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Fokus

Peserta UN (Ujian Nasional) terdiri atas siswa kelas akhir yang 
meliputi siswa kelas VI SD/SDLB/MI, IX SMP/MTs., dan XII SMA/
MA/SMK. Namun, sebenarnya UN juga menguji banyak pihak, 
mulai dari orang tua, guru, kepala sekolah, pejabat daerah, 

pejabat pusat, kepala daerah, mendiknas, bahkan bisa pula presiden kita. 
Terkait dengan berita tentang laporan temuan penyimpangan 

pelaksanaan UN, mulai dari peredaran SMS jawaban, indikasi 
pembiaran peserta yang melakukan contekan, penggelembungan 
(murkup) nilai ujian sekolah, perjokian, dan sebagainya, mustahil 
penyimpangan itu murni dirakit oleh siswa peserta. Sangat 
memilukan bila biang keladinya justru polah tingkah oknum orang-
orang dewasa yang ikut bermain dan mendompleng UN karena 
kepentingan sesaatnya. Bisa jadi, pada kasus penyimpangan UN, 
posisi siswa bukan murni sebagai pelaku, tetapi juga sebagai 
korban.

Menjadi prestasi tersendiri bahwa pada pelaksanaan UN tahun 
ini terjadi penurunan jumlah penyimpangan yang dilaporkan. 
Pada tahun lalu ada 857 kasus, tahun ini hanya 87 kasus (Republika, 
25 April 2011). Namun tetap saja ada masalah mendasar pada 
paradigm terhadap UN. Terasa benar bahwa siswa memperlakukan 
UN sebagai perang merebut kelulusan untuk bekal melanjutkan 
pendidikan. UN terdaulat sebagai alat mendulang gengsi, sekolah 
berburu nilai untuk publikasi, politisi menjadikan UN sebagai 
propaganda dalam pencitraan diri. Pejabat pun bisa menunggang 
UN untuk menunjukkan prestasi kinerja. Padahal, idealnya UN 
sabagai bagian dari proses pedidikan, seharusnya terdepan dalam 

upaya membangun karakter sehingga anak didiknya kelak siap hidup 
di masyarakat dengan segala tantangan dan konsekuensinya.

Hendaknya dipungut sebagai hikmah, berita penyimpangan UN 
tahun ini menjadi penegasan ulang bahwa sebenarnya pendidikan 

bukan menjadi tanggung jawab pemerintah saja, sekolah saja, atau orang 
tua siswa saja. Pengamanan dan kontrol seketat apa pun terhadap UN, bila 

kejujuran tidak dijunjung oleh semua, akan kebobolan juga. Jadi, UN pun 
sebenarnya juga menguji kita semua. ( Redaksi )

UN pun Telah 
Menguji Kita 

Mengoptimalkan 
Hasil Belajar 

Hari-hari pertama pada tahun 
ajaran baru, guru-guru benar-

benar memerlukan energi 
yang lebih besar daripada 

biasanya untuk mempersiapkan 
program pembelajaran. Dimulai 

dari penyusunan perangkat 
pembelajaran, penghitungan 

kriteria ketuntasan minimal(KKM), 
hingga prediksi apa yang sudah 
diketahui dan belum diketahui 
serta apa yang mudah dan apa 

yang sulit dilakukan siswa.

Oleh: Drs. Sodikin, M.Pd.
Direktur Sekolah Lembaga Pendidikan 

Al Falah Surabaya

Orang tua siswa atau 
wali murid pun tidak 
kalah sibuknya untuk 
menyiapakan putra-

putrinya saat mengawali tahun ajaran 
baru. Utamanya yang buah hatinya 
duduk di jenjang sekolah baru, baik 
di Kelompok Bermain (KB), TK A, SD, 
maupun SMP.  Terpikir oleh para orang 
tua, apakah putra-putrinya dapat 
mengikuti pelajaran dengan baik, 
nyaman di sekolah yang baru, hingga 
buku apa saja yang belum dimiliki. 

Guru dan orang tua berharap 
siswa atau putranya dapat mengikuti 
pembelajaran dengan baik,sehingga 
mendapat pengetahuan, keterampilan, 
maupun perilaku yang baik. Bukankah 
hakikat belajar adalah suatu 
aktivitas tentang mental atau psikis 
yang berlangsung dalam interaksi 
aktif dengan lingkungan yang 
menghasilkan perubahan-perubahan 
dalam pengetahuan, keterampilan, 
dan nilai atau sikap. Sementara, 
pembelajaran adalah setiap upaya 
yang sistematik dan disengaja oleh 

pendidik untuk menciptakan kondisi-
kondisi agar peserta didik melakukan 
kegiatan belajar.

Untuk memperoleh hasil belajar 
yang optimal Jerrold E. Kemp(1994) 
menyarankan untuk memperhatikan 4 
unsur yang mendasar dalam perencanaan 
pembelajaran, yaitu 1) untuk siapa 
program itu dirancang ; 2) kemampuan 
apa yang diinginkan untuk dipelajari; 3) 
bagaimana isi pelajaran atau keterampilan 
dapat dipelajari dengan baik; 4) 
bagaimana guru menentukan tingkat 
penguasaan pelajaran yang sudah dicapai.

Jawaban untuk siapa program itu 
dirancang, tentu untukpeserta didik. 
Hanya saja,  yang perlu diperhatikan pada 
diri siswa adalah karakteristikmereka, 
mulai dari motivasi, modalitas belajar, 
kecerdasan majemuk, pre-knowladge, 
hingga bagaimana caranya masing-
masing siswa belajar. Dengan kondisi 
tersebut,sebaiknyaguru mempunyai 
persiapan yang memperhatikan 
keberagaman mereka.

Meskipun  siswa yang satu dan 

lainnya memiliki kemampuan yang 
berbeda, pada dasarnya setiap 
anak memiliki  2 kemampuan, yaitu 
kemampuan potensial dan kemampuan 
aktual. Kemampuan potensial  yaitu 
kemampuan yang belum nampak dan 
dapat dikembangkan.  Kemampuan 
aktual  adalah kemampuan yang dimiliki 
atau yang ada saat itu sudah ada pada 
diri siswa. Kemampuan aktual dapat 
diketahui dari hasil nilai akademik 
seperti nilai rapor, hasil tes diagnostik, 
dan hasil tes IQ. Kemampuan siswa 
dapat dioptimalkan sampai mendekati 
bahkan sesuai potensi mereka.   
 Karakteristik berbeda membuat 
hasil belajar atau tingkat penguasaan 
siswa berbeda pula, sehingga dalam 
ketuntasan belajar (mastery learning) hal 
ini sangat diperhatikan. Ahli ketuntasan 
belajar memandang bahwa1) setiap 
siswa memiliki kecepatan atau waktu 
yang berbeda dalam menyelesaikan 
tugasnya atau dalam menguasai materi;  
2) diperlukan perbaikan pembelajaran  
bagi siswa yang belum tuntas; 3) 
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Pembelajaran Efektif
Mengoptimalkan Kecerdasan

Apa yang dimaksud dengan pembelajaran 
efektif?

Pembelajaran efektif adalah pembelajaran 
yang memenuhi criteria, yaitu (1) pembelajaran 

yang   mencapai tujuan; (2) siswa mampu meraih target 
sesuai dengan kriteria target pada perencanaan; (3) siswa 
dapat menyerap materi pelajaran dan mempraktekannya 
hingga terampil; (4) guru dapat menggunakan waktu yang 
sesingkat-singkatnya dengan hasil setinggi-tingginya; (5) 
mengajar yang efektif berarti mengajar yang efi sien.

Hal prinsip apa yang harus diperhatikan dalam 
pembelajaran efektif? 

Beberapa hal prinsip yang harus diperhatikan dalam 
pembelajaran efektif diantaranya (1) erpusat pada siswa, 
(2) belajar dengan melakukan, (3) mengembangkan 
kemampuan sosial, (4) mengembangkan keingintahuan, 
imajinasi, dan fi trah ber-Tuhan, (5) mengembangkan 
keterampilan pemecahan masalah, (6) mengembangkan 
kreativitas siswa, (6) mengembangkan kemampuan 
menggunakan ilmu dan teknologi, (7) menumbuhkan 
kesadaran sebagai warga negara yang baik, (8) belajar 
sepanjang hayat, (9) perpaduan kompetisi, kerjasama, dan 
solidaritas. 

Bagaimana pandangan para ahli terhadap pembelajaran 
efektif?

Berikut ini adalah pandangan beberapa ahli terhadap 
pembelajaran efektif. Richard Dunne & Ted Wragg (1996), 
pembelajaran efektif adalah jantungnya sekolah efektif 
atau sekolah yang berhasil mencapai tujuannya, (2) 
pendidikan ada di ruang kelas, lebih khusus ada pada 
proses pembelajaran, (3) pembelajaran efektif sama dengan 
pembelajaran konstruktivistik yang lebih berorientasi pada 
siswa (student centries). Parker J. Palmer (2009), A The Caurage 
to Teach, pembelajaran efektif ditentukan oleh identitas dan 
integritas seorang guru.

Apa saja peran guru, siswa  dalam  pembelajaran efektif? 
Peran yang harus dilakukan oleh guru  dalam 

pembelajaran efektif di antaranya (1) memperhatikan dan 
bersikap positif, (2) mempersiapkan, baik isi materi pelajaran 
maupun praktik pembelajarannya, (3) memiliki ekspektasi 
yang tinggi terhadap siswanya, (4) memiliki sensitivitas dan 
sadar akan adanya hubungan antara guru, siswa, serta tugas 

Fokus

diperlukan kurikulum atau desain 
pembelajaran yang berbeda untuk anak 
yang berbeda, artinya ketika masuk 
kelas pembelajaran guru hendaknya 
menyiapkan beberapa persiapan 
atau strategi pembelajaran yang 
berbeda, misalnya seorang guru dalam 
pembelajaran menyiapkan strategi atau 
program-program untuk kelompok anak 
cepat, menengah, dan anak perlu waktu 
lebih dalam belajar.

Untuk mengoptimalkan hasil 
belajar siswa guru dan orang tua perlu 
memahami kondisi siswa, baik itu 
bakat maupun minat mereka. Melalui 
informasi yang utuh tentang siswa dari 
orang tua dan feedback yang positif dari 
sekolah, diharapkan prestasi optimal 
dapat dicapai. 

Penjelasan untuk pertanyaan 
kemampuan apa yang diinginkan 
untuk dipelajari siswa mengacu pada 
kompotensi yang disusun sekolah 

pada umumnya sangat baik dan rapi 
dalam merencanakan pembelajaran 
di kelas, mulai dari silabus, rencana 
pelaksanaan pembelajaran, 
hingga bagaimana mengatur dan 
menggunakan model atau metode 
pembelajaran. Namun, tidak semua 
sekolah sampai detail benar dalam 
mengatur bagaimana mengelola 
pembiasaan dan pembelajaran akhlak, 
mulai dari shalat lima waktu, berjamaah, 
sampai dengan bertutur kata dan 
berperilaku Islami lainnya. 

Sebagai lembaga pendidikan 
yang bervisi mewujudkan generasi 
yang berakhlak mulia dan berprestasi 
optimal, Al Falah senantiasa berupaya 
mengembangkan strategi dan metode 
untuk semua aspek tujuan pendidikan, 
utamanya pendidikan akhlak.  Yang 
perlu dioptimalkan agar hasil belajar 
akhlakul karimah sesuai harapan orang 
tua dan sekolah, adalah penguatan 

pendidikan dapat dicapai, bagaimana 
efektivitas program-program sekolah 
yang sedang dan telah dilakukan. 
Untuk memastikan efektivitas program 
sekolah,evaluasi perlu dilaksanakan 
secara komprehensif. Tidak cukup 
sekadar melihat hasil akhirnya saja, 
lebih dari itu perlu dilihat mulai dari 
perencanaan, proses, output, bahkan 
dukungan terhadap program tersebut. 
Dengan evaluasi yang menyeluruh, 
sekolah dapat mengetahui bagian 
mana yang kurang efektif dalam 
mendukung program sekolah, sejak 
program dimulai hingga berakhirnya 
program, baik program pembelajaran 
maupun program strategis lainnya.

