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

berupa liputan kegiatan, opini 
pendidikan, karya siswa, liputan 

prestasi, liputan kegiatan 
komite, dan lain-lainnya.

Memasuki ujung tahun 2010 bencana alam di sejumlah daerah secara beruntun 
datang  mendera.  Banjir bandang di Wasior, tsunami di Mentawai, letusan Merapi di 
Daerah Istimewa Yogyakarta. Para manusia, baik ilmuwan, pengusaha, birokrat, politisi, 
tak satu pun mampu menolaknya. Salah satu yang bisa dilakukan sekarang adalah 
bagimana mengelola pemahaman dan penghayatan terhadap peristiwa itu. Sehingga, 
serangkaian bencana alam bisa menjadi hukuman, teguran, ujian, atau bahkan menjadi 
sarana pengokohan kembali pengakuan kita akan kekuasaan Allah Swt. 

Banyak derita telah akibat bencana. Namun tampaknya, tidak terlalu banyak di 
antara kita, yang khawatir terhadap potensi derita yang disebabkan oleh keterpurukan 
pendidikan. Padahal dengan ukuran pentingnya pengkaderan generasi, keterpurukan 
pendidikan dapat menjadi benih subur berbagai bencana, baik kemanusiaan atau 
sosial, moral, dan seterusnya. 

Selayaknya kita bersedih ketika diberitakan media bahwa pada sisi kebijakan, 
pendidikan kita seperti mengalami  sakit. Misalnya kebijakan RSBI terindikasi minim 
konsep dan esensi. Sepantasnya pula muncul rasa malu dan pilu sebagai bentuk 
kepedulian kita bila pendidikan mengalami keterpurukan, ekonomi masyarakat 
terbelit kesulitan, sementara sebagian elite masih saja mepertontonkan drama 
perdebatan, pertengkaran, interpelasi atau apalah judulnya. 

Menghindarkan malpraktik pendidikan, alhamdulillah, LPF lebih dini 
mengantisipasinya. Seperti pada edisi yang lalu,  majalah ini menerbitkan 

tulisan berjudul Menuju RSBI yang Sesungguhnya. LPF sadar bahwa 
RSBI bukan sekadar brand untuk pencitraan agar saat pendaftaran dapat 

menggaet siswa sebanyak-banyaknya. Dalam hal bertaraf internasional 
dan berwawasan  global, komitmen LPF adalah menuju RSBI/SBI yang 

sesungguhnya. 
Tentu saja guru menjadi komponen penting sistem pendidikan. 

Keberhasilan pendidikan lebih dari 70% ditentukan guru. Yang jadi 
penentu utama justru bukan maraknya publikasi, pencitraan, maupun 
sarana yang mewah dan gedungnya yang menjulang tinggi. 

Alih-alih memperingati hari guru, peringatan tersebut bukan 
ajang berseremoni ria atau sekadar membangga-banggakan 
romantisme sejarah karya tetua kita. Bagi para pendidik, peringatan 
hari guru menjadi momentum mengingat kembali dan motivasi 
ulang agar benar-benar menjadi guru yang profesional dan kaya 
idealime serta  karya.   

Maka, pada ujung tahun 2010 ini tepat bila para guru 
dan sekolah melakukan audit idealisme dan kinerja tahunan. 
Dilakukan perbaikan terus menerus profesionalitas dan 
kepribadiannya. Bisa menjadi bencana bila pada guru-guru 

terjadi devisit idealisme. 
Sudah mengkhawatirkan bahwa keterpurukan 

guru menjadi awal keterpurukan pendidikan. 
Pendidikan yang terpuruk menjadi awal berbagai 
bencana. Naudzubillah. Mudah-mudahan Allah 
Swt. memberikan taufik dan hidayahnya. Selamat 
hari guru dan tahun baru. (Jd)

Keterpurukan
Pendidikan = Bencana
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Bersinergi dalam 
Mewujudkan Akhlak 

Mulia dan Prestasi
Oleh: Drs. Sodikin, M.Pd.

(Direktur Sekolah Lembaga Pendidikan 
Al Falah Surabaya)

Pada awal tahun hijriyah dan 
menjelang tahun baru masehi ini, 
penting bagi kita sebagai pendidik 

dan orang tua untuk melakukan 
muhasabah (introspeksi). 

Muhasabah juga biasa dilakukan 
para sahabat dengan mencontoh 
sang guru agung Rasulullah Saw. 

At-Tirmidzi mengutip nasihat 
Umar, ketika menyampaikan 

masalah muhasabah, “Evaluasilah 
diri kalian sebelum kalian 

dimintai pertanggungjawaban 
(oleh Allah)….”

B
eberapa pertanyaan evaluasi diri yang mungkin muncul dalam benak  guru 
atau orang tua, apakah saya sudah menjadi guru yang profesional? Apakah 
saya sudah layak dikatakan orang tua yang baik? Apa saja yang harus kita 
lakukan supaya sukses dalam mendidik anak kita? Sederet pertanyaan dapat 

dimunculkan dan diperlukan langkah konkrit untuk mewujudkan pekerjaan mulia itu. 
Kepada kepala sekolah biasanya cukup banyak orang tua siswa yang 

menyampaikan permasalahaan-permasalahan anaknya. Dalam kesempatan itu pula  
dibicarakan lagkah-langkah mengatasi masalah tersebut. Bahkan tidak jarang sekolah 
atau guru kesulitan menghubungi orang tua ketika anaknya bermasalah, sehingga 
masalahnya berlarut-larut dan tidak dapat secepatnya diselesaikan. 

Membahas sinergi orang tua dengan guru ada baiknya bila kita baca hasil kajian 
Veenman dalam Asep Safa’at (2009). Dalam kajiannya Veenman menyebutkan masalah 
utama yang dihadapi guru dalam melaksakan tugasnya, diantara masalah utama itu 
adalah membangun hubungan dengan orang tua. Veenman mencontohkan ungkapan 
salah satu guru di Amerika Serikat sebagai berikut.

”As a beginning teacher, I had no idea what my students brought with them to class–if 
they worked at a job, if they collected stamps, or if there was a divorce going on at home. 

Shalat Khusu’

Bertaushiyah
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Fokus

The word “family” was not mentioned. I 
knew nothing about their lives outside of 
school, except if by some happenstance 
someone mentioned it casually. Today, 
we know better. Major research studies 
indicate that readiness for learning, all 
through the grades, begins at home and 
that we’ve got to enlist all families as real 
partners in the education of their children.

As a good teacher today, my work 
would be to build a bridge — connection 
between school and home so that 
information, ideas, and people move freely 
from one place to the other. The “hidden 
curriculum” of the home and community is 
not hidden anymore”.

Dari ungkapan tersebut dapat dilihat 
bahwa guru tidak bisa lepas dari apa 
yang di alami siswa di luar sekolah, baik 
di rumah maupun di lingkungannya. 
Karena kondisi rumah dan lingkungan 
mempengaruhi kesiapan belajar siswa 
di sekolah.

Menghadapi masalah tersebut 
guru harus membangun komunikasi 
efektif dengan orang tua, dengan 
mengetahui banyak tentang kondisi 
siswa akan mempermudah guru dalam 
memberikan pembelajaran di sekolah.

Orang tua siswa juga penting untuk 
bersinergi dengan guru di sekolah agar 
proses pembinaan dan pembelajaran di 
sekolah menjadi optimal.  Hal ini didasari 
bahwa orang tua adalah penanggung 
jawab utama dalam pendidikan 
anak, sementara sekolah atau guru 
adalah penerima tanggung jawab 
dari orang tua. Semua akan dimintai 
pertanggungjawaban di hadapan Allah 

seperti yang difi rmankan Allah dalam 
surat At Tahrim, ayat 6. “Hai orang-orang 
yang beriman, peliharalah dirimu 
dan keluargamu dari api neraka yang 
bahan bakarnya adalah manusia dan 
batu, penjaganya malaikat-malaikat 
yang kasar, yang keras yang tidak 
mendurhakai Allah terhadap apa yang 
diperintahkan-Nya kepada mereka 
dan selalu mengerjakan apa yang 
diperintahkan.” 

Dalam hadis Rasulallah Saw. 
bersabda yang artinya, seseorang 
laki-laki adalah pemimpin di dalam 
keluarganya dan ia bertanggung jawab 
terhadap pimpinannya itu. Dan, seseorang 
wanita itu adalah pemimpin di dalam 
rumah suaminya dan ia bertanggung 
jawab terhadap pimpinannya.

Berkaitan dengan tanggung jawab 
orang tua dan amanah yang diberikan 
orang tua kepada guru dalam hal 
pendidikan putra-putrinya, kerja sama 
antara orang tua dan guru menjadi 
penting untuk dioptimalkan. Hal-hal 
yang perlu dilakukan orang tua antara 
lain 1) mengkomunikasikan keunikan 
atau faktor-faktor yang mempengaruhi 
belajar putra-putrinya ke sekolah, 
2) menindaklanjuti apa yang sudah 
diberikan atau yang diajarkan di sekolah, 
3) terbuka terhadap permasalahan yang 
dihadapi putra-putrinya dalam rangka 
pengembangan karakter atau akhlak 
siswa. Sementara sekolah, dalam hal 
ini guru, senantiasa memikirkan dan 
mencari strategi-strategi yang lebih 
baik dalam rangka mengoptimalkan 
pelaksanaan pembelajaran sekolah 

dan selanjutnya melaporkan 
atau menyampaikan hasil-hasil 
perkembangan siswa secara periodik 
kepada orang tua.

Dalam menjembatani hubungan 
orang tua dengan sekolah, agar lebih 
efektif, dapat dioptimalkan peran 
komite sekolah. Semua jenjang sekolah 
LPF memiliki komite sekolah, dan 
seharusnya di LPF pun perlu wadah 
dalam bentuk forum komunikasi 
komite sekolah. Dengan wadah ini 
diharapkan aspirasi dan harapan 
kedua pihak yaitu sekolah dan orang 
tua siswa dapat ditemukan. Tentu 
harapan itu dapat diwujudkan dengan 
tidak lepas dari visi dan misi LPF, 
yaitu berdakwah melalui pendidikan 
yang segala aktivitasnya senantiasa 
mengacu pada Al Qur’an dan Al Hadis.  

Sekolah perlu merancang dan 
mengembangkan program atau 
kegiatan yang bermanfaat bagi orang 
tua. Orang tua dapat mengusulkan 
kegiatan-kegiatan yang mungkin 
dapat dilakukan sekolah. Kegiatan-
kegiatan seperti parenting skill, 
pengajian wali murid yang sudah 
pernah dilakukan perlu dikaji, 
sehingga terbuka kemungkinan 
untuk diteruskan atau dikembangkan 
lagi. Karena sekolah dan orang tua 
mempunyai tujuan yang sama dalam 
rangka mewujudkan anak yang 
berakhlak mulia dan berprestasi, suatu 
keniscayaan kalau kedua pihak juga 
memiliki hubungan emosional yang 
kuat dengan dasar nilai-nilai luhur 
yaitu akidah Islamiyah.  

Pertemuan orang tua siswa
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Ruang KS

Menjadi Guru Idola
 “Waduuh…, sekarang omongan saya nggak laku ustadzah…, sekarang dikit-
dikit kata Ustadzah, nggak boleh sama Ustadzah, di suruh ustadz, sekarang saya 
kalah pamor sama Ustadz dan Ustadzah…” Tak sedikit anak-anak yang berkata 
“Ma, kata ustadzah harus banyak makan wortel supaya nggak sakit mata.”  Atau,  
Pa, kata ustadz kalau mau makan duduk, tidak boleh berdiri.” 

Oleh: Siti Fauziah, S.Pd
Kepala PG-TK Al Falah Surabaya

Seringkali ungkapan itu di 
ungkapkan orang tua saat 
bertemu dengan guru 
yang mendidik putra-

putrinya.  Adalah sebuah ungkapan 
yang menunjukkan betapa guru 
mendapatkan tempat istimewa di hati 
murid-muridnya.

Bagi setiap murid  sesungguhnya 
guru adalah sosok yang begitu di-
gugu dan di-tiru. Setiap tutur katanya 
seakan-akan merupakan titah, gerak 
geriknya menjadi panutan. Karena, bagi 
anak, guru adalah segala-galanya. Pada 
jenjang pendidikan taman kanak-kanak 
sosok guru benar-benar menggantikan 
peran ibu saat anak ada di sekolah.

Bagiamana tidak, saat itulah 
pertama kali anak mengenal sosok 
selain orang tua mereka. Pertama kali 
mereka memasuki lingkungan baru 
selain rumah mereka. Tentu perasaan 
cemas bercampur aduk saat pertama 
kali memasuki pintu sekolah.

Teman baru, tempat baru, suasana 
baru, semua terasa begitu asing bagi 
mereka. Saat seperti itulah sosok 
guru begitu berarti dalam 
mengupayakan 

perasaan nyaman. Mereka begitu 
membutuhkan fi gur yang dapat 
membuatnya merasa tenang dan 
nyaman memasuki lingkungan yang 
mungkin bagi anak dianggap asing. 

Tak jauh berbeda ketika anak ini 
memasuki awal SD, karenakan usia yang 
memang tidak jauh berbeda dangan 
saat di TK. Di mata bocah-bocah polos, 
guru tetaplah sebagai fi gur pengganti 
ibu mereka saat di sekolah. Karena 
sebagai pengganti ibu, tingkah mereka 
pun terkadang terkesan begitu manja, 
bergelayutan, bercerita, bahkan tak 
jarang mereka duduk di pangkuan 
gurunya. 

Seiring dengan bertambahnya usia, 
sosok guru tetaplah menjadi fi gure 
idola yang tak tergantikan. Bagi anak 
guru aalah sosok yang paling pandai, 
yang tahu segalanya, yang 
memiliki beragam 

informasi. Hanya saat usia mereka 
beranjak dewasa, peran guru bertambah 
lagi sebagai teman.

Di usia sekolah menengah pertama, 
peran guru bertambah, disamping 
berperan sebagai pendidik, orang tua, 
kini guru juga berperan sebagai sahabat, 
seperti tempat hal mana murid tanpa 
merasa malu curhat pada gurunya 
tentang beberapa masalah, seputar 
remaja yang sedang di hadapi misalnya. 

