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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.

Minimal ada tiga pilar yang perlu dijaga agar sekolah 
mencapai mutu. Ketiga pilar itu meliputi ada atau tidaknya 
standar mutu, kesepakatan terhadap standar mutu, serta 
komitmen seluruh komponen untuk mencapai standar 

mutu yang disepakati. Lalu sekolah yang bagaimana yang disebut bermutu? 
Yaitu sekolah yang keseluruhan kinerjanya dapat mencapai secara konsisten 
standar-standar mutu yang dicanangkan. 

Konsistensi pencapaian mutu yang sesuai atau melebihi standar menjadi 
ukuran tradisi mutu. Mutu sekolah tidak cukup diukur secara parsial atau 
hanya atas dasar sarana yang mewah, tarif yang mahal, hasil UASBN/UN 
yang selangit, bahkan status RSBI/SBI yang ternyata minim esensi meski 
oleh masyarakat terlanjur dielu-elukan.  Kompleks dan banyak titik serta lini 
yang juga perlu diperhatikan dalam pengukuran. 

Siapa yang seharusnya sepakat dan menjaga pilar-pilar mutu? 
Tentu saja semua komponen, meliputi pemerintah, sekolah, orang tua, 
dan segenap stakeholder-nya. Bila tidak ada kesepakatan mutu, akan  
sulit mencapai mutu. Sebab terjadi ukuran perbedaan takaran yang 
digunakan. Karena itu Lembaga pendidikan Al Falah (LPF) berusaha 
sejak dini untuk mensosialisasikan  program pencapaian mutu agar 
dapat bersama-sama dilakukan penjagaan terhadap pilar-pilar mutu. 
Di antaranya melakukan proses negosiasi sejak proses pendaftaran 

siswa baru, pertemuan dengan orang tua siswa, peningkatan 
intensitas konunikasi, dan sebagainya. 

Diharapkan, setiap komponen bahu-membahu untuk 
berbuat nyata dalam mencapai standar mutu pendidikan. 
Artinya semua komponen melakukan fungsinya secara optimal 
dan proporsional. Semua komponen bekerja keras dengan 
penuh harapan atau optimisme,  tidak sekadar mengeluhkan 
kekurangan-kekurangan. 

Sehingga, mutlak diperlukan pola kemitraan antar 
berbagai komponen. Sekolah benar-benar diberdayakan 
untuk menjadi mitra pemerintah dalam menyukseskan 
upaya pencerdasan kehidupan bangsa. Orang tua dan 
sekolah saling juga bermitra. Bahkan, perlu di jalin kerja 
sama antar sekolah. Mengapa? Sebab, sekolah bukan 
menjadi kompetitor bagi sekolah yang lain. Bukankah ATM 
bank saja bisa dipakai bersama meski bank-bank tersebut 
tetap berkompetisi antara yang satu dengan yang lain? 
Untuk mencapai pendidikan yang bermutu, kerja sama 
antar sekolah mengapa tidak? Mudah-mudahan bersama 
orang tua siswa, masyarakat, pemerintah, dan segenap 
stakeholder-nya, LPF dapat benar-benar secara konsisten 

menjaga pilar-pilar mutu. (Jd)

Menjaga Bersama
Pilar-pilar Mutu Membudayakan  

Mutu Sekolah
Oleh: Drs. Sodikin, M.Pd.

(Direktur Sekolah Lembaga Pendidikan 
Al Falah Surabaya)

Pada semester ganjil 2010/2011 dilaksanakan penelitian tingkat kepuasan 
pelanggan yang dilakukan Bidang Litbang dan Peningkatan mutu Lembaga 
Pendidikan Al Falah (LPF) Surabaya. Dari 765 responden orang tua/wali 
murid diperoleh gambaran bahwa secara keseluruhan kepuasan orang 
tua/wali murid terhadap kualitas pelayanan LPF berada pada kategori 
B. Nilai rata-rata konversi Indeks Kepuasan Pelanggan (IKP) mencapai 
76,32. Dengan hitungan, nilai konversi IKP KB-TK mencapai 78,06 (B), 
SD mencapai 75,92 (B), dan SMP mencapai 76,13 (B). Data tersebut 
menunjukkan bahwa pelayanan LPF tergolong bermutu.  

Mutu dapat dilihat 
dari dua aspek; yang 
pertama dikatakan 
bermutu bila output 

sesuai dengan spesifi kasi dan 
standar sekolah yang dalam dunia 
usaha dikenal dengan istilah mutu 
sesungguhnya atau quality in fact. 
Kedua, mutu adalah sesuatu yang 
memuaskan dan melampaui batas 
keinginan dan kebutuhan pelanggan; 
defi nisi ini disebut dengan  quality in 
perception. 

Dalam dunia pendidikan ada 
pelanggan internal dan ada pelanggan 
eksternal. Pihak sekolah yakni guru dan 
karyawan merupakan pelanggan internal 
sedangkan siswa dan wali murid adalah 
pelanggan eksternal.   Istilah-istilah 
produk, layanan, pelanggan atau yang 
lainnya kurang akrab di lingkungan 
sekolah tetapi ketika membicarakan 
konsep mutu istilah itu harus muncul. 

Untuk memenuhi standar mutu 
produk atau standar mutu lulusan, sekolah 
melakukan langkah-langkah mulai 

perencanaan mutu, jaminan mutu dalam 
proses kegiatan, audit internal dan 
eksternal, quality control, serta langkah-
langkah  pengembangan mutu lainnya. 
Dalam mendukung sustainability  atau 
istiqomah lulusan yang standar perlu 
adanya sistem mutu. Salah satunya 
adalah ISO 9001 2008. 

Alhamndulillah, hingga sekarang SD 
dan SMP LPF masih memegang sertifi kat 
ISO 9001: 2008 yang memang harus 
dipertahankan. Untuk mempertahankan 
mutu, LPF berusaha terus menggalakkan 
budaya mutu. Banyak langkah yang 
dapat dilakukan dalam membudayakan 
mutu di sekolah. Pada tulisan ini 
diuraikan sebagian dari langkah-langkah 
itu. 

Menetapkan Standar Mutu 
Lulusan Sekolah Al Falah

Standardisasi mutu lulusan, dalam 
arti menjadikan lulusan yang standar. 
Memang hal itu tidak mudah untuk 
dilakukan. Masalahnya, siswa berbeda 
dengan produk sebuah pabrik, siswa 
bukan barang, mempunyai keunikan 
tersendiri, mempunyai latar belakang 
pendidikan yang berbeda, lingkungan 
yang beragam, motivasi, emosi, 
dan potensi yang berbeda pula. 
Meskipun sulit, membuat standar atau 
keseragaman semua lulusan, dengan 
adanya standar mutu lulusan, sekolah 
memiliki kejelasan tujuan dan sasaran 
mutu yang akan dicapai. 

Standar mutu diperoleh setelah 
ada visi sekolah. Standar mutu menjadi 
indikator visi. Dari indikator visi 
ditetapkan sub-sub indikator. Misalnya 
standar lulusan tekun dan istiqomah 
dalam beribadah yang merupakan salah 
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Meningkatkan Mutu
dengan Gemar Membaca

Oleh : H. Syamsul Huda, S.Ag. (Kepala SD Al Falah Surabaya)

Perkembangan lembaga 
pendidikan di Indonesia 
semakin cepat. Banyak 
lembaga pendidikan 

bermunculan dengan membawa 
berbagai model serta ciri yang 
beragam. Hampir semua dari mereka  
menawarkan keunggulan. Tidak hanya 
dalam hal bangunan fi sik gedung, tetapi 
juga dalam hal program yang diusung.

Di tengah menjamurnya lembaga-
lembaga pendidikan itu, SD Al Falah 
Surabaya terus melakukan berbagai 
inovasi untuk percepatan pencapaian 
mutu pendidikan. Sebagian contohnya, 
sebelum muncul istilah pendidikan 
karakter yang sekarang sedang gencar 
diperbincangkan, Lembaga Pendidikan 
Al Falah (LPF) meski dengan istilah 
yang berbeda, secara praktis sudah 
melakukan proses pendidikan karakter 
bagi siswanya melalui berbagai 
program. Misalnya program akidah dan 
akhlak. 

Al hasil, di SD Al Falah pendidikan 
karakter itu juga telah tersirat dalam 
visinya, yaitu meluluskan siswa siswi 
yang berahlak mulia dan berprestasi 
akademik yang optimal. Proses 
pendidikan yang dikembangkan 
senantiasa selalu mengacu pada konsep 
perubahan menjadi yang lebih baik. 
Hari ini lebih baik daripada kemarin, 
esok lebih baik daripada hari ini. Bahkan 
acuan menjadi lebih itu juga diterapkan 
di seluruh jenjang pendidikan di LPF, 
mulai dari jenjang Kelompok Persiapan 
(KP), Kelompok Bermain (KB, Taman 
Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), 
hingga Sekolah Menengah Pertama 
(SMP). 

Seperti hadis Nabi yang sering 
dikutip Direktur Sekolah LPF yang 
artinya,  barang siapa yang hari ini lebih 
baik daripada hari kemarin maka ia akan 
masuk golongan orang-orang yang  
beruntung, dan barang siapa yang hari 
ini sama dengan yang ia lakukan pada 
hari kemarin maka ia akan tergolong 
orang yang merugi, dan barang siapa 
yang hari ini lebih jelek daripada 
kemarin maka ia akan tergolong orang 
yang celaka. Karena itu tak bisa ditawar, 
agar dapat berubah dan berkembang 
menjadi lebih baik, pendidikan yang 
bermutu menjadi keharusan. 

Negeri ini memerlukan pendidikan 
yang bermutu. Sementara mutu 
pendidikan itu amat ditentukan oleh 
penyelenggaraan pendidikan  disekolah. 
Sehingga, penyelenggaraan pendidikan 
di sekolah jelas-jelas menjadi 
pilar penting dalam mewujudkan  
pendidikan yang bermutu yang pada 
akhirnya berdampak besar pada 
peningkatan kualitas kehidupan bangsa 
di seluruh pelosok negeri ini.

Untuk menyelenggarakan 
pendidikan yang bermutu, 
dimanfaatkan segala potensi dan 
sarana serta prasarana. Perpustakaan 
misalnya, tata kelola perpustakaan 
SD Al Falah dibuat sedemikian rupa 
agar mampu menarik minat siwa serta 
membuat betah berlama-lama dan 
optimal belajar di perpustakaan, baik 
saat istirahat maupun lainnya sesuai 
dengan program. SD Al Falah juga 
menggalakkan kegiatan perpustakaan 
kelas.

Pembudayaan membaca seperti 
yang berjalan di SD Al Falah saat ini, 

tentu menjadi nilai tambah positif 
bagi peningkatan mutu pendidikan 
karena dengan membaca akan 
bertambah wawasan, pengetahuan, 
serta ilmu para siswa. Perpustakaan 
menjadi salah satu motor terdepan 
dalam upaya pembudayaan 
membaca. Untuk itu secara optimal, 
perpustakaan yang ada sekarang 
penting untuk dikembangkan dan 
dimanfaatkan. 

Perintah Allah dalam Q.S. Al 
Alaq ayat 1-5 yang artinya, Bacalah 
dengan menyebut nama Tuhanmu 
yang menciptakan, Dia menciptakan 
manusia dari segumpal darah, bacalah 
dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah 
yang mengajarkan manusia dengan 
perantaraan qalam, Dia mengajarkan 
kepada manusia apa yang tidak di 
ketahuinya.

Dari uraian ayat itu jelas bahwa 
membaca merupakan cara untuk 
menjadikan manusia lebih maju. Kata 
petuah, untuk mengalahkan musuh-
musuhmu, untuk menaklukkan dunia 
maka membaca merupakan kata 
kunci yang tidak bisa ditawar.

Program Read and Write yang 
dikembangkan di SD Al Falah menjadi 
salah satu cara untuk mengupayakan 
siswa gemar membaca. Dengan 
program itu, diharapkan kegiatan 
membaca menjadi kebiasaan, budaya, 
dan mengkristal sebagai karakter 
para lulusannya. Bahkan tidak sedikit 
siswa yang berhasil menuangkan 
hasil membacanya menjadi tulisan. 
Saking pentingnya membaca, gemar 
membaca pun dijadikan salah satu 
standar lulusan SD Al Falah Surabaya.  

Fokus

satu indikator visi siswa beraklak mulia. 
Indikator ini kemudian diurai menjadi 
sub-indikator, di antaranya siswa 
melakukan salat lima waktu. Berarti 
salah satu keberhasilan pencapaian 
visi berakhlak mulia adalah siswa 
melaksanakan salat lima waktu.  Sub 
indikator inilah yang ditetapkan sekolah 
menjadi sasaran mutu. 

Untuk meningkatkan mutu 
dapat dipetakan secara komparatif 
dengan  menggunakan pembanding 
atau benchmarking. Sekolah dapat  
membandingkan mutu secara internal 
dan eksternal. Benchmarking internal 
berarti membandingkan mutu output 
atau lulusan antar tahun di sekolah. 
Pada perencanaan sekolah Al Falah 
digunakan base line. Misalnya tahun 
pelajaran 2009-2010 prosentase siswa 
yang salat lima waktu mencapai rata-
rata 85%, maka ketercapain prosentase 
salat lima waktu pada akhir tahun 
pelajaran 2010-2011 seharusnya 
meningkat dari 85%. Menilik hadis 
Rasulullah SAW, “Barang siapa yang hari 
ini lebih baik daripada hari kemarin, 
maka beruntung.” Sehingga, sudah 
semestinya ada harapan terhadap target 
yang senantiasa meningkat. Dengan 
positioning yang standarnya terus 
ditingkatkan, sekolah terpacu untuk 
mencapainya.

Untuk meningkatkan mutu, 
terutama mutu akhlak, sekolah tidak bisa 
berjalan sendiri. Inilah bedanya dengan 
dunia penyedia jasa selain pendidikan. 
Peran pelanggan eksternal, dalam 

hal ini wali murid, sangat diperlukan. 
Contohnya dalam hal salat lima waktu, 
peran aktif orang tua tetap vital dalam 
mengupayakan tercapainya lulusan 
yang memenuhi standar mutu. 

  
Standardisasi Setiap Komponen 
Sistem Sekolah. 

Sistem sekolah terdiri atas 
komponen input, proses, dan output. 
Yang termasuk komponen input antara 
lain siswa, guru, kurukulum, silabus, 
rencana program, buku, dan media 
pembelajaran. Komponen proses 
meliputi  proses pembelajaran, kegiatan 
outdor, pelaksanaan ekstrakurikuler, 
dan evaluasi. Dalam teori manajemen, 
seperti diyakini ISO, bahwa proses yang 
baik lebih besar pengaruhnya pada 
output bila dibanding dengan peran 
input. Oleh karena itu, ISO memberi 
penekanan pada sistem penjaminan 
mutu itu dalam hal proses. 

Dengan jaminan mutu pada sisi 
proses akan dapat diketahui secara dini 
seandainya terjadi kesalahan prosedur. 
Edward Sallis dalam Total Quality 
Management mendefi nisikan jaminan 
mutu sebagai usaha pemenuhan 
spesifi kasi produk secara konsisten atau 
menghasilkan produk yang selalu baik 
sejak awal. Implementasinya di sekolah 
adalah bagaimana pembudayaan mutu 
dapat sejak awal. 

Meskipun kelulusan dilaksanakan 
pada akhir kelas VI atau kelas IX, semua 
warga sekolah selayaknya berpikir 
bagaimana mutu siswa kelas III yang 

naik kelas IV, kualitas kelas VII yang naik 
ke kelas VIII, dan seterusnya. Bila mutunya 
belum memenuhi standar, dicarilah 
strategi agar kegagalan mutu tidak 
berantai. Sehingga tidak cukup hanya 
mengandalkan program quality control 
yang dilaksanakan menjelang siswa lulus. 
Harus ada pengecekan atau evaluasi 
selama proses berlangsung. Bila tidak, 
akan terjadi keterlambatan informasi atas 
kekurangan atau kesalahan pelaksanaan 
program.

Upaya menstandarkan komponen-
komponen yang ada telah dilakukan 
sekolah Al Falah. Lebih-lebih setelah 
SD dan SMP mendapat sertifi kat ISO. 
Banyak program lama maupun baru yang 
mengalami perbaikan prosedur. Dengan 
setiap proses kegiatan yang berstandar 
dapat dipastikan semuanya mengarah 
pada pencapaian tujuan. Dengan 
indikator operasional pada akhirnya 
sekolah menilai dan memastikan bahwa 
seluruh proses berjalan sesuai dengan 
target dan mengarah pada sasaran. 