 Terkadang kita merasa berhasil 
dalam menjalankan sebuah program 
sekolah, tapi ketika ditanya komponen 
apa yang membuat berhasil, bagian 
mana yang perlu diperbaiki. Apakah 
ada pengaruh atau variabel lain di 
luar kita sehingga program tersebut 
berhasil,  kita sulit menjawab 
dengan pasti. Sebaliknya bila sebuah 
program kurang berhasil kita kadang  
menyalahkan pada salah satu faktor, 
tanpa mengkaji secara menyeluruh 
program tersebut. Akibatnya dalam 
perbaikan tidak menyentuh aspek-
aspek lain yang menyebabkan 
kurang berhasilnya program yang 
dijalankan, sehingga hasil tidak dapat 
dioptimalkan. 

Pada akhirnya, dalam semua 
program agar hasilnya  optimal 
dan efektif, semua warga sekolah, 
khususnya yang terkait dengan 
program tersebut, perlu menanyakan 
1) apakah program-program sekolah 
yang dijalankan sesuai dengan konteks 
dan kebutuhan sekolah;  2) apakah 
input program sudah sesuai atau 
memadai dengan proses yang akan 
dilaksanakan; 3) bagaimana efektivitas 
proses program yang dilaksanakan; 
4) apakah output atau hasil dari 
program sesuai dengan tujuan yang 
diharapkan; dan 5) bagaimana dampak  
hasil program yang telah dijalankan 
berpengaruh pada peningkatan hasil 
belajar siswa atau pada mutu sekolah.

Dengan upaya sungguh-sungguh 
dan dengan ridlo Allah, mudah-
mudahan LPF dapat secara konsisten 
mengoptimalkan hasil belajar para 
siswanya. Semoga.

Ruang KS

Menyongsong tahun ajaran 2011/2012 Lembaga Pendidikan Al Falah (LPF) mempersiapkan model 
pembelajaran efektif untuk lebih mengoptimalkan kecerdasan siswa serta mutu pendidikan di setiap jenjang 

sekolahnya. Untuk mengetahui lebih jauh tentang pembelajaran efektif, berikut ini akan diuraikan  dalam 
bentuk tanya jawab. 

dalam Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan(KTSP) tiap-tiap jenjang 
pendidikan.  Kemampuan apa saja yang 
harus dimiliki siswa semua tertuang 
di sana.  Yang perlu diingat, jangan 
sampai terjebak pada pemberian dan 
penguasaan serangkaian materi mata 
pelajaransaja. Pasalnya, mata pelajaran 
hanyalah alat saja, maka hendaknya 
kecakapan hidup dan akhlakul karimah 
menjadi yang utama. 

Menjawab bagaimana isi pelajaran 
atau keterampilan dapat dipelajari 
mengingatkan kita bagaimana 
membelajarkan siswa agar hasil 
belajarnya optimal. Sekolah dan guru 

komunikasi dan kerjasama antara 
sekolah dengan orang tua. Dengan 
kerjasama ini hasil belajar yang terkait 
dengan pembentukan karakter dapat 
dioptimalkan.

Bahasan terakhir dari pertanyaan 
4 unsur yang mendasar dalam 
perencanaan pembelajaran adalah 
bagaimana guru menentukan tingkat 
penguasaan pelajaran yang sudah 
dicapai. Pertanyaan ini merujuk 
bagaimana cara mengevaluasi program 
yang dilaksanakan. 

Menurut Tyler dalam Farida 
(2000) evaluasi adalah proses yang 
menentukan sampai sejauh mana tujuan 

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

masing-masing, (5) konsisten dan memberikan umpan balik 
positif kepada siswa.

Peran yang seharusnya dilakukan oleh siswa dalam 
pembelajaran efektif diantaranya (1) tertarik pada topik 
yang sedang dibahas, (2) dapat melihat relevansi topik yang 
sedang dibahas, (3) merasa aman dalam lingkungan sekolah, 
(4) terlibat dalam pengambilan keputusan belajarnya, (5) 
memiliki motivasi, (6) melihat hubungan antara pendekatan 
pembelajaran yang digunakan dengan pengalaman belajar 
yang akan dicapai.  

Agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif, 
tugas pembelajaran seharusnya spesifi k dan dapat dikelola 
dengan baik, ada kemampuan yang dapat dicapai dan menarik 
bagi siswa, secara aktif melibatkan siswa, bersifat menantang, 
dan relevan dengan kebutuhan siswa.

Variasi Metode  
Pembelajaran dinyatakan efektif jika menggunakan metode 

yang bervariasi. Guru yang  profesional menguasai sejumlah 
metode dan mampu mengaplikasikannya. Guru dinyatakan 
efektif jika benar-benar memfasilitasi siswa dalam belajar 
menguasai kompetensi yang diharapkan. 

Metode efektif  yang dikenal, sampai saat ini di antaranya 
adalah metode debat, metode role playing, metode problem 
solving, metode studi kasus, metode cooperative script, picture 
and picture, numbered heads together, group investigation, 
metode jigsaw, metode e-learning, dan lain-lain. 

Masih banyak lagi metode-metode yang digunakan 
dalam proses pembelajaran untuk menghasilkan individu 
yang mandiri dan berkualitas. Namun pada tulisan ini akan 
dideskripsikan sebagian saja dari sekian banyak metode itu.. 

Metode Debat
Metode debat merupakan salah satu metode pembelajaran 

yang sangat penting untuk meningkatkan kemampuan 
akademik siswa. Materi ajar dipilih dan disusun menjadi paket 
pro dan kontra. Siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok 
dan setiap kelompok terdiri dari empat orang. Di dalam 
kelompoknya, siswa (dua orang mengambil posisi pro dan 
dua orang lainnya dalam posisi kontra) melakukan perdebatan 
tentang topik yang ditugaskan. Laporan masing-masing 



Ruang KS

dan dapat digunakan dalam situasi dan waktu yang 
berbeda. Guru dapat mengevaluasi pemahaman tiap siswa 
melalui pengamatan pada waktu melakukan permainan. 
Permainan merupakan pengalaman belajar yang 
menyenangkan bagi anak.

Metode Pemecahan Masalah
(Problem Solving)

Metode pemecahan masalah (problem solving) adalah 
penggunaan metode dalam kegiatan pembelajaran 
dengan jalan melatih siswa menghadapi berbagai masalah 
baik itu masalah pribadi atau perorangan maupun masalah 
kelompok untuk dipecahkan sendiri atau secara bersama-
sama.

Orientasi pembelajarannya adalah investigasi dan 
penemuan yang pada dasarnya adalah pemecahan 
masalah. Keunggulan metode problem solving di antaranya 
melatih siswa untuk mendesain suatu penemuan, 
berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah 
yang dihadapi secara realistis, mengidentifi kasi dan 
melakukan penyelidikan, menafsirkan dan mengevaluasi 
hasil pengamatan, merangsang perkembangan kemajuan 
berfi kir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi 
dengan tepat, dapat membuat pendidikan sekolah lebih 
relevan dengan kehidupan, khususnya dunia kerja.
  Kelemahan metode problem solving di antaranya, 
beberapa pokok bahasan sulit untuk menerapkan metode 
ini. Misalnya, memerlukan alokasi waktu yang lebih 
panjang bila dibandingkan dengan metode pembelajaran 
yang lain. 

Banyaknya variasi metode bukan untuk saling 
dipertentangkan. Namun, banyaknya variasi metode 
akan makin memperkaya perbendaharaan motode 
pembelajaran. Pada akhirnya, kembali lagi pada kreativitas 
guru dalam menggunakan metode tersebut. Bukankah 
sebenarnya tidak ada metode yang terbaik? 

kelompok yang menyangkut kedua posisi pro dan kontra 
diberikan kepada guru.

Selanjutnya guru dapat mengevaluasi setiap siswa 
tentang penguasaan materi yang meliputi kedua posisi 
tersebut dan mengevaluasi seberapa efektif siswa terlibat 
dalam prosedur debat.

Pada dasarnya, agar semua model berhasil seperti yang 
diharapkan pembelajaran kooperatif, setiap model harus 
melibatkan materi ajar yang memungkinkan siswa saling 
membantu dan mendukung ketika mereka belajar materi 
dan bekerja saling tergantung (interdependen) untuk 
menyelesaikan tugas. 

Ketrampilan sosial yang dibutuhkan dalam usaha 
berkolaborasi harus dipandang penting dalam keberhasilan 
menyelesaikan tugas kelompok. Ketrampilan ini dapat 
diajarkan kepada siswa dan peran siswa dapat ditentukan 
untuk memfasilitasi proses kelompok. Peran tersebut 
mungkin bermacam-macam menurut tugas, misalnya, peran 
pencatat (recorder), pembuat kesimpulan (summarizer), 
pengatur materi (material manager), atau fasilitator dan 
peran guru bisa sebagai pemonitor proses belajar. 

Metode Role Playing
Metode Role Playing adalah suatu cara penguasaan 

bahan-bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi 
dan penghayatan siswa. Pengembangan imajinasi dan 
penghayatan dilakukan siswa dengan memerankannya 
sebagai tokoh hidup atau benda mati. Permainan ini pada 
umumnya dilakukan lebih dari satu orang, hal itu bergantung 
kepada apa yang diperankan. 

Kelebihan metode Role Playing di antaranya melibatkan 
seluruh siswa untuk berpartisipasi dan mempunyai 

kesempatan untuk memajukan kemampuannya 
dalam bekerjasama. Siswa bebas mengambil 
keputusan dan berekspresi secara utuh. 

Permainan merupakan penemuan yang mudah 

Kiprah KB-TK

Naik Kereta, Yuk!
“Naik kereta api..
tut tut tut..siapa 
hendak turut…

Ke Bandung, 
Surabaya..bolehlah 

naik dengan 
percuma

Ayo kawanku lekas 
naik..keretaku tak 

berhenti lama” 

Suara riang anak-anak kelas persiapan dan kelompok bermain tampak jelas 
terdengar di stasiun Gubeng, Surabaya. Hari itu, 45 siswa KP dan KB Al Falah 
Surabaya berencana menuju Waru dengan menggunakan kereta api. 

Berangkat dari sekolah, mereka bersama- sama menuju stasiun Gubeng. 
Yang membuat bangga, bocah-bocah cilik itu begitu mandiri, dengan tanpa 
didampingi orang tuanya, mereka naik kereta bersama ustadzah pendamping. 

Kegiatan dipandu oleh pak Slamet, pegawai PT. Kereta Api Indonesia yang 
menerangkan tentang tata cara dan aturan naik kereta api. Diterangkannya, jika 
naik kereta api, seseorang harus membeli tiket terlebih dahulu. “Nanti kalau tidak 
punya tiket, oleh petugasnya bisa diturunkan di tengah jalan”, kata pak Slamet 
menerangkan pada anak-anak. 

Setelah mendengarkan penjelasan itu, anak-anak dengan rapi berbaris di depan 
loket untuk membeli tiket kereta Komuter. Masing-masing anak mendapat uang 
yang telah disiapkan gurunya, untuk kemudian dibelikan tiket komuter. “Dipegang 
jangan sampai hilang ya, nak”, kata Asih Dwi yanti, S.Pd, salah seorang guru. “Iya 
ustadzah, nanti kuberikan sama bapak yang periksa tiket”, kata Khaira Azwa Putri. 