Begitu besar arti guru dalam proses 
pembentukan karakter seorang anak 
dalam menapaki masa depannya, 
sampai seorang Andrea Hirata begitu 

Mencintai Siswa
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Ruang KS

terinspirasi dengan Bu Muslimah 
gurunya di Sekolah dasar yang begitu 
memotivasinya untuk selalu jadi yang 
terbaik. Atau,  Pak Balia, gurunya saat 
di SMA yang membuatnya begitu 
ingin pergi ke Paris, yang dikatakannya 
sebagai pusat ilmu dunia. 

Menjadi guru adalah sebuah profesi 
pilhan para nabi, semua nabi adalah 
pendidik, penyeru bagi umatnya. Dan, 
ilmu serta kebaikan yang disampaikan 
bila di laksanakan dengan sungguh-

sungguh oleh para muridnya pastilah 
akan menjadi pahala yang terus-

menerus mengalir sebagai amal 
jariyah yang pahalanya tak 
akan berhenti walaupun yang 
menyampaikannya telah tutup 
usia. 

Namun, menjadi guru 
yang di ridloi Allah Swt. dan di 
idolakan oleh para muridnya 

, tentu  bukan hal mudah, 
setidaknya memerlukan dua hal 
untuk mencapainya.  Pertama, 
mencintai profesi sebagai guru. 
Cinta adalah landasan utama 
dalam menjalankan segala 

sesuatu. Konsekuensinya, saat 
sudah memutuskan jalan hidup 

sebagai guru, mencintai profesi 
guru dengan penuh keikhlasan akan 
membuat guru menikmati hari-hari 
yang dilaluinya. Pada saat diri sendiri 
telah ikhlas menerima profesi yang 

telah di jalani, insya-Allah penerimaan 
itu akan membuat nyaman perasaan 
guru, dari situlah perasaan gembira 
dan nyaman itu akan memberi imbas 
pada perasaan senang saat mendidik 
murid-muridnya.  Dari perasaan senang 
itu suasana senang akan terjalin antara 
murid dan guru. 

Akan berbeda jika menjadi guru 
adalah suatu keterpaksaan, yang 
terjadi adalah perasaan terpaksa, 
kurang nyaman, tidak bisa menerima 
keadaan dirinya sebagai guru. 
Keterpaksaan itu dapat berimbas 
pada proses belajar mengajar.

Kedua, terus belajar. Tugas 
utama guru selain mengajar adalah 
belajar, ibarat sebuah teko, bila 
terus menerus menuangkan isi 
tanpa di isi kembali tentulah teko 
itu akan kosong, dan tidak akan 
mampu lagi mengeluarkan isinya. 

Kemuliaan Guru
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Agar terus dapat mengeluarkan isi 
untuk ditransfer kepada muridnya, 
satu-satunya cara adalah terus belajar. 
Dengan terus meningkatkan kualitas 
diri, guru akan semakin memiliki banyak 
pengetahuan. Guru yang memiliki 
banyak pengetahuan labih di sukai 
daripada guru yang seadanya. 

Menjadi guru adalah profesi 
yang layak disyukuri, sebagai profesi 
pewaris para nabi dan ladang pahala 
untuk mendapatkan amal jariyah 
yang kebaikannya terus akan mengalir 
meski kita telah menutup mata. Meski 
demikian, tetap perlu usaha yang 
sungguh-sunguh agar kebaikannya 
terus-menerus mengalir. Selamat hari 
guru, mudah-mudahan bertambah 
mulia. 

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. 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 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 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. 
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Sekarang Aku Suka Jeruk

Mereka lebih suka 
mengonsumsinya ketika 
telah diolah menjadi 
makanan atau minuman 

instan. Padahal telah banyak vitamin dari 
buah itu yang hilang  setelah berubah 
menjadi minuman olahan. Untuk 
mendukung tujuan tersebut, hari itu 
seluruh siswa dan guru memakai dress 
code oranye dan topi berhiaskan buah 
jeruk hasil kreasi sendiri.

Dengan tujuan untuk mengajak 
anak-anak menyukai buah sejak dini, 
Kelompok Bermain Al Falah mengajak 
36 siswanya dengan didampingi 6 
gurunya untuk mengenal berbagai 
olahan berbahan dasar buah jeruk yag di 
kemas dalam kegiatan bertema We Like 
Orange . Kegiatan itu dilaksanakan pada 
Desember 2010 di depan kelas KB Al 
Falah Surabaya. 

Untuk itu, suasana halaman sekolah 
di-setting layaknya stand-stand yang 
ada di pasar. Satu stand sebagai stand 
penjual jeruk, dan stand yang lain 
sebagai tempat berjualan aneka olahan 
makanan berbahan dasar jeruk seperti 

Kelompok pertama membuat 
pudding berbahan dasar jeruk. Dalam 
kelompok ini anak-anak diajak untuk 
mengupas jeruk dan memasukkannya 
ke dalam adonan agar-agar yang telah 
di buat. “Kegiatan mengupas jeruk ini  
bermanfaat untuk melatih motorik halus 
sekaligus menumbuhkan kesabaran 
bagaimana mengupas jeruk dengan baik 
tanpa menghancurkannya,” kata Ustdh. 
Aida Jasmine, pembimbing kelompok 
pembuat pudding jeruk. Tentu saja tak 
semua dapat mengupas jeruk dengan 
baik, tak sedikit hasil kupasan mereka 
yang rusak. “Susah ustadzah, soalnya 
buahnya kecil,” keluh Richello Ristyan 
sambil menunjukkan hasil kupasannya 
yang tidak utuh. 

Sementara di kelompok kedua 
membuat lemon tea. Anak-anak diajak 
mengamati perubahan warna dari teh 
yang berwarna coklat berubah menjadi 
coklat muda saat di tetesi jeruk nipis, 
tentu saja anak-anak menjadi takjub 
saat melihatnya. “Wiih! Warnanya jadi 
berubah, sekarang jadi terang,”  kata 
Amara Raya Asyahra, katanya takjub. 
Di kelompok tiga anak-anak diajak 
membuat jus jeruk.

Tentu saja bocah-bocah itu tampak 
antusias mengikuti kegiatan itu. Tak 
jarang hasil kupasan mereka telah lebih 
dulu dimakan sebelum diolah menjadi 
beberapa jenis makanan. “Harapan kami, 
anak-anak jadi menyukai buah-buahan 
yang banyak memberi manfaat bagi 
kesehatan mereka,” kata Siti Fauziah, 
S.Pd., Kepala Kelompok Bermain Al Falah 
Surabaya. “Di samping itu, kegiatan 
ini juga mengajarkan kepada mereka 
tentang proses pengolahan makanan 
dan minuman dari buah hingga menjadi 
bermacam-macam menu sehat,” 
sambungnya. Pada akhir acara anak-
anak diajak mewarnai gambar buah 
jeruk. (Zie). 

es jerman ( jeruk manis ), es leticia 
(lemon tea spesial ) dan bread fi re (roti 
selai jeruk ).

Di awal kegiatan anak-anak diajak 
mengenal manfaat buah jeruk bagi 
kesehatan tubuh manusia. Kegiatan itu 
dipandu oleh Ustdh. Suwaidah, salah 
seorang guru. Dijelaskan bahwa jeruk 
banyak mengandung vitamin C, dan 
bermanfaat untuk menyembuhkan 
beberapa penyakit seperti demam 
dan  batuk.  Selain itu juga dikenalkan 
dengan berbagai macam jenis jeruk 
seperti jeruk nipis, jeruk peras, dan 
sebagainya. ”Aku juga pernah waktu 
batuk minum jeruk sama kecap,” kata 
Bima Anugerah Putra, siswa kelompok 
Rahim saat mendengarkan penjelasan 
gurunya. 

Setelah itu anak-anak diajak bermain 
peran membeli buah jeruk di salah satu 
stand yang di sediakan, masing-masing 
anak membawa uang imitasi sebagai 
alat melakukan proses jual beli. Masing-
masing anak membeli tiga buah jeruk. 
Setelah itu mereka di bagi dalam 3 
kelompok.

Kiprah KB-TK

Sekarang ini tampaknya tidak banyak anak yang suka buah-buahan meski  sebenarnya mengandung 
banyak vitamin. Seringkali mereka menolak ketika diajak mengonsumsinya. Berbagai alasan 
mereka kemukakan untuk menolaknya, seperti nggak enak, kecut, pahit, dan lain sebagainya. 

Gemar Makan Buah
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Kegiatan itu dilaksanakan untuk 
memperingati hari pahlawan.
Kegiatan yang bertema Terima Kasih 
Pejuang itu dilaksanakan di halaman 

PG-TK Al Falah. Pada hari itu seluruh siswa dan 
guru memakai baju bertema perjuangan. Berbagai 
atribut pun mereka gunakan. Ada yang memakai 
baju tentara, dokter, suster, dan sebagainya. 

Kegiatan diawali dengan cerita oleh Uatadzah 
Sri Suharti tentang sejarah perjuangan arek-arek 
Suroboyo yang dikomandani Bung Tomo dalam 
mengusir penjajahan Inggris. Setelah itu anak-
anak diajak bersama-sama menyanyikan lagu 
kebangsaan Indonesia Raya dan lagu Gebyar-
gebyar karya Gombloh. Saat menyanyikan lagu 
Indonesia raya, anak-anak tampak bersemangat. 

Setelah itu tiap-tiap kelas di bagi menjadi dua 
kelompok, 69 siswa kelompok A dilibatkan untuk 
membuat bendera dengan teknik menempel 
mozaik warna merah dan putih di atas kertas 
karton menjadi bentuk bendera merah putih. 

Sementara kelompok B  yang berjumlah 64 
di bagi menjadi 4 kelompok, tiap-tiap kelompok 
berisikan 3 orang yang bekerja sama dalam 
menempel puzzle gambar pahlawan kemerdekaan, 
seperti Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, dan 
Cut Nyak Dien. Tak banyak kesulitan yang dialami 

Mengenalkan Anak dengan Pahlawan, 
dengan Puzzle pun Oke
Tak banyak anak 

yang kenal potret 
wajah pahlawannya 
yang berjasa dalam 

memperjuangkan 
kemerdekaan 

Indonesia. Untuk 
membuat mereka 

tahu akan hal itu, 
KB-TK Al Falah 

mengajak para 
siswanya mengenal 

wajah para pahlawan 
melalui permainan 

puzzle.

anak-anak dalam memyelesaikan kegiatan 
itu, maklum, di depan mereka juga telah 
tersedia gambar-gambar pahlawan 
trsebut dalam bentuk utuh. 

Selain itu, tiap-tiap kelas juga 
mengirimkan perwakilannya untuk 
menyusun puzzle raksasa berukuran 
2x2 meter bergambar Bung Tomo. 
Dengan melihat contoh yang sudah 
di sediakan, anak-anak tidak kesulitan 
menyelesaikan puzzle raksasa itu. “Aku 
bisa menyelasaikannya, soalnya ada 
contohnya, “ kata Ahmad Arya Kartarajasa, 
siswa TK B2. 

Selesai bermain puzzle dan mozaik, 
anak-anak di ajak berpawai mengelilingi 
seputar jalan Siak sambil membawa poster 
pahlawan yang telah dibuatnya. “Harapan 
kami, anak-anak dapat mengenal wajah 
para pahlwannya dengan cara yang 
menyenangkan yaitu melalui permaianan, 
sehingga mereka tidak asing dengan 
pahlawan yang berjasa bagi kemerdekaan 
negeri ini,” kata Siti Fauziah, S.Pd., Kepala 
KB-TK Al Falah. Sementara itu anak-anak 
pun tampak senang dengan busana 
perjuangan yang mereka kenakan.  ( zhie ) 

Mengenal 
Pahlawan Sejak 

Dini
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Kiprah KB-TK

Kegiatan yang di rangkai 
dengan gebyar manasik 
haji cilik itu di laksanakan 
di lapangan Marinir Jl. 

Bogowonto Surabaya. Dari Sekolah 
mereka yag terletak di jalan Siak anak 
–anak berangkat menggunakan kereta 
kelinci. Sepanjang perjalanan menuju 
lapangan anak-anak tampak antusias 
dan gembira sambil tak henti-hentinya 
mengucap talbiyah. 

Sesampai di lapangan Bogowonto 
anak-anak melakukan wukuf terlebih 

Membiasakan Sejak Dini 
Sikap Gemar Berkorban 

Membiasakan anak-anak mau 

berkurban sejak dini di antaranya 

melalui kegiatan lomba infak 

kurban antar kelas. Dengan tema 

Ayo Berkurban KB-TK Al Falah 

Surabaya mengajak 175 siswanya 

untuk beerlomba memperbanyak 

infak untuk dibelikan kambing 

kurban. 

dahulu. Setelah mendengarkan 
khutbah wukuf yang disampaikan 
oleh Ustadzah Sahada Sri Winarti, 
anak-anak mulai melakukan tawaf, 
yaitu gerakan mengelilingi Ka’bah 
sebanyak 7 kali putaran.

Setelah itu mereka melakikan 
sa’i yaitu melakukan lari-lari kecil 
antara Bukit Shafa dan Marwa.  
Saking bersemangatnya, anak-anak 
seperti tak mampu memperlambat 
larinya. “Susah kalau larinya pelan,” 
kata Azzalini Bara Iftikar, Siswa TK A3 
bersemangat.

Setelah sa’i siswa diajak untuk 
mengambil batu sebanyak 21 untuk 
dilemparkan pada 3 buah tugu. 
Kegiatan ini di sebut melempar 
jumroh sebagai simbol pelemparan 
pada setan si penggoda manusia. 

Lalu  anak-anak diajak minum air 
mineral yang diibaratkan sebagai air 
zam-zam. Kegaiatan diakhiri dengan 
tahallul, yaitu memotong rambut 
sebagai pertanda berakhirnya 
seluruh rangkaian kegaiatan manasik 
haji cilik.