Kesamaan Misi dalam 
Pencapaian Mutu

Standar mutu lulusan telah 
disampaikan kepada semua warga 
sekolah, baik melalui brosur, oreantasi 
wali murid baru, dan lain-lain. Diharapkan 
semua warga sekolah mempunyai misi 
yang sama dalam mencapai standar 
mutu. Dengan misi yang sama diharapkan 
semua aktivitas kepala sekolah, guru, dan 
karyawan fokus pada pencapaian standar 
mutu yang ada. Begitu pula orang tua/
wali murid, perannya sangat dibutuhkan 
dalam mendukung pencapaian mutu 
yang diharapkan. 

Selain memiliki misi yang sama, 
diharapkan juga semua warga sekolah 
senantiasa melakukan evaluasi diri. 
Sudahkah dirinya memiliki kontribusi 
dalam pencapaian standar mutu lulusan? 
Seandainya belum, apa yang dapat 
dilakukan agar semua aktivitasnya 
menjadi kontribusi? 

Akhirnya, bila semua warga 
sekolah memiliki misi yang sama 
dalam pencapaian mutu yang sesuai 
dengan standar yang dicanangkan, 
mereka senantiasa terus bertanya dan 
mengevaluasi diri dalam hal kontribusinya 
terhadap pencapaian standar mutu 
sekolah. Mudah-mudahan pembudayaan 
mutu sekolah benar-benar terwujudkan.  

Ruang KS
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Mengawali acara, Alfa 
Husna Wannaja dan 
Alisa Sabila Kusumo 
tampil membacakan 

ayat suci Al Qur’an yakni Surat Al 
Baqarah di hadapan siswa TK-SD–SMP 
Baiturrahman. Selanjutnya, anak-
anak dari Al Falah bersama-siswa TK 
Baiturrarhman menyanyikan lagu yang 
berjudul “Makanan Sehat” bersama-
sama.

Setelah itu, Kepala Dinas Kesehatan 
Surabaya, dr. Esty Martiana memberikan 
sambutan sekaligus mengenalkan pada 
anak-anak dan para undangan yang 
hadir tentang bagaimana menjaga 
kesehatan dari pola makan yang bergizi. 
“Jangan dibiasakan jajan sembarangan 
serta mengkonsumsi makanan yang 
banyak mengandung bahan pengawet 
dan MSG, karena sangat membahayakan 
kesehatan” kata dr. Esty kepada para 
undangan. 

Acara merebus jagung dan kacang 
menjadi kegiatan berikutnya, dengan 

Peringatan Hari Gizi Nasional KB-TK Al Falah, 

Didukung YDSF Dihadiri
Kepala Dinas Kesehatan Surabaya

dipandu ustadzah Nunik Fitriah, 
SE, anak-anak dari Al Falah dan 
Baiturrahman bersama dr.Esty. dengan 
tertib dan bergiliran merebus kacang 
dan jagung yang sudah disiapkan. 

Setelah matang, anak-anak 
membentuk lingkaran dan mulai 
menikmati jagung dan kacang 
rebus yang sudah matang. Mereka 
juga mengkonsumsi susu kedelai 
yang sudah disiapkan. “Ternyata 
rasa susu kedelai itu enak ya“, kata 
Alkafi  Gymnastyar, siswa kelompok 
B3 saat mencicipi susu kedelai yang 
disiapkan.  

“Sengaja kami undang anak-
anak dari TK Al Falah di sekolah 
Baiturrahman untuk saling menjalin 
silaturrahmi antar sekolah sekaligus 
juga mengenalkan berbagai makanan 
sehat pada anak dalam rangka 
memperingati Hari Gizi ini“, kata 
Arief Prasodjo, panitia pelaksana 
dari Yayasan Dana Sosial Al Falah 
Surabaya. (Fauziah)

Dengan mengambil tema 

Bergizi tidak harus mahal, 

hari itu Senin, 24 Januari 

2011, bertempat di halaman 

sekolah Baiturrahman, Jalan 

Juwingan Surabaya, 30 siswaTK 

kelompok B Al Falah diundang 

Yayasan Dana Sosial Al Falah 

untuk memperingati Hari Gizi 

Nasional. Mengambil tema: I’m a Doctor, 
anak-anak memakai kostum dokter  
lengkap dengan perlengkapannya 
dengan mendatangkan nara sumber  

dr. R. Deasy Fiasry, dokter yang bertugas di RS. DKT 
. Kebetulan juga  merupakan ibunda dari ananda 
Dethian Ravasya Zahraldi, siswa kelompok Rahman. 

Kegiatan dimulai dengan memperkenalkan 
tentang struktur tubuh manusia secara sederhana 

Dokter Cilik KB Al Falah
Bagi banyak anak, pergi ke dokter 
merupakan hal yang menakutkan. 

Kebanyakan dari mereka enggan dan takut 
bila diajak periksa ke dokter saat sakit. 

Dengan tujuan mengajak anak untuk lebih 
berani berkunjung ke dokter, sekaligus 

mengenalkan tentang profesi dokter, 
Kelompok Bermain Al Falah mengajak 35 

siswanya untuk menjadi dokter cilik, di 
hari Kamis, 17  Februari 2011. 

pada anak, dengan harapan anak-anak bisa menjaga 
keselamatan mereka saat bermain. Di hadapan 
mereka di kenalkan model struktur tubuh manusia. 

Dengan gamblang dr. Deasy mengajak mengenal 
bagian-bagian tubuh manusia secara sederhana, 
dimulai dari kepala sampai ke kaki. “ Maka dari itu, 
kalau bermain harus berhati-hati, karena kita memiliki 
tulang yang harus dijaga supaya apabila terjadi 
benturan  tidak sakit“, kata dr. Deasy pada anak-anak. 

Selain menerangkan tentang struktur tubuh 
manusia, dr Deasy juga mendampingi anak-anak saat 
bermain peran sebagai dokter dan pasien. Ruang 
kelas pun disulap menjadi ruang pemeriksaan. Secara 
bergantian anak-anak berperan sebagai dokter dan 
pasien yang diperiksa. “ Aku nanti kalau diajak mama 
pergi ke dokter nggak takut lagi, soalnya sekarang 
aku sudah jadi dokter “, ujar Elvina Zaskia Fathin 

“ Dengan kegiatan ini, diharapkan anak-anak 
tahu bagaimana tugas dokter, sekaligus juga 
melatih mereka untuk tidak takut pergi ke dokter”, 
kata Suwaidah, guru kelompok Bermain yang 
mendampingi anak-anak dalam kegiatan tersebut. 
(Fauziah)

Kiprah KB-TK
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Kiprah KB-TK

Mengambil tema Thanks to Journalist, anak-anak 
dengan seksama mendengarkan penjelasan  
bagaimana cara meliput berita dan menyajikan 
ke masyarakat, hingga termuat di media koran 

maupun televisi.
Di hadapan anak-anak, tersedia sebuah kamera raksasa 

berukuran 2 meter terbuat dari kardus air mineral dan kurungan 
ayam yang di modifi kasi sedemikian rupa sehingga menyerupai 
kamera. Selain itu juga ada sebuah handycam berukuran raksasa. 

Setelah mendengar penjelasan tentang tugas wartawan, 
anak-anak mulai diajak membuat mading dari guntingan berita 
yang ada di koran, masing-masing anak tampak asyik memilih 
berita yang akan di gunting untuk di tempelkan pada media 
kamera dan handycam yang ada.

Sementara di kelompok yang lain, beberapa anak tampak 
menuliskan ucapan Selamat Hari Pers pada kertas yang 
disediakan gurunya. Selamat Hari Pers, Om Wartawan. Begitu 

Selamat Hari Pers,
               Om Wartawan

Mengenalkan profesi bisa dengan banyak cara. Salah satunya seperti 
yang dilakukan di KB-TK Al Falah. Dengan mengajak 160 siswanya, 
mereka diajak mengenal tugas-tugas wartawan dan alat-alat yang 
biasa digunakan. 

Petikan lagu diatas dinyanyikan 
dengan penuh semangat oleh 
135 siswa KB-TK Al Falah, di 
lapangan Kodam V Brawijaya. 

Masing – masing mereka membawa layang-
layang yang telah mereka lukis dengan kreasi 
mereka sendiri.

Aneka gambar mereka goreskan, ada 
yang menggambar kupu-kupu, rumah, 
mobil dan aneka gambar lucu lainnya. Sehari 
sebelumnya, mereka telah melukis layang-
layang itu di sekolah terlebih dahulu.

Kegiatan diawali dengan menjelaskan 
manfaat udara di kehidupan sehari-hari, 
mengingat tema yang sedang dipelajari 
adalah tema Udara.  Kegiatan ini dipandu 
oleh ustadzah Siti Assuroiyyah. Dalam 
keterangannya, ia menceritakan secara 
sederhana arah angin pada anak-anak itu. 

Bermain Layang-layang,
Berlatih Kerja Sama, Hati pun Senang

Ku ambil buluh sebatang, 

kupotong sama panjang, 

kuraut  dan kuikat dengan 

benang, kujadikan layang-

layang.....

Setelah itu, anak-anak dikelompokkan menjadi enam 
bagian, masing-masing dipandu oleh 2 orang guru. Mereka di 
ajak untuk mencari teman dengan berpasangan.  Satu anak 
bertugas memegang layang-layang, dan satu anak  yang lain 
menerbangkannya.

Penuh semangat anak-anak itu berusaha menerbangkan 
layang – layang yang mereka miliki. Sambil berlarian mereka 
berusaha membuat layang-layang mereka terbang. 

Athar Atwa, siswa kelompok TK A, tampak gembira ketika 
melihat layang-layangnya bisa melayang di udara “Heei..layang-
layangku bisa terbang, tinggi lagi”, serunya bersemangat sambil 
berlari.

Namun tak semua layang-layang  berhasil terbang. R. Assidiq 
Ramdhan misalnya, ia tampak sedih ketika layang-layangnya tak 
dapat terbang seperti milik temannya.  “Kenapa punyaku nggak 
bisa terbang, ustadzah!” katanya dengan sedih. Setelah dipandu 
gurunya untuk mengubah arah berlarinya, akhirnya layang-layang 
milik Assidiq bisa terbang  dengan baik.

Selain bermain layang-layang, anak-anak juga diajak bermain 
gasing. Tampak gembira wajah mereka saat melihat gasing yang 
mereka mainkan dapat terbang tinggi.

“Banyak nilai positif yang dapat kita tanamkan melalui 
kegiatan ini, diantaranya adalah kerja sama. Bagaimana anak-anak 
dapat berlatih saling bekerja sama untuk dapat menerbangkan 
layang-layang yang mereka miliki. Selain itu, mereka juga dapat 
mengenal arah angin secara sederhana”, kata Siti Fauziah, S.Pd, 
kepala KB-TK Al Falah tentang tujuan bermain layang-layang. 
Anak-anak pun tampak gembira, karena bisa berlarian di 
lapangan yang luas. Kesempatan yang begitu jarang mereka 
nikmati saat ini, mengingat terbatasnya lahan bermain yang ada 
di kota ini.(Fauziah) 

yang tulis Muhammad Febri Maulana, 
siswa kelompok B1. Sementara 
Resendriya Bagas La Farizi menuliskan,  
“Semoga Om Wartawan lancar kerjanya.” 

Setelah tulisan itu selesai, mereka 
pun menempel pada kamera dan 
handycam raksasa yang sudah di 
siapkan. Dengan antusias mereka 
bergantian menempelkannya di tempat 
yang ditunjukkan guru pembimbingnya.
Saat ditanya tentang wartawan , M. 
Athallah Rajendra Wibisono menjawab, 
“Om yang biasanya motret-motret”, 
katanya.  

Setelah itu semua anak-anak 
bersalaman dengan wartawan yang 
hadir sambil mengucapkan selamat 
hari Pers. “Harapan kami anak-anak 
tahu tugas wartawan, sekaligus tahu 
bagaimana sebuah berita tersaji sampai 
pada masyarakat”, kata Siti Fauziah, 
S.Pd, kepala KB-TK Al Falah Surabaya 
tentang tujuan kegiatan tersebut. “Ini 
sekaligus dukungan moral buat teman-
teman media agar terus menyuarakan 
kebenaran pada masyarakat”, 
sambungnya. (Fauziah)
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Kiprah KB-TK

Peringatan Mualid Nabi 
Muhammad SAW, diperingati 
dengan meriah di KB -TK Al Falah 
Surabaya. Dengan mengusung 

tema Nabiku Cinta Damai.  Hari itu, Senin, 
14 Pebruari 2011 dilaksanakan pawai di 
seputar Jalan Siak oleh 90 siswa KB- dan 
TK kelompok A. Dengan memakai kostum 
Arabian, anak-anak membawa berbagai 
poster yang berisikan sifat-sifat mulia 
Nabi Muhammad Saw. Selain itu mereka 
juga membawa sate kurma yang mereka 
bagikan pada warga sekitar yang dilalui. 

Sementara itu, siang harinya bertempat 
di pintu utama Royal Plaza Surabaya, 
bersama 20 guru pendamping, 60 
siswa kelompok B TK AL Falah Surabaya 
membagikan 300 tangkai mawar putih 
berhiaskan 2 butir kurma yang dilengkapi 
dengan tulisan Rasulku Cinta Damai. Dalam 
aksi simpatik yang diadakan dalam rangka 
menyambut Maulid Nabi Muhammad 
Saw, para siswa dan guru melengkapi 
penampilan mereka dengan menggunakan 
atribut Arabian. 

Mengusung tema Rasulku Cinta Damai, 
anak-anak diajak untuk berlatih percaya 
diri berhadapan dengan para pengunjung 
mall yang baru mereka kenal. Tentu saja itu 
tak mudah bagi bocah-bocah cilik itu. Tak 
jarang guru harus memotivasi mereka agar 
berani menyerahkan bunga yang mereka 
bawa pada pengunjung yang lewat. 

Khaira Mirsya Andiya, siswa kelompok 
B3, itu tampak malu dan ragu saat akan 
memberikan bunga yang ia bawa pada 
pengunjung yang lewat. ”Aku kan nggak 
kenal, jadi malu ustadzah,” katanya pada 
ustadzah Arie Sukma Soesandari,S.E. 
Namun, setelah mendapat motivasi dari 
ustadzah Arie, barulah Khaira berani 
menyerahkannya.

Namun tak sedikit pula anak-anak yang 
sudah berani menyerahkan bunga yang ia 
bawa pada pengunjung yang ada, bahkan 
tak jarang mereka memberikan 2 bunga 

Pesan Perdamaian pada 
Peringatan Maulid Nabi

pada pengunjung. “Biar bungaku cepat habis, jadi aku bisa main-main”, kata 
Amanda Lathifa Adine, siswa kelompok B2. 

Para pengunjung pun tampak antusias menerima bunga yang diberikan 
anak-anak itu. Kartika Maharani, misalnya, warga Wonokitri itu mengaku surprise 
mendapat pemberian bunga itu, “Jadi diingatkan kalau besok adalah peringatan 
Maulid Nabi Muhammad Saw”, katanya.

“Harapan kami, masyarakat dapat mengenal pribadi Rasul Muhammad Saw 
yang begitu mencintai perdamaian, mengingat besok adalah hari kelahiran 
beliau”, kata Siti Fauziah, S.Pd, kepala KB-TK Al Falah Surabaya. “Selain itu kami 
ingin anak-anak berlatih untuk lebih berani berinteraksi dengan masyarakat”, 
sambungnya. Diakhir acara anak-anak diajak bersalawat bersama untuk nabi 
Muhammad SAW dengan dipandu gurunya. (Fauziah)

      Kenalkan Becak
sebagai Alat Transportasi

Dengan mengambil tema 
“Becak, transportasi 
bebas polusi“ anak-anak 
diajak mengenal lebih 

dekat tentang alat transportasi itu. 
Dengan mendatangkan 12 buah becak, 
175 siswa KB-TK Al Falah diajak untuk 
mengenal bagian-bagian becak. 

Kegiatan diawali dengan penjelasan 
bapak Supa’i, salah seorang pengemudi 
becak. Dihadapan anak-anak, ia 

Putra Mahendra, siswa kelompok B2. 
“Kalau becakku kuberi hiasan balon, 
biar becaknya makin bagus “ kata Rizqia 
Ronaldo, siswa kelompok B1 tak mau 
kalah. 

Setelah 12 becak itu selesai 
dihias, anak-anak secara berkelompok 
menaikinya. Tiap becak dinaiki 3 anak 
dengan didampingi 1 guru pendamping. 
Pawai becakpun dimulai  dengan 
mengambil rute jalan Siak-Kampar-
Indragiri-Adityawarman-Cipunegara-
Komering dan kembali lagi ke jalan Siak. 
Tentu saja mereka begitu menikmati 
kegiatan itu. “Enak, bisa lihat kendaraan, 
anginnya banyak“ kata Najwa Nurhaliza, 
siswa kelompok B3.