Dengan sabar anak-anak menunggu kedatangan kereta Komuter itu. Saat 
kereta datang, mereka pun tampak tak sabar ingin segera menaikinya. “Sabar nak, 
gantian, pasti semua naik kereta kok”, kata ustdzah Mimin menenangkan anak-anak 
yang tampak tak sabar ingin segera menaiki kereta yang mereka tunggu-tunggu. 

Dan saat kereta mulai berjalan, anak-anak pun mulai duduk  di bangku 
yang disiapkan. Namun tak sedikit pula dari mereka yang mencoba 

melongok lewat jendela kereta untuk melihat jalanan yang dilaluinya. 
“Eh..semua kendaraan berhenti ya kalau kita lewat”, kata Raja 

Abrar Hede, saat melintasi perlintasan kereta api. “Iya..
semuanya berhenti..keretanya hebat ya”, sahut Fadhli 
Naufal Novanto, temannya. 
Tak terasa kereta pun sampai di stasiun Waru, saatnya 

bagi mereka untuk kembali ke sekolah. “Sayang cuma sebentar 
ya..masih pengin naik kereta lagi”, kata Elvina Zasqya Fatin. “Iya, lain 

kali boleh naik lagi sama mama dan papa, ya”, kata Suwaidah. S.Ag, 
gurunya. Dengan menaiki mobil sekolah, anak-anak mandiri itu kembali 

menuju sekolah. “Harapan kami, anak tahu berbagai alat transportasi dan 
bagaimana aturan  bila menaikinya”, kata Siti Fauziah, S.Pd, tentang tujuan 

diadakannya kegiatan naik kereta itu. (Fau) 
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Main Hujan, Siapa Takut ?

Peringati Hari Kartini, 
KB-TK Belajar Membatik

Hari Kartini diperingati 
dengan cara unik di KB-TK 
Al Falah Surabaya. Sekolah 
yang terletak di Jalan Siak 
itu mengajak 177 siswanya 

untuk mengenal budaya 
batik. Dilaksanakan pada 
hari Kamis, 21 April 2011, 

dengan mengusung tema “We 
Love Batik”“ anak-anak itu 
datang ke sekolah dengan 

menggunakan batik sebagai 
dresscode. 

Diawali dengan menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini, anak-anak 
kemudian dikenalkan tentang sejarah perjuangan  Ibu 
Kartini, dengan dipandu oleh ustadzah Sri Suharti. Anak-
anak tampak antusias tatkala ustadzah Sri menceritakan 

kisah Ibu Kartini.
Berikutnya adalah kegiatan membatik. Anak-anak dibagi menjadi 6 

kelompok sesuai dengan kelasnya masing-masing. Mereka menggunakan 
sayur wortel sebagai alat capnya. Unik kan?  Bumbu dapur serta beberapa 
tanaman digunakan sebagai pewarnanya.Untuk warna kuning, digunakan 
kunyit, untuk warna merah digunakan kulit manggis dan warna hijau 
menggunakan daun pandan suji. Sedangkan untuk motifnya, wortel itu 
pun dibentuk berbagai pola. Ada yang berbentuk daun. bunga, bintang 
dan sebagainya,

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

Kiprah KB-TK

Seringnya hujan 
yang turun akhir-
akhir ini, banyak 

membuat rasa 
penasaran siswa 

Kelompok Bermain. 
Tak sedikit dari 

mereka yang ingin 
merasakan langsung 

bermain hujan. 
Namun, karena 

dikhawatirkan jatuh 
sakit, maka orang 

tua mereka banyak 
yang melarang 

bermain hujan. Untuk menjawab rasa ingin 
tahu itu, para ustadzah 
di Kelompok Bermain 
Al Falah menyiapkan 

kegiatan bermain air dengan tema “Main 
Hujan Yuuk” yang bertempat di halaman 
sekolah. 35  siswa telah siap dengan 
payung dan jas hujannya. 

Warna-warni jas hujan dan payung 
yang mereka kenakan semakin 
membuat kegiatan ini semakin semarak. 
Sementara itu para guru menyiapkan 
selang air untuk membuat hujan buatan. 
Sebelum acara dimulai, ustadzah 
Suwaidah  mengenalkan anak-anak 
tentang manfaat hujan bagi kehidupan. 
Dan juga bahayanya jika hujan terlalu 
lebat dapat mengakibatkan banjir. 

Sebelum bermain hujan, anak-
anak diajak membaca doa turun 
hujan. Tampak khusyuk mereka saat 
membacanya. “Aku sudah hapal, kalau 
hujan turun, aku biasa membacanya”, 
kata Amara Rasya Asyara dengan 
bangga. “Aku juga sudah bisa, ini lo 
gampang doanya”, kata Abigail Kusuma, 
tak mau kalah. 

Dan kegiatan bermain air pun 
dimulai. 5 selang air sudah siap 
disemprotkan. Masing-masing ustadzah 

mulai menyemprotkan air ke arah anak-anak yang 
sudah mengenakan payung dan  jas hujan. Awal 
mula mereka tampak ragu-ragu untuk memulai 
kegiatan bermain air. Namun satu persatu anak 
mulai maju ke tengah halaman sekolah. Dimulai 
dari R. Amsyar Zaki, bocah kelompok Rahim yang 
hari itu memakai jas hujan bergambar Thomas. 

Melihat Amsyar berani bermain air, maka satu 
persatu teman-temannya mulai berani mencoba. 
Pekik gembira mulai terdengar saat mereka 
merasakan semprotan air dari selang yang sudah 
disiapkan.  Mereka pun tampak asyik merasakan air 
yang menyirami mereka. “Seperti hujan  beneran 
ya”, kata Maulana Zaki pada Raja Izdihar Hartono, 
temannya. 

Saking asyiknya, tatakala ustadzahnya 
mengajak anak-anak untuk berhenti bermain 
air, tak ada satupun anak yang mau beranjak 
dari tengah halaman sekolah. “Ayo..nanti kalau 
terlalu lama main air bisa masuk sakit fl u”, kata 
Aida Yasmin, salah seorang guru. “Sebentar lagi 
ustadzah”, kata M. Akbar Dzakwansyah. Akhirnya, 
karena tak satupun yang berhenti, para ustadzah 
mematikan keran yang dipakai bermain air. 
“Hujannya sudah reda”, kata ustadzah Yasmin 
kemudian. Barulah satu persatu anak bergiliran 
mandi bersama ustadzah dan berganti baju yang 
telah mereka siapkan dari rumah. Setelah semua 
kegiatan selesai, anak-anak mendapat cerita 
tentang asal mula air hujan di kelas. (Fau) 
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Kiprah KB-TK

Binatang pun Disayang 

Kenalkan Manfaat Api 
dengan Bakar Ikan

Mereka berharap ikan yang mereka panggang 
bisa segera matang, agar segera bisa mereka 
makan, “ kok lama ya matangnya…aku sudah 
pingin makan ikan bakarku, pasti lezat”, kata 
Farah Amelia Maulidina, siswa kelompok B1, yang 
tampak tak sabar menunggu ikannya matang. 
“ Sabar, harus pelan-pelan supaya matang”, kata 
Keisha Nataya Putri, temannya. 

Namun tak sedikit pula yang mengeluh 
panas saat membakar ikan, seperti Bilal Al Farisi, 
misalnya, siswa kelompok A1 itu merasa gerah dan 
panas saat menunggu ikannya matang. “Panas 
ustadzah, nggak matang-matang”, katanya sambil 
mengusap keringat yang menetes di dahinya. 
Namun dengan arahan dari gurunya, akhirnya Bilal 
mau menuntaskan membakar ikan miliknya.

Setelah semua ikan matang, anak-anak diajak 
untuk memakan hasil bakaran mereka. Tampak 
lahap sekali mereka menikmati hasil kerja mereka. 
“ Dengan kegiatan ini belajar tentang kesabaran 
untuk tahu proses pengolahan makanan sampai 
terhidang dihadapan mereka”, kata Siti Fauziah, 
S.Pd, kepala KB-TK Al Falah, tentang tujuan 
kegiatan ini. “Selain itu mereka juga bisa mengenal 
manfaat api yang salah satunya berfungsi sebagai 
alat memasak”, sambungnya.(Fau) 

Mengenalkan 
tentang manfaat 

api bisa dengan 
berbagai cara. 
Salah satunya 

dengan cara 
memasak bersama. 

Seperti yang 
dilaksanakan di 

KB-TK Al Falah, 
bertempat di 

halaman sekolah, 
150 anak bersama 

20 ustadzah 
mengadakan 

kegiatan membakar 
ikan sebagai 

puncak tema api. 

Banyak cara agar anak terlatih 
untuk bisa menyayangi 
binatang yang ada di 
lingkungan sekitar. Melalui 

kebiasaan memelihara dan merawatnya, 
anak dapat diajak untuk terlibat dalam 
memelihara keberlangsungan hidup 
makhluk Tuhan itu. 

Dengan tujuan agar anak terlatih 
merawat binatang sejak dini, hari ini, 
Selasa, KB-TK Al Falah menggelar Festival 
Binatang Kesayangan dan mengajak 130 
siswanya untuk melakukan presentasi 
dengan binatang-binatang yang mereka 
bawa dari rumah. 

Beragam binatang yang dibawa 
anak dari rumah, mulai dari ikan, kura-
kura, hamster, ikan , burung, kelinci dan 
anak ayam. Masing-masing membawa 
lengkap dengan kandangnya. 
Sementara di halaman sekolah juga 
telah disiapkan 6 buah panggung 

mini sebagai tempat anak-anak untuk 
melakukan presentasi. 

Setiap kelas disediakan satu 
panggung supaya anak-anak lebih 
memiliki waktu untuk melakukan 
presentasi dihadapan teman-temannya. 
Beragam gaya ditunjukkan anak-anak 
saat tampil. Ada yang dengan lancar 
menceritakan binatang yang ia bawa. 
Seperti Nasywa Nur Syahidah Raufi  , 
siswa A3 yang menceritakan sepasang 
hamster yang ia bawa “Namanya Mini 
sama Miki, dia suka main seluncuran 
lho teman-teman”, katanya sambil 
menunjukkan hamster yang ia bawa 
dengan kandangnya yang dilengkapi 
dengan alat seluncuran.

Namun ada juga yang tampil 
dengan agak murung, karena binatang 
yang ia bawa sakit, ini dialami oleh 
Nabila , siswa A2 yang membawa anak 
ayam yang tampak diam karena sakit. 

Dengan memakai baju ala 
koki, para siswa diajak untuk 
mengolah berbagai jenis 
ikan yang mereka bawa dari 

rumah masing –masing. Seluruh siswa 
dibagi menjadi 12 kelompok, masing-
masing kelompok beranggotakan 10 anak 
dengan didampingi seorang guru. 

Sebelum memulai kegiatan bakar 
ikan, anak-anak dikenalkan tentang 
manfaat mengkonsumsi ikan bagi 
kesehatan. Kerena mengandung banyak 
protein, yang baik untuk perkembangan. 
Setelah itu masing-masing anak diajak 
untuk mengolah ikan mereka masing–
masing. 

Dengan berbekal tusuk bambu 
yang telah disiapkan,  mereka mulai 
meletakkan ikan mentah di atas 
pemanggangan sepanjang 25 meter 
yang telah disiapkan dihalaman sekolah. 
Masing-masing anak bertanggung jawab 
untuk mematangkan ikan yang mereka 
miliki. Penuh semangat mereka mengipasi 
dengan kipas yang telah mereka bawa 
dari rumah.
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“Tadi malam dia diam saja, soalnya 
sakit”, katanya sambil bersedih. 