Setelah itu anak-anak diajak 
menghitung hasil celengan kurban yang 
telah mereka kumpulkan selama kurang 
lebih 3 pekan. Beragam kotak infak dari 
tiap-tiap kelas ada. Mulai yang berbentuk 
Ka’bah sampai yang berbentuk kambing. 
Terkumpul dana Rp3.665.600,00 lalu 
uang tersebut langsung dibelikan 3 ekor 
kambing. 

Anak-anak pun tampak berebut 
memegang kambing hasil tabungan 
kurban mereka. “Aku tiap hari infak 
buat beli kambing kurban,” kata 
Ammar Muhammad Rafi f siswa TK B1 
bersemangat. Kambing-kambing itu pun 
kemudian diberi kalung bertuliskan Aku 
Siap dikurbankan.

“Harapan kami, anak-anak terbiasa 
berbagi sejak dini, dengan kegaiatan 
lomba infak kurban ini, anak-anak akan 
bersemangat dalam mengumpulkan infak 
untuk dibelikan hewan kurban,”  kata Siti 
Fauziah, S.Pd., kepala KB-TK Al Falah. 

Sementara itu pemenang juara I 
lomba infak kurban adalah kelompok B2, 
juara II KB, juara III A1, Juara IV B1, Juara V 
A3, juara VI A2 dan juara VII B3. ( zhie )

Gemar Berkurban
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Penggalan puisi  di atas 
dibacakan dengan penuh 
perasaan oleh Izzah Faiq 
Putri Madani dan Nisrina 

Fitrianti Wicaksono, siswa TK B2. Mereka 
membacakannya secara bergantian  
bait demi bait puisi di hadapan para 
siswa KB-TK Al Falah. Bertempat di 
halaman sekolah, bocah-bocah cilik itu 
mendengarkan dengan seksama  puisi 
yang di bacakan oleh teman mereka  
sebagai tanda duka cita anak-anak serta 
guru-gurunya. Dress code khusus tanda 
berduka juga dikenakannya. 

Acara yang bertemakan Pray for 
Indonesia itu diadakan sebagai upaya 

Si Kecil pun Shalat Ghaib, 
Berdoa, dan Menyumbang

Gunung merapi tadi malam meletus kembali
mengeluarkan semburan awan panasnya
Wedus Gembel, begitu masyarakat biasa menyebutnya
Begitu panasnya, membakar semua yang dilaluinya
Semua hancur terbakar, tertutup debu panas yang begitu tebal
Termasuk mbah Maridjan yang wafat di sapu awan panasnya

Ya Allah, ya Robbi..Tuhan yang maha pengasih…
Begitu banyak musibah yang kini melanda negeri tercinta ini
Silih berganti seakan tak berhenti, Wasior, Mentawai dan di susul Merapi
Begitu banyak korban berjatuhan, Kesedihan yang begitu memilukan
Maaf kan kami jika semua ini terjadi karena kekhilafan kami
Ampuni kami jika bencana ini karena kami lalai menjaga alam ini

menumbuhkan empati sejak dini pada 
anak-anak atas musibah yang sedang 
dialami saudara-saudara mereka di 
belahan negeri Indonesia, seperti yang 
terjadi di pulau Mentawai dan Gunung 
Merapi. 

Kegiatan diawali dengan 
pembacaan ayat suci Al Qur-an surat 
Ar Ruum ayat 41 yang di bawakan oleh 
Ustadzah Aslihatul hayati, S.Ag.  Ayat 
yang tersebut menerangkan bahwa 
kebanyakan kerusakan yang terjadi di 
muka bumi ini disebabkan oleh tingkah 
polah manusia yang tidak mampu 
menjaga kelestarian alam.  

Setelah itu di terangkan kepada 

anak-anak tentang musibah apa 
yang sedang terjadi di Indonesia, 
dengan menggunakan papan peraga 
berukuran 1.5 x 1.5 meter yang 
bergambar gunung merapi dan foto 
udara pulau mentawai yang tersapu 
gelombang tsunami. 

Setelah pembacaan puisi dan doa 
berjudul Doa Kami untukmu Indonesia,  
anak-anak di ajak untuk melaksanakan 
salat ghaib, yaitu salat dua rakaat yang 
bertujuan mendoakan para korban 
yang telah wafat dalam musibah 
bencana tersebut. Setelah salat, anak-
anak bersama para guru pembimbing 
membaca surat Al Fatihah bersama-
sama.

Usai shalat ghaib anak-anak dengan 
tertib berbaris mengelilingi miniature 
Merapi yang terbuat dari kurungan 
dan alat pengukus dari bambu yang 
dibungkus kertas dan kapas sebagai 
pengambaran dari asap merapi. 
Mimiatur tersebut berfungsi sebagai 
tempat anak-anak mengumpulkan 
dana untuk disumbangkan pada 
korban gempa. “Tadi aku bawa uang 
dari mama buat di sumbangkan ke 
teman-temanku yang di Gunung 
Merapi,” kata Atallah Rajendra 
Wiryawan, saat memasukkan uang 
infaknya pada miniatur gunung merapi 
itu. 

Seluruh dana yang terkumpul 
hari itu berjumlah Rp. 3.777.000,00, 
di serahkan kepada Yayasan Dana 
Sosial Al Falah (YDSF), selanjutnya 
akan diserahkan kepada para 
korban. “Semoga dengan kegiatan 
ini anak-anak tahu bagaimana cara 
mendoakan orang yang telah wafat 
yang tempatnya berjauhan dengan 
kita,” kata Siti Fauziah, S.Pd.,  kepala 
KB-TK Al Falah menerangkan tujuan 
kegiatan Pray for Indonesia itu. “Selain 
itu, mereka juga dapat berlatih untuk 
peduli pada penderitaan saudara 
mereka yang tertimpa musibah,” 
sambungnya. ( zhie ) 

Shalat Ghaib
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menuliskan satu sifat baik yang akan lakukan, 
seperti Aku mau rajin mengaji, Aku lebih sayang 
teman, Aku Patuh mama, Aku patuh ustadzah, 
dan masih banyak lagi keinginan baik yang 
akan mereka lakukan pada tahun mendatang. 

Sementara untuk siswa Kelompok Bermain 
dan Kelompok A, mereka menggambarkan diri 
mereka, dengan simbol orang dengan wajah 
tersenyum, sebagai lambang optimisme dan 
semangat  dalam menyambut tahun baru. 
Tentu saja gambar yang mereka goreskan 
bermacam-macam. Bilal Al Farisi Marpaung 
misalnya, gambar yang digoreskannya tampak 
tidak memiliki kaki, saat ditanya Ustadzah 
Rizha Umaroch, dengan tegas Bilal menjawab, 
“ ini aku lagi duduk, berdoa, jadi kakinya nggak 
kelihatan.”

Setelah bentangan kain itu selesai di 
gambari dan ditulisi dengan  kebaikan yang 
akan mereka lakukan, saatnya kain itu di 
terbangkan dengan balon. Dengan diiringi 
lantunan shalawat, anak-anak menerbangkan 
bersama-sama ikrar kebaikan yang telah 
mereka tuliskan. 

Kegiatan diakhiri dengan pawai Muharram, 
dengan busana putih, anak-anak dan para 
guru berjalan sambil membawa tulisan sifat-
sifat baik yang menjadi harapan mereka. Selain 
itu, mereka juga membawa miniatur onta mini 
sebagai pengingat bahwa Muharram diawali di 
kota Madinah, pawai itu melewati rute Jl. Siak-
Kampar-Cisedane-Komering-Siak. 

Pawai dibagi menjadi dua kelompok, 
kelompok B berperan sebagai kelompok 
Anshor atau penghuni kota Madinah, dan 
kelompok A sebagai kelompok Muhajirin 
atau  penduduk Mekkah yang berhijrah 
ke kota Madinah. Sesampai di sekolah 
yang di ibaratkan sebagai kota Madinah, 
siswa kelompok B menyambut kedatangan 
adik-adiknya dengan iringan musik 
hadrah dilengkapi dengan salawat nabi. 
Tampak begitu bersemangat anak-anak 
menyayikannya. “Ini kayak yang sering ada di 
masjid dekat rumahku, jadi aku sudah hapal,“ 
kata Bima Anugerah Putra, siswa B1.

Anak-anak kelompok A tampak gembira 
disambut dengan sambutan musik hadrah 
dan iringan salawat dari siswa kelompok B. 
“Jadi ilang capeknya,” kata Assiddiq Ramadhan, 
siswa A1. “Harapan kami, anak tahu bahwa 
besok adalah tahun baru dalam kalender 
Hijriyah,” kata Siti Fauziah, S.Pd., kepala KB-TK 
Al Falah, menjelaskan tujuan kegiatan tersebut. 
“Disamping itu, kami tanamkan pada mereka, 
tahun depan harus lebih baik daripada tahun 
ini,” sambungnya. (Zie)

Kiprah KB-TK

Tahun Baru,
Tekad Baru

Menyambut tahun baru bisa dilakukan dengan banyak 
hal yang berguna. Seperti yang dilakukan KB-TK Al Falah 
Surabaya, dalam menyambut tahun baru 1 Muharram 
1432, mereka menggelar kegiatan  bertema Let’s to be 
Better.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di halaman sekolah pada 
hari Senin, 6 Desember 2010. Melibatkan 170 siswa 
dengan didampingi 17 guru, kegiatan di mulai dengan 
penyampaian cerita yang dipandu oleh Ustadzah Hilmi 

Hikmawati tentang asal mula tahun baru Hijriyah. Bagaimana kisah 
nabi berhijrah dari kota Mekah ke Madinah, dan bagaiamana sambutan 
masyarakat Madinah dalam menerima kedatangan Nabi Muhammad 
Saw? 

Selanjutnya, di atas bentangan kain putih sepanjang 6 meter para 
siswa kelompok B diajak untuk menuliskan harapan mereka. Setiap anak 

Menyambut Tahun Baru
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Mie terbuat dari 
campuran sayur 
tersebut sebenarnya 
sudah ada sejak lama. 

Tetapi, popularitasnya tersisihkan oleh 
kehadiran mie instan yang dapat dengan 
mudah disajikan. Sehingga bocah usia 
taman kanak-kanak pun bisa membuat 
sendiri.

“Dan ketika kemudian dari sumber-
sumber informasi yang ada ternyata mie 
instant mengandung bahan berbahaya 
untuk kesehatan tubuh manusia, maka 
mie berbahan sayur-mayur mulai kembali 
menjadi pilihan,” ujar Siti Fauziah, S.Pd,,  
Kepala KB-TK Al Falah Surabaya.

Masak Mie Sayur, Yuk!
Maraknya kabar tentang mie instan yang mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan 
tubuh manusia, pada Rabu (13/10), siswa KB-TK Al Falah Surabaya diperkenalkan dengan 
mie yang terbuat dari sayur.

Sejumlah 175 siswa yang terdiri 
dari siswa KB-TK, secara bersama-
sama membuat mie berbahan sayur-
mayur, mulai dari proses pembuatan 
bahan dasar sampai menjadi mie dan 
kemudian diolah menjadi sajian siap 
santap.

Kepada para siswa diperkenalkan 
bahan dasar mie yang terbuat dari 
tepung terigu, kemudian ditambahkan 
sayur-mayur yang sebelumnya diblender 
sehingga menjadi bahan pewarna alami 
untuk mie.

“Selain aktivitas ini merupakan 
puncak pembelajaran bertema 
makanan, juga sebagai bagian untuk 

memperkenalkan kepada anak-anak 
tentang mie berbahan sayur sebagai 
pengganti mie instant yang selama ini 
sudah mereka kenal,” tambah Muhayatin, 
ketua pelaksana kegiatan special day 
tersebut disela-sela kegiatan.

Karena menggunakan bahan 
pewara tebuat dari sayur bayam, mie 
buatan tangan dengan bahan sayur 
tersebut berwarna hijau gelap. “Tetapi, 
setelah diolah dan ditambah dengan 
daging ayam, telor dan sosis serta 
bumbu-bumbu, rasa dan aromanya 
sama enaknya dengan mie instant,” kata 
Ubaidillah Nail Razan, siswa B1 TK Al 
Falah Surabaya.(zhie ) 

Memasak Mie Sayur
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Kiprah SD

Diantara kegiatan mereka 
adalah  pengkondisian 
awal. Dalam kegiatan 
itu mereka diajak untuk 

berperan aktif dalam game-game. 
Misalnya game tupai dan pohon. Dalam 
permainan ini siswa diajak untuk 
mencari teman secepat mungkin dan 
berganti-ganti. Sehingga, dengan 
begitu mereka dituntut untuk mudah 
beradaptasi dan cepat tanggap 
terhadap perintah. 

Permainan lain yang menuntun 
peserta untuk  belajar mengurai 
permasalahan dan mencari solusi adalah 
membuat lingkaran. Setelah itu semua 
tangan peserta dalam lingkaran tersebut 
mengumpulkan  tangannya menjadi 
satu. Semua tangan tersebut diacak satu 
sama lain. Tangan kanan memegang 
tangan kiri temannya. Dengan begitu 

semua tangan terbelit satu sama lain. Nah, 
bagaimana ya menjadikan tangan-tangan 
yang terbelit tadi menjadi satu lingkaran 
besar?

Dalam kehidupan sehari-hari, kita 
semuanya dituntut untuk mampu 
menyelesaikan permasalahan-
permasalahan kehidupan. Demikian 
juga dengan anak-anak yang kelak akan 
menjadi dewasa. Ketrampilan-ketrampilan 
hidup yang mereka butuhkan, itulah yang 
harus  diantisipasi dan dipersiapkan sedini 
mungkin. 

Kegiatan-kegiatan lain dalam training 
dan motivasi ini tidak meninggalkan fi losofi  
hidup di dalamnya. Seperti magic hole, get 
trust, blind web dan sebagainya. Di dalamnya 
terkandung bagaimana menumbuhkan 
mental juang,tanggung jawab, sportivitas, 
manajemen waktu, percaya diri dan 
mengenal jati diri di hadapan Allah Swt.