Setelah sampai di sekolah, masing-
masing anak membayar becak yang 
mereka naiki  dengan uang yang telah 
mereka bawa. Ekspresi riang tampak 
pada raut muka anak-anak itu. “Kapan-
kapan aku mau naik becak sama 
mama di rumah”, kata Alkatiri Ahmad 
Zaki. “Kegiatan ini ditujukan untuk  
mengenalkan pada anak-anak, salah 
satu alat transportasi yang ada, yaitu 
becak“, kata Siti Fauziah,S.Pd  kepala 
KB-TK Al Falah Surabaya tentang tujuan 
kegiatan tematik tersebut. Diakhir acara, 
anak-anak diajak untuk menggambar 
becak dan pemandangan yang mereka 
lihat di sepanjang jalan yang mereka 
lalui (Fz).

menerangkan cara 
kerja becak hingga bisa 
berjalan. Selain  itu, ia 
juga menyebutkan bagian 
– bagian becak. 

Setelah mendengarkan 
penjelasan dari pak Supa’i, 
dengan dipandu oleh Dra. Kamini, 
anak-anak dikenalkan tentang 
aturan saat naik becak  yaitu : duduk 
dengan tenang, tidak berdiri saat di 
atas becak, dan tidak mengeluarkan 
anggota badan. “Itu semua bisa 
membahayakan keselamatan kalian, 
kalau duduknya tidak tenang di atas 
becak”, kata ibu Kamini, mengakhiri 
penjelasannya.

Setelah itu, anka-anak diajak 
menghias becak yang tersedia. 
Berbagai aksesoris disiapkan : ada 
kertas warna-warni, juga balon. 
Mereka bekerja sama menghias 
agar becak yang akan mereka naiki 
menjadi lebih menarik. “ Becakku 
kuhiasi kertas warna merah dan 
hijau, jadinya bagus“, kata Neo Nafl i 

Mengenalkan alat transportasi, 
dapat dilakukan dengan cara 
yang menarik. Tidak hanya 
mendengarkan penjelasan 
guru di kelas. Pembelajaran 
dilakukan dengan langsung 
mendatangkan salah satu alat 
transportasi di hadapan anak-
anak.  Kali ini yang dikenalkan 
pada mereka adalah becak.

Latihan Bayar Sendiri

Pawai Peringatan Maulid Nabi

Naik Becak Pengalaman yang Jarang
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Kiprah KB-TK

Mengambil tema “ Terima Kasih Ibu “ acara yang diadakan 
di halaman sekolah itu di buka dengan pembacaan ayat 
suci al Qur-an surat Al Isra ayat 23 – 25 yang di bacakan 
oleh Aqilah Murodah Sutanto dan di terjemahkan Israfyla 

Dhoveriansyah. Ayat yang meberangkan tentang larangan berkata kasar 
pada orang tua dan perintah untuk berkata lemah lembut pada mereka. 

Setelah itu 12 siswa kelompok B menyanyikan lagu 
“Kasih  Ibu” sebagai ungkapan terima kasih mereka atas 
pengorbanan dan kasih sayang yang telah diberikan kepada 
mereka. Diakhir lagu anak-anak ini dengan serempak 
membacakan do’a untuk kedua orang tua. 

Maka setelah lagu dari anak-anak itu berakhir, di buatlah 
kelompok-kelompok sesuai dengan usia masing-masing. 
Dari Kelompok Bermain, Kelompok TK A dan Kelompok TK 
B. Masing-masing berpasangan dengan ibunya. Di sediakan 
meja berukuran kecil yang diatasnya sudah ada gelas dan 
sendok berisikan susu bubuk dan segelas air putih sebagi 
campurannya.Lalu setelah aba-aba, anak – anak itu mulai 
membuatkan susu untuk ibu mereka.

Bagi anak usia kelompok Bermain, tentu saja tak mudah 
buat mereka untuk membuat susu sendiri. Bahkan tak 
sedikit yang tumpah. Sebut saja Abigail KusumoHartojo. Abi, 
panggilan akrabnya tampak kesulitan menggerakkan sendok 

Buatkan Susu untuk Ibu, 
Ungkapkan Rasa Terima Kasih

Hari Ibu diperingati dengan cara unik oleh 175 siswa KB 
–TK Al Falah Surabaya. Sekolah yang terletak di jalan 
Siak itu mengajak murid-muridnya untuk membuatkan 

susu dan meminumkannya pada ibu masing-masing. 

yang ada di genggamannya. “Susah..aku 
kalau di rumah biasanya dibuatkan mbak” 
akunya polos.

Namun bagi kelompok TK B, mereka 
tampak begitu mudah dalam membuat susu. 
Muhammad Daris Taufi ki misalanya, dengan 
cekatan ia mengaduk susu buatannya. “Di 
rumah aku sudah biasa bikin sendiri, malah 
adik juga tak bikinkan,” katanya bangga. 

Usai pembuatan susu oleh anak-anak, 
secara serempak mereka menyuapkan susu 
buatan mereka pada ibu masing-masing. 
Tentu saja tak sedikit ibu yang terharu 
dengan perlakuan nak-anaknya. Bu Santi 
Arianti misalnya, orang tua Al Katiri Ahmad 
Dzaki, ia mengaku tak suka minum susu, 
tapi demi menghargai jerih payah Ariq 
dalam membuatkan untuk saya, maka 
saya memaksa diri saya meminumnya, tak 
disangka anak-anak begitu tulus dalam 
menyuapi ibunya,” katanya.

“Harapan kami, anak-anak makin sayang 
pada Ibu mereka, dan berterima kasih 
atas jerih payah dari ibu mereka” kata Siti 
Fauziah, Kepala KB-TK Al Falah Surabaya. 
Diakhir acara, anak-anak memberikan bunga 
berbahan daur ulang dari tas kresek dihiasi 
tulisan ucapan hari ibu untuk bundanya 
masing-masing. Selain itu juga diberikan kue 
tradisional berbentuk simbol love sebagai 
tanda ucapan hari ibu (Fauz).

Wujud Cinta Anak kepada Ibunda

Suapkan Susu untuk Ibu Tercinta

Belajar dan Membuktikan Sendiri

Kiprah SD

Pagi itu, ditemani hujan 
rintik-rintik anak-anak kelas 
2 SD Al Falah Surabaya 
tengah mempersiapkan 

kegiatan mereka untuk berjalan-jalan 
ke Taman Bungkul. Tentu saja ini bukan 
sekedar kegiatan jalan-jalan belaka. 
Namun kegiatan jalan-jalan ini dikemas 
menjadi kegiatan pembelajaran yang 
menyenangkan tentang berbagai 
macam pengetahuan yang telah mereka 
dapatkan di kelas. 

Di kelas mereka telah belajar 
tentang berbagai macam perubahan 
bentuk. Benda yang sama bisa berubah 

Jeruk dan Es Jeruk:
Studi Kontekstual Tentang Perubahan Bentuk

”Ustadzah...,ustadzah..., aku sudah membawa alat pemeras jeruk, 

piring, dan sendo,” ujar Kenzi setengah berteriak. Sedangkan 

anak yang lain juga tak mau kalah. Di antara mereka ada yang 

tergopoh-gopoh menunjukkan beberapa lembar koran dan 

sebotol air minum mineral.  ”Ustadzah, hari ini kita jadi studi 

kontekstual kan?” celoteh mereka. Meski tak tahu benar apa 

arti kata Studi Kontekstual, tetap saja mereka menggunakan 

istilah yang mereka dengar itu sebagai sesuatu kegiatan yang 

menyenangkan.

bentuknya menjadi bermacam-macam. 
Ustadz dan ustadzah pengajar di kelas 
2 telah menyiapkan berbagai macam 
keperluan seperti jeruk, gula cair dan 
nasi kuning. “Ini adalah sebagian dari 
cara kami untuk mengenalkan hal-hal 
yang bersifat teoritis menjadi hal-hal 
yang bersifat praktis”, ujar ustadzah Etty, 
ustadzah Eka dan ustadzah Lastri selaku 
wali kelas  2. “Tentu saja dengan hal-hal 
yang sederhana”, imbuh ustadzah Lastri.

Kegiatan di Taman Bungkul 
diawali dengan senam yang 
dibimbing oleh ustadz Panca. Sambil 
menunggu anak-anak senam pagi, 

para asaatiidz menyiapkan nasi kuning. 
Tak lama kemudian nasi kuning yang 
telah dibagikan pada masing-masing 
kelompok telah berubah bentuk. 
Mereka mencetaknya menjadi bentuk 
balok dan tak lupa menghiasnya. Selain 
membentuk dan menghias nasi kuning, 
pelajaran tentang perubahan bentuk 
pun diaplikasikan dengan membuat es 
jeruk. Sesudahnya, mereka diminta untuk 
menuliskan urutan kegiatan yang telah 
mereka kerjakan di hari itu. Hal ini juga 
sebagai bentuk pembelajaran yang lain.

Sebagai bentuk apresiasi, ustadz dan 
ustadzah memberikan hadiah kepada 
kelompok yang berhasil menghias 
nasi kuning dengan baik. Selain lomba 
menghias nasi kuning, apresiasi juga 
diberikan kepada siswa yang berhasil 
menjawab kuis bahasa Inggris dan 
bahasa Arab yang dipandu oleh ustadzah 
Diah di sela-sela kegiatan. Meskipun 
di hari itu mendung dan hujan rintik 
mengiringi kegiatan mereka, namun 
secara keseluruhan kegiatan berjalan 
dengan lancar dan memberikan manfaat. 
Alhamdulillah, hari itu kami semua telah 
belajar tentang banyak hal. (Etty)
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Kiprah SD

Ayo Berbagi dengan Sesama
Berbagi Bersama  Anak DIdik 
YPAC Semolowaru Surabaya

18 Februari 2011 adalah hari 

yang tidak terlupakan bagi 

siswa-siswi kelas VI SD Al-

Falah. Tepatnya hari Jumat 

pukul 08.00 WIB diadakan 

bakti sosial yang bertempat 

di Yayasan Pembinaan Anak 

Cacat (YPAC)  Semolowaru, 

Surabaya.

Berbeda dengan bakti 
sosial lainnya, siswa-siswi  
SD Al-Falah kali ini ingin 
berbagi kebahagiaan 

dengan teman-teman sebayanya yang 
mengalami gangguan fi sik dan mental. 
Adalah suatu kehormatan yang sangat 
besar diperoleh oleh siswa-siswi SD 
Al-Falah Surabaya untuk mendapatkan 
kesempatan bersilaturahmi dengan anak 
didik YPAC.

Acara dimulai dengan sambutan dari 
perwakilan YPAC. Beliau mengutarakan 
bahwa anak didik YPAC kebanyakan 
mengalami gangguan sensor motorik 
gerak, baik tangan maupun kaki. 

Sehingga mereka sulit untuk bergerak 
secara normal. Lebih lanjut beliau 
mengutarakan bahwa anak didik YPAC, 
kedepan akan menjadi anak didik 
yang mandiri dan bisa berkarya sesuai 
dengan keterampilannya serta menjadi 
generasi penerus yang berkualitas

Sambutan yang kedua datang dari 
Kepala Sekolah SD AL-Falah, H. Syamsul 
Huda, S.Ag. Beliau berpesan khusus 
kepada anak kelas VI  untuk pandai-
pandai dan banyak-banyak bersyukur 
kepada Allah  yang telah memberikan 
kondisi sempurna, kondisi ini harus 
disyukuri dengan selalu mengingat 
dan mengamalkan ajaran Islam. Pesan 
Ustadz Syamsul khusus kepada anak-
anak YPAC bahwa derajat seorang 
manusia di sisi Allah bukan karena 
kayanya, bukan karena kepintarannya, 
juga bukan karena tampangnya 
melainkan karena keimanan hambanya 
untuk senantiasa menjalankan perintah 
Allah  dan menjauhi larangan-larangan 
Allah. 

Acara dilanjutkan dengan unjuk 
kebolehan dari anak didik YPAC dan 
juga anak-anak kelas VI SD Al-Falah. 
Anak didik YPAC menampilkan paduan 
suara dengan menyanyikan dua 
lagu, salah satunya adalah lagu yang 
dipopulerkan oleh D’Masive “Jangan 

Menyerah”. Ada nuansa yang berbeda 
ketika mereka menyanyikan lagu tersebut. 
Nuansa riang, nuansa bahagia, senyum 
mereka sangat lepas seolah mereka tidak 
pernah memiliki keterbatasan. Namun 
pemandangan yang haru terlihat di area 
siswa-siswi SD Al-Falah. Mereka tertegun 
menyaksikan teman-teman sebayanya 
menampilkan kebolehannya tersebut. Ada 
air mata yang jatuh dengan tidak disadari, 
ada perasaan haru dalam diri anak-anak 
SD AL-Falah, tidak terkecuali guru-guru 
pendamping yang juga larut dalam nuansa 
haru di ruangan tersebut. Sedang dari SD 
Al Falah  menyanyikan lagu “That’s What 
Friends Are For” yang berisikan tentang arti 
sebuah persahabatan.

Keakraban di antara anak didik YPAC 
dengan siswa-siswi SD Al-Falah pun 
terjalin. Pembawa acara mempersilakan 
anak-anak SD AL-Falah menghampiri anak 
didik YPAC dan memberikan bingkisan 
yang telah dipersiapkan. Mereka saling 
berkenalan, menanyakan nama, tempat 
tinggal, hobi dan juga yang lainnya. Anak-
anak SD AL-Falah tidak merasa canggung 
sama sekali dengan suasana pada saat itu. 
Sungguh pengalaman yang tidak akan 
terlupakan sampai kapanpun. Pengalaman 
yang sangat berharga bagi anak-anak 
kami semua. Acara ditutup dengan foto 
bersama. (Tohir)

Outbound dan Rafting,
Memberi Pengalaman Penting
Jam masih menunjukkan pukul 6 pagi, tapi di halaman 
sekolah sudah penuh dengan anak-anak dan para 
walimurid. Ya, pagi itu seluruh siswa kelas 4 akan 
berangkat outbound dan rafting. Tujuan kami kali ini 
ke Batu, Malang. Sengaja berangkat lebih pagi, untuk 
menghindari kemacetan di Porong. Keberangkatan 
kami dilepas oleh wakil kepala sekolah SD Al Falah 
Surabaya, ustadzah Izzaty Latifi yah. Alhamdulillah, 
kami bisa berangkat tepat waktu. Tiba di lokasi pun 
juga tepat waktu.

Sedangkan kelompok putra, setibanya di lokasi rafting 
mereka langsung dibagi menjadi beberapa kelompok 
kecil. Rafting ini memiliki tujuan untuk melatih kerjasama 
dalam tim dan pantang menyerah untuk mencapai 
tujuan. Anak-anak segera memakai beberapa peralatan 
dan perlengkapan keselamatan. Ekspresi yang berbeda-
beda terpancar dari masing-masing anak. Antusias dan 
takut seakan bercampur jadi satu. Setelah itu anak-anak 
segera menuju ke perahu masing-masing. Mereka 
langsung meluncur dengan perahu karet menyusuri 
sungai Kaliwatu yang arusnya memang tidak seberapa 
deras. Karenanya lokasi rafting ini lebih cocok untuk 
anak-anak usia Sekolah Dasar. Teriakan dan keantusiasan 
sangat terlihat jelas dari wajah anak-anak yang mampu 
mengalahkan ketakutan yang ada pada mereka. “Lain 
kali keluargaku kuajak kemari, ustadzah!”, begitu mereka 
mengekspresikan kepuasannya. Dari kelompok rafting 
putri pun tidak kalah serunya. “Basah semua ustadzah, 
habis perahu kami sengaja dibalik. Pokoknya tegang dan 
seru!”, komentar salah satunya. Sesuai dengan jadwal, 
kelompok putra dan putri dapat menyelesaikan semua 
permainan secara bersamaan. Diantara gembira, seru 
dan penuh petualangan, mereka tidak lupa menjalankan 
ibadah utamanya. Sholat jamak berjamaah pun didirikan, 
Subhanallah.

Tanpa terasa hari pun telah sore, anak-anak berkumpul 
kembali di lapangan untuk melakukan penutupan 
kegiatan bersama dengan tim Suka Alam. Setelah 
berkemas-kemas, segera bis berangkat menuju Surabaya. 
Meskipun harus melewati macet yang tak terhindarkan 
di Porong, tapi kami semua telah mendapat pengalaman 
serta pembelajaran yang luar biasa. Kami bisa kembali ke 
Surabaya dengan selamat dan para wali kelas 4 : Ustadzah 
Tika, Ustadzah Dyah dan Ustadzah Erni pun akhirnya 
bernapas lega. Alhamdulillah. (Diah)

Tim Suka Alam, menyambut kami dengan ramah 
dan suka cita. Setelah menaruh tas di tenda yang 
sudah disediakan, dengan setengah berlari anak-
anak segera menuju ke lapangan didampingi 

oleh ustad-ustadzah pendamping. Tim Suka Alam segera 
membagi anak-anak dalam kelompok kecil. Berkenalan dan 
berbaur dengan tim Suka Alam.