Secara bergantian semua anak 
diberi kesempatan untuk tampil 
presentasi dihadapan teman-
temannya.  Ada yang dengan lancar 
bercerita, namun tak sedikit juga yang 
membutuhkan waktu lebih lama untuk 
bisa bercerita dihadapan teman-
temannya. 

“Sengaja panggung kami setting 
di setiap kelas agar anak-anak punya 
kesempatan lebih lama tampil 
dihadapan teman-temannya, sekaligus 
melatih anak percaya diri bercerita”,  
kata Siti Fauziah,S.Pd, tentang tujuan 
diadakannya kegiatan tersebut. 
Diakhir acara anak-anak diajak 
serta menggambar binatang yang 
mereka bawa, untuk melatih anak 
menuangkan imajinasinya melalui 
gambar. (Fau)



Gus Ipul pun Kagum
Detik demi detik berlalu. Menit demi menit 

berjalan terasa lambat. Namun penantian 
tak kunjung henti. Puluhan orang menanti 
dalam berbagai ekspresi. Selain orang 

yang ditunggu adalah orang istimewa, juga karena acara 
tersebut istimewa. Ya, hari itu adalah hari yang ditunggu 
oleh citivas SD Al Falah terutama peserta ekstrakurikuler 
jurnalistik. Dan acara yang dinanti adalah pembukaan 
Pameran Foto yang dihelat oleh ekskul tersebut. Dan 
yang membuka pameran tersebut adalah Gus Ipul alias 
Saifullah Yusuf, Wakil Gubernur Jawa Timur.

Dalam sambutannya, Gus Ipul menyampaikan 
pentingnya melakukan kegiatan positif dimulai dari kecil. 
Selain itu, Gus Ipul juga menyampaikan motivasinya 
bagi generasi muda untuk mencintai dan menjaga 
lingkungan. Juga beliau menyampaikan masukannya 
terhadap karya siswa karena beliau sebelumnya juga 
berpengalaman sebagai jurnalis.

Pameran foto yang digelar sekarang ini bukan 
yang pertama. Namun merupakan tahun kedua. Jika 
yang pertama, dibuka oleh Arif Afandi yang saat itu 
menjabat wakil walikota. Turut menyemarakkan suasana 
pembukaan pameran ini adalah ekstrakurikuler nasyid 
dan teater. Masing-masing menampilkan ketrampilan 
yang diperoleh dari ekskulnya. Ekskul teatrikal 
menyajikan tampilan teatrikal dengan tema Cintai Bumi. 

Kiprah KB-TK

Ditengah halaman telah di buat 
peta raksasa berukuran 15 x 
7 meter yang memanfaatkan 
banner yang tidak terpakai 

lalu diberi gambar peta dan diberi cat spray. 
Kegiatan dimulai dengan pembacaan ayat 
suci Al Quran yang dibacakan oleh Aslihatul 
Hayati, dengan membacakan surat Al 
Baqoroh ayat 230 yang berisikan anjuran 
untuk saling bersatu dan tidak bercerai 
berai.

Setelah itu seluruh anak dikelompokkan 
berdasarkan asal daerah dari baju yang 
mereka kenakan. Setelah itu mereka diajak 
untuk menempati pulau yang sudah 
disiapkan. Dan upacara pun dimulai. 

Dimulai dengan menyanyikan lagu 
kebangsaan Indonesia Raya, dan setelah 
itu, Nunik Fitriah selaku pemandu acara 
mengenalkan bendera Indonesia dan 
bagaimana cara memperlakukannya. 

Semangat Kebangsaan 
Ditanamkan Sejak Dini

Diantaranya, tidak boleh di letakkan di 
tanah, dan tidak boleh di coreti.

Setelah upacara anak-anak diajak 
untuk mengenal pulau-pulau yang 
ada di Indonesia, dan menggambar 
peta pada kertas yang disiapkan. “Aku 
menggambar pulau Jawa saja”, kata 
Rayhan Maheswara, siswa B1 pada 
temannya. “Kalau aku pulau Sumatera, 
kayak bajuku dari Padang”,  kata Naufal 
Afzal Batubara, siswa B3.

Selesai menggambar peta, anak 
–anak diajak berpawai keliling lokasi 
sekitar jalan Siak. “Kami berharap 
anak-anak tahu kekayaan pulau-pulau 
Indonesia, dan bangga jadi anak 
Indonesia”, kata Siti Fauziah, S.Pd, 
kepala KB-TK Al Falah Surabaya. Diakhir 
acara anak-anak bermain peta dengan 
menyebut nama-nama pulau yang di 
tunjuk. (Fau)

Hari 
Kebangkitan 

Nasional yang 
jatuh pada 

tanggal 20 Mei, 
diperingati 

dengan  
mengajak 177 
anak KB-TK 

Al Falah untuk 
mencintai 

negera Indonesia 
melalui berbagai 

kegiatan yang 
menarik. 

Bertempat di 
halaman sekolah 
yang terletak di 
jalan Siak No. 2, 

anak-anak dan 
guru yang hari 

itu memakai 
berbagai pakaian 

adat dari 
berbagai daerah 

melaksanakan 
upacara 

bendera.

Kiprah SD

Wow, tepukan tanda kagum membahana di lantai ground 
Royal Plaza tempat pameran tersebut berlangsung. Tak 
ketinggalan pula puluhan wartawan dari berbagai media 
cetak dan media visual mengabadikan momen itu.

Sesuai nama kegiatannya, pameran ini memamerkan 40 
foto karya siswa jurnalistik. Peserta ekskul terdiri dari siswa 
kelas 3-5. Selama 8 bulan dalam tahun ajaran ini, mereka 
sudah berlatih dengan giat teknik memotret yang baik. 
Nah, setelah itu dalam kurun waktu 3 bulan terakhir mereka 
hunting foto ke beberapa tempat. Diantaranya adalah TPA 
Benowo, Kebun Bibit dan Kenjeran. Ternyata persiapannya 
harus jauh-jauh hari ya.

Menurut kak Putut dan kak Nana yang merupakan 
pembina ekskul jurnalistik sekaligus panitia utama, pameran 
ini diselenggarakan sebagai wadah unjuk kemampuan anak 
didiknya. Selain itu juga untuk memotivasi mereka dan 
mengajak orang lain untuk mencintai bumi. “Meskipun untuk 
tahun ini banyak peserta baru, namun hal itu tak mengurangi 
semangat dalam membina anak-anak”, imbuh kak Putut.

Menurut Sasa, salah satu siswa kelas 5 yang fotonya 
dipamerkan, dia merasa bangga hasil karyanya ditampilkan. 
Dia berharap, tahun depan bisa mengikuti pameran serupa, 
meski biasanya kelas 6 tak lagi mengikuti ekstrakurikuler. 
Selain itu, Sasa juga merasa sangat senang karena bertemu 
Gus Ipul. Apalagi Gus Ipul juga tampak kagum. Bravo, SD Al 
Falah! (Izzaty)
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Kiprah SD

Guruku, Tanpamu, 
Apa Jadinya Aku Tidak kurang dari limapuluhan 

pemulung nampak asyik 
memilah dan memilih 
sampah. Meski bau 

menyengat, hal itu tak mengurangi 
kecekatan mereka untuk memulung 
sampah. Tanpa rasa jijik karena kotor, 
mereka menoleh sekilas kepada kami. 
Mungkin mereka sudah terbiasa 
dengan kunjungan seperti ini atau 
mereka tidak punya waktu lagi untuk 
memperhatikan kami. Memang, kami 

Dari Bukit Sampah Tergali Inspirasi
Dari kejauhan, nampak sebuah bukit yang 
terhampar. Mobil yang kami naiki semakin 

mendekat ke bukit tersebut. Setelah 
melewati GOR Bung Tomo, bukit itu terlihat 
semakin dekat dan besar. Selang beberapa 
menit kemudian, sampailah kami bersama 

rombongan 4 mobil di lokasi yang dituju. 
Subhaanallah, bukit itu bukan bukit biasa, 

tapi bukit sampah. Ya, kami memang 
berada di lokasi TPA (Tempat Pembuangan 

Akhir) Benowo.

Tepat sesudah sholat Maghrib yang dijamak dengan 
Isya, acara inti dimulai. Ternyata di hall, terlihat para wali 
murid yang datang untuk turut memeriahkan acara tersebut. 
Diantara sekian acara yang ada, terdapat penerimaan 
penghargaan yang diberikan oleh wali kelas kepada seluruh 
siswa. Ada beberapa kategori diantaranya Rajin Infaq, Rajin 
Puasa, Rajin Mengumpulkan Tugas, Berjiwa Sosial, dan masih 
banyak kategori lainnya. Dan puncaknya adalah penampilan 
kelas. Masing-masing kelas telah menyiapkan tampilannya. 
Kelas 6A lebih memilih tampilan live. “Biar bisa berimprovisasi, 
ustadzah”, jelasnya. Sedangkan kelas 6B memilih dubbing 
dengan alasan agar suara mereka terdengar oleh seluruh 
penonton. Namun ada kesamaan antara keduanya yakni 
“Drama Komedi”. Mungkin sedang trend atau mungkin juga 
sebagai bentuk luapan refreshing mereka.

Hari berikutnya dimulai dengan olahraga pagi, sarapan 
dan jalan-jalan di Wisata Bahari Lamongan.  Berbagai macam 
wahana langsung dinikmati oleh mereka. Mulai permainan 
menantang atau sekedar main sepak  bola pantai. Tak terasa 
waktu berlalu, meski hawa panas terus mengikuti kemanapun 
kami pergi. Anak-anak telah berada di bis masing-masing, 
setelah menunaikan sholat dhuhur dan makan siang. Bis 
berjalan menuju Surabaya. Masih terngiang di telinga syair 
lagu yang ditampilkan tadi malam, “Guruku tersayang, guru 
tercinta, tanpamu apa jadinya aku. Tak bisa baca tulis, mengerti 
banyak hal. Guruku terimakasihku”. Ini bukan akhir, jalanmu 
masih panjang. Selamat berjuang kembali, Nak.(tk)

Setelah menyelesaikan Ujian Nasional  dan kemudian 
dilanjutkan dengan Tes Akhir Semester, seluruh siswa 
kelas 6 melaksanakan “Tadabbur Alam” di Wisata 
Bahari Lamongan. Adalah salah satu cara untuk 

melepas penat dan  tegang atas masa yang telah mereka 
lewati setidaknya selama 1 bulan terakhir.    

27 Mei 2011 bertepatan dengan hari Jumat, di pagi 
hari,  para siswa dan guru telah siap untuk berangkat 
ke Lamongan. Sengaja dipilih tempat tersebut dengan 
pertimbangan tidak melewati jalur macet Porong. Selain itu 
juga, karena ingin adanya perubahan pemandangan. Karena 
selama ini lebih sering berada di pegunungan, dan sekarang 
memilih pantai.

Keriangan bercampur sendu segera terlihat jelas di raut 
wajah mereka. Riang, karena mereka telah melewati masa 
yang paling sulit. Dan sendu karena mereka sadar tidak akan 
bisa bersama lagi. “Bayangkan ustadzah, sejak kelas 1 sampai 
kelas 6 kami tidak terpisah sama sekali. Kelas kami kan hanya 
ada 2, putra dan putri. Tidak ada kelas campur. Kami bersama 
sejak  belum bisa apa-apa. Masuk sekolah nangis nggak mau 
ditinggal, ke kamar kecil saja minta diantar”, ujar salah satu 
siswa.  “Nah sekarang harus berpisah, hmm sedih rasanya”, 
lainnya menimpali. Satu jam kemudian rombongan telah tiba 
di Gua Maharani. Sejenak menikmati keajaiban alam di sana 
sambil menunggu sholat Jumat tiba. Sesudahnya kami pun 
check in di Tanjung Kodok Resort. Seluruh kamar lantai 2 di 
pavilyun tersebut langsung menjadi ramai oleh gelak tawa. 

beserta rombongan sengaja datang ke 
tempat ini untuk hunting foto dalam 
rangka persiapan pameran fotografi .  
Dan untuk mendapatkan angle yang 
tepat, beberapa siswa tak segan untuk 
naik ke gundukan sampah tersebut.