Dua sesi terakhir adalah yang 
paling ditunggu-tunggu oleh peserta 
training dan motivasi. Apa itu? Rafting. 
Meski kelihatannya bermain-main 
dengan air, kegiatan itu mengandung 
pembelajaran juga. Para siswa dilatih 
untuk berani, bertanggung jawab serta 
bekerjasama. Mereka harus meloncat 
ke air dengan penuh keberanian, 
saling menolong sesama teman saat 
perjalanan, toleransi, dan bertanggung 
jawab terhadap tugas masing-masing. 
Setelah itu semua peserta mengikuti 
renungan dan refl eksi atas kegiatan 
yang telah berjalan selama dua hari 
itu. Di atas semua itu, yang tidak 
kalah pentingnya adalah bagaimana 
mempersiapkan generasi muda 
untuk siap menjadi manusia yang 
bermanfaat bagi agama, bangsa, dan 
negara. Semoga! (Izzaty) 

Mempersiapkan Generasi 
dengan  Outbound Salah Satunya
Era globalisasi menuntut tiap individu untuk siap mengikuti perkembangan zaman. Individu yang siap pakai adalah 
mereka  yang dapat berkomunikasi, mampu bekerjasama, mandiri, dan  mudah beradaptasi. Hal-hal tersebut adalah 
di antara  yang  dipersiapkan oleh SD Al Falah untuk para siswanya. Misalnya dengan kegiatan training dan motivasi.

Out Bound Arung Jeram
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Sebagai seorang muslim, menanamkan nilai-nili 
Islam sejak dini memang diperlukan. Bukan 
sekedar menambah pengetahuan tapi juga untuk 
mempertebal rasa keimanan. Itulah sebabnya, 

siswa yang biasa dipanggil Nizzar ini segaja dipilihkan 
Kelompok Persiapan (KP) Al Falah yang memiliki konsep 
itu. 

“Pembelajarannnya juga menyenangkan dan kreatif,” 
katanya. Orang tuanya juga mendukung penuh agar 
putra kesayangannya dapat menimba ilmu di lembaga 
pendidikan yang telah meraih sertifikat ISO tersebut.

“Semoga Nizzar bisa menjadi apa yang dia inginkan 
sesuai dengan landasan Islam,” harap ibunya.

Putra pertama dari pasangan Pak Nadir Abdurrahman 
Bakrisuk dan Bu Sujarwati ini paling suka kegiatan 
membaca. Bagi siswa yang gemar makanan telur dan 
pizza ini, membaca sangat dibutuhkan oleh siapa pun 
untuk memperluas ilmu pengetahuan. Tak heran jika ia 
kerap pergi ke toko buku untuk mencari beragam koleksi. 

Terkadang, ia juga meminta orang tuanya untuk 
membacakan cerita yang menarik. “Cerita sama mama,” 

Gemar mengaji

Nizzar Nadir Bakrisuk

Gantunganlah cita-citamu setinggi langit, begitulah kata mutiara yang 
dilontarkan siswa yang lahir di Pasuruan 10 Oktober 2005 ini. Dengan 
tegas siswa yang masih duduk di TK ini bercita-cita ingin menjadi 
aparat.

”Ingin jadi polisi,” katanya. Pengakuan itu tampaknya cocok dengan profilnya, 
fisik yang kuat dan kepribadiannya yang tangkas. Bagaimana agar cita-citanya 
bisa diraih? Tentu saja dengan belajar. Bukan sekedar ilmu pengetahuan umum 
tapi juga ilmu agama. Selain itu harus didukung dengan doa. ”Tiada hari tanpa 
doa,” ujarnya.

Di waktu-waktu senggang, Rama, begitu dia biasa dipanggil, gemar 
meluangkan diri untuk pergi bersama orang tua keluar kota. Waktu bersama 
keluarga sangat berharga sehingga harus dimanfaatkan sebaik mungkin. 
Terkadang, siswa yang gemar ayam goreng ini diajak bermain dan berenang di 
berbagai tempat wisata di Indonesia. Bukan bukan sekedar rekreasi tapi juga 
untuk mengetahui lebih jauh tentang khasanah alam bangsa Indonesia yang 
berlimpah. 

Putra pertama dari pasangan Pak Bambang Suprijadi dengan Bu Rohmatul 
Hikmah ini diharapkan dapat menjadi anak yang saleh. Untuk itu pendidikan 
berbasis agama harus ditanamkan sejak dini, termasuk dengan memberinya 
pendidikan di sekolah yang berbasis ke-Islaman yang mampu menyeimbangkan 
intelektual dan moral serta mengembangkan potensi siswa secara optimal. 

Image bahwa Al Falah sekolah yang bermutu diyakini oleh orang tua siswa 
yang punya hobi bersepeda ini. ”Sekolah di Al Falah dapat membentuk anak 
yang disiplin dan berakhlak mulia,” ungkap sang ayah. (Abdillah)  

 
Nur Rendra Izha Pratama Ramadan

Ingin Jadi Polisi

akunya. Selain membaca bacaan umum, siswa kelas Malik yang 
mengidolakan Nabi Muhammad ini sengaja meluangkan waktu 
untuk membaca aya-ayat suci Al Quraan. 

Bagi orang tuanya, sebagai muslim, membaca Al Quran 
merupakan sebuah kewajiban yang harus ditanamkan sejak 
dini agar kelak menjadi orang beriman yang bermanfaat bagi 
masyarakat. ”Kegiatan selain sekolah biasanya untuk mengaji,” 
ungkapnya. 

Jika sudah besar mau jadi apa? Ketika ditanyakan hal itu, 
dengan yakin Nizar menjawab, ”Ingin jadi dokter.” Mudah-mudahan 
Allah Swt. mengabulkan cita-citamu, Nak. Amin. (Abdillah)

Si
ap

a D
ia
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Kegagalan adalah pelajaran atau hikmah. Itulah semboyan yang melekat dibenak 
siswa kelas II yang tinggal di Taman Pondok Jati, sepanjang Siodarjo ini. Baginya 
kesuksesan bisa diraih dengan pantang menyerah. Tak heran jika siswa yang lahir di 
Semarang, 17 Januari 1999 ini selalu sukses meraih prestasi yang diinginkan. 

Beberapa predikat juara lomba berhasil disabetnya. Seperti, Juara III lomba 
mewarna, juara II lomba cerdas cermat, lomba group dan drama daerah, maupun 
lomba fotografi  jurnalislistik. 

Bagaimana dengan waktu santainya? Siswa yang senang pergi ke toko buku dan 
traveling ini biasa meluangkan waktu santai dengan melakukan kegiatan belajar. ”Les 
di bimbingan belajar dan mengaji,” akunya.

Putra kedua dari tiga bersaudara pasangan Drh. Mulat Widyono dengan Tatik 
Mundiani, S.E. tersebut berterus terang jika sekolah Al Falah pilihanya merupakan 
sekolah yang memberinya banyak ilmu untuk terus meningkatkan kemampuan diri. 
Dengan bersekolah di Al Falah prestasi, baik akademik maupun non-akademik kerap 
disandangnya Hal ini tidak bisa dipungkiri sebab banyak prestasi akademik yang 
ditelurkan siswa di lingkungan sekolah Al Falah dari waktu ke waktu.

 ”Karena kualitas sekolah yang bagus dan banyak pelajaran tentang keagamaan,” 
ungkap siswa yang bercita-cita menjadi ahli gizi dan polwan ini serius.

Alasan itu juga yang mendasari orang tua siswa yang berhobi berenang dan 
bermain bulu tangkis ini untuk menjadikan Al Falah sebagai pilihan agar dapat 
menuntut ilmu lebih optimal.

”Membekali anak dengan pendidikan Islam sejak dini, agar ananda berperilaku 
Islami dalam kehidupan sehari-hari,” ungkap sang ayah.

 

Membaca adalah aktivitas yang menyenangkan. 
Tidak sesusah berlari atau memanjat pohon. Hanya 
duduk dengan sambil bolak balik halaman, ribuan 
informasi sudah terserap. Dengan sering membaca, 
orang mengembangkan kemampuannya; baik 
untuk mendapat dan memproses ilmu pengetahuan 
maupun untuk mempelajari berbagai disiplin ilmu.

Itulah aktivitas yang digemar siswa kelas 
VI A SD Al Falah Surabaya yang suka pizza dan 

bakso ini. ”Dengan membaca akan menambah 
pengetahuan,” tukasanya. Contoh orang yang 

sukses karena hobi membaca sudah banyak 
buktinya, seperti Thomas Alfa Edison, 

Oprah Winfrey, dan masih banyak lagi. 
Membaca buku memang sumber ilmu, 

buku juga ibarat guru yang tak pernah 
berharap pamrih. 

”Kalau waktu senggang saya 
gunakan untuk membaca buku 
tentang petualangan selain 
olahraga renang dan sepakbola,” 
tambahnya.

Di sekolah, siswa yang lahir di surabaya 2 
juli 1998 ini paling senang pelajaran IPA. Untuk 
menambah pengetahuan, siswa yang biasa di 
panggil Itsar ini juga ikut belajar di tempat lain 
terutama bahasa Inggris. Baginya, bahasa Inggris 
adalah bahasa kedua setelah bahasa Indonesia 
yang harus dikuasai. Apalagi imperialisme bahasa 
telah menggurita di berbagai sektor informal 
kehidupan. Bukan hanya di bidang pendidikan, tapi 
juga merambah di sektor ekonomi maupun sosial.

Putra kedua dari tiga bersaudara pasangan 
Pak Hamid Machmud dengan Bu Yayuk Rosidah 
ini bercita-cita menjadi insinyur. “Saya ingin jadi 
insinyur pertanian,” katanya.  

Lalu bagaimana dengan dengan orang 
tuanya? Mereka juga memiliki harapan yang 
amat mulia. Orang tua siswa yang mengidolakan 
Habibie ini ingin Itsar menjadi putra yang saleh 
dan berprestasi. ”Semoga Itsar menjadi anak yang 
berakhlak mulia, cerdas, berbakti kepada orang tua, 
dan berguna bagi sesama.” Semoga sukses. Amin. 
(Abdillah)

Kegagalan adalah pelajaran atau hikmah. Itulah semboyan yang melekat dibenak 

Mengambil Hikmah
dari Kegagalan

Azzahra Rizki Ramadhan

Suka Membaca

Muhammad Itsar

Si
ap
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ia
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Siswa yang lahir tahun 20 desember 1996 ini memiliki misi mulia 
untuk menjadikan teman-temannya sebagai muslim yang peduli kepada 
masjid. Seperti diketahui,  anak muda zaman sekarang kurang memiliki 
apresiasi terhadap kelangsungan masjid. Padahal di zaman Nabi Saw. 
masjid menjadi sentral umat Islam dalam mengembangkan diri, bukan 
sekedar tempat shalat. Tak heran jika Nabi Saw. mengatakan kepada 
sahabatnya,  ”Jika kamu melihat orang rajin mendatangi masjid, maka 
persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman.” (HR. Ahmad dan Tirmidzi).

Setelah melalui berbagai seleksi yang cukup ketat, siswa kelas VIII 
suka pelajaran biologi dan fisika ini menjadi salah satu pengurus puncak 
di mushala SMP Al Falah Deltasari. ”Tahun 2010/2011 ini saya mendapat 
amanah sebagai ketua remas, semoga bisa menjalankan program-
program dengan baik,” ungkapnya.

Putra ketiga dari tiga bersaudara pasangan Dr. Puguh Prijonggo, Sp.B. 
dengan Dr. Erna Hidayati M. Kes. ini sudah terbiasa dengan kegiatan 
ibadah di rumah, lebih-lebih di sekolah. Tak heran jika menjadi pengurus 
remas merupakan salah satu dari keinginannya. ”Kalau waktu senggang 
saya biasa baca Al Quran dan membantu orang tua,” pungkasnya.

Itulah sebabnya orang tua Ayub mempercayakan anaknya kepada 
sekolah Al Falah untuk menimba ilmu karena konsep pendidikannya yang  
sesuai dengan nilai-nilai Al Quran. Setiap orang pasti ingin hidupnya 
sukses baik dunia maupun akhirat. Namun, kesuksesan itu harus 

Sudah banyak yang mengetahui jika siswa 
kelas VIII kelahiran Jember 23 November 
1996 ini adalah sosok yang akrab dengan 
teman-temannya. Bagaimana tidak, dengan 
kepandaiannya bersosialisasi, Fathur, begitu 
namanya biasa dipanggil, mendapat banyak 
simpati dan dukungan saat mengikuti seleksi 
pemilihan ketua OSIS periode 2010-2011. Tentu 
kegiatannya kini semakin padat. 

Di samping terus mempelajari materi 
pelajaran di kelas, dia juga  berkonsentrasi 
untuk mengembangkan kegiatan di sekolah. 
Belum lagi kegiatan yang diikutinya di luar 
sekolah yang menuntutnya untuk pandai-
pandai mengatur waktu.  

Bagaimana dengan waktu senggangnya? 
Ketika ditanya hal itu, siswa yang berhobi main 
sepak bola ini menjawab dengan ramah, “Saya 
biasanya membaca buku. Yang paling saya 
gemari adalah membaca buku sejarah.” 

Membaca memang menjadi sarana untuk 
membuka cakrawala dunia. Jargon ini menjadi 
pedoman bagi siapa saja yang ingin maju. 

“Dokter yang Baik Hati
& Amanah

Muhammad Ayubi Nur Prinanto
Ketua Remas SMP Al Falah Deltasari 2010-2011

ditempuh dengan jalan yang selaras dengan 
nilai-nilai moral dan agama. ”Karena Al Falah 
menerapkan sistem pendidikan Islami. Semoga 
Ayub menjadi anak yang saleh,” harap sang ayah. 

 Lalu kalau besar mau jadi apa? Ketika 
pertanyaan itu meluncur, siswa yang berhobi 
main basket dan futsal ini berkeinginan menjadi 
dokter. ”Dokter yang baik  hati dan amanah,” 
ungkapnya.   