Opposite Game dan Mad Wheel adalah game pertama 
yang mereka lakukan. Permainan ini bertujuan untuk 
meningkatkan rasa kebersamaan dalam tim dan kerjasama 
serta melatih kepemimpinan. Dan yang tak kalah penting 
adalah instruksi tentang teknis dasar penyelamatan  yang 
harus anak-anak ketahui pada saat rafting.  Anak-anak terlihat 
sangat memperhatikan setiap instruksi yang diberikan, 
karena rafting kali ini adalah merupakan pengalaman 
pertama bagi sebagian besar dari mereka. Untuk efi siensi 
waktu dan tempat, tim dibagi menjadi 2 kelompok, 
kelompok putra dan putri. Kelompok putra melakukan 
rafting terlebih dahulu dan berangkat menuju ke lokasi 
rafting dengan menggunakan pick up bersama-sama dengan 
ustad-ustadzah pendamping. Sedangkan kelompok putri 
tetap tinggal di lokasi untuk melakukan beberapa permainan 
kecil dan dilanjutkan dengan outbound. Hal ini dilakukan 
secara bergantian. 

Kelompok putri segera digiring oleh tim outbound 
menuju ke permainan-permainan outbound yang sudah 
siap menunggu anak-anak. Terdapat 3 permainan yang ada 
dalam kegiatan outbound, yaitu : Flying Fox, Elvis Bridge, dan 
Chopper Stairs. Di setiap permainan memiliki  tujuan yang 
berbeda-beda. Antara lain  untuk meningkatkan rasa percaya 
diri, pantang menyerah dan keseimbangan. Ada juga yang 
bertujuan untuk membuka inner barrier. Anak-anak putri 
melalui semua permainan dengan penuh semangat dan 
ceria. Tergambar jelas di wajah mereka kegembiraan dalam 
melalui semua permainan yang disediakan. 

Rafting, Menghadapi Tantangan
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Kiprah SD

Kisah dari Rumah Sawah

mereka berkemas-kemas. Kesegaran 
yang luar biasa diiringi dengan 
semangkuk hangat bakso ikan plus 
jamur, menu makan siang hari itu, 
menambah keriangan yang tak  
terkira.

Setelah cukup beristirahat sambil 
menikmati makan siang, mereka 
tidak lupa untuk menunaikan 
kewajiban utama sebagai umat 
Islam, yakni sholat. Namun kali ini 
tempat sholatnya tidak seperti  biasa. 
Mereka sholat di bawah pohon 
Mahoni. Lagi-lagi pengalaman yang 
tak terlupakan. Tak lama kemudian 
mereka telah siap untuk kembali ke 
Surabaya.

“Kami memang memilih lokasi ini 
agar anak-anak bisa lebih mengenal 
berbagai macam tempat kerja yakni 
salah satunya sawah dan pekerjaan 
seorang petani. Ini sesuai dengan 
tema kami bulan ini yakni ‘Tempat 
Kerja’. Harapan kami, sepulang dari 
sini mereka akan lebih menghargai 
pekerjaan orang lain dan lebih 
mencintai alam”, kata ustadzah 
Faizah, ustadzah Tri dan ustadz 
Ashari kompak. (Faizah)

Sehari Bersama Petani

Menikmati Sumber Air

Kunjungan ini dilakukan 
oleh beberapa siswa-
siswi SD Al Falah dengan 
ditemani oleh satu 

atau dua guru pendamping. Sekolah 
yang dituju sebagian besar memang 
merupakan sekolah yang alumnusnya 
banyak sekolah di Al Falah. Jadi kegiatan 
ini juga sebagai apresiasi untuk sekolah-
sekolah tersebut.

Siswa-siswi yang mengikuti 
kunjungan ke TK-TK ini adalah 
siswa pilihan. Sebelumnya, sekolah 
mengadakan audisi bagi semua siswa 
yang berminat untuk mengikutinya. 
Selain melatih kompetisi anak, ajang 
audisi ini juga berguna bagi sekolah. 
Sekolah akhirnya mengetahui  bakat dan 
ketrampilan  apa saja yang dimiliki oleh 
siswa. Seperti misalnya, bakat menyanyi, 
menggambar, presenter, bermain alat 
musik atau yang lain.

Setelah melewati seleksi  yang 
tidak mudah, terpilihlah 5 siswa yang 
akan mewakili teman-temannya dalam 
kegiatan ini. Mereka adalah Dhea 
Oktaviani A, Farihah Safi rah, M. Yafi e, 
Naufal G dan Tissa. Mereka semua 
adalah siswa kelas 4. Wah, betapa 
senangnya hati mereka saat mengetahui 

bahwa merekalah yang terpilih untuk 
kegiatan ini.

Sebelum mereka terjun ke sekolah-
sekolah tujuan,  mereka mengikuti 
pelatihan terlebih dahulu. Tujuan 
pelatihan ini adalah mempersiapkan 
siswa-siswi tersebut untuk dapat tampil 
lebih percaya diri. Selain itu, juga 
melatih ketrampilan komunikasi mereka. 
Ternyata menjadi wakil sekolah itu musti 
berani berkorban ya...Berkorban waktu, 
tenaga dan juga yang lainnya.

Hari yang ditunggu telah tiba. 
Saatnya unjuk diri di depan adik-adik 
TK. Kunjungan pertama ke TK Al Falah. 
Waah, berdebar nih jantungku, kata Yafi e 
dan teman-teman. Sesampainya disana, 
ternyata adik-adik sudah menunggu 
di lapangan. Mereka sedang berbaris 
dibimbing oleh beberapa ustadzah. 
Tanpa membuang waktu, acarapun kami 
mulai. 

Kali pertama, perkenalan dulu 
yang disampaikan. Selain perkenalan 
tentang  perwakilan  sekolah, profi l 
sekolahpun dikenalkan. Kata pepatah,  
tak kenal maka tak sayang.   Setelah 
itu, satu persatu siswa SD Al Falah 
mulai menampilkan kebolehannya. 
Dhea dengan lincahnnya memainkan 

alat musik keyboard. Dhea mengiringi 
tampilan Yafi e yang menyanyi dengan 
suara emasnya. Wah, tidak terkata 
betapa cerianya wajah adik-adik TK 
melihat tampilan tersebut. Oh ya, 
Farihah yang terbiasa untuk bicara 
di depan umum didapuk sebagai 
presenter kegiatan ini. Tissa tidak mau 
ketinggalan. Di sela-sela kegiatan 
tersebut dia melafalkan beberapa bait 
puisi. Puisi tersebut berbahasa Inggris 
dan karangan Tissa sendiri lo..Bagaimana 
dengan aksi Naufal? Ternyata dia 
mengajak adik-adik TK dengan beberapa 
permainan kecepatan tangan.  Kegiatan 
ini semakin seru tatkala ada wakil dari 
adik-adik TK yang menyampaikan 
sambutannya. Dalam sambutannya, 
mereka berterima kasih atas kunjungan 
ini dan berharap hubungan silaturahmi 
ini akan terus berlangsung sampai kelak.

Kunjungan ini berlangsung selama 
5 hari. Menurut  ustadzah Sulastri selaku 
pembimbing kegiatan ini, di hampir 
semua TK yang dikunjungi, mereka 
disambut dengan begitu antusias. 
Alhamdulillah. Semoga kegiatan ini 
kelak dapat menjadi salah satu bekal di 
hari depanmu, nak. Amin.
(Izzaty)

Nilai-nilai pribadi yang Islami idealnya sudah dibiasakan sejak dini. Seperti silaturahmi,  percaya diri,  komunikatif,  
mengoptimalkan kemampuan diri dan lain sebagainya. Nilai-nilai tersebut merupakan bagian dari  soft tskill yang ingin 
ditanamkan sejak awal serta dibiasakan kepada siswa-siswi SD Al Falah. Tentunya dimasukkan dalam program-program 
yang terencana. Salah satunya dengan mengunjungi   beberapa Taman Kanak-kanak di Surabaya. 

Kunjungan ke TK

Menanamkan Nilai-nilai Sejak Dini

Perjalanan yang lumayan lama, 
dan harus melewati jalan yang 
berkelok, naik turun ternyata 
tidak menyurutkan semangat 

mereka. Dan memang kelelahan itu langsung 
terbayar begitu mereka tiba di kaki  Gunung 
Penanggungan. “Subhanallah, indahnya”, 
gumam Ray memuji kebesaran Allah. 

Rumah Sawah adalah tujuan mereka 
dan “Paddy Harvesting” adalah kegiatannya. 
Dari namanya kita segera tahu bahwa anak-
anak akan diajak bekerja menjadi seorang 
petani. Mereka akan diajari membajak, 
menanam, memanen, merontokkan bulir 
padi dari tangkainya, dan memisahkan padi 
dari sekam. Ini adalah hal baru bagi mereka. 
Banyak kejadian menarik yang terjadi hari itu. 
Mulai dari takut dengan kerbau bajak sampai 
terduduk di lumpur sawah karena kelelahan. 
Pengalaman yang tidak mungkin terlupakan. 

Setelah seharian belajar menjadi 
seorang petani, memahami tempat kerja 
dan pekerjaannya, anak-anak membersihkan 
diri di sumber mata air di dusun tersebut. 
Ternyata bukan sekedar membersihkan 
diri, tetapi juga menjadi ajang bermain 
mereka. Perlu waktu untuk menyegerakan 
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Itulah sepenggal  cerita yang 
terjadi ketika anak-anak kelas VI 
mengikuti acara hypnolearning 
di ruang Auditorium SD Al-

Falah. Mereka dipersiapkan baik secara 
lahir maupun batin untuk sukses 
menghadapi Ujian Nasional (UN) tingkat 
SD yang serentak dilaksakan InsyaAllah 
tanggal 10 April 2011. Kegiatan ini 
sejatinya adalah bagian dari rangkaian 
kegiatan yang sudah terjadwal untuk 
mempersiapkan anak-anak kelas VI 
dalam menghadapi UN. 

Berbeda dengan kegiatan 
motivasi sebelumnya yang 
dilaksanakan di Songa-Probolinggo 
yang menitikberatkan kepada aspek 
kebersamaan siswa, kali ini kegiatan 
lebih bertujuan membangun karakter 
percaya diri siswa dalam menghadapi 
masalah. Khususnya ketika siswa 
menghadapi soal-soal UN yang 
membutuhkan konsentrasi tinggi 
dalam penyelesaiannya. Jiwa raga 
yang tangguh menghadapi tekanan, 

Kiprah SD

Sstt, Ada  Hypnolearning
dan Hypnoparenting di SD Al Falah
“Ayo Ayu, kamu pasti bisa mematahkannya!” Teriakan-teriakan dan dukungan datang dari teman-teman Ayu. 
Mereka mendukung Ayu yang berusaha mematahkan pensil dengan jari telunjukknya. “Ayo Ayu konsentrasi, 
ayunkan tanganmu dengan mantap, anggap pensil didepanmu seperti gabus yang sangat mudah dipatahka.” Itulah 
sugesti yang diberikan oleh Pak Yuli seorang hypnoterapist yang mengisi acara ini. Dengan hati yang mantap dan 
semangat pantang menyerah akhirnya Ayu berhasil mematahkan pensil dengan jari telunjuknya.

semangat belajar yang tidak 
pantang menyerah serta fokus 
yang tajam mendapatkan porsi 
perhatian yang lebih banyak 
dalam kegiatan ini.

Seperti pada kegiatan 
motivasi sebelumnya, kegiatan 
ini dibimbing oleh para 
hypnoterapist pimpinan Pak 
Yuli. Mereka menamakan 
kegiatan ini dengan sebutan 
“hypnolearning”. Sebenarnya 
konsep hypnolearning adalah 
membangkitkan alam bawah 
sadar siswa untuk meminati, 
menyukai, dan merindukan 
belajar. Kontruksi pemikiran 

baru bagi siswa bahwa belajar adalah 
kewajiban dan kebutuhan siswa yang 
harus dipenuhi merupakan pondasi 
awal untuk mencapai prestasi setinggi-
tingginya.

Dengan konsep tersebut siswa 
kelas VI akan merasa mempunyai 
tanggung jawab yang besar untuk 
mewujudkan impiannya. Pada akhirnya 
hypnolearning ini akan membantu siswa 
lebih percaya diri dalam menghadapi 
UN tingkat SD. Beberapa kegiatan yang 
dilakukan dalam Hypnolearning antara 
lain, mematahkan pensil dengan jari 
telunjuk, meniup balon sampai meletus 
dan renungan terhadap kewajibannya 
sebagai seorang siswa. 

Bekal yang sangat berarti telah 
mereka peroleh yaitu kepercayaan 
akan kemampuan pada dirinya. Untuk 
mendukung nuansa positif di hati 
siswa kelas VI dalam menghadapi 
UN, perlu diciptakan lingkungan 
yang mendukung. Oleh karena 
itu keikutsertaan orang tua dalam 

mendampingi anak-anaknya juga 
mendapatkan perhatian serius dari 
kegiatan ini.  Jika hari pertama anak-
anaknya yang mendapatkan motivasi, 
keesokan harinya giliran orang tua siswa 
kelas VI yang mendapatkan motivasi. 

Kegiatan ini dinamakan 
hypnoparenting, wali murid siswa kelas 
VI diberikan cara untuk memotivasi anak 
agar menjadi lebih kuat, lebih dihargai 
dan percaya diri. Pak Yuli mencontohkan 
dari hal terkecil saja dalam kegiatan 
sehari-hari anak-anak, bahwa anak lebih 
sering dicela dari pada dipuji. Berapa 
kali mereka mendapatkan pujian tidak 
sebanding dengan banyaknya celaan 
yang diterima anak-anak setiap harinya. 
Bukankah kebiasaan menghakimi anak-
anak dengan celaan-celaan yang muncul 
dari perasaan egois akan mengganggu 
perkembangan jiwa mereka. Kebiasaan 
seperti ini tentu harus diubah secepatnya.

Interaksi tanya jawab yang dilakukan 
hypnoterapis kepada wali murid yang 
datang semakin membuka cakrawala 
tentang pentingnya pendampingan bagi 
anak untuk mewujudkan cita-cita mereka. 
Khususnya cita-cita memperoleh nilai 
yang sudah ditargetkan oleh anak ketika 
melaksanakan UN. Jika semua komponen, 
siswa, guru, orang tua serta lingkungan 
yang kondusif telah tercipta dengan baik 
secara teori untuk mendapatkan nilai UN 
sesuai dengan target tiap-tiap anak pasti 
akan terwujud.

Mari kita kawal dan kita dampingi 
anak-anak kita (kelas VI) untuk sukses 
menghadapi UN SD. Selamat berjuang 
anak-anakku kelas VI, kalian adalah calon 
pemimpin Islam yang akan memajukan 
Agama Alloh. Sukses selalu untuk anak-
anak kelas VI. (Tohir)

Ingin Jadi Anak Shaleh
“Biar jadi anak pintar dan saleh,” begitulah 

alasan siswa KB Rahim ini ketika ditanya alasan 
memilih sekolah Al Falah. Bagi siswa kelahiran 
Surabaya, 30 Mei 2007 yang suka makanan 
abon dan tempe penyet ini, Al Falah memang 
sekolah yang diidam-idamkan. Suasana 
Islami tidak bisa dilepaskan dari sekolah yang 
berada di jalan Siak tersebut. Selain agama, 
fasilitas, serta para pengajarnya yang ramah 

dan menyenangkan membuatnya betah 
menuntut ilmu di dalamnya.

Imej bahwa Al Falah sekolah yang 
bermutu juga diyakini oleh orang tua 
siswa yang biasa dipanggil Elvin ini. 
Untuk mendapatkan fondasi yang benar 
dalam pendidikan agama mereka 

mempercayakan sekolah Al Falah sebagai 
tempat pendidikan putrinya. Mereka memiliki 
harapan yang amat mulia. Orang tua siswa 
yang suka pergi ke toko buku ini berharap 
agar Elvin bisa menjadi siswa yang bermanfaat 
bagi sesama. ”Kami berharap Elvin bisa 
menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan 
agamanya”, harap sang ibu.

Gemar Mengaji

Si
ap

a D
ia

Siswa kelahiran Surabaya 9 Nopember 
2005 ini biasa dipanggil Naja oleh teman-
temannya. Meski masih dibangku TK B, 
namun pengetahuannya tentang Al-qur’an 

patut diacungi jempol. Setiap hari, siswa yang 
hobi menggambar dan bermain peran ini, tidak 
lepas dari kegiatannya membaca ayat-ayat suci 
yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad 
Saw tersebut. “Kalau sore mengaji di TPQ Al Falah 
Surabaya”, tuturnya. 