Luas tanah  di TPA Benowo ini 37,4 
hektar. Dari tanah seluas itu, yang sudah 
terpakai untuk tumpukan sampah 
sebesar 30 hektar. Jadi sisa tanah yang 
masih kosong seluas 7,4 hektar. Padahal 
kalau kita melihat tumpukan sampah 

yang berupa bukit, kita akan teringat 
dengan perilaku hidup kita. Bagaimana 
kita membuang sampah sembarangan, 
sering menggunakan bahan-bahan dari 
plastik, tidak menjaga lingkungan dan 
lain sebagainya.

Selain lokal yang digunakan untuk 
tumpukan sampah, di TPA Benowo juga 
mempunyai beberapa tempat lain.  Di 
antaranya rumah kompos,  pengolahan 
air limbah, pembakaran sampah dan 
kantor. Kami juga mengunjungi tempat-
tempat tersebut.  Dari kunjungan 
tersebut, akhirnya kami tahu banyak 
hal tentang pengolahan sampah. 
Diantaranya adalah Dinas Kebersihan 
dan Pertamanan telah mengusahakan 
untuk mengelola sampah. Sampah-
sampah  yang terkumpul dari berbagai 
penjuru Surabaya dibedakan antara 
sampah basah dan kering. Demikian 
juga dengan pengelolaan sampah 
menjadi kompos. 

Banyak hal yang didapat dari 
perjalanan kali ini. Mulai detik ini, kita 
harus mencoba untuk mengurangi 
sampah dari keluarga kita. Baik itu 
dengan mendaur ulang ataupun 
memilah sampah kering dan basah. 
Juga mengurangi penggunaan plastik.  
Ayolah kita mulai. Dari bukit sampah kita 
gali inspirasi (Iz.)
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Kiprah SD

Let’s Have Fun Together

Tapi untuk peringatan hari 
Kartini tahun ini, guru dan 
anak-anak kelas 3 SD Al Falah 
punya cara yang bisa dikatakan 

beda. Mereka mengadakan kegiatan 
studi konstektual di Pacet Mini Park 
bertajuk “Let’s Have Fun Together”. Bukan 
berarti mereka tidak mengingat ataupun 
menghargai perjuangan ibu Kartini, 
namun mereka menyikapi hari Kartini  
sebagai penyemangat kegiatan mereka, 
terutama sebagai anak putri yang 
pantang menyerah. 

Sejak pukul 06.30 pagi tampak sekali 
semangat anak-anak mengikuti kegiatan 
yang sudah mereka tunggu-tunggu sejak 
minggu yang lalu. “Ayo ustadzah, kapan 
kita berangkat,” kata Chacha murid kelas 
3B dengan tidak sabar. Setelah ikrar dan 
doa bersama dilanjutkan nasehat singkat 
dari Ustadz Syamsu. tepat pukul 07.15 
bus yang membawa rombongan kelas 
3 pun berangkat. Sepanjang perjalanan, 
anak-anak pun menampakkan semangat 
dan keceriaannya dengan bernyanyi 
bersama, tebak-tebakan dan bertausiah 
secara bergantian. 

Tepat pukul 09.00 mereka tiba di 
Pacet Mini Park. Setelah beristirahat 
sejenak, mereka senam bersama untuk 
membangkitkan kembali semangat 
anak-anak sebelum kegiatan dilakukan. 
Lalu, mereka dibagi menjadi 5 kelompok 
kecil agar kegiatan dapat berjalan sesuai 
dengan rencana dan  waktu yang telah 
ditentukan. Subhanallah, dalam waktu 
singkat anak-anak sudah dapat membuat 

nama kelompok yang unik sekaligus 
yel-yelnya.

Kegiatan mereka terangkum dalam 
3 sesi.

Pertama mencintai fl ora dan fauna. 
Anak-anak diajak untuk mencintai fl ora 
dengan cara mengenal salah satu jenis 
tanaman, dalam hal ini tanaman Markisa. 
Mereka diberi pengetahuan tentang 
tanaman Markisa sekaligus praktek cara 
menanam di pot yang nantinya akan 
mereka bawa pulang untuk dipelihara di 
rumah masing-masing.

Untuk lebih mencintai fauna, anak-
anak diajak untuk memberi makan 
hewan yang ada di tempat tersebut 
seperti rusa, kambing, dan ikan. Anak-
anak senang sekali memberi makan 
hewan, sampai-sampai rusanya tidak 
mau saat diberi wortel oleh Rayhan yang 
kebetulan mendapat giliran hampir 
paling akhir.  Sudah kekenyangan, ya.

Kedua, kesamaptaan melalui 
outbond. Sudah hampir menjadi tradisi, 
sebuah kegiatan bagaikan sayur tanpa 
garam bila tanpa kegiatan outbond. 
Outbond diyakini memiliki peranan 
yang penting dalam membentuk 
keberanian, tanggung jawab, dan 
kerjasama siswa dalam kelompok. Pada 
kegiatan kali ini, anak-anak diajak untuk 
mengikuti games Mine Field, Flying 
Carpet, Titian V, dan tentu saja Flying 
Fox. Pada masing-masing game tersebut 
secara tidak langsung mengajarkan 
tentang kepemimpinan, kepercayaan, 
memecahkan masalah, kerjasama dan 

tentu saja melatih keberanian.
Ketiga eksplorasi Air. Dari rangkaian 

kegiatan yang sudah dirancang dengan 
sedemikian rapi tersebut, anak-anak sangat 
menantikan kegiatan akhir, yaitu eksplorasi 
air. Namun, sebelumnya anak-anak makan 
bersama di restoran yang berada di atas 
kolam ikan. Makan menjadi terasa lebih 
menyenangkan. Pada kegiatan eksplorasi 
air, yaitu berenang, anak-anak tak henti 
bersorak dan tertawa ceria. Mereka tidak 
takut meluncur dari papan seluncur yang 
lumayan tinggi.  Yang tak kalah seru adalah 
saat menantikan air yang tumpah dari 
ember raksasa yang berada di atas kolam 
renang. Wah…segarnya sampai-sampai 
ustad-ustadzah kewalahan saat menyuruh 
anak-anak menghentikan kegiatan 
eksplorasi air karena waktunya sudah 
habis. 

Setelah semua rangkaian kegiatan 
selesai dilakukan, tibalah waktunya untuk 
bersih diri diikuti sholat Dhuhur dan 
Ashar jama’ qoshor. Anak-anak dilatih 
untuk selalu melaksanakan sholat 5 waktu 
dimanapun dan dalam keadaan apapun. 
Boleh bersenang-senang, tapi sholat tetap 
yang paling utama. 

Kegiatan ditutup dengan doa yang 
dipimpin ustad Ashari dilanjutkan dengan 
persiapan pulang. Tak nampak sedikitpun 
kelelahan di wajah anak-anak yang 
sejak pagi beraktifi tas. Dalam perjalanan 
pulang, lagi-lagi anak-anak meluapkan 
kegembiraan mereka dengan bercerita 
dan tentu saja menyanyi…Let’s have fun 
together… (Tri)

Ditopang Doamu 
Kami Berjuang

dengan kecemasan. Kecemasan akan mampu-tidaknya 
anaknya “lolos dari lubang jarum UN”. Berbagai upaya 
telah ditempuh oleh orang tua murid meskipun harus 
mengeluarkan biaya yang ekstra. Contohnya saja dengan 
mengikutsertakan anak-anaknya belajar di luar sekolah. 
Tanpa disadari dampaknya, bila orang tua memaksa untuk 
belajar dan terus belajar di luar kemampuan anak mereka. 
Meskipun hal tersebut tidak lantas begitu saja membuat 
mereka menjadi paham dengan materi pelajaran. Bahkan 
kemungkinan besar akan menambah beban si anak yang 
pasti lelah dengan seabrek aktivitas di luar sekolah.

Ternyata permasalahan yang dihadapi para orang tua 
tidak berhenti sampai UN berakhir. Hampir semua orang 
tua yang anaknya “lolos dari UN” juga akan dihadapkan 
pada permasalahan baru lagi yakni pendidikan lanjutan 
yang berkualitas. Meskipun hal tersebut sebanding 
dengan kontribusi yang harus dikeluarkan orangtua ketika 
seorang anak masuk ke jenjang pendidikan berikutnya. 

Ingatlah kembali wahai saudaraku, bahwa Allah 
menurunkan ilmu ke dunia ini agar dapat dipergunakan 
untuk kebaikan umat. Ilmu menuntun kita pada ujian yang 
disebut dengan UN. Janganlah takut dengan UN, karena 
UN adalah hasil dan bukanlah satu-satunya tolok ukur 
sebuah keberhasilan.

Doa adalah senjata ampuh agar kita tidak 
terbelenggu oleh kecemasan yang 
belum tentu kepastiannya. Doa adalah 
jalan yang menuntun kita menuju jalan 

yang memang harusnya kita tuju. Hanya Allah yang 
bisa mengabulkan permintaan kita. Dan hanya pada-
Nyalah kita berharap. “Mungkin ada dari kita yang 
merasa bahwa doanya � dak akan dikabulkan 
oleh Allah Swt. Tapi sesungguhnya � dak seper�  
itu. Karena Nabi Muhammad Saw. Bersabda, 
bahwa “Sesungguhnya Allah bersifat malu 
dan Maha Pemurah. Dia merasa malu, jika 
ada seorang hamba-Nya yang menadahkan 
tangan kepada-Nya, ditolak begitu saja dengan 
tangan hampa, tanpa diberi apa- apa.” (HR. 
Abu Dawud, Ibnu Hibban). Subhanallah, Allah 
yang Maha di atas segala-galanya selalu melimpahkan 
rahmat dan berkah pada kita yang berusaha untuk 
memohon hanya pada dirinya semata. Kita tidak 
perlu takut dengan Ujian Nasional (UN), karena UN 
adalah hasil dari apa yang sudah kita pelajari selama 
6 tahun. Apabila kita yakin ilmu yang kita dapat itu 
dapat berguna untuk orang lain, pastilah Allah akan 
mengabulkan permitaan kita dengan hasil dan nilai 
yang memuaskan.

Sungguh beruntung kita yang nantinya diberi nilai 
yang memuaskan, akan tetapi jangan kecil hati bila 
nilai kita belum optimal, itu mungkin sebagai ujian dari 
Allah pada kita agar dapat memperbaiki diri dengan 
belajar lebih giat lagi. UN sudah berlalu dan kita akan 
melihat hasilnya nanti. Ingatlah kawan, bahwa UN 
bukan segalanya, apapun hasilnya, memuaskan atau 
tidak harus kita terima dengan lapang dada.

UN sejak awal diadakan sampai saat ini masih saja 
menjadi pembicaraan hangat, baik yang pro maupun 
yang kontra. UN dianggap  masih sebagai tolak ukur 
keberhasilan seorang siswa dalam sebuah lembaga 
pendidikan yang diikutinya. Para orang tua murid tentu 
saja dibuat pusing tujuh keliling karena sering dihantui 

Siapa yang tidak tahu bahwa 
tanggal 21 April diperingati 

sebagai Hari Kartini? Tentunya 
banyak sekolah yang ingin 
memperingatinya dengan 
berbagai cara unik, seperti 

upacara memakai baju 
daerah, lomba-lomba menjadi 

Kartini modern, ataupun 
lomba-lomba menulis tentang 

Kartini. 