Jadi Arsitek

Fathurrahman Geigy Haryatuna
Ketua OSIS Al Falah Deltasari 2010-2011

Hanya dengan membaca, ratusan bahkan 
ribuan informasi bisa diketahui dengan 
mudah. Hanya duduk sambil membolak 
balik halaman, ratusan informasi dapat 
diserap otak. Ilmu pun bertambah banyak

Mengenai pelajaran favoritnya, putra 
pertama dari dua bersaudara pasangan 
Letkol Ir. Syaiful Bachri dengan Ny. Yuri 
Irawati, S.H. ini sangat menyukai pelajaran 
matematika. Karena itu pula siswa yang 
gemar nasi goreng ini bercita cita jadi 
arsitek. Siswa kelas VIII-1 ini  juga tidak 
menampik jika Al Falah, tempatnya 
menuntut ilmu, juga membantu dalam 
mewujudkan cita-citanya itu. Apalagi 
di Al Falah beberapa tahun terakhir ini 
sudah dicanangkan sebagai RSBI yang 
menggunakan bahasa Inggris sebagai 
bahasa pengantar dalam kegiatan 
pembelajaran.

“Karena sekolah Al Falah membentuk 
pribadi yang tegas, disiplin, mandiri dan 
berakhlak baik,” ungkapnya. 
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Selain memiliki pendidikan 
agama yang optimal, sekolah 
Al Falah juga mempunyai 
pendidikan akademik yang 

menunjang. Hal itulah yang membuat 
pilihan kami jatuh ke Al Falah. Karena 
memang yang kami harap adalah 
anak-anak tidak hanya tumbuh sebagai 
manusia yang beriman, tapi juga 
berbudi dan bermanfaat bagi yang lain.
Selain itu, kami senang karena jarak 
antara rumah dan sekolah tidak terlalu 
jauh.

Dalam keseharian, kami ingin selalu 
mendukung segala hal yang telah 
didapat di sekolah. Misalnya dengan 
mengulang kembali materi di sekolah 
atau membuat ringkasan di rumah. 
Atau, juga memberikan penekanan 
pada akhlak keseharian anak-anak. 
Dengan begitu, kami berharap apa yang 
ditanamkan di sekolah bisa melekat 
pada jiwa anak-anak kami baik dari segi 
keilmuan ataupun akhlak.

Sedangkan untuk menanamkan 
kedisiplinan dan kemandirian, kami 
selalu mengikutsertakan anak-anak. 
Bisa dengan cara mereka belajar untuk 
merawat dan menjaga barang pribadi. 
Sebagai contoh, anak-anak dilatih untuk 

membereskan mainan dan barang 
pribadi mereka. Atau juga kami paling 
senang untuk mengikutsertakan anak-
anak dalam camping. Menurut kami, 
dengan camping anak akan bisa belajar 
mandiri. Bagaimana tidak? Dia dituntut 
untuk mempersiapkan bekal sendiri, 
makan, mandi dan melakukan aktivitas 
lain sesuai dengan jadwal.

Dalam mengembangkan kreativitas, 
minat dan bakat anak kami berusaha 
untuk mendukung dan mengarahkan 
semua minat yang dimiliki anak. 
Sekarang ini anak-anak kami sedang 
tertarik dan berbakat di dunia musik 
yakni drum dan piano. Bahkan, mereka 
sudah membentuk grup band 3 
Bersaudara. Selain musik, anak pertama 
kami juga gemar menggambar. Salah 
satunya adalah menggambar di 
komputer dengan merangkai sebuah 
cerita narasi dengan latar gambar-
gambar. Kami juga tak enggan untuk 
mengikutkan dalam lomba-lomba 

yang sesuai dengan bakat mereka. 
Alhamdulillah, anak kami yang pertama 
menjadi juara 2 lomba lego.

Di sela-sela kegiatan kami 
sehari-hari, kami sekeluarga selalu 
menyempatkan diri untuk jalan-jalan 
ke tempat favorit kami yakni toko buku 
dan kemah keluarga atau outbound. 
Ada juga kegemaran kami yang lain. 
Yakni mengikuti kajian cak Nun ( Emha 
Ainun Najib) di Surabaya. Apa pun yang 
kami lakukan, kami berusaha selalu 
menerapkan motto keluarga yaitu 
belajar terus sampai ajal menjemput, 
memberi lebih baik daripada meminta, 
dan letakkan dunia hanya di tangan, 
hati terpaut pada Allah semata. 
Semoga anak-anak kami bisa menjadi 
pemimpin umat yang santun, saleh, dan 
mengayomi. Amin. (Iz)

Belajar Terus
dan Suka Memberi

Ce
rm

in
 Ke

lu
ar

ga

BIODATA KELUARGA
Bapak :  Ir. Amien Nugroho
Pekerjaan   :  Wiraswasta 
Ibu :  Ir. Rachma Amalia
Pekerjaan :  Wiraswasta
Anak :  M. Iman Rozaq Rosyidi  (kelas 6A SD Al Falah)
    M. Afi fuzaqi Hidayat (kelas 4A SD Al Falah)
    M. Ihsan Qoriru Rafi d (kelas 2A SD Al Falah)  
    M. Hanif Abidhorif Arifi n ( 2 tahun)
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Tak perlu menunggu hitungan 
menit, karena 30 detik 
berikutnya, pegangan itu 
mengendor dan akhirnya 

terlepas sama sekali karena telah beralih 
memegang bibit padi untuk ditanam. 
Barangkali kejadian ini hanya akan 
menjadi memori sesaat di otaknya, tapi 
kesanggupannya melawan rasa takut 
akan menjadi pelajaran baginya sampai 
dewasa nanti.

Begitulah salah satu kejadian yang 
terjadi ketika siswa kelas 4  mengikuti 
studi kontekstual tanggal 11 Oktober 
2010, yang merupakan program 
tahunan SD Al Falah Surabaya. Kegiatan 
ini bertujuan untuk memperdalam 
pengetahuan dan teori yang mereka 
terima di kelas. Karena itu, kegiatan ini 
tidak semata-mata bermain. Para siswa 
juga diminta untuk mengisi lembar kerja 
yang harus mereka kerjakan selama 
kegiatan berlangsung. 

Keliling desa dengan kereta 
kelinci adalah  kegiatan awal mereka. 
Disepanjang jalan mereka asyik 
mengamati berbagai macam jenis 
pohon yang mereka lintasi. Di desa 
itu, Desa Randu Genengan, Mojokerto 
ditanam berbagai macam tanaman. 
Tidak hanya padi, tetapi juga jagung, 
tebu, ketela pohon, kacang tanah 
dan berbagi macam palawija lainnya. 
Banyak dari mereka yang memang kali 
pertama melihat tanaman-tanaman ini. 
Bahkan ada yang sangat kesulitan untuk 
membedakan antara   tebu dan jagung. 

Tak lama kemudian, rombongan 
sampai di salah satu tujuan lokasi, yakni 
sumber mata air. Namun sebelumnya, 
mereka diajak untuk mengamati  
berbagai macam benda yang berada 
dalam lingkaran besar yang mereka 
buat. Mulai dari binatang, tumbuhan, 
serta benda mati lainnya. Hasil 
pengamatan itu kemudian mereka tulis 

pada kertas yang sudah dibawa.  Mereka 
juga menghitung debit air yang keluar 
dari mata air yang terdapat di desa itu. 
Mereka menghitung dengan peralatan 
sederhana yakni jam dan ember besar. 
Sayangnya, para siswa tidak diajak turun 

Kebun pembibitan bunga 
menjadi tujuan berikutnya. Para siswa 
mengamati berbagai macam bentuk 
bunga, daun dan akar serta berbagai 
macam cara membudidayakannya. 
Rupanya, siswa perempuan yang lebih 
antusias dalam kegiatan ini. 

Menanam padi adalah kegiatan 
yang ditunggu-tunggu oleh para siswa. 
Dan benar saja kegiatan ini menjadi 
kegiatan yang paling menyenangkan. 
“Oh, sekarang aku tahu mengapa 
kalau menanam padi jalannya harus 
mundur. Karena kalau menanamnya 
maju, padinya  terinjak semua”, seru 
salah satu siswa sambil terkekeh-
kekeh. Alhamdulillah, anak-anak telah 
bisa mengambil kesimpulan atas 
pembelajaran di lapangan.

Tanpa disangka-sangka, para 
kakak-kakak pendamping memberi 
kejutan berupa lomba menangkap ikan 
lele. Kejutan ini tentu saja disambut 
dengan keriangan yang luar biasa. 
Satu persatu para siswa pun bergerak 
menuju petak sawah yang berada persis 
di sebelah petak sawah sebelumnya. 
Beragam ekspresi yang terpancar 
dari wajah  mereka, meski sebagian 
besar menyambut gembira, ada yang 
ragu-ragu dan satu-dua yang memilih 
menghindar dari petak tersebut. 

Kami, para wali kelas IV, Ustadzah 
Tika, Ustadzah Dyah dan Ustadzah Erni 
berharap seluruh siswa kelas IV bisa 
mendapatkan banyak hal dari kegiatan 
kali ini. (Tika)

Studi Kontekstual SD:

Pengamatan, Tanam Padi, 
dan Tangkap Lele
“Tidak mau, tidak mau. Ali tidak mau menanam padi”, begitu teriakan salah satu siswa kelas empat ketika mereka diminta 
untuk turun ke sawah menanam padi. Kemudian salah satu ustadzah mendekati dan berkata, “Kalau semua orang takut 
turun ke sawah, kalau semua orang tidak mau menanam padi, lantas apa yang akan kita makan? Bukankah setiap hari 
kita makan nasi?” Ali pun terdiam beberapa saat, berpikir, kemudian menjawab, ”Tapi dipegangi, ya!” Begitulah, betapa 
manjurnya kalimat seorang guru, mampu membangun motivasi dan membuang rasa takut untuk mencoba.

Mengamati Lingkungan

Kiprah SD
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Telah dijelaskan di kelas 
bahwa sumber daya alam 
terbagi menjadi dua yakni 
sumber daya alam yang dapat 

diperbarui dan sumber daya alam yang 
tidak dapat diperbarui. Ketika masih 
dalam perjalanan, para siswa kelas IV 
belum mengerti benar akan hubungan 
sumber daya alam dengan PT Panasonic 
yang memproduksi lampu. Namun, 
ketika mereka telah sampai, sedikit 
demi sedikit mereka mulai memahami 
hubungannya.

PT Panasonic Lighting Indonesia 
bekerja sama dengan dua sekolah di 
Indonesia (yang terpilih adalah SD Al 
Falah Surabaya, dan sebuah sekolah 

Jepang yang berada di di Surabaya) 
untuk melihat-lihat dan belajar di pabrik 
terbesar milik Panasonic yang berada 
di luar Jepang. Karena ada perbedaan 
bahasa dan budaya, banyak kelucuan 
yang terjadi pada acara penyambutan 
ini. Siswa-siswa kita yang biasa 
mendengar bahasa  Inggris dan Arab 
terlihat “terpesona” dengan sambutan 
ala Jepang tersebut. Para pejabat yang 
memang asli Jepang turun langsung 
menyambut kedatangan kami. Dengan 
kebiasaan mereka yang membungkuk 
begitu dalam dijawab dengan senyum 
saja oleh siswa-siswa kita. 

Setelah acara penyambutan, seluruh 
siswa mendapatkan lampu setengah 

Kiprah SD

Belajar
Menghargai Alam

Undangan PT Panasonic 
Lighting Indonesia disambut 

baik oleh SD Al Falah. Gayung 
bersambut ini dikarenakan 
program Panasonic sejalan 

dengan pelajaran yang diterima 
disekolah yakni tentang 

sumber daya alam. 
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jadi, dan anak-anak diminta untuk 
merakit sendiri dengan bantuan tenaga 
ahli. Anak-anak sangat antusias pada 
sesi ini. Semuanya berlomba untuk 
bisa terlebih dahulu menyeledaikan 
proses perakitan. Dan mereka tidak 
kalah dengan anak-anak Jepang yang 
ternyata tidak secekatan yang kita kira 
sebelumnya. 

Pada sesi kedua, kami diajak 
berkeliling pabrik. Mereka membagi 
kami menjadi 2 kelompok. Jalan-jalan 
diawali dengan  melihat stok pasir kaca 
yang siap diolah. Lokasi kedua adalah 
melihat tempat peleburan pasir. Di sini 
suhunya sangat panas, karena untuk 
meleburkan pasir kaca diperlukan panas 
sebesar 1500 derajat celcius. Anak-
anak begitu kagumnya melihat proses 
perubahan dari pasir menjadi lelehan 
yang siap dicetak. Proses pencetakannya 
pun dapat dilihat dengan jelas. 

Tempat selanjutnya adalah proses 
perakitan. Anak-anak diminta untuk 
melapisi sepatu mereka dengan plastik 
untuk mengurangi efek listrik statis. Di 
tempat ini seluruh pekerjanya adalah 
perempuan dan hampir semuanya 
berjilbab. Subhanallah. Setelah itu, kami 
berpindah ke pengecekan. Ternyata 
semua lampu sebelum dipasarkan, harus 
dinyalakan sepanjang tiga jam berturut-
turut, baru kemudian dimasukkan 
kedalam wadah dan siap dipasarkan. 

Sebagian besar lampu memang 
untuk di ekspor, belum dipasarkan di 
Indonesia. Menurut mereka, baru awal 
tahun nanti lampu-lampu tersebut akan 
di-launching. Lampu hasil rakitan anak-
anak ternyata juga belum dipasarkan di 
Indonesia. 

Setelah berkeliling pabrik, kami 
semua beristirahat untuk sholat 
dan makan siang. Ketika makan 
siang, kelucuan karena perbedaan 
budaya kembali terjadi. Para siswa 
sekolah Jepang mulai membuka 
bekal makanannya (mereka memang 
minta untuk membawa bekal sendiri 
karena tidak cocok dengan makanan 
Indonesia). Terlihat lucu melihat wajah 
anak-anak kita memandang menu rekan 
Jepang di sebelahnya. Belum lagi cara 
mereka menyumpit nasi dan terus bicara 
sepanjang makan siang.  

 Pada sesi ketiga, anak-anak diberi 
penjelesan tentang evolusi lampu. 

Dimulai dari lampu pijar (lampu dop) 
yang sudah diketemukan 130 tahun 
yang lalu. Lampu jenis ini hanya mampu 
bertahan sekitar 10.000 jam.  Kemudian 
menjadi lampu Fluorescent (lampu 
neon) yang mampu bertahan sampai 
13.000 jam dan hanya menggunakan 1/5 
energi lampu pijar. Dan, yang terakhir 
adalah lampu LED (Light Emitting Diode). 
Lampu ini baru ditemukan sekitar 2 
tahun yang lalu, mampu bertahan sekitar 
40.000 jam dan hanya menggunakan 
energi 1/8 saja. 