Karena pengetahuannya yang baik tentang 
Al-qur’an, siswa yang suka membaca dan rekreasi 
ke obyek wisata ini pernah menyabet juara I 
lomba Cerdas Cermat TKA dalam Festival Anak 
Sholeh yang diadakan atas kerjasama LPPTKA 
dengan BKPRMI Surabaya. Rupanya menjadi 
anak yang berkahlakul qur’ani adalah keinginan 
yang terpendam dari lubuk hatinya. “Cita-citaku 
memang ingin jadi ustadzah yang bertakwa dan 
berilmu yang manfaat”, imbuhnya.  Menjadi anak 
saleh adalah harapan setiap orang tua. Karena 

itu orang tua wajib mendidik putra putrinya 
dengan memberi pendidikan yang berkualitas. 
Konsep itulah yang diyakini oleh orangtua Naja. 
Tak heran jika putri pertama dari pasangan H 
Edi Zuliandi ST,M.M dengan Dra. Hj Li’ana Sri 
Wulandari ini memilih sekolah Al Falah sebagai 
tempat putrinya menimba ilmu pengetahuan. 

Sebab di Al Falah, sejak dini para siswa 
telah diajarkan tentang segala kehidupan yang 
bernuansa Islami selain ilmu pengetahuan 
umum. “Alasan kami memilih sekolah Al Falah 
karena Al Falah mengikuti sunnah Nabi dan 
Islami modern. Semoga Naja kelak menjadi anak 
yang shalihah, santun, bertaqwa, dan memiliki 
ilmu yang manfaat”, harap sang ayah. 

Bagaimana sengan waktu santainya? Untuk 
mengisi waktu luang bersama keluarga, siswa 
yang mengidolakan Nabi Muhammad dan 
Siti Aisyah ini senang pergi bersilaturahmi 
ke keluarga atau mengunjungi tempat yang 
dianggap masih baru.

Putri kedua dari tiga bersaudara 
pasangan Hermanto Adi Saputro,ST dengan 
Siti Muyasaroh, S.Pd ini, ternyata gemar 
menyanyi. Itu terlihat ketika kegiatan 
menyanyi di kelas mulai diajarkan, Elvin, 
nampak antusias mengikuti. Sesekali 
menunjukkan ekspresi layaknya penyanyi 
tenar pujaannya. “Mata pelajaran yang 
paling aku sukai adalah menyanyi.”

Apakah kalau besar kelak ingin jadi 
penyanyi? Ketika ditanyakan, siswa 
yang senang pergi ke tempat wisata 
ini menjawab, ”Aku ingin jadi Polwan”. 
ungkapnya.

Untuk mengisi waktu luang, Elvin 
banyak menghabiskannya bersama orang 
tua. Baginya, waktu sangat berharga 
sehingga harus dimanfaatkan sebaik 
mungkin. Diantaranya dengan bermain 
sambil mengenal alam sekitar dan 
refreshing dengan mengunjungi berbagai 
obyek wisata.” Biasanya wisata ke Malang,” 
akunya.
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Mengagumi Bela Diri Kempo

Meski masih duduk dibangku sekolah dasar 
kelas VB, namun untuk prestasi, putri 
kedua dari tiga bersaudara pasangan Drs. 
Amirul Mu’fi  MPd dengan Lilik Sunarti 

ini, benar-benar membanggkan. Seperti kata pepatah, 
kecil-kecil cabe rawit. Sepak terjangnya di dunia bela diri 
telah menorehkan banyak penghargaan yang membuat 
namanya melejit sekaligus membawa harum nama 
sekolahnya. Siswa kelas VB kelahiran surabaya 19 Januari 

2000 yang paling suka pelajaran Bahasa Indonesia 
dan IPA ini, memiliki keahlian dibidang bela 

diri kempo. 
Beberapa prestasi yang sempat 

diukirnya, antara lain, juara 1 Embu 
Beregu Pemula Kategori B Piala 

Walikota, juara 1 Embu Pasangan 
Pemula Campuran Piala Walikota,  
serta juara 1 Embu Berpasangan 
Pemula Kejur Prof Abtar kota 

se-Jatim.  Juara 1 Embu Pasangan 
Putri piala KONI. 

Jawara Anggar
Yang tak kalah membanggakan adalah ketika 

ditanya mengapa memilih sekolah Al Falah? Siswa 
yang mengidolakan Nabi Muhammad ini ini  tidak 
menampik jika Al Falah adalah sekolah yang 
mampu menyajikan konsep pembelajaran yang 
bagus terutama untuk pengetahuan agamanya. 
“Agar nilai dan akhlaknya baik,” tuturnya.

Menjadi siswa berprestasi perlu perjuangan serta 
usaha keras tanpa lelah. Itulah prinsip yang melekat 
dalam benak Rahardian, siswa kelas IX-1 yang 
memiliki banyak prestasi pada kegiatan olah raga 

anggar.  Putra bungsu dari 6 bersaudara pasangan H Sudino dengan 
R Dwiningsih ini memang ahli dalam olah raga yang menggunakan 
pelindung muka dan pelindung pada ujung pedang tersebut. Itu 
terbukti dengan raihan sejumlah prestasi yang pernah disabet, 
diantaranya, Juara 1 Piala Walikota, juara 1 Kejurda, juara 1 Kejurcab. 

Ketika ditanya mengenai resep agar mampu menjadi jawara, 
siswa yang juga hobi bermain sepakbola  menjawab meyakinkan. 
”Never say can’t”, tegasnya. Sebenarnya banyak diantara peserta 
lain yang memiliki kemamuan yang tidak bisa dipandang remeh. 
Namun siswa yang bercita-cita ingin jadi dokter atau TNI ini mampu 
memadukan gerakan yang dinamis dan menghasilkan serangan jitu 
sehingga mampu mengalahkan lawan-lawannya. Yang jelas, untuk 
meraih prestasi yang membanggakan tersebut butuh ketekunan dan 
latihan tanpa mengenal putus asa.

Prestasi yang membanggakan tersebut membuat siswa yang 
lahir di Semarang, 13 Mei 1996 ini harus semakin pandai mengatur 
waktu antara jam belajar dengan kegiatan yang lain. Itu dibuktikan 
dengan nilai akademis maupun non akademis di sekolah yang cukup 
memuaskan. Yang penting adalah segala kegiatan yang dilakukan 
dapat memberi manfaat, baik bagi dirinya maupun orang lain. “Diluar 
sekolah, saya ikut bimbel, les bahasa Inggris, dan 
latihan anggar,” bebernya.

ketika ditanya mengapa memiliki sekolah 
Al-Falah sebagai tempat menimba ilmu. 
Sebagai institusi pendidikan,  Al-Falah tidak 
hanya mendidik para siswa hanya berbekal 
ilmu pengetahuan tapi juga nilai moral dan 
spiritual. “Semoga Aprizal bisa menjadi anak 
yang berprestasi baik akademis maupun non 
akademis serta berakhlak mulia” ujar sang 
ayah. 

Siswa kelas VIII-3  yang lahir di Surabaya 
11 Februari 1997 ini termasuk siswa yang 
cukup aktif di sekolah. Karena memiliki 
potensi yang cukup memadai, siswa yang 
pernah juara futsal dan hobby bermain 
basket ini dipercaya memegang amanah 
sebagai Majelis Musyawarah Perwakilan 

Kelas. Di organisasi ini, siswa pengidola 
Nabi Muhammad ini menjabat 

sebagai ketuanya. 
Dengan posisi tersebut, ia 

dituntut mampu mengevaluasi 
kinerja organisasi lain di 
sekolah seperti OSIS maupun 

Ketua Majelis
Musyawarah Perwakilan Kelas

Innamabuistuliutammimamakarimal akhlak. 
“Aku diutus oleh Allah untuk kesempurnaan 
Akhlak manusia,” begitu sabda Nabi kepada 
umatnya. Akhlak yang mulia sangat 

diperlukan manusia sejak masih kecil terlebih kelak 
dewasa. Menjadi anak saleh adalah harapan setiap 
orang tua. Karena itu orang tua wajib mendidik 
putra putrinya dengan memberi pendidikan yang 
berkualitas Itulah salah satu motivasi siswa kelas IV A 
yang yang biasa dipanggil Ali ini untuk menempuh 
studi di Sekolah Dasar Al Falah.  

“Agar dapat bergaul dengan teman-teman 
yang berakhlak baik,” ujar ibunya. Selain itu, karena 
agar sang Anak memiliki pondasi yang kuat 
berdasarkan Al Quran dan Hadits.”Setidaknya hafal 
juz amma,”imbuh ayahnya.

Putra pertama dari dua bersaudara pasangan 
Dwi Budi Martono dengan Erna Festiana Pradewi 
ini senang membaca diwaktu senggang. Bagi siswa 
yang lahir di Yogyakarta, 18 Juni 2000 ini membaca 
merupakan menjadi titik awal tumbuh-kembangnya 
suatu peradaban. Tanpa membaca tidak akan ada 
kesuksesan. Jika pangan, sandang, dan papan adalah 
kebutuhan primer manusia secara fi sik (badan), 
maka buku dan bahan bacaan adalah kebutuhan 
primer manusia secara non-fi sik, rohani (otak)

Ingin Beraklak Mulia
Si

ap
a D

ia

Dalam Islam, membaca justru 
menjadi perintah pertama dan utama 
sebelum diperintahkan yang lainnya. 
Karena itu pula Islam pernah menjadi 
sokoguru peradaban dunia yang 
menguasahi lebih dari separuh jagat 
raya ini. ”Selain membaca, saya 
senang bermain komputer”, imbuh 
siswa yang senang menghabiskan 
waktu di perustakaan sekolah.

 Siswa yang  mempunya 
hobi basket, tennis, golf dan 
berenang ini memiliki cita-cita 
besar kelak dewasa. Apa itu? 
Menjadi seorang tentara. “Ingin 
jadi TNI AD,” ungkapnya. Untuk 
mewujudkannya, siswa yang 
suka makanan burger, ayam, 
kentang, siomay dan bakso ini 
akan selalu belajar dengan 
tekun. ”Bila berusaha 
dengan keras pasti sukses”, 
begitu motonya.

Untuk meraih prestasi tersebut, menurut siswa 
yang juga mempunyai hobi berenang dan membaca 
ini, perlu usaha keras dan sungguh-sungguh. Tidak 
ada keajaiban yang datang tiba-tiba. Artinya, semua 
prestasi yang diraihnya perlu proses dan ketekunan. 
Selain itu dukungan orang tua, guru dan teman-teman 
memberi semangat bagi siswa yang bercita-cita jadi 
dokter ini untuk  terus berprestasi

Bagaimana dengan studinya disekolah? Sebagai 
peserta didik, Dinda, biasa dipanggil, tetap memiliki 
kewajiban untuk tetap belajar dengan tekun. Waktu 
untuk sekolah tetap menjadi prioritas utama. Kalaupun 
meluangkan waktu di luar sekolah, siswa yang gemar 
makan ikan bakar dan pizza ini, setidaknya digunakan 
untuk aktivitas yang bermanfaat. “ Ke toko buku atau 
mengunjungi obyek wisata,’ imbuhnya.

Lalu cita-cita apa? Ketika pertanyaan itu meluncur, 
Dinda menjawab dengan optimis bahwa kelak ia ingin 
menjadi dokter anak. Sejak dini, persiapan sudah 
dilakukan dengan terus belajar tanpa mengenal 
lelah.”Rajin pangkal pandai”, begitu motonya.

Ketua Majelis

Remas. Kegiatannya pun semakin padat. 
Disamping terus belajar menyangkut materi 
pelajaran di kelas, juga  berkonsentrasi 
untuk mengembangkan organisasi. Tentu 
saja kondisi ini mengharuskannya untuk 
pandai-pandai membagi waktu. Apakah 
tidak berat?. “Ya, bersemangat dan positif 
thinking saja,” ujar siswa yang gemar 
mengunjungi toko buku ini optimis.

Bagaimana dengan cita-citanya 
kelak? Putra pertama dari dua bersaudara 
pasangan Apriyanto dengan Tutik 
Rizanah ini berkeinginan menjadi seorang 
pengusaha sukses. Untuk meraih itu, 
semuanya harus dimulai sejak dini dengan 
belajar tekun dan selalu berdoa sungguh 
sungguh. Apalagi ketika menginjakkan kaki 
di sekolah SMP Al Falah yang memberinya 
banyak wawasan baik secara intelektual 
maupun moral, mengharuskannya untuk 
selalu menggunakan waktu sepotensi 
mungkin di tengah usianya yang beranjak 
remaja.

Selain berprestasi juga 
memiliki kedisiplinan 
yang tinggi dan berakhlak 
mulia. Begitulah jawaban 

siswa yang kerap dipanggil Kaka ini 
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Tidak seperti biasanya, anak-
anak dapat datang tepat 
waktu, sehingga di pagi itu 
bis kami pun bisa berangkat 

pukul 7 menuju Jombang. Sepanjang 
perjalanan anak-anak mengagumi 
keindahan alam ciptaan Allah Swt, dan 
tak hentinya selalu memuji kebesaran 
Allah, meskipun jalan menuju lokasi 
berliku, tidak mematahkan semangat 
anak-anak dan tetap gembira. 

Ketika sampai di lokasi, mereka 
disambut oleh para instruktur outbound 
dan petugas di sana dengan suguhan 
welcome drink dan makanan tradisional. 
Meski sederhana ternyata suguhan itu 
cukup untuk mengurangi rasa lelah 
setelah menempuh perjalanan.

Setelah persiapan outbound 
dilakukan, anak-anak diminta untuk 
membentuk kelompok dan membuat 
yel-yel, motivasi awal dilakukan di dalam 
ruang untuk melatih konsentrasi dan 

ketangkasan dalam menerima perintah. 
Selanjutnya setelah siap, mereka menuju 
ke lapangan untuk kegiatan inti, yaitu 
kegiatan outbound yang meliputi. 
Berbagai macam permainan yang akan  
diikuti oleh seluruh siswa. Ada Flying 
Fox, George Of The Jungle, Pingpong 
Pressure, Trust Fall dan Combat Game. 
Permainan-permainan tersebut 
bertujuan untuk melatih kepercayaan 
diri, keberanian, kemandirian, 
kerjasama, pantang menyerah, tolong 
menolong, dan percaya kepada orang 
lain. Namun secara keseluruhan, 
kegiatan outbound ini diharapkan 
dapat membentuk karakter baik pada 
diri anak.  Yaitu  personal skill yang 
meliputi kepercayaan pada diri sendiri, 
ketangkasan, kemandirian, kedisipilinan, 
dan tanggung jawab. Selain personal 
skill, kegiatan ini juga membentuk social 
skill, yang meliputi sikap kasih sayang 
terhadap teman, saling menolong, 

bekerjasama, dan sikap saling 
menghormati/menghargai pendapat.

Kegiatan berlangsung dengan 
lancar, meskipun diselingi hujan 
tapi anak-anak tetap bersemangat 
melanjutkan kegiatan sampai selesai. 
Setelah semua kegiatan selesai dan 
bersih diri dilakukan, anak-anak 
melakukan kegiatan terakhir yakni 
kegiatan Refl eksi. Kegiatan ini mengulas 
dan mencari nilai-nilai yang tersimpan 
dalam kegiatan outbound. Nilai-nilai 
tersebut kemudian didiskusikan dan 
disimpulkan bersama-sama  dengan 
siswa. Diharapkan, siswa nantinya dapat 
menerapkan nilai-nilai tersebut dalam 
kehidupan sehari-hari. Semoga kegiatan 
outbound yang telah dilaksanakan oleh 
siswa kelas 5 ini menghasilkan siswa-
siswa yang berkarakter tangguh dan 
mantap, yang sesuai dengan harapan. 
Amin. (Fitri, Indrah)

Pendidikan Karakter
melalui Outbound

Rabu pagi, 23 Februari 2011 merupakan hari yang ditunggu oleh anak-anak kelas 5 SD Al Falah Surabaya karena mereka 
akan kegiatan outbound. Ya… di hari itulah anak-anak akan berangkat outbound di WTC (Wonosalam Training Center) 
di daerah Wonosalam, Jombang.

Berhati-hati dan Bekerja Sama

Kiprah SD
Je

nd
el

a K
el

ua
rg

a

Bertambah KebahagiaanBertambah KebahagiaanBertambah Kebahagiaan

Pondasi atau dasar pendidikan agama Islam serta 
aqidah akhlaq adalah merupakan hal utama bagi 
kami. Kami ingin mempunyai anak-anak yang 
berwawasan keagamaan dan kebangsaan yang 

tinggi. Akhirnya kami memutuskan untuk menyekolahkan 
kedua putri kami di Al Falah. Mulai dari TK, SD, SMP semuanya 
di Al Falah. Kami memang sangat  berharap anak-anak kami 
akan tumbuh dengan landasan yang kuat untuk kehidupannya 
di masa mendatang. Karena memang tak dapat kita pungkiri 
bahwa perkembangan globalisasi juga membawa dampak lain 
yang belum tentu positif. Karena itu kami ingin memberikan 
wawasan yang cukup untuk menghadapinya.