Pagi itu tak seperti pagi yang biasanya, karena pagi itu akan mereka kenang sepanjang perjalanan 
studi mereka. Tampak beberapa anak dengan ditemani orang tua menuju ke dalam masjid dengan 

penuh harapan. Harapan yang inginkan kemenangan ada di tangan anak-anak mereka kelak. 
Kemenangan dengan nilai yang sempurna dan bias yang dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. 
Dan, sebuah  kemenangan  itu akan berbuah manis bila diteguk dengan seutas doa dari ayah bunda.
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Kesan lucu tidak pernah lepas dari sosok bocah kelas KB Rahman 
ini. Terlebih ketika melihatnya makan fried fresh, keju dan nugget 
kesukaannya, siapa saja pasti gemas. Di kelasnya, putri pasangan 
Hasanudin dengan Ira Rachmawati ini terlihat bersemangat saat 

gurunya memerintahkan untuk membaca huruf huruf suci Al Qur’an. 
Memang, mengaji adalah salah satu ibadah yang paling digemari siswa kelahiran 

Surabaya 10 Juni 2007 ini. Karena, Kezia, biasa dipanggil, setiap hari nyaris tidak 
pernah absen dari ativitasnya itu. “Aku memang suka mengaji”, katanya ramah. 

Untuk mengisi waktu luangnya, siswa yang hobi berenang ini  senang mengamati 
indahnya pemandangan alam. Itulah sebabnya, ia senang pergi tamasya ke berbagai 
tempat wisata di tanah air. “Bisanya ke Taman Safari dan Time Zone”, ujarnya.  

Bagi bocah manis ini, Al Falah adalah sekolah yang bagus sehingga mampu 
memberikan pendidikan yang memadai. “Benar itu, karena Al Falah susasanya Islami”, 
katanya. Lantas bagaimana dengan pendapat orang tuanya ? Ternyata tak jauh beda. 
Hal itu juga diakui orang tua siswa yang bercita-cita menjadi dokter ini. “Karena Al 
Falah bagus dalam memberikan pelajaran umum dan agama”, tutur sang ayah. 

Melihat sang anak tumbuh kembang menjadi orang yang beriman dan berilmu 
pengetahuan pasti menjadi dambaan setiap orang tua. Itu juga menjadi harapan 
orang tua Kezia. “Semoga Kezia jadi pintar, bisa mandiri dan menjadi anak yang 
solehah.” imbuhnya

Meski masih duduk di bangku TK B2, namun putri 
pertama dari dua bersaudara pasangan Moch Misbahul 
Munir dengan Yayuk Masrukha ini patut diacungi 
jempol. Mungkin, Icha, biasa dipanggil bisa diibaratkan 

kecil-kecil cabe rawit. Betapa tidak, banyak prestasi sekolah yang diraihnya. 
Diantaranya juara 1 lomba strory telling, juara 2 lomba pantomin, juara 2 lomba 

terjemah surat Al Fatihah dan juara 3 lomba bermain peran. 
Siswa yang hobi membaca ini paling senang pelajaran menyanyi. Tak heran jika 

mendengar lagu anak-anak Islami, Icha langsung menyambutnya.” Selain menyanyi, aku 
senang mengaji”, tuturnya. Bagi siswa yang gemar pergi ke toko buku ini, mengaji adalah 

kegiatan rutin yang wajib dilakukan. Hal Itulah yang menjadi salah satu alasan Icha sengaja 
memilihi sekolah Al Falah. “Karena di Al Falah ada mengaji setiap hari dan ustadz-ustadzahnya 

baik hati”, ungkapnya
Demikian pula yang menjadi alasan orang tua Icha memasukkan putrinya ke sekolah berbasis 

Islam itu. Al Falah sebagai sekolah yang berbasis agama dan memilki kualifi kasi keunggulan di 
mata masyarakat, nampaknya menjadi salah satu daya tarik bagi wali murid mengamanahkan 

putra-putrinya untuk menimba ilmu di dalamnya
 “Karena Al Falah mengutamakan pendidikan Agama selain pendidikan umum lainya. Semoga 

Icha menjadi anak yang sholehah dan tangguh menghadapi ke hidupan di masa mendatang”, harap 
sang ayah. 

 Disela-sela kegiatan bermain dan belajarnya, pengidola Nabi Muhammad ini meluangkan 
waktunya untuk membaca buku. Sebab hanya dengan membaca ilmu semakin bertambah.”Icha mau 

astronot”, begitu jawaban Icha ketika ditanya cita-citanya kelak. Semoga sukses, ya.

Banyak
Prestasinya

Gemar Mengaji
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Kiprah SD

Pagi itu suasana sangat heboh. Siswa kelas II 
sedang melakukan persiapan studi lapangan 
di Pacet, Mojokerto. Tepatnya di Pertanian 
Claket. Semua siswa berbaris dengan tertib, 

sambil mendengarkan komando dari Ustadz Ashari yang 
membagi kelompok serta pendampingnya. Setelah itu,  
pelepasan dipimpin oleh ustadz Syamsul kepala sekolah 
SD Al Falah. Ustadz Syamsul berpesan supaya anak-anak 
bisa belajar  cara bertanam di kebun Dinas Pertanian 
Claket, Pacet, Mojokerto serta patuh pada ustadz atau 
ustadzah pendampingnya masing-masing. Selesai 
dilepas oleh Kepala Sekolah, semua siswa Kelas II dan 
pendamping menuju ke bisnya masing-masing.

Selama diperjalanan anak-anak riang gembira sambil  
bernyanyi dan main tebak-tebakan bersama ustadzah 
Ni’mah, hingga dua jam perjalanan dilalui tanpa terasa. 
Para pembina menyambut kedatangan rombongan SD 
Al Falah. Pembina membawa anak-anak berjalan kaki 
menuju lokasi yang jaraknya kurang lebih 1 km yang 
kondisi jalannya naik turun. Namun udara yang sejuk 
dan pemandangan yang menawan membuat suasana 
semakin asyik dan tidak terasa melelahkan.

Sesampai dilokasi seluruh siswa di bagi menjadi 2 
kelompok laki-laki dan perempuan. Kelompok laki-laki 
dengan pembina kak Jeki diajak memandang alam dan 
mengamati serta menyebutkan benda-benda yang 
dilihatnya. Siap …. Siapa yang bisa menyebutkan 10 
benda, Teriak kak Jeki membuyarkan konsentrasi anak-
anak yang serius mengamati pemandangan di depannya. 

Asyiknya Menjadi Petani
“Aku….aku…! Ada gunung, sawah, gubuk, tiang listrik, rumput, 
pohon, batu, daun, awan, matahari”, teriak Thoriq dengan penuh 
semangat.

 Sementara itu, kelompok putri berjalan menuju bukit di 
sebelah pendopo. Di sana sudah siap dua pemandu yang siap 
mengajar anak-anak untuk fl ying fox. Dengan penuh rasa percaya 
diri satu persatu anak putri naik diatas tali yang digantung.

 Seusai fl ying fox, mereka berkumpul di kebun wortel yang 
letaknya tepat ditempat mendaratnya anak-anak. Anak-anak 
berbaris di belakang tanaman wortel. “Semua sudah siap panen?”, 
tanya ustadzah Izzaty. “Siap ustadzah!”, jawab anak-anak serempak. 
Setiap anak boleh mencabut 10 wortel. Dengan senang hati 
mereka pun segera memanen wortel. “Alhamdulillah aku sudah 
dapat 10, ustadzah”, teriak Yasmine. “Ustadzah aku baru dapat 
5”, kata Uli sambil memelas. Wortel kemudian dicuci di sungai 
di belakang pendopo. Selesai mencuci wortel semua siswa 
beristirahat membersikan diri, makan siang dan sholat berjamaah 
yang dipandu oleh ustadz Ashari.

Kegiatan terakhir  adalah mengunjungi tempat pembuatan 
kripik. Disana mereka tidak hanya melihat prosesnya, tetapi juga 
membeli hasil produsinya untuk oleh-oleh. Tak berapa lama, 
mereka pun siap untuk kembali ke Surabaya. Semoga perjalanan 
ini membawa manfaat dan pengalaman yang sangat berarti bagi 
seluruh siswa-siswi kelas II SD Al Falah Surabaya. (Lastri)
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Menuntut ilmu di sekolah favorit adalah harapan setiap peserta 
didik karena program pembelajaran yang bermutu dan fasilitas 
sekolah yang memadai. Itulah harapan Sayyidah Shofia  Salsabila 
ketika menginjakkan kakinya di SD Al Falah. Kini siswa kelas VB 

pengangum Nabi Muhammad yang lahir di Surabaya 19 April 2000 ini menikmati 
pendidikan yang berkualitas di sekolahnya. 

Selain para ustadz dan ustadzahnya yang bermutu, kelengkapan sekolah  
juga kurikulum pembelajaran yang terpadu, intelektual dan akhlak. Sekalipun  
lembaga pendidikan formal lainnya banyak yang memiliki konsep serupa, namun 
dengan tegas, putri pertama dari empat bersaudara pasangan Didik Hendriyanto 
dengan Khusnul Khotimah ini ini menjadikan Al Falah sebagai tempatnya berlabuh 
menuntut ilmu.

   “Sekolah di Al Falah supaya mendapat bekal ilmu agama sejak dini”, ujar 
sang ayah. Memang faktor agama menjadi salah satu perhatian utama di Al Falah. 
Seperti ungkapan yang sudah lazim, “Ilmu tanpa agama adalah kebutaan”. Banyak 
orang pandai yang melakukan korupsi, manipulasi dan ketidakadilan karena tidak 
memiliki bekal agama yang memadai. 

Menjadi anak yang beriman dan berpengetahuan luas pasti menjadi harapan 
semua orang tua. Demikian yang menjadi keinginan orang tua Shofi, “Agar Shofi 
menjadi anak yang solihah, mandiri dan taat beribadah, makanya kami sekolahkan 
di SD Al Falah karena di lembaga ini basis agamanya bagus”, demikian jawaban 
sang ayah ketika ditanya motivasi memilih sekolah Al Falah.

 Siswa yang hobi berenang dan shopping ini memiliki cita cita yang hebat. Apa 
itu? Menjadi chef atau designer. Untuk itu, bagi Shofi, belajar adalah kewajiban 
yang harus dilakukan untuk meraih kesuksesaannya. 

Mendambakan 
Sekolah Al Falah

Membaca memang aktivitas yang mudah dilakukan namun 
manfaat yang diperoleh sungguh luar biasa. Hanya dengan 
membolak-blaik lembar perlembar halaman buku, maka ratusan 
bahkan ribuan informasi telah terserap otak. Itulah aktivitas yang 

gemar dilakukan Adli, siswa kelas VC, kelahiran Surabaya 17 November 2000 ini. 
Bagi siswa yang hobi main sepak bola ini, membaca sama dengan menjelajahi 
dunia hanya dalam sekejap saja.

”Tempat favorit saya diantaranya adalah toko buku”, ungkapnya. Tak heran 
dengan aktivitas tersebut, Adli tergolong siswa yang berpengetahuan luas. 
Untungnya, perpustakaan sekolah juga memberikan fasilitas bacaan yang 
memadai. Ada ribuan buku yang tersimpan di rak-rak perpustakaan sekolah. Adli 
pun bisa memanfaatkan perpustakaan untuk kegiatan membacanya. 