“Terus apa hubungannya 
menghargai alam dengan lampu?” 
tanya anak-anak. Mr. Nakagawa wakil 

dari Panasonic Indonesia menjelaskan 
bahwa jika sebuah lampu mampu 
bertahan lama, berarti semakin sedikit 
pasir kaca yang akan ditambang dari 
laut Indonesia. Dan jika lampunya hemat 
energi, maka semakin sedikit pula 
batubara dan minyak bumi yang dipakai 
sebagai bahan baku menyalakan listrik. 
Sebab pasir kaca, batubara dan minyak 
bumi adalah sumber daya manusia yang 
tidak dapat diperbarui. Jadi kita harus 
sesedikit mungkin mengeksploitasinya. 
Nah, bukankah dengan begitu kita lebih 
menghargai alam? Ayo kita menghargai 
alam dari sekarang! Save Our Earth. 
(kartika)

Berkebun

Observasi Alam
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Kiprah SMP

Ada pepatah guru kencing 
berdiri, murid kecing 
berlari. Guru adalah 
contoh bagi murid-

muridnya. Jika guru memberi contoh 
perbuatan baik insya-Allah muridnya 
juga akan ikut menjadi anak yang baik. 
Dalam latihan dasar kepemimpinan 
(LDKS) OSIS dan remaja masjid SMP Al 
Falah (Remasfa) terlihat siswa sedang 
semangat berorganisasi dengan 
bimbingan  guru pembina. 

Bimbingan yang diberikan guru 
pembina terasa membangkitkan 
semangat panitia. LDKS. Setiap 
hari waktu-waktu jam istirahat dan 
menjelang pulang sekolah ruang OSIS 
selalu ramai panitia LDKS. Mereka 
berkoordinasi untuk mempersiapkan 
program tahunan tersebut. Guru 
Pembina, ada Ustdh. Wahyu, Ust. 
Darmanto selaku pembina OSIS, 
serta Ust. Indarto dan Ust. Gatot 
selaku pembina Remasfa.  Dari teknis 
pembuatan proposal, surat-surat semua 
di  kerja oleh panitia. Mereka telah 
berbagi tugas untuk menyukseskan 
program tersebut. Misalnya untuk tugas 
kesekretariatan di kerjakan Widy siswa 

Mempersiapkan LDKS
kelas IX-2, untuk mencari sponsorship 
ada Azzam dan Aldi siswa klas IX-1, 
sementara untuk perlengkapan segala 
sesuatunya ada Dhani, dan kawan-
kawan. 

“Program LDKS ini merupakan 
program tahunan di akhir masa jabatan 
kepengurusan OSIS dan Remasfa 
sebagai bentuk pertanggujawaban 
untuk regenerasi kepengurusan 
organisasi selanjutnya,” ujar Pridy. Semua 
kegiatan ini melibatkan peengurus inti 
OSIS dan Remasfa yang semuanya siswa 
kelas IX. Siswa kelas VII dan VIII sebagai 
peserta.

Menentukan calon peserta LDKS ini 
benar-benar melalui seleksi yang ketat. 
Mereka nanti mendapat amanah untuk 
melanjutkan kepengurusan OSIS dan 
Remasfa periode 2010/2011. Di antara 
syarat yang ditentukan oleh panitia 
adalah siswa yang memiliki kualifi kasi 
salat lima waktu lengkap, berakhlak dan 
kepribadiaan baik, nilai akademik rata-
rata minimal 75, bertanggung jawab 
terhadap tugas yang diberikan dll. Untuk 
mengetahui kualifi kasi tersebut wali 
kelas berperan dalam menentukan calon 
peserta dari perwakilan tiap kelas. Setiap 

kelas mendapat kesempatan untuk 
mengirim calon peserta 5-10 siswa. 

Setelah terkumpul nama-nama 
calon peserta dari tiap-tiap kelas, 
diadakan tes seleksi wawancara. 
Nama-nama tersebut belum tentu lolos 
menjadi peserta LDKS. Tes wawancara 
diantaranya tentang keorganisasian, 
problem solving, integritas, dan aqidah 
akhlak. Karena pelaksanaan tes di 
sela-sela jam pelajaran, tes interview 
dilaksanakan secara bergiliran tiap 
kelas. 

Tim pewawancara adalah Usth. 
Wahyu, Ust. Indarto, Ust. Sumi Rahayu, 
dan Usth. Wiwin Winarnni. Panitia 
dari OSIS dan Remasfa membantu 
mengatur calon peserta yang 
akan wawancara. Ternyata untuk 
pelaksanaan wawancara memerlukan 
waktu yang cukup lama. Hasilnya dari 
105 siswa yang lolos 95 siswa.

Setelah peserta LDKS diumumkan, 
yang lolos mendapat breafi ng dari 
panitia. Panitia memberikan penjelasan 
tentang tata tertib, jadwal kegiatan, 
perbekalan yangg harus disiapkan, dan  
pembuatan tanda peserta yang unik 
dan sesuai dengan ketentuan. (Indarto)

LDKS Siap
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Rombongan berangkat 
menuju lokasi LDKS yaitu 
Villa Narwastu Claket. 
Pagi-pagi sekitar pukul 

06.30 WIB peserta LDKS dan  panitia 
sudah berdatangan dengan membawa 
perbekalan mereka. Mereka langsung 
menuju aula sekolah untuk persiapan 
dan koordinasi. Tepat pukul tujuh acara 
upacara pemberangkatan dilaksanakan, 
dipimpin kepala sekolah. 

Perjalan terasa mengasyikan. Naik 
truk TNI AL secara beramai-ramai. 
Selama perjalanan melitasi jalan-jalan 
desa, menanjak, berbukit, berkelok 
dengan panorama alam hijau nan indah. 
Iringan-iringan truk berhenti di halaman 
Masjid Muhajirin desa Mligi. Semua 
peserta turun dari truk dan berkumpul 
sesuai dengan kelompok masing-
masing. Mereka belajar kekompakan 
dengan membuat yel yel penyemangat. 
Pembuatan yel di pandu oleh pembina 

dari Out Door Actifity (ODA) hingga 
menjelang makan siang dan shalat 
Jumat. Setelah shalat Jumat mereka  
menampilkan yel yel. Setiap kelompok 
secara bergiliran acak menampilkan yel 
yel. 

Kelompok yang sudah tampil dapat 
melanjutkan petualangan penjelajahan 
yang dipandu oleh panitia dari OSIS dan 
Remasfa. Penjelajahan melintasi bukit, 
menyusuri sungai yang bening gemricik 
di tengah hutan bambu. Suasana 
alam sangat tenang dan mendukung 
kegiatan. Selama perjalanan mereka 
berhenti di beberapa titik atau pos yang 
telah ditentukan oleh panitia. Mereka 
mendapatkan permainan dan kuiz 
tentang integritas dalam organisasi. 
Panitia dengan sigab membina mental, 
intelektual peserta dengan tantangan 
keberanian dan menjawab pertanyaan 
problem solving yang diajukan.

Tidak cukup di situ tantangannya. 

Perjelajahan terus menanjak ke atas 
bukit paling puncak. Dari atas bukit 
ini semua peserta harus berani turun 
dengan seluncur melalui flaying fox. 
Meski cuacanya hujan rintik-rintik turun 
dari langit, peserta tetap semagat 
menyelesaikan semua permainan. 

Pada sesi malam hari peserta 
melakukan refleksi dan pencerahan 
tentang Leadership dari kepala sekolah 
Drs. Luqman Chakim, M.M. selama 
90 menit. “Kita diciptakan oleh Allah 
Swt. di muka bumi ini, untuk menjadi 
hamba Allah yang baik dan khalifah 
fil ard. Mulai dari pagi hari tadarus Al 
Quran, salat dhuha, dzuhur, dan akhlak 
mulia sebagai pemimpin di masa depan 
di antara melalui LDKS ini.” ujar ust. 
Luqman. 

Kegiatan terus berlanjut hingga larut 
malam. Panitia menyiapkan kegiatan 
malam menyusuri jalan-jalan kampung 
yang gelap. Semua peserta diajak untuk 

berkomitmen menjadi 
pengurus OSIS dan 
Remasfa yang lebih baik. 
Tepat pukul 23.30 semua 
kegiatan malam berakhir 
dan semua peserta 
istirahat. 

Untuk membina 
mental dan spiritual 
semua panitia dan 
peserta pukul 03.00 
pagi hari bangun. Kita 
bermunajat kepada Allah 
Swt. dalam salat tahajud 
yang khusuk dalam hawa 
dingin pegunungan. 
Salat tahajud dipandu 
oleh Ust. Indarto. Mereka 
berdzikirr memohon 
ampunan dan harapan 
akan pencapaian 
ciat-cita masa depan, 
menjadi seorang 
pemimpin yang sidiq, 
amanah, fathonah, dan 
tabligh. (Indarto)

Penuh Tantangan 
tetapi Asyik

LDKS,

LDKS Oke
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Di abad pertengahan hingga 
mendekati milenium 
20, ada ilmuwan seperti 
Newton, Einsten, Galileo, 

Wreight Bersaudara, Galileo, Graham 
Bell, Marconi hingga Thomas Alfa Edison. 
Mereka adalah para pelaku sejarah yang 
namanya tercatat dalam lembaran ilmu 
pengtehun dunia. Mereka akan selalu 
hidup meski jasadnya berkalang tanah. 
Walaupun sekarang jasadnya menjadi 
seonggok kerangka tak berarti, tapi 
karya mereka senantiasa abadi. 

Andai kata tidak ada tulisan yang 
mencatat hasil karya mereka, mulai 
dari penemuan gravitasi, lampu 
pijar, telephon, mesin uap, pesawat, 
teleskop, dan berbagai perkembangan 
iptek lainya, mungkin kita tidak akan 

kertas dan pulpen, terus menulislah apa 
saja. Jangan hiraukan ejekan, cemoohan 
orang lain tentang apa yang sudah ditulis. 
Mengalirlah seperti aliran sungai bengawan 
yang menelusuri hulu hingga hilir. 

Kita tanyakan rahasianya, yuk.
Sejak kapan kamu mulai menulis?
Sejak kelas IV SD. Awalnya hanya 

sekadar senang menulis kemudian tulisan 
itu saya tunjukkan kepada ibu. Eh, ternyata 
menarik. 

Sudah berapa karya yang dihasilkan?
Dua buku. Judulnya Never Give up dan 

Pahlawan Penyelamat Mimpi. Semuanya 
diterbitkan oleh penerbit Bina Ilmu 
Surabaya.

Persaaanmu setalah buku terbit?
Seperti pada penulis umumnya, pasti 

senang sekali, lebih populer, dan dapat 
banyak kawan. Dapat royalti lagi. Uangnya 
bisa ditabung.

Menulis itu gampang apa susah sih?
Gampang kok. Terlebih jika sudah dapat 

idenya. Tinggal tulis aja. Menulis adalah 
ketrampilan yang harus dilatih. Ia akan 
muncul jika berlatih untuk melakukannya. 

Cara memulainya bagaimana?
Untuk dapat ide juga mudah. Hanya 

dengan main-main sama teman atau jalan 
jalan ke suatu tempat atau melihat kejadian 
tertentu, bisa dijadikan ide

Pesan untuk teman-teman agar gemar 
menulis?

Pokoknya harus berusaha. Ide habis 
jangan mudah menyerah. Menulis itu 
gampang. Harus mulia hari ini dan jangan 
tunda lagi. Ambillah pena dan goreskan 
di atas kertas. Mulailah menulis dari hal 
yang kecil dahulu, lalu mulai menulis dari 
diri sendiri. Dan, semua itu terangkum 
dalam satu kata, niat!  Kehilangan niat 
menulis berarti kehilangan semangat 
untuk berkarya. Dan kegagalan terbesar 
adalah apabila kita tidak pernah mencoba 
sementara kita mampu melakukannya. 
(Abdillah)

Menulis Itu Gampang, Kok
Wawancara dengan Amirullah Izzan Ghafara
siswa kelas VII-1 yang sudah menulis dua buku

Kiprah SMP

pernah tahu ide-ide brilian mereka.  Itu 
artinya, kita tidak bisa membayangkan 
bagaimana dunia ini jadinya. Kita tidak 
bisa tahu apapun, buta dan yang pasti, 
dunia akan mengalami keterpurukan! 

Barang kali kita juga tidak akan bisa 
menikmati karya Laskar Pelangi-nya 
Andrea Hirata atau Ayat-Ayat Cinta-
nya Habiburrhman atau kisah Tarsan si 
Manusia Hutan dan Serial Paman Gober 
yang pelitnya minta ampun.

Bahkan kitab suci agama yang 
kini bisa dibaca oleh penganutnya 
bisa tersaji lantaran hasil tulisan para 
pelaku sejarah yang setia dengan 
agamanya. Dengan demikian, menulis 
adalah aktvitas yang berperan peting 
bagi peradaban manusia dari masa ke 
masa. Menulis kata berarti membangun 
masa depan yang produktif, kreatif dan 
menyenangkan, demikian pendapat 
Craig O Harra, dalam Philophies of Punk.