Dalam keseharian, kami berusaha untuk selalu 
berkomunikasi dengan ananda  dan ustadz-ustadzah. Semua 
itu kami tujukan untuk mensinergikan pendidikan di rumah 
dan di sekolah. Kami berusaha mengikuti pembelajaran di 
sekolah untuk memberikan penekanan-penekanan dalam 
penerapannya. Sering kami melihat, dalam keseharian 
anak-anak kami tumbuh lebih cepat matang dan dewasa.  
Terkadang, kami diingatkan untuk beberapa hal meskipun kecil. 
Sebagai contohnya, anak-anak membetulkan jilbab ibunya 
agar  menutupi dada. Atau ketika memakai kaos kaki, harus 
mendahulukan kaki kanan terlebih dahulu. Melihat itu semua, 
kami merasa bangga dengan perkembangan mereka.

Guna  menanamkan kedisiplinan dan kemandirian, kami 
awali dengan hal-hal yang kecil yang mesti mereka kerjakan.  
Mereka kami arahkan untuk  bisa mengerjakan sendiri sesuai 
dengan jadwal yang mereka buat.  Tentunya semua itu di bawah 
pengawasan dan persetujuan kami selaku orang tuanya. Dan 
mereka juga kami arahkan untuk bertanggungjawab atas 
semua pilihannya tersebut. Dengan begitu, kami berharap anak-
anak terbiasa untuk berfi kir lebih dulu mengenai kegiatannya, 
juga belajar untuk mengambil resiko atas semua pilihan-
pilihannya tersebut.

Dalam mengembangkan kreativitas, minat dan bakat 
anak, kami memberikan kebebasan untuk berimajinasi. 
Setelah itu, kami berdialog tentang imajinasinya tersebut.  
Kami terbiasa diskusi untuk mencari solusi, sehingga tidak 
ada pihak yang merasa terkalahkan. Untuk selanjutnya 
mereka  menuangkan imajinasinya sesuai minat  dan bakat 
mereka. Dan kami sebagai orang tua, mendukung serta 
memfasilitasi  kreativitas, minat dan bakat ananda.

Meski kegiatan kami masing-masing cukup padat, kami 
berusaha untuk mempunyai waktu berkumpul bersama. 
Tentunya, di tempat favorit kami yakni rumah. Rumah bagi 
kami adalah surga. Baiti Jannati. Selain rumah, tempat 
terindah yang pernah kami datangi adalah Baitullah. Kami 
ajak anak-anak umroh untuk lebih mendekatkan diri kepada 
sang Khaliq di sana. Kami berharap umroh bisa menjadi 
aktivitas bagi kami untuk meningkatkan keimanan dan 
ibadah kami sekeluarga.  Dan insya Allah, umroh akan 
menjadi agenda tahunan bagi kami.

Hal lain yang menjadi prinsip hidup kami adalah  
membiasakan ananda untuk gemar infaq atau bersedekah. 
Hal itu sesuai dengan moto keluarga  kami: “Dengan 
berbagi tidak mengurangi. Dengan berbagi akan 
menambah kebahagiaan hati”. Semoga bersama Al Falah 
anak-anak kami menjadi putri yang sholihah, mempunyai 
rasa kebangsaan dan berwawasan global. Amin.

Bapak  : Gatot Sugiharto
Pekerjaan    : Teknisi Pesawat terbang 
Ibu  : Hanum Uratmi
Pekerjaan  : Ibu Rumah Tangga
Anak  : Fauziah Mukti Sugiharto  
  (Kelas IX-2 SMP Al Falah Deltasari)
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Kiprah SD

Ada Tarik Tambang
pada Al Falah Gathering

Seru, dan penuh sportivitas. 
Begitulah suasana Lomba Tarik 
Tambang yang dilaksanakan 
di halaman SMP Al Falah 

Deltasari. Lomba Tarik Tambang ini 
sendiri merupakan salah satu bagian 
dari sekian banyak lomba yang digelar 
dari rangkaian  acara Gathering 
Keluarga Besar Lembaga Pendidikan 
Al Falah yang digelar pada tanggal 15 
Februari 2011. 

Lomba ini diikuti oleh berbagai 
regu, mulai dari guru (suami) dan 
karyawan (suami) yang ada di jenjang 
TK, SD dan SMP. Masing-masing regu 
menurunkan 6-7 orang terkuatnya 
untuk menjadi tim yang terbaik dalam 
lomba adu otot ini. Lomba yang 
berlangsung selama beberapa jam ini 
disaksikan ratusan warga Lembaga 
Pendidikan Al Falah. Baik tua maupun 
muda, semuanya dengan penuh 
semangat memberikan dukungan 
kepada regu-regu andalannya. 

Suasana ketegangan bercampur 
kegirangan para peserta dan supporter 
dapat dilihat dari tingkah polah mereka 
selama perlombaan berlangsung. 
Apalagi didukung oleh MC ustadz 
Anwar yang super kocak, suasana 
lomba yang hidup tambah semakin 
‘hidup’.

Tanpa disadari para sporter terus 
berteriak memberikan dukungan 
meskipun tim dukungannya terlihat 
jatuh-bangun berusaha untuk bertahan 
agar tidak sampai kalah. Bahkan 
beberapa peserta sampai terjerembab 
jatuh ke tanah.

Dalam sejarahnya, olahraga tarik 
tambang ternyata pernah menjadi 
salah satu cabang olahraga di 
olimpiade musim panas. Tarik tambang 
pernah menjadi cabang olahraga di 
olimpiade tahun 1900 hingga 1920. 
Saat itu, Inggris menjadi tim terkuat 
di cabang ini dengan mengumpulkan 
dua medali emas, dua perak, dan satu 

perunggu. Kemudian disusul oleh 
Amerika Serikat dengan satu emas, 
satu perak, dan satu perunggu. 

 Permainan ini memang 
cukup menyenangkan. Kedua tim 
yang berada di sebelah kiri dan 
kanan saling tarik menarik untuk 
menjatuhkan lawannya. Banyak 
orang menganggap ini hanya sebuah 
permainan. Padahal, jelas-jelas adu 
kekuatan itu pasti menguras tenaga, 
bahkan melebihi olahraga berat 
sekalipun. 

Lomba ini sejatinya bukan 
sekedar adu otot dan strategi 
namun ada makna besar yang 
perlu direnungkan. Yaitu semangat 
kebersamaan dan gotong royong 
untuk mencapai suatu tujuan. 
Bagaimana upaya menggapai suatu 
tujuan harus melalui tarik ulur secara 
keras. Terkadang tambang bergeser 
ke kiri-kanan untuk menuju satu 
kemenangan. Fenomena ini juga 

mengajarkan bahwa jangan pernah mau 
menyerah sebelum tujuan mulia dalam hidup 
ini diraih. 

Lomba yang digelar bertepatan dengan 
Maulid Nabi ini seakan menggambarkan 
betapa hebat perjuangan Nabi dan kaum 
muslimin saat itu dalam menyebarkan dan 
meraih panji panji keIslaman hampir ¾ di 
belahan dunia. Bahkan kesuksesan beliau 
dan sahabatnya melebihi kemenangan yang 
pernah diraih Karel Agung, Penguasa Eropa 
di abad 8, Penguasa Mongol, Jengis Khan di 
abad 12.  Kaisar Mogul terbesar, Akbar, yang 
bertahta di abad 16. Ataupun Napoleon 
Bonaparte, penguasa Prancis di abad 18.

Apa rahasianya ? 
Kerjasama pantang menyerah

Setelah melakukan beberapa pertarungan 
yang cukup seru dan sportif, akhirnya regu 
dari guru SMP Al Falah Deltasari berhasil 
meraih predikat Juara I disusul oleh bagian 
security yang berhasil menjadi runner up-nya. 
(Abdillah) 

Bahu-membahu Meraih Kemenangan

Kiprah SMP

Acara di pagi yang cerah 
disambut sinar mentari 
yang lembut penuh 
kehangatan. Siswa SMP 

Al Falah selepas qiyamul lail, shalat 
subuh, olah raga, bersih diri & sarapan. 
Mereka telah siap-siap akan Studi 
Blimbing Madu ke kebun Blimbing milik 
petani di desa Tasik Madu Panyuran. 
Dalam Studi Blimbing Madu ini atas 
dukungan Dinas Pertanian Kota  Tuban. 
Kebetulan lokasinya berdekatan dengan 
tempat Spelfa Camp. Kurang lebih jarak 
tempuhnya 1,5 km, dengan berjalan 
kaki beramai-ramai menyusuri jalan 
desa yang asri hijau & segar. Pemandu 
perjalanan adalah petugas dari Dinas 
Pertanian. 

Setiba di lokasi perkebunan 
Blimbing Madu milik Kelompok Tani 
Binaan Dinas Pertanian. Kita dibagi 
menjadi 3 kelompok besar untuk masuk 
lokasi perkebunan. Tiap kelompok 

mendapat seorang pembimbing dari 
Dinas Pertanian & Kelompok Tani. 
Masing-masing kelompok mendapat 
penjelasan tentang berbagai macam 
hal yang berkaitan dengan blimbing 
seperti cara tanam, budidaya, 
perawatan, hingga pemasaran. Luas 
lahan  perkebunan ini lebih dari 5 
hektar. 

Mereka sangat antusias ketika 
mendengar penjelasan tentang 
keunggulan blimbing jenis ini. 
Misalnya rasanya manis seperti madu, 
dagingnya tebal dan halus. “Karena 
rasanya yang manis itulah, blimbing 
jenis ini biasa disebut Blimbing Madu. 
Dan Blimbing jenis ini hanya ada di 
Kabupaten Tuban”, kata pembimbing.  
Tapi sayangnya waktu  studi ini 
dilaksanakan sedang  tidak musim, 
sehingga hanya bisa mendengar 
penjelasannya dan belum bisa 
merasakan manisnya Blimbing Madu.

Menurutnya, rasa khas yang dimiliki 
Blimbing Madu dari perkebunan ini 
bukan dari bibit atau perawatanya. 
Namun, rasa itu timbul karena faktor 
tanah yang ditanami. “Rasa ini murni 
karena faktor tanah. Bukan bibit atau 
yang lainya”, tegasnya. Begitu pula 
dalam merawat blimbing ini dilakukan 
biasa-biasa saja. Hanya dilakukan 
penyiraman rutin, diberi pupuk dan 
disemprot obat anti hama secara 
berkala. Selain itu, perawatan juga 
dilakukan dengan merapikan batang-
batang pohon yang terlihat semrawut. 
“Dengan batang yang tidak terlalu 
panjang dan banyak, pohon blimbing 
semakin banyak buahnya”,  kata 
pembimbing.

Perkebunan ini biasanya bisa 
memanen sebanyak empat kali dalam 
setahun. Setiap panen, dari lima hektar 
luas lahan dapat menghasilkan lima 
ton blimbing. Sayangnya, sampai 
saat ini pemasaran hasil blimbing di 
perkebunan ini hanya sebatas di dalam 
wilayah Kabupaten Tuban. Harga setiap 
kilonya, biasa dijual Rp. 10.000. Meski 
begitu, bukan hanya warga Tuban saja 
yang menggemari Blimbing Madu ini. 
Para penggemar buah dari berbagai 
daerah juga tak sedikit yang rela 
datang sampai ke Tuban hanya untuk 
mendapatkan blimbing jenis ini.

Selain enak dimakan, ada banyak 
khasiat yang terkandung dalam 
Blimbing Madu. Diantaranya adalah 
sebagai sumber vitamin A dan C sebagai 
antioksidan. Dan tak hanya itu, buah ini 
juga mampu mencegah penyebaran 
sel-sel kanker, meningkatkan daya tahan 
tubuh serta mencegah sariawan.

Selepas mendapat penjelasan 
tentang budidaya blimbing madu, ada 
acara penyerahan bingkisan dari SMP Al 
Falah Deltasari. Penyerahan dilakukan 
oleh siswa yang di wakili Ketua Remas 
& Osis SMP Al Falah kepada Bapak 
dari Dinas Pertanian & Kelompok Tani 
Blimbing Madu. (Indarto)

Mengenal Budidaya 
Belimbing Madu

Blimbing Madu, Inspirasi Manisnya Prestasi
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Kiprah SMP

Lomba Puisi Dalam Semangat 
Maulid Nabi Saw

puisi ke taraf pengungkapan estetika yang 
tinggi mutunya, memiliki persepsi yang tajam 
dan menampilkan angle persoalan yang 
menarik, mempunyai daya kreativitas yang 
tinggi dengan bahasa yang menyegarkan, 
konsisten sehingga menjadi citra tinggi 
sebagai karya sastra.

Membacanya tentu berbeda dengan 
membaca teks pidato atau penyiar televisi. 
Tapi harus ada ekspresi dan gerak verbal untuk 
mendukung penampilan yang lebih sempurna. 
Apalagi, puisi ternyata dapat menyentuh secara 
mendalam terhadap nilai-nilai kehidupan 
bahkan menjadi sarana yang cukup efektif 
dalam membangun nilai-nilai kemanusiaan 
yang bermartabat.

“Tema puisinya  berkaitan dengan masalah 
keagamaan maupun sosial yang sesuai dengan 
nilai-nilai keislaman”, tutur seorang juri 

Dari sekian banyak peserta, rata-rata 
penampilannya cukup menawan. Meski bukan 
seniman atau sastrawan, siswa-siswa yang 
berlaga ada yang pandai berolah kata dan 
ekspresif. Terdengar tepuk tangan dan sorak-
sorai saat perwakilan peserta dari salah satu 
kelas membaca puisi di hadapan para juri.

Tampilan Elvira kelas dari 8.2, yang penuh 
percaya diri membuat juri terperangah. Melihat 
performa Elvira yang begitu meyakinkan, 
dewan juri akhirnya menempatkannya sebagai 
juara pertama. “Tampilan Elvira memang 
sedikit berbeda dengan peserta lain. Ekspresi, 
vokal dan intonasi yang dibawakan cukup 
harmonis”, ungkap seorang juri 

Bagi Elvira puisi bukan semata masalah 
keindahan yang ditulis dalam ungkapan 
kata, penggunaan berbagai kata-kata yang 
tidak biasa dalam puisi sendiri pada dasarnya 
adalah bagian dari proses berkomunikasi 
dan berbahasa. Sama seperti jika ada orang 
Indonesia yang lebih suka mengungkapkan 
beberapa hal (rasa sakit, rasa terkejut, rasa 
senang, dsb). 

Sedangkan untuk runner up, disabet olehTri 
Wahyu Amalia dari kelas 7.2, dan untuk juara III 
diraih oleh Nizar dari kelas 7.1. Pengumuman 
pemenang sekaligus penyerahan hadiah 
dilakukan setelah apel upacara pada tanggal 
21 Februari 2011 (Abdillah)

Jumat, 18 Februari 2011, Remasfa (remaja masjid 
SMP Al Falah Deltasari) sedang punya gawe, yaitu 
acara maulid Nabi Saw. Dalam acara ini sudah 
disiapkan oleh pengurus remasfa selama kurang 

lebih 1 bulan. Dari beberapa kali rapat koordinasi ada 
beberapa kegiatan yang akan dilombakan. Misalnya 
lomba tausiyah, drama, tartil, dan puisi Muhammad. 
Harapannya dengan adanya kegiatan lomba ini bisa 
memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk 
mengaktualisasikan diri. Melatih kepercayaan diri, seni, 
dan kreatifi tas. 

Dalam perlombaan ini sudah dilaksanakan sehari 
sebelumnya. Khususnya siswa  yang mewakili kelas 
yang mengikuti lomba, sementara yang lain mengikuti 
pelajaran seperti biasa. Dan lomba ini hanya untuk kelas 
VII & VIII, sedangkan siswa kelas IX mengikuti program 
intensif sukses UNAS & AMT II. Di hari Jumat, pemenang 
lomba puisi dan drama tampil di sela-sela acara maulid 
Nabi Saw yang disaksikan oleh seluruh siswa. Begitu juga 
ada penampilan menarik yang ditampilkan siswa-siswi 
SMP Al Falah yaitu lagu-lagu Islam yang menambah 
meriahnya acara.

Selain itu, ada hal yang tidak boleh ketinggalan 
yaitu mendengarkan ceramah maulid nabi tentang 
“Meneladani Akhlak Mulia Nabi Muhammad Saw” 

Remasfa Mengajak Meneladani Akhlak Mulia
Nabi Muhammad SAW

Maulid Nabi Saw di SMP 
Al Falah Deltasari selalu 
meriah dengan ragam 
lomba. Memang bukan 

saat ini saja, tapi sudah menjadi tradisi 
dari tahun ke tahun. Suasananya semarak 
dan digelar beberapa hari setelah 
tanggal kelahiran Nabi Muhammad Saw. 
Aneka lomba Maulid yang diadakan 
mulai hari Kamis hingga Jum’at, 17-18 
Februari 2011 tersebut ramai diikuti oleh 
para siswa. Bagi mereka, yang penting 
semangat, kalah atau menang urusan 
belakang. 

