, ceramah, 
dan bahkan dalam percakapan kita 
sehari-hari. Tetapi apa sebenarnya makna 
istiqamah ini? Apakah semudah kita 
mengucapkannya? Dan, apakah sudah 
benar-benar kita hayati? Perbuatan yang 
paling dicintai Allah adalah perbuatan 
yang dikerjakan secara terus-menerus 
walaupun sedikit, itulah istiqamah (Al 
Hadis).  Dalam kamus besar bahasa 
Indonesia istiqamah diartikan sebagai 

sikap teguh pendirian dan selalu 
konsekuen. 

Saat ini adalah waktu yang tepat 
untuk mengelola keistiqamahan diri 
setelah sebulan penuh (saat Ramadhan) 
ditempa ujian menahan diri dari segala 
perbuatan buruk. Tidak ada bulan ajaib 
seperti bulan Ramadhan yang mampu 
membuat dunia seolah terbalik.  Banyak 
di antara kita masih senang berkutat 
dalam kubang dosa dan durhaka, namun 
dengan ajaib pula perlahan lenyap saat 
bulan Ramadhan menyapa. 

Sebelum Ramadhan tidak pernah 
tahajjud, ketika Ramadhan hampir tiap 
hari bangun malam. Semula perperangai 
jahat, bengis dan ketus, berubah ramah 
dan menyenangkan saat Ramadhan. 
Sebelumnya sedekah sedikit, saat 
Ramadhan lebih banyak,  dan seterusnya. 
Ini adalah perubahan fantastis yang 
umum terjadi di kalangan muslimin.

Sekarang tugas baru telah menanti, 
yaitu menjaga keistiqamahan tersebut 
dengan konsisten. Mungkin ada yang 
bertanya, mengapa harus istiqamah? 
Nabi Saw memerintahkan, “Katakanlah 
aku beriman kepada Allah kemudian 
teguhkan pendirianmu (istiqamah).” (HR 
Ahmad)

Filsuf Yunani, Aristoteles, menyebut 
kita adalah apa yang kita kerjakan 
berulang-ulang. Karena itu  keunggulan 
bukanlah suatu perbuatan, melainkan 
sebuah kebiasaan (keistiqamahan). 
Sama,  jika dianalogikan dengan 
pertumbuhan biji tanaman yang harus 
dijaga dan dirawat dengan penuh 
kesabaran. Hasilnya  akan unggul. 

Itulah sebabnya mengapa Ibnu 
Taimiyah juga mengatakan bahwa 

satu istiqamah lebih baik dari seratus 
karamah. Istiqamah adalah konsistensi 
seseorang untuk tetap bertahan dalam 
kebenaran tanpa ada kelemahan semangat 
pengabdian. Sementara karamah adalah 
kelebihan yang merupakan hasil sebuah 
istiqamah. Istiqamah bisa menghadirkan 
karamah, sekalipun kedudukannya tidak 
selalu menjadi benteng seseorang dari 
fi tnah dunia dan akhirat. Karamah tidak 
selamanya menjamin seseorang dalam 
keistiqamahan sepanjang  hayatnya. 
Sehingga, dikatakan bahwa satu istiqamah 
lebih mulia dari seratus karamah. 

Berperilaku istiqamah akan sangat 
bagus lagi jika didukung oleh lingkungan  
komunitas pendidikan formal. Harus 
diakui bahwa persoalan pendidikan 
tidak mungkin dilepaskan dari persoalan 
agama. Pendidikan yang bermutu selain 
memberikan kecerdasan, keahlian, dan 
keterampilan, juga mesti memberikan 
kekuatan iman agar kelak menjadi manusia 
yang cerdas dan berahlak mulia yang 
membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

Upaya membentuk karekter istiqamah, 
sungguh merupakan tantangan dan 
tanggung jawab moral yang sangat besar 
karena menyangkut pendidikan life time 
(seumur hidup), yang, tidak hanya ditujukan 
untuk mencapai kesuksesan hidup di dunia 
saja melainkan juga kesuksesan hidup di 
akhirat. 

Intinya, istiqamah adalah sebuah proses. 
Tentu saja harus dimulai dari yang kecil, 
dari diri sendiri dan dilakukan sekarang 
juga. Jika karakter ini berlangsung kontinyu, 
seseorang akan menjadi pribadi yang 
kamilah. Ya Allah jadikan kami hambamu 
yang istiqamah seperti matahari dan bulan 
yang juga selalu istiqamah. Amin
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Ya, dahulu saya ingin sekali 
menjadi seorang psikolog. Dan 
keinginan itu sejatinya belum 
pernah pudar sampai hari ini. 