Siapa pun pasti memiliki 
kesempatan yang sama dengan 
Habiburrahman El-Shirazy, Budi Darma, 
Pramoedya Ananta Toer, N.H. Dini, 
Armyn Pane, Amir Hamzah, Abdul Muis, 
Merari Siregar, pujangga di zaman 
Renaissance hingga sekarang, bahkan 
bisa selevel J.K. Rowling, atau Dan 
Brown dengan The Davinci Code-nya 

serta penulis beken lainnya. 
Berikut wawancara  dengan 
Amirullah yang telah 

menghasilkan karya 
tulisan dalam 
bentuk buku. Siswa 

kelas VII-1 RSBI SMP 
Al Falah Deltasari ini 

memang piawai menulis. 
Menurutnya, menulis 

itu gampang karena tidak 
sesusah menaiki pohon 

atau melakukan penjelajahan 
di gunung Semeru. Tapi, cukup 

tenangkan hati dan pikiran, lalu ambil 
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masa depan yang produktif, kreatif dan 
menyenangkan, demikian pendapat 
Craig O Harra, dalam 

Siapa pun pasti memiliki 
kesempatan yang sama dengan 
Habiburrahman El-Shirazy, Budi Darma, 
Pramoedya Ananta Toer, N.H. Dini, 
Armyn Pane, Amir Hamzah, Abdul Muis, 
Merari Siregar, pujangga di zaman 
Renaissance hingga sekarang, bahkan 
bisa selevel J.K. Rowling, atau Dan 
Brown dengan The 

serta penulis beken
Berikut wawancara  dengan 
Amirullah yang telah 

memang piawai menulis. 
Menurutnya, menulis 

itu gampang karena tidak 
sesusah menaiki pohon 

atau melakukan penjelajahan 
di gunung Semeru. Tapi, cukup 

tenangkan hati dan pikiran, lalu ambil 
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Pada akhir tahun ini Singapore 
Scout Association bersama 
ASEAN Scout Association 
for Regional Co-operation 

(ASARC), yaitu asosiasi organisasi 
kepramukaan di kawasan ASEAN akan 
menyelenggarakan 3rd ASEAN Jamboree. 

Acara akan diadakan di Singapura 
pada tanggal 4-9 Desember 2010 
di Jambore site in the North West of 
Singapura. Tepatnya di  Sarimbun Scout 
Camp. Even ini diikuti oleh utusan dari 
berbagai negara Asean; Singapore, 
Malaysia, Thailand, Filiphina, dan 
sebagainya.

Jambore merupakan sarana bagi 
anggota Gerakan Pramuka khususnya 
pramuka penggalang untuk berbagi 
pengalaman, bertukar informasi 
kebudayaan, dan menjalin persaudaraan 
guna terciptanya perdamaian di dunia 
khususnya Negara ASEAN melalui 
berbagai kegiatan.

Berdasarkan edaran Kwarnas no 
682-00-A Tanggal 7 Februari 2010, 
diberikan kesempatan kepada pramuka 
penggalang, penegak, pandega serta 
para pembina untuk ikut kegiatan 
ini. Adapun persyaratan peserta 
di antaranya, berusia 11-16 tahun 
(pramuka penggalang dan penegak), 
mendapat izin dari kepala sekolahnya, 
serta mendapat rekomendasi dari 
Kwarda. 

SMP Al Falah Deltasari merupakan 
salah satu sekolah dari sekian banyak 
sekolah di Kwartir Daerah Jawa Timur 
yang mendapatkan kesempatan 
mengirimkan pionir-pionirnya untuk 
berkarya di kancah internasional. 
Totalnya ada 8 siswa dengan 1 
pendamping. Tentu, ini menjadi salah 
satu kebangga tersendiri bagi sekolah. 
Apalagi tidak semua sekolah mendapat 
kesempatan untuk pergi ke luar negeri. 
Ini juga dapat dijadikan motivasi bagi 
sekolah untuk terus berprestasi.

“Alhamdulillah, saya mendapat 
kepercayaan untuk mengikuti 

Jambore ASEAN 
di Singapura, 
dan tentu saja 
kebanggaan 
tersendiri bagi 
saya maupun 
gerakan pramuka 
SMP Al Falah 
Deltasari. 
Selain itu, juga 
untuk mencari 
pengalaman,” 
ungkap Rama 
Pandita peserta 
dari kelas VIII-4.

SMP Al Falah Deltasari
Berlaga di Jambore Singapura

Kegiatan ini juga menjadi sarana 
komunikasi dan hubungan persahabatan 
bagi para peserta yang dari negara-
negara ASEAN. The Scout Jamboree 
2010 bisa benar-benar menjadi sarana 
pembelajaran bagi peserta yang terdiri 
atas anggota Gerakan Pramuka tingkat 
penggalang yang merupakan usia efektif 
bagi remaja untuk menyerap sebanyak-
banyaknya ilmu guna membentuk 
watak dan kepribadian yang mandiri, 
peduli, dan bertanggungjawab terhadap 
lingkungannya. 

”Di kegiatan ini, peserta banyak 
mendapat kegiatan life skill yang 
bermanfaat,” tegas ustadzah Mei, satu-
satunya pembina yang mendampingi 
siswa di acara Jambore di Singapura. 
”Kegiatan pramuka sangat positif dan 
banyak manfaatnya bagi kehidupan kita,” 
tambahnya.

Memang, menuntut ilmu tidak harus 
di negeri sendiri. Ungkapan tuntutlah 
ilmu walaupun sampai ke negeri Cina 
agaknya tepat dijadikan cambuk untuk 
terus bersemangat mencari ilmu tanpa 
mengenal ruang dan waktu. Karena, bagi 
setiap muslim mencari ilmu adalah fardlu 
‘ain meski jauh dari keluarga dan sekolah.  
(Abdillah)

Berbaur dengan Bangsa-bangsa.

Rehat Sejenak
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Kata orang jalanan itu kotor

Kata orang jalanan itu jelek

Tapi tidak bagi mereka

  Bagi mereka jalanan itu bersih

  Bagi mereka jalanan itu indah

Pagi-pagi mereka sudah bangun

Tanpa sarapan mereka sudah berangkat

Membawa gitar sepanjang hari

  Walau panas terkena terik matahari

  Walau basah terkena derasny hujan 

Mereka tidak menyerah

Walau kaki penuh darah

Walau kaki penuh nanah

Mereka tetap terus melangkah

  Walau pulang hanya membawa 5 ribu rupiah saja

  Mereka sudah bersyukur

  Mereka adalah pengamen jalanan

Karya  : Jodie Raihan Zufarriq
Kelas : 6A 

Karya Siswa

Pengamen Jalanan
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Percaya Diri, 
Modal Juara

Senang. Itulah perasaan yang dirasakan 
oleh Mohammad Rozan Garibaldi 
saat mendengar namanya disebut 
panitia sebagai juara III Lomba Rumah 

Perkalian. Lomba ini diadakan oleh Fakultas 
Matematika dan IPA Unesa Surabaya. Awal 
mulanya begitu tahu kalau dirinya merupakan 
salah satu delegasi SD Al Falah, Rozan, 
panggilan akrabnya, berusaha latihan di sela-
sela kegiatan. Kadang-kadang  di  sekolah, 
kadang-kadang di rumah.

 Pada saat lomba, Rozan mengaku grogi. 
Bagaimana tidak? Rata-rata lawan mainnya 
adalah siswa kelas V dan VI. Sementara dirinya 
baru kelas IV. Namun, dengan semangat yang 
diberikan orang tua dan gurunya, dia berusaha 
untuk tetap percaya diri. Setelah melewati 
delapan permainan, Rozan membuktikan 
bahwa kepercayaan terhadap diri sendiri adalah 
hal utama untuk sukses. 

Lain dengan cerita kawan kita yang satu 
ini. Hega Darrani Abidin namanya. Hega, 
demikian panggilan sehari-harinya. Baru-baru 
ini Hega memenangkan lomba Komik Karya 
Kita tingkat nasional. Lomba ini diadakan 
oleh salah satu majalah anak-anak. Dan, Hega 
meraih juara I. Hebat kan?

Kemenangan yang diperoleh Hega ini tidak 
terjadi begitu saja. Dalam tiap minggunya, 
Hega menuntut dirinya untuk menghasilkan 
gambar sebanyak 5 buah. Hal itu tidak luput 
dari bimbingan kedua orang tuanya. Apalagi 
begitu menang kemarin orang tuanya 
memberi hadiah sebagai bentuk motivasi.

Saat ditanya apakah Hega yakin kalau 
menang, dia menjawab lugas, “Ya.” Komentar 
Hega, “Kalau kita ikut lomba ya harus percaya 
diri kalau mau menang. Kalau tidak ya, tidak 
bakal menang. Jadi,siapa yang ingin menang 
ya harus yakin menang. Siapa ingin bisa,harus 
yakin bisa.” Dan, barangsiapa yakin sukses, 
sukses juga ‘kan? (Izzati) 

Sang Juara

Hega Darrani Abidin

Mohammad Rozan Garibaldi 
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Sang Juara

SMP Al Falah Delta Sari Sidoarjo, 
meraup sukses besar dalam 
Journalist Competition Honda 
Development Basketball League 

(DBL) Junior 2010 pada 7 nopember 
2010. Mereka berhasil menyabet gelar 
tertinggi sebagai fi rst place dan best 
photographer ketika pengumuman 
pemenang Journalist Competition di 
Semanggi Room, Graha Pena lantai V. 
Para Jurnalis cilik SMP Al Falah Delta 
Sari Sidoarjo itu terdiri atas Senna Satrio 
sebagai fotografer dan Dellanda Zemsza 
sebagai penulis. 

Persaingan antartim jurnalis 
memang ketat. Umumnya, satu tim 
memiliki penulis dan fotografer dengan 
kemampuan seimbang. Mereka tak 
hanya menonjol di salah satu bidang. 
Alhamdulillah. Duet dari SMP Al Falah 
Deltasari berhasil mengumpulkan total 
nilai tertinggi dari para dewan juri. 
Mereka menyisihkan 49 tim jurnalis 
lain. 

Ketika diumumkan sebagai 
pemenang, Senna Satrio dan Dellanda 
Zemsza terdiam beberapa saat. Mereka 
bingung saat namanya dipanggil 

sebaliknya. Jika Dellanda yang lihat, dia 
yang ngabarin aku,” tambah Senna. 

Bagi Senna, kemenangan itu 
menjadi pembuktian bahwa seorang 
fotografer tak butuh postur ideal. Dulu 
dia sering dibilangin teman-temannya 
bahwa fotografer itu harus luwes dan 
dinamis kalau bergerak. Nah, tubuh 
gemuknya diprediksi temen-temen 
Senna bakal menyulitkan. Justru 
sebaliknya. Berkat tubuh gemuk 
tersebut, Senna nggak gampang jatuh 
saat liputan. 

Terutama ketika harus berimpitan 
dengan fotografer lain yang 
mengabadikan momen. Dengan 
tubuh gemuk, Senna lebih mudah 
mempertahankan posisi dan 
kameranya. Sebenarnya, prinsip 
fotografi  adalah memokuskan 
cahaya dengan bantuan pembiasan 
sehingga mampu membakar medium 

sebagai pemenang. Baik Senna 
maupun Dellanda tak menyangka 
merebut gelar First Place Journalist 
Competition Honda DBL Junior 2010. 
Berbagai ekspresi muncul saat panitia 
menyebutkan satu persatu nama 
pemenang.

”Tadi aku sempet speechless ketika 
dinyatakan sebagai pemenang. Sempet 
nggak percaya juga sih. Soalnya aku 
kan baru kali pertama ikut. Terus karya 
peserta lain juga bagus-bagus. Lalu pas 
diingetin sama Dellanda bahwa kami 
emang juaranya, barulah aku nyadar. 
Ini bukan mimpi hehehe…” ujar Senna.

Kemenangan yang diraih itu tak 
lepas dari kerja keras tim jurnalis SMP 
Al Falah, Delta Sari, Sidoarjo. Mereka 
selalu intens untuk datang ke DBL 
Arena Surabaya. Menurut Senna dan 
Dellanda, kunci kemenangan itu tak 
lepas dari komunikasi yang terjalin 
antara fotografer dan penulis.

 ”Jadi, kami selalu ngasih informasi 
tiap ada angle yang menarik. Biasanya 
via SMS sih. Kalau ngelihat sesuatu 
yang unik di DBL Arena, aku selalu 
kasih tahu Dellanda. Begitu juga 

SMP Al Falah Deltasari Berjaya 
di Jaurnalist Competition Jawa Pos

penangkap cahaya. Medium yang 
telah dibakar dengan ukuran luminitas 
cahaya yang tepat akan menghasilkan 
bayangan identik dengan cahaya 
yang memasuki medium pembiasan 
(selanjutnya disebut lensa).

 Mempelajari kejadian demi  
kejadian juga sangat diperlukan untuk 
membantu membuat komposisi foto. 
Pada beberapa kesempatan, pemilihan 
komposisi foto benar-benar harus 
diputuskan dalam waktu singkat 
saat melihat adegan itu berlangsung. 
Alhamdulillah, Pelajar yang bercita-
cita menjadi dokter ini ternyata bisa 
lebih mudah men-setting angle sesuai 
dengan yang diingankannya.. 

Kemenangan menggembirakan 
tersebut memang tidak bisa dilepaskan 
dari kerjasama berbagai pihak 
terutama orang tua serta dukungan 
dari teman-teman dan para guru yang 
secara konsisten dan intens melakukan 
berbagai evaluasi. Ke depan masih 
banyak even-even penting sekaligus 
menantang yang masih perlu dirajut 
untuk meraih prestasi yang lebih baik. 
(Abdillah)

Mental Juara
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Artikel

Guru Menggenggam Dunia
Seorang ulama sekaligus peneliti 

senior yang terkenal dalam 
dunai Islam, Prof. Dr. Fadhl 
Ilahi telah melakukan analisis 

dan  kajian dengan menukil pendapat 
para ulama besar sepanjang zaman 
seperti Al-Hafi zh Ibnu Hajar Al-Asqalani, 
Imam Nawawi, Imam Ibnu Abi Jamrah, 
Mullah Ali Al-Qaari, Syaikh Nashiruddin 
Al-Albani dll. Dengan membuktikan 
data-data yang akurat, menurutnya, 
sungguh belum pernah dan tak 
akan pernah ada seorang guru yang 
sesempurna dan sehebat Rasulullah 
Saw. dalam segala aspek keguruannya; 
keteladanannya, kedalaman ilmunya, 
metode mengajarnya, perhatian, dan 
kasih sayangnya kepada murid, serta 
akhlaknya yang agung. 