Beberapa 
lomba 

yang sedikit 
berbeda sengaja 

diselenggarakan 
untuk memberi 
sentuhan baru. 

Kegiatan ini menjadi 
begitu penting dan 

berharga karena menarik 
minat dan antusiasme 

para siswa. Hingga acara 
berakhir para siswa sepertinya tak 

mau beranjak dari lokasi acara. Secara 
terinci lomba lomba tersebut meliputi, 
Membaca Berita, Drama, dan Debat. 

Selain untuk menyambut Maulid 
Muhammad Saw, lomba tersebut 
digelar untuk menumbuhkembangkan 
minat dan bakat generasi muda untuk 
berapresiasi dalam dunia sastra. Salah 
satu lomba yang cukup menarik adalah 
lomba Puisi. Puisi termasuk salah satu 
bentuk tulisan yang usianya sangat tua. 
Mungkin bisa disebut nenek moyang 
dalam dunia penulisan. 

Sebagai bagian dari sastra, puisi saat 
ini mengalami banyak perkembangan. 
Itu ditandai dengan terangkatnya nilai 

yang disampaikan oleh Ust. Hisyam Hidayat, SHI. 
Ceramah diadakan di ruang hall SMP Al Falah dengan 
panggung sederhana berkarpet merah. Ceramah 
ditampilkan dengan multimedia & interaktif. Sehingga 
siswa dapat merasakan  bagaimana perjuangan 
Rasulullah Muhammad Saw dan para sahabatnya dalam 
mendakwah Islam di Makah hingga Madinah. 

Beberapa pesan dari isi ceramah untuk meneladani 
akhlak mulia Rasulullah Saw adalah bahwa beliau 
bersama sahabat membela ayat demi ayat dengan 
perjuangan, pengorbanan, dan air mata. Karena Rasul 
sangat sayang pada kita umatnya, agar selamat dunia 
& akhirat. Beliau dan para sahabatnya terus mendekat 
(bertaqarrub) kepada Allah.  Mereka berpikir dan 
berjuang untuk Islam dan umatnya dengan landasan 
taqarrub kepada Allah Zat Maha Gagah Perkasa. Mereka 
telah hidup mulia, dan mati bahagia dengan dasar selalu 
mendekat dengan amal pada Allah Zat Maha Mulia.  
Bagaimana dengan kita?

Untuk meneladaninya yang perlu kita lakukan 
adalah memurnikan keyakinan kepada Allah & RasulNya, 
beristighfar dan bertaubat. Bulatkan tekad dan berjanji 
untuk senantiasa cinta pada Rasulullah dan  mendekat 
kepada Allah SWT, berdakwa dan  menyampaikan 
ajarannya kepada semua umat manusia. (Indarto)
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Kali ini kita mengadakan camp di Pantai Panyuran Tuban. Selama 
perjalanan menuju lokasi menikmati panorama keindahan pantura. 
Sesekali diguyur hujan sepanjang perjalanan dari kota Gresik, 
Lamongan hingga Tuban. Alhamdulilah sewaktu tiba di lokasi hujan 

mulai reda. Gerimis rintik-rintik menjadikan udara semakin sejuk. Suasana 
baru, asyik dan menyenangkan. Suara debur ombak & angin sepoi-sepoi di 
bawah nyiur melambai. Siang itu siswa terlihat riang dan gembira berlari 
berkejar-kejaran di atas pasir  Pantai Panyuran. Canda dan tawa mewarnai 
kegembiraan siswa-siswa kelas VIII.

Kegiatan ini bertujuan menempa kemandirian serta keberanian siswa-
siswa SMP Al Falah Deltasari agar menjadi generasi yang siap bekerja 
keras, tangguh dalam kompetisi hidup. Setiba di lokasi siswa langsung 
mengangkat barang-barang bawaannya ke tenda masing-masing kelompok. 
Semua ada 15 kelompok dan 17 tenda. Setiap kelompok terdiri dari 10 anak, 
dipimpin oleh seorang ketua. 

Kiprah SMP

Semangat, Ceria,
dan Kebersamaan
Mewarnai Spelfa Camp  

Penuh Keceriaan

Melatih Kerja Sama

Siang itu kegiatan diawali dengan shalat Jumat 
berjamaah di masjid terdekat. Berjalan kaki menyusuri 
jalan-jalan desa yang berhimpitan dengan rumah 
penduduk. Setelah makan siang & shalat Jumat kegiatan 
out bound fun di mulai. Di tepi pantai hamparan pasir, 
semua siswa berkumpul secara berkelompok untuk 
mendapatkan breafi ng kegiatan. Breafi ng dimulai 
dengan memberikan aturan main dan pembagian 
kegiatan. Kemudian pemanasan dan pelemasan otot-otot 
melalui stracing dan senam ringan. Ada yang melakukan 
fl ying fox, trust fall, jalan di atas tali, game competation 
dan lain-lain. 

Permainan berikutnya dilaksanakan hingga sore hari. 
Mereka terlihat sangat antusias. Setiap ada teman yang 
melakukan permainan seperti jalan di atas tali, anggota 
kelompoknya memberikan motivasi. “Ayo-ayo kamu bisa, 
ayo kamu bisa. Terus jangan menyerah”, itulah yel yel 
dukungan yang sering terdengar. Mereka saling memberi 
semangat sambil bertepuk tangan menyuarakan yel yel. 

Permainan demi permainan dilalui hingga petang 
hari dan dilanjutkan dengan  bersih diri, shalat jama’ 
berjamaah di masjid & makan malam. Acara malam 
adalah acara skill refl eksi diri & kebersamaan. Dalam 
refl eksi diri, tiap kelompok mendapat bimbingan ustad-
ustadzah di bawah temaram cahaya bulan & bintang di 
tepi pantai. Malam itu suasananya tenang dan hanya 
terdengar deruan ombak air laut pasang. Setiap siswa 

Biasanya kegiatan camp itu identik dengan 
alam pegunungan & hutan belantara. 
Udara yang sejuk dan dingin, suasana 

yang sepi, jauh dari keramaian penduduk. 
Sudah bertahun-tahun SMP Al Falah 

mengadakan kegiatan camp di pegunungan 
& hutan. Semua kegiatan ini menjadi 

media pembelajaran kontekstual. Siswa bisa 
merasakan & mengalami langsung hidup 
yang penuh perjuangan, kerja sama serta 

kompetisi yang keras. 

menggambarkan suasana hatinya dalam lembar kertas dan 
diceritakan secara bergiliran. Canda, tawa, ceria mewarnai tiap-tiap 
kelompok. Dari permainan ini diharapkan suasana hati menjadi 
cair dan ada solusi  dan masukan yang disampaikan oleh anggota 
kelompok & guru pendamping.

Setelah refl eksi diri, setiap kelompok mendapat 4 ekor ikan 
segar untuk dibakar bersama. Layaknya seperti seorang penjual 
ikan bakar, mereka telah menyediakan tungku, arang dan kipas 
sebagai alat pembakaran ikan. Dengan hanya menggunakan 
bumbu cukup kecap manis, ikan yang sudah matang di santap 
beramai-ramai. Begitulah suasana spelfa camp di pantai Panyuran 
Tuban, penuh dengan semangat ceria & kebersamaan (Indarto).
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Tidak seperti biasanya hari libur 
nasional Selasa, 15 Februari 
2011 di SMP Al Falah Deltasari 
pagi-pagi sudah ramai. Banyak 

orang berkumpul. Dari usia balita hingga 
dewasa, baik pria maupun wanita. 
Mereka adalah keluarga besar Lembaga 
Pendidikan Al Falah Surabaya yang ikut 
menjadi peserta Al Falah Gathering 
2011. Al Falah Gathering ini bertujuan 
untuk meningkatkan ukhuwah seluruh 
pegawai LPF beserta keluarganya; 
memberikan penghargaan kepada 
seluruh pegawai LPF dan keluarganya. 
Serta melakukan syiar Islam kepada 
masyarakat. 

Dari acara ini juga dicanangkan 
penghijauan di likungan sekolah dan 
masyarakat, sebagai wujud kepedulian 
Al Falah terhadap program penghijauan 
di Kabupaten Sidoarjo. “Kita berkumpul 
ini juga dalam rangka untuk 
menyukseskan program pemerintah 
Sidoarjo dengan penghijauan. 
Menjadikan taman dan lingkungan yang 
hijau, bukan sampah yang bau seperti di 
depan sekolah kita” ujar Direktur Sekolah 
Al Falah dalam sambutannya.

Acara ini dihadiri para pejabat 
pemerintah Kabupaten Sidoarjo 
yaitu Wakil Bupati MG. Hadi Sucipto, 

Al Falah Gathering 2011,
Bersama Wakil Bupati Sidoarjo 
Canangkan Lingkungan Hijau

Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas 
Kebersihan dan Pertamanan, Polsek, 
Camat, Lurah, beserta, RW dan RT. 
Mereka turut mendukung kegiatan 
ini sebagai program kebersamaan & 
penghijauan. Dalam sambutan Bapak 
Wakil Bupati mengingatkan bahwa 
perkembangan kota Sidoarjo sangat 
pesat dengan berbagai industri & 
pertambahan penduduk yang padat. 
“Seiring pertumbuhan penduduk dan 
industri, maka penghijauan terhadap 
kota adalah untuk mengembalikan 
perkembangan kota, agar tetap tumbuh 
keserasian bangunan & ekosistem” 
ujarnya. Keberadaan sekolah Al Falah 
ini beliau katakan sebagai sekolah yang 
sudah punya nama dan prestasi, maka 
harus terus berkreasi dan berimprovisasi. 

Setelah memberi sambutan Bapak 
Wakil Bupati melakukan penanaman 
pohon mangga di lahan depan SMP Al 
Falah. Penanaman ini, sebagai tanda 
dimulainya pencanangan program 
penghijaun lingkungan di Al Falah 
dan lingkungan sekitar sekolah. Untuk 
menyukseskan program tersebut Al 
Falah bekerjasama dengan DKP (Dinas 
Kebersihan & Pertamanan) dan warga 
sekitar sekolah. Adapun pohon yang 
akan ditanam ada 32 pohon karena 

bertepatan dengan usia Al Falah yang  
sudah 32 tahun. Harapan kita dengan 
penanaman pohon mangga ini, selain 
bernilai penghijauan juga memberikan 
manfaat bagi warga sekitar sekolah. 

Setelah penanaman pohon, Bapak 
Wakil Bupati dengan ucapan basmalah 
memberangkatkan peserta jalan sehat.  
Peserta yang dikuti lebih kurang 600 
orang dari keluarga besar Lembaga 
Pendidikan Al Falah serta undangan. Jalan 
sehat terasa meriah dengan iringan group 
musik patrol yang ikut keliling lingkungan 
sekolah. Warga sekitar sekolahpun ikut 
menikmati suara musik ini dengan 
melihat peserta jalan sehat. 

Dalam Al Falah Gathering ada 
banyak kegiatan selain penanaman 
pohon dan jalan sehat. Misalnya lomba-
lomba keluarga, penganugerahan 
award LPF, pembagian door prize 
dan bingkisan sembako serta voucer 
belanja bagi pegawai Al Falah. Semua 
peserta merasakan kebersamaan dan 
kebahagian atas segala prestasi selama 
bersama Al Falah dalam dakwah melalui 
pendidikan.(Indarto) 

Pembukaan  Al Falah Ghatering oleh  Wabup Sidoarjo

Kisah berikut ini masih tentang siswa berprestasi.  Baik prestasi akademis ataupun non 
akademis. Beraneka ragam cara untuk menuju kesana. Namun tidak selalu jalan mulus 
yang ditemui, bahkan tidak sedikit aral melintang menuju prestasi. Ayo kita simak 
penuturan mereka...

Sang Juara

Jalan Berliku
Menuju Kemenangan

Saya tidak menyangka jika akan menjadi juara, 
karena sehari sebelumnya saya sakit. Sakit saya 
mengakibatkan suara saya habis. Andalan lomba tartil 
adalah suara. Jadi ya...bisa dibayangkan seberapa 

pasrahnya saya. 
Berkat dorongan dari ustad-ustadzah dan juga keluarga 

besar yang mendampingi saya, akhirnya saya dapat tampil 
dengan maksimal. Memang sih..saya tidak latihan. Namun saya 
memang sudah terbiasa mengikuti lomba tartil ini sejak kelas 
III. Jadi sudah tahu gambarannya.

Saya berharap di hari-hari mendatang saya masih punya 
kesempatan untuk menorehkan prestasi lebih baik lagi. 
Semoga! 

Sebelum saya mengikuti lomba ini, seperti biasanya saya selalu 
mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Mulai dari belajar, berdoa dan bahkan 
saya melakukan shalat hajat. Memang pada awalnya saya mengalami 
kesulitan, karena soalnya setingkat dengan soal Olimpiade. Alhamdulillah 

saya bisa melewatinya. 
Jika pada babak penyisihan, soal yang diberikan adalah soal tertulis maka 

pada saat 5 besar soalnya diberikan lisan. Duuh... semakin grogi  aja. Saya sih tidak 
menarget untuk menang, yang penting I do my best. Lebih repotnya lagi saat soal 
diberikan melalui LCD. Mata saya kan minus banyak, jadinya soal tidak terbaca 
dengan jelas. Saya pasrah seandainya tidak menang. 

Begitu lomba berakhir dan  saya dinyatakan sebagai juara III, tidak terkira 
senangnya hati . Secara spontan saya berucap Alhamdulillah...karena tanpa karunia 
Allah, tak bakal ada semua kemenangan ini.

Kelas 6 SD, Juara Harapan II Lomba UASBN

Oktavian 
Pratama Putra A

Kelas 6 SD, Juara III Lomba UASBN se-Surabaya 
Nadhifah Salma

Kiprah SMP

Siapa Menanam akan Menuai
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Sang Juara

“Nyuwun pangestunipun, 
ustadz/ustadzah,” itu yang mereka 
ucapkan sesaat belum berangkat. 
Siapa yang tidak terharu dengan 
ucapan itu. Beberapa ustadzah 
juga ikut menyempatkan diri untuk 
memberangkatkan mereka.

Ternyata SD Al Falah mendapat 
nomor undian terakhir, yakni 
nomor 9. Namun anak-anak tetap 
dengan sabar menunggu. Ketika 
kelompok kelas 5 tampil tak 
henti-hentinya, adik-adik kelas 
4 memberi dukungan. “Sederek-
sederek ingkang dirahmati Allah.....”, 
begitulah Nanda R memulai 
pidatonya. Meskipun ada beberapa 
kesalahan pada pelafalannya, 
namun penampilannya cukup 
memuaskan.

Dan ketika kelompok 
Parikan mulai berlomba, kami 
baru menyadari bahwa ada 
kesalahpahaman dengan panitia. 
Rupanya, ada keharusan untuk 
menggunakan ilustrasi musik 
yang telah disediakan oleh panitia. 
Ini adalah masalah besar, karena 
anak-anak terbiasa menari dengan 
iringan yang berbeda. Namun, 
semangat yang luar biasa dan 
motivasi yang diberikan oleh 
ustadzah Lastri dan ustadzah 
Hartatik, mampu meredakan 
kekecewaan dan kegugupan 
mereka. Di belakang panggung 
mereka berlatih, dan ketika 
nomor undian disebutkan mereka 
sanggup untuk tampil di atas 
panggung. 

Memang tidak ada satu pun 
lomba yang bisa dimenangkan, 
namun ada piala lain yang mereka 
peroleh dan akan selalu berada 
dalam dada. Sebuah Piala besar 
dari lomba “Belajar Menghadapi 
Masalah dan Menyelesaikannya”. 
Anak-anakku tersayang, kalian 
memang hebat!!! (Kartika) 

Sudah seminggu terakhir waktu itu, anak-anak dari kelas 4 
dan 5 sibuk mempersiapkan lomba Bahasa Jawa. Lomba 
itu meliputi lomba Parikan dan Pidato. Bagi mereka, itu  
bukanlah hal yang mudah, sebab bahasa Jawa Kromo 

Inggil bukanlah bahasa sehari-hari yang mereka gunakan. Nanda 
R, Adib, Adli, Haqi, Adinda, Shella dan Nia mewakili anak-anak dari 
kelas 5 akan berlomba Pidato, sedangkan Fanza, Oik, Bagus, Kiki 
dan Najmi akan berlomba Parikan. Mereka akan berlomba dengan  
teman-teman Sekolah Dasar se-kecamatan Wonokromo yang 
diadakan di Taman Remaja Surabaya, 14 Januari 2011.  