Sejujurnya, gelar kesarjanaan yang saya 
dapat memang bukan pilihan pertama 
saya. Dengan bercanda, saya sering 
bilang bahwa saya ini nyastra, nyasar ke 
Sastra. Tapi, sebenarnya bukan itu yang 
ingin saya bahas dalam tulisan kali ini. 
Saya justru ingin mencermatinya dari 
sudut pandang yang berbeda.

Coba kita amati bersama, berapa 
banyak orang yang menganggap 
bahwa dia telah salah pilih dalam 
urusan pekerjaan karena merasa bahwa 
pekerjaannya tidak sejalan dengan ilmu 

Bekerja dengan Cinta
Beberapa waktu yang lalu saya mendapat pertanyaan dari seorang teman. 
Anda Sarjana Sastra Indonesia kan? Lalu kenapa Anda malah mengajar musik? 
Bukankah lebih baik Anda mengajar Bahasa Indonesia saja, musik kan bisa 
diajarkan oleh siapa saja. Toh hanya bernyanyi! Tersinggung? Tentu saja 
tidak. Saya punya kapabilitas untuk menjadi seorang guru musik, meski saya 
bukanlah seorang sarjana musik.

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

yang dipelajarinya. “Apa mau dikata, 
susah cari kerja. Ya sudah dijalani saja, 
meski dengan setengah hati”. Coba 
bayangkan, bagaimana dia bisa bekerja 
dengan nyaman kalau sejak awalnya 
selalu menganggap bahwa dirinya 
“terjebak” ke dalam suatu pekerjaan 
yang tidak disenangi. 

Atau, justru kebalikannya, ada 
seorang S-2 yang rela meninggalkan 
disiplin ilmunya dan memilih 
mengabdikan hidupnya untuk 
mengajari baca tulis di pedalaman 
Kalimantan (ini bukan sekedar rekaan 
cerita semata). Dia bahagia, puas, dan 
tidak ingin pulang ke kota asalnya. 
Padahal kalau mau jujur, buat apa 

belajar sampai S-2 kalau hanya 
mengajari baca-tulis saja? 

Apapun impian kita, yang penting 
adalah menemukan potensi dalam 
diri kita sendiri. Sejauh apa kita bisa 
berharga untuk orang lain. Untuk 
sementara kita sisihkan dulu pendidikan 
formal kita. Ada baiknya kita melakukan 
analisis diri seperti yang dibuat oleh 
P. Winarto sebagai berikut.  (1) Kita 
menyukai pekerjaan tersebut. (2) Kita 
mau melakukannya meskipun tidak 
dibayar. (3) Kita merasakan mudah 
melakukannya sedangkan orang 
lain merasa sulit. (4) Semakin sering 
melakukannya, semakin baik kita dalam 
bidang ini. (5) Kita bisa menyelesaikan 
pekerjaan itu dengan baik. (6) Kita selalu 
bersemangat saat membicarakannya 
dan melakukannya. (7) Kadang, 
karena asyiknya kita lupa waktu saat 
melakukannya. (8) Kita merasa puas saat 

melakukannya. (9) Kita 
merasa bangga saat 
melakukannya. (10) Kita 
mudah mengajak dan 
mempengaruhi orang 
lain dalam pekerjaan 
tersebut.

Kalau sudah 
bertahun-tahun kita 
tidak berkembang 
dalam pekerjaan kita, 
bahkan menjadikan 
stress, berarti itu bukan 
bidang keunggulan 
kita. Barangkali saya 
memang belum 
mendapat pekerjaan 
yang benar-benar 
saya suka. Tetapi, saya 
selalu melakukannya 
dengan rasa suka. Saya 
bekerja dengan cinta. 
Bagaimana dengan 
Anda?
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Kolom BK

Waalaikum Salam Wr.Wb.
Ortu Siswa yang Terhormat, Pada dasarnya 

tiap orang tua menginginkan buah hatinya kelak 
akan menjadi sukses, kesuksesan dipandang 
sebagai hal yang patut dibanggakan, sejauh 
ini orang tua menganggap bahwa kesuksesan 
anaknya dapat dilihat dari nilai-nilai mata 
pelajaran yang diperoleh anak-anak mereka 
melewati ujian nasional (UN atau UASBN). Dewasa 
ini berkembang pendapat bahwa kesuksesan 
seseorang tidak ditentukan semata-mata oleh 
pengetahuan dan keterampilan teknis (hard skills), 
tetapi oleh keterampilan mengelola diri dan orang 
lain (soft skills). Pendidikan soft skills bertumpu 
pada pembinaan mentalitas agar siswa dapat 
menyesuaikan diri dengan realita kehidupan. 
Hasil penelitian mengungkapkan, kesuksesan 
seseorang hanya ditentukan sekitar 20 persen 
dengan hard skill dan sisanya 80 persen dengan 
soft skills.