Berbekal keagungan itulah 
Islam mampu menembus tabir 
penguasaan kaisar dunia barat dan 
timur melebih apa yang pernah 
dialami sejarah peradaban manapun. 
Tak mengherankan jika beliau layak 
dijuluki guru dunia. Sebab, dengan ilmu 
keguruannya beliau mampu menguasai 
2/3 belahan dunia hanya dalam waktu 
23 tahun! Luar biasa. Fakta ini jauh bila 
dibandingkan dengan penguasa Eropa 
pada abad 8, Karel Agung. Penguasa 
Mongol, Jengis Khan, abad 12.  Kaisar 
Mogul terbesar, Akbar, yang bertahta di 
abad 16. Napoleon Bonaparte, penguasa 
Prancis abad 18, hanyalah kaisar-kiasar 
kelas teri yang melakukan hegemoni 
pada  teritorial yang sangat terbatas, 
belum ¼ dunia!

Apa rahasianya? Di zaman Nabi Saw., 
ketika pasukan muslim menang dalam 
suatu peperangan banyak tahanan 
yang dibebaskan dengan ketentuan 
mereka harus mengajari penduduk yang 
tidak bisa membaca huruf agar mereka 
pandai dan tidak buta aksara. Di dalam 
Islam, fundamen dan landasan awal 
menjalankan roda kehidupan  telah di 
ditegaskan implisit dalam surat Al Alaq 
ayat 1 yang artinya bacalah. Membaca 
menjadi titik kisar tumbuh-kembangnya 
suatu peradaban. Islam pernah menjadi 
sokoguru peradaban dunia yang 

menguasahi lebih dari separuh jagat 
ini. Jika ditelusuri, peletak dasar ilmu-
ilmu yang ada sekarang adalah lahir 
dari tangan-tangan para ulama yang 
memiliki kegilaan dalam membaca.

Begitulah satu opsi yang cerdas 
dari Rasul. Sebab jika umat kala itu 
pandai membaca maka dengan 
sendirinya potensi mereka akan 
berkembang. Umat akan semakin maju 
dan memiliki kecakapan hidup yang 
lebih memadai. Dalam hal ini, rasulullah 
sangat menghargai peran murabbi 
atau guru dalam dunia pendidikan 
untuk memberdayakan kemampuan 
keumatan agar mereka bisa maju 
dan berperadaban. Sebab berkat 
jasa seorang gurulah sesorang akan 
terbekali dengan ilmu pengetahuan dan 
keterampilan hidup. 

Konsep ini sebenarnya telah 
berlangsung 14 abad silam dan 
kemudian banyak ditiru oleh penguasa 
dunia, diantaranya adalah Jepang. 
Ketika Jepang di bombardir  bom atom 
oleh Amerika, kaisar Hirohita sempat 
melontarkan pernyataan eksplisit,  
jika bangsa Jepang ingin maju maka 
guru harus bangkit sebab masa depan 
negara ada di tangan mereka. Statemen 
tersebut merupakan sebuah penegasan 
serta simbol kepedulian petinggi Jepang 
terhadap kontribusi para penduidik di 
negaranya. Dan, nyatanya, menurut prof 
Prof. Ezra Vogel, Harvard University, kini 
Jepang menjadi negara mapan di Asia 
Raya. 

Kenyataan yang tidak bisa dipungkiri 
hingga detik ini. Dalam kemajuan apa 

pun, -di Asia- Jepang nyaris selalu 
terdepan sekali pun beberapa negara 
lainnya seperti Cina, korut, Korsel, 
Singapura, Malaysia mengekor dari 
belakang, namun Kharisma negara 
Jepang di mata bangsa bangsa Asia 
bahkan dunia nyaris tidak pernah 
merosot. Dan, memang, semua itu 
tidak pernah lepas dari peran guru 
dalam mendidik generasi muda di sana 
(Jepang). boleh dikatakan profesi guru 
di Jepang adalah profesi yang bergengsi. 
Penghormatan kepada guru pun cukup 
tinggi.

Guru di sana bukan guru sekadar 
mengejar kurikulum, melainkan yang 
mengajak murid-muridnya berpikir 
kreatif (maximum thinking). Ia mengajak 
murid-muridnya melihat sesuatu dari 
luar (thinking out of box), mengubahnya 
di dalam, lalu membawa kembali keluar, 
ke masyarakat luas. Itulah guru kreatif 
(Rhenald Kasali, 2007). 

Karya-karya pembaharuan, baik 
temuan-temuan spektakuler keilmuan, 
produk-produk komersial, maupun 
gerakan-gerakan sosial akan tampak 
di masyarakat. Ia memperbaiki hal-hal 
yang dipercaya banyak orang tidak 
bisa diperbaiki, dan menghubungkan 
hal-hal yang tidak terhubung. Itulah 
kehebatan guru di Jepang yang seolah 
bisa diibaratkan dunia berada dalam 
genggaman mereka. Meski belum 
begitu menonjol dalam masyarakat kita, 
peranan guru-guru inspiratif seperti di 
Jepang sangat dibutuhkan. 

Kita juga bisa menengok guru-
guru dunia semacam Ibnu Sina, Imam 
Khomeini, Mahatma Ghandhi, Hasan 
Al-Banna, Sayyid Quthb, Yusuf Qardhawi, 
Mohammad Hatta, Tan Malaka, dan 
seterusnya. Mereka adalah tokoh dunia 
yang sukses dalam mendidik anak 
bangsa. Seperti yang dikatakan Hirohito, 
“Jepang bisa bangkit bersama guru.” 
Jika Jepang telah membuktikan falsafah 
kaisarnya itu, bukankah negeri ini juga 
bisa menirunya? Selayaknya negeri ini 
juga bisa maju bersama guru. (Abdillah F. Hasan) 

Kepala Unit Perpustakaan SMP Al Falah Deltasari Sidoarjo, Penulis buku 

Sekolah Sang Nabi dan Cinta di Telaga Nabi)
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Artikel

Seorang murid  itu ibarat 
pena dan kertas putih, pena 
dan kertas itu akan menjadi 
sebuah karya yang hebat bila 

diisi dengan beberapa kata, kalimat, 
atau sajak dalam puisi. Siapakah yang 
mampu membuat karya hebat itu? 
Bila dibuat seorang murid, siapakah  
sebenarnya orang di belakang murid 
tersebut? Tidak lain, dia adalah seorang 
guru.

Banggakah seseorang bila menjadi 
guru? Seberapa rasa bangga? Lalu, hasil 
karya besar seperti apa yang dapat 
dibanggakan bila dia sudah merasa 
bangga dengan sebutan guru oleh 
murid-muridnya?  

Menjadi guru itu adalah sebuah 
kesempatan emas yang Allah Swt. 
berikan kepada seseorang. Kesempatan 
emas itu datang tidak hanya untuk hari 
tertentu. Bagi seorang guru, setiap detik 
akan menjadi ladang subur bagi upaya 
pencerdasan murid-muridnya. 

Mampukah setiap guru 
menjadi ladang ilmu bagi murid-
muridnya. Mampu adalah 
sebuah defi nisi di mana 
kita diberi kebebasan untuk 
mendefi nisikannya sendiri. Kalau 
kita mendefi nisikan diri sendiri 
sebagai orang tidak mampu, 
maka mungkin selamanya kita 
akan menjadi manusia tidak 
mampu. Sebaliknya kalau kita 
mendefi nisikan diri sendiri, 
mampu, maka insya-Allah 
dengan segala kekuasaan dan 
kewenangannya Allah akan 
memberi kemampuan kepada 
kita. 

Menjadi guru yang mampu untuk 
di-gugu dan ditiru akan terpenuhi bila 
dalam kesehariannya seorang guru 
mampu membuat motivasi positif. 

Manakala ada seorang murid yang 
kurang bersemangat, guru mampu 
membangkitnya menjadi pribadi 
punya semangat juang, mandiri, dan 
perlahan-lahan akan mengantarkannya 
menjadi pribadi yang berhasil bahkan 
dibanggakan karena memberi manfaat 
kepada orang lain.

Peran guru dalam implementasi 
pendidikan budi pekerti tidak mudah 
tetapi mulia. Guru dituntut menjadi 
fi gur ing ngarsa sung tuladha, ing madya 
mangun karsa, tut wuri handayani. 
Ungkapan ini menurut Ki Hajar 
Dewantara, sebagai sikap pemimpin 
(guru) harus mampu memberi teladan 
kepada murid-muridnya, seperti 
bertindak jujur dan adil. Guru juga 
harus mampu memberi motivasi 
kepada murid untuk belajar mandiri. 
Guru juga perlu untuk memberikan 
kepercayaan kepada muridnya untuk 
mempelajari sesuatu sesuai minat dan 
kemampuannya. Guru hendaknya 
merestui dan mengarahkan apa-
apa yang menjadi minat muridnya, 
sehingga suatu saat si murid akan 
berdiri sendiri dan mampu menjadi 
pribadi yang bisa dibanggakan. 

Pada dasarnya guru adalah 
teladan bagi murid-muridnya maupun 
masyarakat untuk mewujudkan hal-hal 
yang baik. Dengan demikian, para 
guru harus senantiasa terpelihara dari 
perbuatan yang tidak baik. Menjadi 
guru adalah kebanggaan. Bagi guru, 
kebanggaan adalah  bisa melihat 
murid-muridnya dibanggakan orang 
lain terutama dalam akhlak, perilaku, 
bakat, kompetensi, prestasi akademik 
maupun non-akademik. (Devi Ariani 
Ega W.S., S.Psi., Guru BK SD Al Falah 
Surabaya)

Kebanggaan
Seorang Guru

Memberi Pencerahan
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Profesi seorang guru akhir-
akhir ini semakin diminati. 
Terhadap profesi guru, 
pemerintah lebih memberi 

perhatian dibanding sebelumnya. Hal 
itu menuntut guru untuk semakin 
memperbaiki kualitasnya sehingga 
dapat menjadi seorang guru ideal 
sekaligus favorit.

Jika anda adalah seorang guru, 
ditanyai pilih mana, menjadi guru favorit 
atau guru ideal, tidak akan mudah untuk 
menjawabnya. Keduanya sama-sama 
didambakan. Tak semudah membalikkan 
telapak tangan untuk mendapatkan 
predikat itu, namun juga bukan hal yang 
sulit untuk mencapainya. Dibutuhkan 
langkah-langkah strategis untuk meraih 
salah satu atau keduanya.

Dalam beberapa tahun terakhir 
ini, sosok guru seakan menjadi pusat 
perhatian yang tak pernah berhenti. 
Perhatiannya mulai dari kenaikan gaji, 
pemberian berbagai tunjangan, dan 
sertifikasi yang memunculkan tunjangan 
profesi. 

Perhatian terhadap profesi guru 
tidak hanya diberikan pemerintah, 
harian Jawa Pos misalnya, tidak 

Menjadi Guru Sejati
ketinggalan untuk menunjukkan 
penghargaannya terhadap guru 
dengan menyelenggarakan ajang 
pemilihan guru favorit dan guru ideal. 
Terhadap profesi guru juga meningkat 
peminatnya. Salah satunya terlihat dari 
tingginya animo masyarakat untuk 
mengikuti tes CPNS guru.

Guru yang bagaimana yang 
dikatakan favorit? Favorit artinya 
kesukaan, idola, dambaan. Alasan 
seseorang menyukai sesuatu  bersifat 
sangat subjektif. Bisa jadi karena 
wajah, kepintaran,  kebaikan hati, atau 
kelucuannya. Mungkin juga karena hal 
lain. 

Ketika seorang siswa menyukai 
salah satu mata pelajaran, secara tidak 
langsung dia pun  akan menyukai 
gurunya. Demikian pula sebaliknya. 
Namun, tidak tertutup kemungkinan, 
jika pada awalnya seorang anak didik 
tidak menyukai  satu mata pelajaran, 
sementara guru yang menyampaikannya 
menyenangkan  maka dia pun akan 
menyukai pelajaran tersebut.  Atau, ada 
seorang anak didik yang pada awalnya 
menyukai satu pelajaran, karena 
gurunya tidak menyenangkan akhirnya 

minat terhadap pelajaran tersebut 
sedikit demi sedikit terkikis.

Sementara itu, ideal berarti 
sesuai, cocok dengan ukurannya. 
Berat badan yang ideal ditentukan 
berdasarkan tinggi badan dikurangi 
sepersepuluhnya. Pasangan yang 
ideal menurut ukuran umum adalah 
sesuai bibit, bobot, dan bebetnya. 
Hampir semua aspek kehidupan ini 
sudah terpatri ukuran dan standarnya 
mengenai sesuatu yang ideal.  Demikian 
juga halnya dengan guru ideal. Guru 
ideal adalah guru yang setidaknya 
memenuhi syarat; melaksanakan 
administrasi belajar mengajar tepat 
waktu, melakukan proses belajar 
mengajar dengan cinta dan kedisiplinan, 
memenuhi ketuntasan belajar anak 
didik, serta mengikuti  kegiatan-kegiatan 
yang mendukung profesi guru, misalnya 
seminar dan workshop. 

Karena itu, selayaknya ajang 
guru favorit dan guru ideal memacu 
semangat dan kreativitas guru untuk 
berubah menjadi lebih baik. Dari 
yang kurang baik menjadi baik, dari 
yang sudah baik menjadi lebih baik. 
Dari berbagai macam alasan yang 
dikemukakan siswa tentang guru yang 
difavoritkan, secara umum berkisar 
pada cara atau metode mengajar yang 
menyenangkan, lucu, baik hati, dan 
sabar, meski masih ada yang memilih 
guru favoritnya karena guru yang 
bersangkutan jarang masuk, jika telat 
tidak diberi sanksi, atau kalau mengajar 
dalam suasana  santai.  

Guru favorit  maupun  guru ideal 
sama baiknya. Guru sejati  sewajarnya 
mendamba kedua gelar tersebut, 
memperbaiki pola mengajar,  dan 
memperbaiki karakter dirinya. Dengan 
begitu, kualitas seorang guru tidak 
hanya ditentukan karena kelucuan atau 
kesabarannya tapi juga karena kualitas 
mengajar dan mendidiknya yang 
memang patut diacungi jempol. Mudah-
mudahan terus bermunculan guru-guru 
sejati. (Izzati Latifiyah, S.Pd., Wakil Kepala 
Sekolah Bidang Kesiswaan dan Humas SD 
Al Falah Surabaya)
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