 Sejak pagi mereka sudah menyiapkan segala sesuatunya. 
Memang lomba baru akan dimulai pada pukul 4 sore hari, tapi 
mereka tidak mau melewatkan pelajaran di hari itu. Jadi mereka 
sekolah seperti biasanya. Dan ketika sholat Ashar tiba, mereka 
segera berwudhu dan sholat. Subhanallah, di tengah keantusiasan 
itu, sholat tidak dilupakan. 

Piala Itu Ada
dalam Dadamu

Salahsatu hal yang sangat melekat pada diri saya adalah 
jangan belajar dengan sistem kebut semalam. Lebih 
baik, dalam setiap harinya belajar sedikit demi sedikit. 
Akhirnya, saya terbiasa dengan pola seperti itu.

Menjelang lomba UASBN ini, saya mempersiapkan diri  
jauh-jauh hari. Hampir tiap hari diberi jatah soal oleh  ayah. Saya 
tidak mengira sama sekali jika masuk 5 besar. Karena begitu 
banyaknya peserta dan menurut saya bagus-bagus. Selain itu, 
banyak soal yang tidak mampu saya jawab.    

Saat fi nal 5 besar, saya sedikit kecewa dengan panitia. 
Bagaimana tidak? Bel yang diperuntukkan bagi  5 peserta, 
ternyata berbunyi  hanya pada beberapa saja. Semakin grogi 
saya. Begitu saya dinyatakan sebagai juara harapan II, perasaan 
saya campur baur. Antara senang, kecewa dan lain-lain. 
Bagaimanapun, saya syukuri semua nikmat itu. Semoga saya 
bisa lebih baik di hari-hari mendatang.  Amin (izzaty)

Kelas 6 SD,  Juara Harapan Lomba Tartil

Betapa besar rasa syukur saya kepada 
Allah SWT atas semua karunia Nya. 
Saya merasa, saya dulu itu nakal 
dan malas belajar. Sekarang, setelah 

saya berniat untuk berubah Allah menunjukkan 
kuasaNya.

Sebelum mengikuti Try Out bersama,  saya 
belajar lebih lama dari biasanya. Termasuk 
juga konsultasi pada ayah. Peran ibu pun tidak 
ketinggalan. Karena beliaulah yang selalu 
memotivasi saya untuk lebih giat lagi. 

Pada saat mengikuti lomba saya membaca 
doa nabi Musa dan basmalah. Alhamdulillah 
semuanya lancar. Dan saya mendapatkan juara 
I untuk Try Out ini. Memang betul, barangsiapa 
bersungguh-sungguh maka dia akan 
mendapatkan hasilnya.

Kelas 6 SD, Juara I Try Out 
se-Surabaya Sidoarjo

Naufal Hawari

Ayu Maharani

Semua Siswa Bisa Juara
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Artikel

Memilih Sekolah Berkualitas

Memilih sekolah ibaratnya 
memilih kehidupan. 
Sekolah adalah rumah 
kedua setelah keluarga. 

Waktu anak di sekolah, setidaknya 7 
jam sehari. Itu artinya, dengan waktu 
tersebut didikan sekolah terhadap 
potensi anak cukup dominan, apakah 
kelak menjadi anak yang berprestasi dan 
berakhlak mulia atau sebaliknya.

Mendekati tahun ajaran 2011-
2012 para orang tua sibuk mencari 
sekolah untuk anak-anaknya. Orang tua 
terkadang harus ngalor-ngidul mencari 
informasi. Tanya saudara, tanya tetangga 
bahkan mencari informasi lewat 
internet. Tentunya orang tua berharap 
sekolah yang dipilih akan mampu 
menjadi tempat mengembangkan 

kemampuan anak secara optimal. Lantas 
bagaimana  tipikal sekolah yang harus 
dipilih? 

Kita tahu bahwa memilih sekolah 
ibaratnya memilih kehidupan. Sekolah 
adalah rumah kedua setelah keluarga. 
Waktu anak di sekolah, setidaknya 7 
jam sehari. Itu artinya, dengan waktu 
tersebut didikan dan lingkungan sekolah 
terhadap potensi anak cukup dominan, 
apakah kelak menjadi anak yang 
berprestasi dan berakhlak mulia atau 
sebaliknya. 

Tidak mungkin orang tua 
memilihkan anaknya sekolah yang 
didalamnya terdapat tenaga pendidik 
yang tidak profesional. Atau sekolah 
yang memiliki record buruk di 
masyarakat, yang siswanya gemar 

tawuran, narkoba atau seks bebas 
yang meranggas di zaman ini. Maka 
diperlukan berbagai pertimbangan 
relevan, diantaranya

Pertama. Pahamilah misi dan 
visi sekolah. Sekolah yang bagus 
pasti memiliki misi dan visi jelas ke 
mana arah pendidikan yang akan 
diberikan kepada peserta didik. 
Hal ini bisa diterjemahkan melalui 
berbagai target-target pendidikan 
yang ingin dicapai sekolah seperti 
aspek akademis, holistik (agama), 
ketrampilan maupun kemandirian 
output yang dihasilkan. Jangan 
terjebak pada sekolah yang hanya 
mengutamakan sisi intelektual-
akademis sementara moralitas 
siswanya diabaikan. Mana mungkin 

orang tua mengharapkan nilai anaknya 
tinggi tapi tidak memiliki budi pekerti 
yang luhur?

Kedua. Bagaimana dengan SDM 
gurunya?. Sebagaimana ungkapan 
umum dalam masyarakat bahwa guru 
adalah orang yang patut digugu dan 
ditiru dalam semua aspek kehidupan. 
Karena itu ragam kompetensi positif 
yang kelak menjadi teladan bagi 
siswanya harus dimiliki para guru. 
Sebagai pengabdi dalam dunia 
pendidikan, guru ibarat pelita yang 
menjadi penerang gelapnya malam 
serta mengubur kebodohan yang 
melanda masyarakat. Tanpa guru 
manusia akan sulit berkembang dan 
bahkan akan terbelakang. Selain 
memiliki pengetahuan yang luas 
terhadap pengetahuan yang akan 
diajarkan, guru ideal harus menjadi 
panutan yang memiliki peran ing 
ngarso sung tulodo, ing madya mangun 
karso, tut wuri handayani. Kita harus 
ingat bahwa guru adalah shaf pertama 
pendidikan yang akan mencetak 
generasi bangsa yang didambakan. 

Ketiga. Salah satu kriteria memilih 
sekolah yang seringkali dilupakan 
adalah mengenai output yang 
dihasilkan sekolah. Dalam hal ini orang 
tua bisa mengetahui melalui komentar 
para alumni atau mantan wali murid 
yang pernah menempuh pendidikan 
anaknya di sekolah tersebut. Bagaimana 
prestasinya, perilaku, serta ketrampilan 
yang diajarkan sekolah sehingga 
anaknya bisa memiliki life skill yang 
menunjang kehidupannya kelak,  perlu 
untuk diketahui lebih lanjut.

 Keempat. Ketahui pola penerapan 
kurikulum. Bisa dikatakan bahwa 
kurikulum merupakan nafas kehidupan 
sekolah karena isinya mencakup 
segala perencanaan aktvitas yang 
dilakukan selama proses belajar. 
Kendati pemerintah menerapkan 
kurikulum kesatuan pendidikan dan 
berbasis kompetensi namun dalam 
kenyataannya, tidak sedikit sekolah yang 
masih menggunakan pola kurikulum 
pembelajaran konvensional. Tentu saja 
penerapan tersebut memiliki perbedaan 
signifi kan ketika siswa dihadapkan pada 
kehidupannya secara praktis. Mereka 
cenderung tidak aktif, kurang responsif 
dan kurang mandiri dalam belajar. 
Sebab penyelenggara pendidikan 

kurang memberi keleluasaan bagi siswa 
untuk berimprovisasi dan berkreasi 
sesuai dengan standar kompetensinya.  

 Kelima. Fasilitas yang menunjang. 
Sarana dan prasarana sekolah yang 
memadai terutama bangunan fi sik 
memang menjadi komponen penting 
bagi pengembangan   belajar siswa. 
Mulai dari gedung, kelas yang 
representatif, lab bahasa, lab komputer, 
lab teknologi hingga perpustakaan. 
Memang ini kerap menjadi senjata 
pamungkas bagi orang tua kelas 
atas untuk memilih pendidikan bagi 
anaknya. Tapi bukan berarti fasilitas  
yang menunjang harus diukur dengan 
materi. Banyak sekolah yang memiliki 
fasilitas memadai namun tetap 
memberi pertimbangan-pertimbangan 
fi nansial kepada orang tua murid 
dengan memberikan keringanan dan 
beasiswa jika anaknya berprestasi. 
Paling tidak, orang tua bisa mengukur 
secara ekonomi tentang besarnya biaya 
pendidikan anaknya selama menjadi 
peserta didik di sekolah tersebut. 

Keenam. Ada baiknya jika orang 
tua juga melibatkan anak untuk 
memilih sekolah yang diinginkan. 
Bisa jadi keinginan orang tua untuk 
menyekolahkan anaknya di sekolah 
umum, justru berseberangan dengan 
keinginan anak yang  ingin sekolah di 
kejuruan, misalnya. Dalam hal ini orang 
tua bisa berperan sebagai konselor 
yang memberikan pertimbangan-
pertimbangan logis dan realistis 
tentang pilihan sekolah bagi anaknya.  
Kondisikan jika sekolah yang dipilih 
bukan beban bagi sang anak, tapi 
menjadi tempat belajar yang benar-
benar mencerahkan dan kelak akan 
melambungkan cita-citanya sebagai 
generasi yang berguna bagi bangsa 
dan negara. Pada saat orang tua telah 
membuat pilihan sekolah mana yang 
akan dimasuki anak nanti, buatlah 
kesepakatan dengan anak bahwa 
sekolah yang akan dimasuki adalah 
murni pilihan anak. Dengan demikian 
anak akan merasa bangga karena 
pilihannya sendiri (Abdillah F. Hasan).
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Konseling

Bukan butir-butir soal yang disiapkan guru BK, 
tetapi lebih pada usaha penguatan keinginan 
atau motivasi siswa untuk siap mengerjakan 
soal-soal Ujian Nasional (UN). Pekerjaan 

tersebut cukup menantang sebab menuntut keikhlasan, 
kesabaran, ketelatenan, kerjasama, kecerdasan (5K).

UASBN SD/MI dan SDLB akan dilaksanakan pada 10-
12 Mei 2011, UN SMP/MTs dan SMPLB  pada 25-28 April 
2011. Tentu saja, pelaksanaan Ujian Nasional ini perlu 
mendapat penanganan serius, agar dapat meluluskan 
siswa sesuai dengan keinginan orang tua, siswa, maupun 
sekolah;  mempertahankan prestasi sekolah; mengemban 
kepercayaan orang tua kepada sekolah agar putra 
putrinya lulus, baik secara akhlak maupun akademiknya. 
Hal itu menuntut adanya kerjasama yang melibatkan 
banyak pihak, baik komite sekolah, siswa, maupun guru 
yang dikoordinasikan oleh kepala sekolah. 

Guru bidang studi UN membuat prediksi soal 
berdasarkan soal-soal ujian tahun lalu, memberikan trik 
mengerjakan soal, dan melatih siswa mengerjakan soal, 
hingga mengoleksi berbagai naskah soal. Oleh guru BK 

bukan butir-butir soal yang disiapkan, 
tapi menguatkan keinginan atau 
motivasi untuk siap mengerjakan soal-
soal UN. 

Ada beberapa hal yang dilakukan 
guru BK. Di antaranya adalah 
penyadaran, guru BK dapat memberikan 
pengertian atau wawasan pada siswa 
peserta UN bahwa tugas mereka 
tidak sama dengan tugas pada kelas 
sebelumnya karena mereka akan 
melaksanakan ujian salah satu ujian 
penentu kelulusan. Caranya bisa 
secara lisan maupun tulisan, di mulai 
siswa menceritakan pengalaman naik 
kelas sampai dengan rencana, baik 
fi sik maupun mental di kelas terakhir, 
khususnya untuk menghadapi UN. 

Siswa diajak membuat analisis SWOT. 
Dengan membuat analisis ini siswa 
akan berinstrospeksi diri, belajar untuk 

Upaya Guru BK dalam Tim UN

tahu siapa dirinya sehingga ia mampu 
menyusun cara untuk menghadapi 
ancaman/kendala dan rencana untuk 
meraih peluang atau harapan. 

Mereka juga membuat rencana 
dan evaluasi perolehan nilai try out. 
Try out yang beberapa kali dilakukan 
oleh sekolah bertujuan agar siswa 
mampu memahami berbagai macam 
bentuk soal, juga untuk mengukur 
kemampuan siswa dalam mendapatkan 
nilai UN. Menyikapi hal ini guru BK dapat 
membuat format pengisian rencana dan 
evaluasi  perolehan nilai setiap kali try 
out sehingga siswa dapat menganalisis 
perolehan nilainya dan mampu 
menyikapi nilai try out yang diperoleh, 
serta membuat rencana perolehan nilai 
try out berikutnya. 

Mereka membuat sendiri target nilai 
UN setelah mengetahui nilai di beberapa 
kali try out, serta kemampuan dirinya. 
Guru melatihnya untuk selalu berusaha 
dan berdoa agar targetnya terpenuhi. 

Terjadi kerjasama dengan guru 
bidang studi UN dan wali kelas dalam 
menyusun dan mengelompokkan siswa 
berdasarkan kemampuan akademik dan 
semangat juangnya selama mengikuti 
proses pemberlajaran di semester 5. 

Pengelompokan bertujuan agar 
lebih efektif dalam pembekalan dan 
pengayaan sehinga mereka lebih 
siap dengan berbagai macam bentuk 
soal. Dengan bersaing secara positif, 
diharapkan semua siswa lebih mampu 
memacu dirinya. 

Kelompok-kelompok belajar ini 
dibagi mulai kelas A sampai E dan 
tugas guru BK membuatkan kata-kata 
penyemangat berbentuk slogan agar 
mereka tidak sombong, tidak patah 
semangat, dan lebih percaya diri. 
Slogan-slogan yang menantang itu pun 
dipajang. 

Mengapa konseling dilakukan? 
Karena membantu siswa dalam mencari 
solusi menyelesaikan masalah. Pada 

praktiknya ada dua cara yang 
dilakukan, yaitu konseling 
individual, di sini guru BK 
melakukannya dengan face 
to face secara pribadi dengan 
siswa tersebut. Sementara 
pada konseling kelompok, 
guru BK bertatap muka 
dengan beberapa siswa yang 
masalahannya tidak sama, 
tetapi pemecahan masalahnya 
melalui dinamika kelompok. 
Atau, dengan bimbingan 
kelompok, dalam hal ini semua 
siswa yang masalahnya sama 
dipecahkan melalui dinamika 
kelompok juga sehingga saling 
memberikan masukan untuk 
memecahkan masalah tersebut. 

Guru BK tidak menunggu 
hingga ditemukan siswa 
bermasalah tetapi harus 
menjemput bola atau proaktif. 
Guru BK juga bekerjasama 
dengan orang tua agar terjadi 
persepsi yang sama antara anak 
dan orang tua. Bersama WKS 
Kurikulum disusun beberapa 
program lain sukses UN, 
misalnya kegiatan tahajud call 
dari guru ke siswa, kemudian ke 
siswa yang lain, termasuk kerja 
sama dengan pihak lain dalam 
membangkitkan motivasi siswa, 
memberi reward, dan lain-lain. 

Materi yang diberikan di 
kelas oleh guru BK bervariatif 
dan di kemas secara kreatif 
sehingga tidak membosankan, 
misalnya materi cara sukses 
UN. Guru BK membuat media 
berupa lingkaran yang berisi 
kata-kata motivasi sukses 
UN. Kemudian, siswa harus 
melemparkan  paku pada satu 
lingkaran yang berisi “yes, 
sukses UN”. Paku itu ibarat 
motivasi diri yang harus dipacu 
untuk mendapatkan hasil yang 
optimal. Bisa juga melalui lagu-
lagu penyemangat. 

Mudah-mudahan dengan 
kerja keras dan kerja cerdas 
serta ridlo Allah Swt. mereka  
dapat mencapai hasil yang 
optimal. Amin. (Wahyuningsih, 
S.Pd.)

Menyimak Nasihat untuk Mencapai Sukses
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Al- Quran...
Kitabku...
Pedomanku...
Petunjukku dalam menjalani hidup

 Hari demi hari
 Kubuka halamanmu
 Kulantunkan ayat- ayatMu
 Mengingat fi rman Allah

Berderai air mataku
Saat ku senandungkan ayatmu
Dan kurenungkan dalam kalbu
Betapa indahnya ayatmu

 Ketika kau menyadarkanku 
 Betapa aku merasa jauh 
 Untuk menggapai kebenaran darimu
 Dalam kehidupan ini
Al- Quran...
Terangi jalan hidupku
Tuntun aku kejalan hidupmu
Hingga aku menghadap Allah

Karya Siswa

KaryaCut Nisrina A ilia
Kelas 6B 
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