Soft skill dapat dimaksimalkan dan dapat 
membentuk karakter siswa yang secara tidak 
langsung melatih kreatifi tas mereka baik. Hal 
ini dapat menjadikan siswa mandiri  dan tidak 
tergantung hanya dengan bantuan orang tuanya 
saja. Dengan kreatifi tas tersebut akan membentuk 
kemadirian dan untuk kedepannya siswa akan 
menjadi generasi berkarakter, dimana sejatinya 
kemandirian adalah tolak ukur siswa dalam 
menghadapi era di masa yang akan datang, 
kemandirian sebagai bekal bahwa siswa mampu 
untuk membentuk karakternya secara alami.  

yang Membangun Karakter
Assalamu Alaikum Wr. Wb.
Ustadzah, seringkali saya ini bingung dengan keadaan anak saya yang susah-susah gampang dalam belajar. Dia belajar karena 

terpaksa setelah disuruh mamanya. Bahkan sebagian besar waktu yang ada di rumah sering digunakan untuk bermain.  Adakah 
batasan dari bermain itu sendiri? Saya berpikir bagaimana cara mengupayakan agar anak kita sukses dengan belajar serta paham 
akan makna belajar?  Lalu adakah hubungannya dengan karakter anak itu? Besar harapan saya agar pertanyaan ini dapat terjawab. 
Terima kasih.

Ortu siswa SD Al Falah

Defi  Aryani Ega W.S., S.Psi.
(Guru BK SD Al Falah Surabaya)

Rubrik ini disiapkan untuk menjawab berbagai persoalan berkaitan 
dengan problem anak dalam belajar. Diasuh oleh ustadz - ustadzah BK LPF. 

Pertanyaan bisa di alamatkan ke redaksi Buletin Al Falah.

Dengan adanya pendapat tersebut bukannya 
lantas kita juga bisa menyepelehkan ketrampilan 
teknis di sekolah, akan tetapi dengan adanya 
soft skill kita akan mengerti potensi apa yang 
sebenarnya telah menjadi bakat anak-anak kita. Jika 
kita dapat mengetahui bakat-bakat apa nantinya 
yang menjadikan anak kita berkarakter,maka tidak 
mustahil anak-anak kita akan meraih sukses seperti  
yang kita impikan tanpa tekanan dari siapa pun.

Banyak dari kita semua memerlukan waktu 
yang lama untuk membuat mereka mau membuka 
buku mereka dan belajar. Salah satu kegiatan yang 
membuat mereka semangat salah satunya adalah 
bermain terlebih dahulu. Janganlah kita menggap 
permainan adalah candu, buatlah permainan yang 
kreatif tanpa mereka tahu bahwa kita telah mengajak 
mereka untuk bermain.

Kita dituntut untuk benar-benar mnjadi orang 
tua yang mengerti kemauan si anak. Usahakan 
dalam permainan guru-guruan si anak benar-benar 
tertarik dengan permainannya. Dengan permainan 
anak-anak mempunyai dunianya sendiri. Kadang-
kadang para orang tua belum mengerti mengapa 
anak-anak nakal dan bermain seenaknya sendiri. 
Maka, usaha kita agar anak kita gemar belajar 
tanpa meninggalkan dunianya, marilah kita coba 
ikut dengan permainan mereka dengan asumsi 
mereka juga nantinya dapat mengikuti kemauan 
kita agar mereka lebih giat lagi untuk belajar. Saya 
yakin sebagai orang tua kita mampu melakukannya. 
Mudah-mudahan kesuksesan anak-anak kita juga 
berguna bagi orang lain. Amin. 

Segenap Pimpinan, Staf, dan Pegawai
Lembaga Pendidikan Al Falah Surabaya

MengucapkanSelamat 
atas Dilantiknya

Ibu Tri Rismaharini Bpk. Bambang DH

sebagai Walikota dan Wakil Walikota Surabaya
Periode 2010 - 2015
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“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)