Selain membaca, putra pertama pasangan Djoko Susanto SH. MH dengan Lulu 
Leny Arisah SH ini suka bercerita atau mendongeng. Kesukaan bercerita dari buku yang 
dibacanya sempat mengantarkan Adli memenangi sejumlah even lomba. ”Juara 2 lomba 
bercerita anak”, tuturnya

Saat ditanya mau jadi apa kelak dewasa? Adli menjawab yakin, bahwa ia ingin menjadi dokter. Dengan bimbingan ustadz 
dan ustadzah serta orang tua, siswa yang suka makanan rawon ini yakin akan sukses meraih impiannya.“Kami yakin Al Falah 
memberikan pendidikan yang berkualitas bagi para siswanya,” imbuh ayahnya. 

  Tentu saja Adli juga akan berusaha optimal dengan belajar dan berdoa. Baginya, waktu harus dimanfaatkan sebaik 
mungkin. ”Rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya,” ungkapnya

Gemar Membaca
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Siswa kelas 7.1 RSBI ini piawai menulis. Bagi Izzan, biasa ia dipanggil,  
menulis itu gampang karena tidak sesusah menaiki pohon atau 
melakukan penjelajahan di Gunung Semeru. Tapi cukup tenangkan 
hati dan pikiran, lalu ambil kertas dan ballpoint, terus menulislah, 

apa saja. Tak heran jika siswa kelahiran Surabaya 16 Mei 1998 ini telah 
menghasilkan karya buku dengan penerbitan skala nasional. Judulnya Never 
Give Up dan Pahlawan Penyelamat Mimpi.

Menurutnya, siapapun pasti memiliki kesempatan yang sama dengan 
Habiburrahman El-Shirazy, Budi Darma, Pramoedya Ananta Toer, Nh Dini, 
Armyn Pane, Amir Hamzah, Abdul Muis, bahkan bisa selevel JK Rowling denga 
Harry Potter-nya. 

Tentu saja, kesuksesan dalam menghasilkan karya, bagi putra pertama 
pasangan Jamil Azzani dengan Sofie Beatrix ini tidak hadir dengan sendirinya. 

Tapi ada resep khusus. Apa itu? “Jangan pernah menyerah. Kegagalan 
adalah langkah awal menuju sukses. Dan kegagalan terbesar adalah 

apabila kita tidak pernah mencoba sementara kita mampu melakukan”, 
terangnya.

Selain belajar tanpa menyerah, untuk memulai aktivitas menulis 
harus didukung dengan kegiatan banyak membaca. Karena itu, 
siswa yang bercita-cita ingin jadi programmer dan animator ini 
gemar menghabiskan waktunya dengan menggali informasi baik 
dari media cetak, buku maupun internet.

”Di waktu senggang saya gunakan membaca di perpustakaan, 
internetan dan baca buku”, ungkap siswa yang mengidolakan 
penulis doraemon, Fujiko F Fujio. 

Punya Karya Buku

Nama Senna Satrio bukan sosok asing di sekolah. Siswa kelahiran Medan 17 
Desember 1996 ini cukup populer di kalangan kawan-kawannya. Selain 
supel, siswa yang gemar makan bakso ini namanya sudah malang melintang 
khususnya di dunia jurnalistik. Popularitasnya semerbak di kalangan jurnalis 

tingkat sekolah di kota pahlawan ini. 
Putra kedua dari pasangan Herry Moleyanto dengan Yuslinawati ini memang menggemari 

dunia kewartawanan. Ditunjang dengan ikut ekstra, siswa yang paling gandrung pelajaran 
biologi ini juga aktif mengikuti berbagai kompetisi. ”Aku hobi sekali dengan fotografi”, 
ungkapnya. Tak heran jika Senna, kerapkali membawa kamera jika ada penugasan peliputan 
oleh mentornya.

Alhamdulillah, dengan kerja keras tanpa lelah, sejumlah penghargaan istimewa 
pernah diraihnya. Hebatnya, Senna mampu menyisihkan lawannya dari berbagai 
sekolah dengan menyandang predikat juara.

 “Pernah juara 1 Junior Journalist 2010 dan Best Photographer DBL Junior 2010 
yang diadakan Jawa Pos”, tuturnya. “Saya senang sekali bisa menjadi pemenang” 
imbuhnya. Yah, Siswa yang mengidolakan Nabi Muhammad ini pantas berkata 
demikian, sebab bukan hanya orang tuanya yang bangga tapi juga sekolah.

Apakah, kelak dewasa ingin jadi wartawan? Ketika pertanyaan itu 
meluncur, Senna tidak menampik. Walaupun cita-cita siswa kelas IX-1 ini 
sebenarnya ingin menjadi seorang pengusaha. “ Yang jelas pengusaha 
sukses, loh”, katanya yakin. 

Bagaimana untuk menggapai kesuksesan itu? Tentu saja dengan belajar 
dan berdoa. ”Manjadda Wajada, siapa sungguh-sungguh pasti menuai 
sukses,” begitu motonya.

Si Calon Jurnalis Andal
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Berikut ini adalah hasil wawancara dengan kelurga 
bapak Rudi. Yuk, kita ikuti obrolan selengkapnya 
dengan keluarga ini. Jangan lupa, ambil 
pelajarannya ya! 

          Di Surabaya terdapat beberapa sekolah 
berkualitas di samping Lembaga Pendidikan Al Falah. Apa 
alasan Bapak dan Ibu memilih Lembaga Pendidikan Al 
Falah?

Pendidikan di Al Falah memberikan pendidikan agama 
yang baik. Padahal dasar agama yang baik mutlak bagi putra-
putri kami. Namun, bukan berarti kami mengesampingkan 
kecerdasan intelektual. Kami ingin dua hal tersebut diperoleh 
oleh anak-anak kami.

Bagaimana mensinergikan antara pembelajaran di 
sekolah dan di rumah?

Dalam keseharian, kami ingin selalu mendukung 
segala hal yang telah didapat di sekolah. Misalnya dengan 
mengulang kembali materi di sekolah atau membuat 
ringkasan di rumah. Atau, juga dengan melaksanakan dalam 
kegiatan sehari-hari di rumah.

Bagaimana menanamkan pola kedisiplinan dan 
kemandirian kepada ananda?

Untuk menanamkan kedisiplinan dan kemandirian, kami 
memulai dari hal yang paling mendasar dalam 

beribadah yaitu shalat. Dengan melaksanakan 
sholat tepat waktu dan berjamaah, insya-
Allah akan menumbuhkan kedisiplinan dan 
kemandirian.

Bagaimana mengembangkan 
kreativitas, minat, dan bakat ananda? 

Kami memberikan kebebasan dan fasilitas kepada 
putra putri kami untuk mengembangkan kreativitas, 
minat dan bakat mereka sesuai dengan keinginan 
mereka. Sebagai contoh, untuk anak kami yang pertama 
dan kedua ikut klub menyelam.  Sedangkan untuk anak 
ketiga mengikuti kursus balet, dan yang keempat kami 
ikutkan les.

Untuk mengurangi rasa jenuh dari kegiatan sehari-
hari, acara apa dan di mana tempat favorit keluarga?

Di saat liburan kami sekeluarga senang 
menghabiskan waktu ke pantai dan pegunungan. 
Semua itu bertujuan untuk mengagumi ciptaan Allah 
SWT, juga untuk refreshing buat mereka. Apa pun yang 
kami lakukan, kami berusaha selalu menerapkan motto 
keluarga yaitu hidup ini adalah ibadah. Oleh karena itu 
semua kegiatan harus diniatkan ibadah untuk Allah SWT. 
Semoga anak-anak kami bisa menjadi orang yang sukses 
dunia dan akhirat. Amin.
Semoga anak-anak kami bisa menjadi orang yang sukses 
dunia dan akhirat. Amin.

Bapak :  Rudi Prihariyanto
Pekerjaan   :  TNI AL
Ibu :  Tina Agustina
Pekerjaan :  Ibu rumahtangga
Anak :  M. Nicco Hakim
  ( alumni SD Al Falah)
    M. Rizky Ramadhani 
  ( alumni SD Al Falah)
    Salsa Rizky Audilia 
  ( SD Al Falah kelas 3C)
    M. Rizky Ar Rahman 
  (TK Al Falah kelas B2)  

22    I   Media Pendidikan Al Falah

IS
SN

 : 
20

85
-2

18
5

Niatkan untuk Ibadah
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Tanggal 4 April 2011, 20 siswa 
SD Al Falah khususnya kelas 
5 mendapat undangan 
dari sebuah produsen 

minuman untuk untuk melihat-lihat 
langsung proses pembuatan minuman 
berisotonik. Tepat jam 08.00 WIB kami 
dijemput dengan menggunakan bus 
menuju Kejayaan Pasuruan. Perjalanan 
yang memakan waktu 2 jam, diisi 
dengan melihat fi lm kartun tentang 
petualangan-petualangan. 

Tepat jam 10.00 kami tiba di 
pabrik yang menempati lahan seluas 
11,2 hektare lebih. Pabrik ini mampu 
menghasilkan Pet 350 ml sebanyak 
150 juta/tahun. Dengan menggunakan 
peralatan yang berteknologi canggih 
dengan bahan baku plastik yang lebih 
ringan serta proses produksi disuhu 
ruang dalam lingkungan pabrik yang 
bersih, akan menghasilkan eco bottle 
yang ramah lingkungan. Pemandu 
mengajak kami menuju ke lobi. Kita 

Kunjungi Pabrik
Belajar dengan Riang

semua diberi koin untuk ditukar 
dengan sebotol minuman berisotonik 
pada mesin penukar koin. Sebelum 
berjalan-jalan, kami semua dipersilakan 
minum. 

Acara selanjutnya adalah 
pemutaran fi lm. Kami melihat fi lm 
sejarah minuman berisotonik dan 
penelitian cairan tubuh. Kami juga 
mempelajari mengapa cairan tubuh 
bisa hilang/berkurang.  Yaitu pada saat  
sakit, saat buang air kecil, saat bermain 
di luar atau di dalam rumah, saat 
belajar, saat menangis, saat berolah 
raga. Dilanjutkan dengan melihat fi lm 
proses pembuatan botol  minuman 
dan bermain berbagai game edukasi. 

Jalan-jalan kami berikutnya adalah 
ke tempat produksi. Ternyata pabrik itu 
dilengkapi dengan ruang perkantoran, 
sebuah Amphitheater dan koridor 
tempat pengunjung dapat melihat 
langsung proses pembuatan. Fasilitas 
Amphitheater adalah fasilitas ruang 

serbaguna yang nantinya akan dibuka 
untuk masyarakat umum sebagai 
sarana edukasi yang berteknologi 
tinggi dan tenaga kerja berkualitas 
sehingga menghasilkan minuman yang 
berkualitas tinggi. 

Menariknya pabrik itu menerapkan 
teknologi aseptik untuk menjaga 
sterilisasi dan kualitas produk dalam 
jangka waktu lebih lama. Teknologi 
terkini yang lebih bersih karena 
menggunakan resin atau biji plastik 
sebagai bahan baku botol, juga 
memakai bahan kimia yang lebih 
sedikit di banding antiseptik lain. 
Aseptik lebih pasti skala sterilitasnya, 
selain itu ruang produksi dijaga dari 
mikrobiologi. Dengan demikian, 
anak-anak menjadi tahu lebih banyak 
tentang perlunya kita menjaga stamina 
untuk ketahanan tubuh agar bisa 
beraktivitas dengan baik. Wah, di 
pabrik minuman pun, anak-anak belajar 
dengan riang. (indrah) 

Kiprah SD



Terjemahkan Kebijakan Kota 
Melalui Seminar 

Antusiasme guru-guru dan 
para pengelola sekolah 

swasta Surabaya terhadap 
seminar pendidikan cukup 

tinggi. Buktinya pada Sabtu, 
14 Mei 2011 Singosari 
Room WTC Surabaya 

penuh dengan para guru, 
pengurus yayasan, dan 

orang tua siswa. Mereka 
adalah peserta seminar  

yang diundang oleh 
Lembaga  Pendidikan Al 

Falah Surabaya. 

Seminar bertemakan  
“Menerjemahkan Kebijakan 
Pemerintah Kota untuk 
Meningkatkan Mutu  Sekolah 

Swasta” menghadirkan pembicara dari 
birokrasi, akademisi, dan praktisi. Dari 
birokrasi rencananya hadir Ir. Tri Risma 
Harini, M.T. selaku Walikota Surabaya. 
Karena berhalangan hadir, walikota 
diwakili Kepala Dinas Pendidikan Kota 
Surabaya, Drs.H. Sahudi, M.Pd. Dari 
akademisi hadir sebagai narasumber, 
Prof. Dr. Muchlas Samani, M.Pd. selaku 
rektor UNESA. Dari praktisi tampil 
sebagai narasumber pula Drs. Sodikin, 
M.Pd. selaku Direktur Sekolah Lembaga 
Pendidikan Al Falah Surabaya.

Dalam sambutannya, ketua panitia 
Drs. Jidi, M.Si menyampaikan bahwa 
dalam upaya meningkatkan kualitas 
sekolah swasta, diperlukan sinergi 
dalam memanfaatkan kebijakan 
pemerintah. Kita manfaatkan peluang. 
Kita selayaknya tertantang untuk 
meningkatkan kualitas sekolah. “Dengan 
semangat berbagi, insya-Allah Al Falah 
setiap tahun akan menyelenggarakan 
seminar pendidikan dengan narasumber 

berkaliber lokal, nasional,  hingga 
internasional”, ujarnya. 

Guru yang hadir adalah utusan dari 
sekolah swasta yang ada di Surabaya. 
Mereka hadir menyampaikan keluhan 
tentang kondisi anak didik dan kebijakan 
pendidikan yang diterapkan di Surabaya. 
Misalnya ada peserta yang bertanya 
tentang kebijakan kuota antar kota, 
siswa yang asli dan domisili di Surabaya 
tetapi sekolahnya di luar Surabaya, 
mengapa dikenakan kuota 1% padahal 
kita membayar pajak di Surabaya, tetapi 
tidak bisa menikmati pendidikan di 
Surabaya. Dalam perkembangannya, 
alhamdulillah pemkot mengakomodasi 
animo masyarakat tersebut.  

Ada juga yang bertanya 
tentang budi pekerti, moralitas, 
akhlak, spiritualitas anak didik 
yang menyedihkan. Seperti yang 
diungkapkan Ustadz Panca, bagaimana 
kebijakan pendidikan pemerintah 
kota ini mampu menyadarkan warga 
kota Surabaya agar tidak melakukan 
dosa besar. Peserta pun langsung 
memberikan aplaus.Atas berbagai 
pertanyaan-pertanyaan yang terkait 
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dengan pendidikan ini seperti tidak 
pernah ada habisnya. Terlihat dari 
peserta masih banyak yang tidak 
mendapat kesempatan bertanya karena 
keterbatasan waktu.

Drs. Sahudi, M.Pd. menjelaskan 
beberapa kebijakan pendidikan 
pemerintah Kota Surabaya. “Bahwa 
pendidikan bermutu menjadi hak 
warga Surabaya.  Pemerintah daerah 
berkewajiban menetapkan pendidikan 
wajib bagi warganya, bahkan tidak saja 
sesuai dengan ketentuan pemerintah, 
yakni wajar 9 tahun, namun juga 
bisa meningkatkan menjadi wajar 12 
tahun . Konsekuensi yang ditanggung 
oleh pemerintah daerah adalah biaya 
pendidikan. Biaya yang ditanggung 
pemerintah daerah adalah biaya 
operasional, investasi bagi sekolah 
negeri dan  terbatas pada biaya 
nonpersonal pendidikan bagi sekolah 
yang diselenggarakan oleh masyarakat. 

Prof. Dr. Muchlas Samani lebih 
menyoroti rendahnya mutu pendidikan 
yang ada di Indonesia yang masih jauh 
tertinggal oleh negara lain. “Meskipun 
seseorang bersekolah tinggi, ternyata 

Pagi itu di depan pintu utama SMP 
Al Falah Deltasari terpampang 
spanduk besar yang berbunyi 
“Selamat Datang Peserta Workshop 

Olimpiade MIPA”. Tepatnya Hari Kamis, 19 
Mei 2011 SMP Al FAlah menggelar workshop 
olimpiade MIPA yang diikuti oleh sekolah-
sekolah di Surabaya dan Sidoarjo. Peserta 
yang hadir hanya sekolah-sekolah tertentu 
yang diundang khusus oleh panitia. Ada 18 
sekolah negeri dan swasta yang berpartisipasi 
dalam workshop ini. Mereka adalah para guru 
MIPA utusan perwakilan dari sekolah-sekolah 
di Surabaya dan Sidoarjo.

Workshop yang dikuti lebih dari 40 orang 
guru ini menghadirkan pembicara yang 
tidak asing lagi di dunia olimpiade MIPA, Ir. R. 
Ridwan Hasan Saputra, M.Si. Dialah pemilik 
Klinik Pendidikan MIPA (KPM) di Bogor. Selain 
kesibukannya mengelola KPM, beliau adalah 
Pelatih Tim Olimpiade Matematika Nasional 
Tingkat Sekolah Dasar dan juga aktif melatih 
guru-guru diberbagai wilayah di Indonesia, 
baik di bidang Olimpiade Matematika 
maupun Matematika Nalaria Realistik.  

Dari Workshop Olimpiade MIPA 
akan Lahir Sang Juara

Mendengar istilah 
olimpiade identik 

dengan orang pintar 
dan berprestasi. 

Anggapan ini cukuplah 
beralasan, karena 

kegiatan olimpiade 
adalah ajang 

adu prestasi yang 
dilombakan.

Dalam penutupan, ketua panitia, 
Ust. Jusa Indrawan, S.Pd. menyampaikan 
bahwa workshop ini secara umum 
bertujuan untuk menumbuhkan motivasi 
yang tinggi pada tenaga pendidik untuk 
senantiasa mengembangkan diri. Begitu 
juga harapannya agar dapat menciptakan 
wahana sharing dan menimba ilmu untuk 
mengembangkan citra sekolah yang 
bermutu. Ide gagasan ini perlu terus 
untuk ditindaklanjuti dalam kegiatan yang 
mendorong  daya kreasi dan inovasi tenaga 
pendidik yang profesional dan mandiri.

Melihat masih jauhnya prestasi sekolah-
sekolah swasta Islam dalam ajang olimpiade 
ini, tentu sangat pas tema yang diambil, 
yaitu “Menyiapkan Siswa Meraih Prestasi di 
Olimpiade MIPA Tingkat Nasional Maupun 
Internasional”. Tentu tema ini bukan asal 
angkat, tetapi merupakan upaya pemantik 
semangat untuk menjadi juara. Meningkatkan 
prestasi anak didik, meningkatkan mutu 
tenaga pendidik dan kependidikan untuk 
memberikan layanan terbaik bagi masyarakat 
dalam pengelolaan sekolah. (Indarto)

Kiprah SMP
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Kegiatan yang sarat dengan 
pembahasan materi-materi 
seputar administrasi, 
keuangan, dan materi 

pelayanan prima tersebut dengan sangat 
antusias diikuti oleh seluruh peserta dari 
daerah-daerah. Meski dengan konsentrasi 
tinggi dan agak esktra energi, terbukti 
dari laporan yang dibacakan oleh panitia 
sampai akhir acara presensi kehadiran 
penuh oleh tanda tangan para peserta 
dan nihil dari ketidakhadiran peserta pada 
setiap sesi materi.

Pengalaman itu terjadi saat sesi 
presentasi tiap-tiap peserta. Pada sesi 
pertama, peserta yang berkesempatan 
tampil adalah wakil dari Kabupaten 
Sumenep, Jombang, dan Kota Surabaya. 
Pada sesi kedua, peserta yang harus tampil 
adalah wakil dari Kabupaten Lamongan, 
Sidoarjo, dan Pasuruan.  Tiap-tiap wakil 
sudah tampil prima dan mengupayakan 
sebagus mungkin, apalagi pada malam 
sebelum penutupan tiap-tiap wakil 
kabupaten sudah menyiapkan diri dengan 
kerja kelompok menyelesaikan tugas-tugas 
tersebut. 

Saat giliran wakil kabupaten Sidoarjo 
harus tampil, semua peserta wakil Sidoarjo  
sepakat untuk menunjuk dua peserta 
yang akan berduet dalam presentasi. 
Namun, hal yang tak terduga sebelumnya 
terjadi. Dua kali moderator memanggil 
perwakilan Sidoarjo untuk segera maju 

Sambil Menyelam 
Minum Air

Ada sedikit pengalaman saat kegiatan Pelatihan Pengelolaan 

Keuangan dan Administrasi Sekolah dalam Kerangka Standar 

Nasional Pendidikan Khususnya Tenaga Tata Usaha SMP Swasta 

se-Jawa Timur, tanggal 29 April sampai dengan 1 Mei 2011. Kegiatan 

yang dilaksanakan di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, tepatnya di 

Gedung Serbaguna Bir Ali lantai II itu diikuti  200 peserta wakil dari 10 

kota/kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Timur.

mempresentasikan tugasnya, wakil dari 
Sidoarjo belum juga maju. 

Saat situasi genting itu, saya mencoba 
bertanya kepada salah satu teman peserta 
yang seharusnya segera maju. Astaga, 
ternyata fi le yang akan dipresentasikan 
tidak bisa dibuka  alias access denied on 
fi le. Semua peserta langsung kebingungan 
tidak terkecuali saya. Tanpa berpikir 
panjang, demi menyelamatkan kabupaten 
saya, saya bergegas untuk maju mengambil 
alih kesempatan. 

Untung, sebelum mengikuti pelatihan 
ini saya sudah menyiapkan materi yang 
lain yang siap dipresentasikan. Materi 
itu berjudul “Program Kerja Administrasi 
SMP Al Falah Deltasari Sidoarjo.” Materi ini 
saya jelaskan satu persatu secara detail, 
sehingga sekilas tampak seperti orang 
yang sedang mempublikasikan sekolah 
saat pendaftaran siswa baru (PSB).

Yang terlintas pada benak saya hanya 
satu, menyelamatkan teman-teman 
sebagai wakil dari kabupaten Sidoarjo.  
Sambil menyelam minum air, mumpung 
saya maju dan mumpung gratis pula, saya 
publikasikan sekolah saya kepada 200 
peserta dari perwakilan 10 kabupaten 
di wilayah Provinsi Jawa Timur. Saya 
cukup puas. Apalagi presentasi yang saya 
buat dilengkapi dengan foto gedung 
dan beberapa foto kegiatan sekolah 
kebanggaan saya. Alhamdulillah,  saya bisa 
mengenalkan Al Falah. (Supardi)

Kiprah SMP

Asyiknya Reuni, Nikmatnya Doa 
sehingga dalam waktu dua tahun 
sudah lulus dan boleh ikut tes masuk 
perguruan tinggi.

Acara dimulai selepas salat 
Dzuhur berjamaah. Kebetulan reuni 
dan doa bersama ini di tempatkan 
di rumah Bapak Muh. Ilyas orang tua 
ananda Jane Kartika. “Sebagai tuan 
rumah, kami berterima kasih denagn 
keluarga besar SMP Al Falah, Ustad-
Ustadzah, dan mohon maaf apabila 
dalam   penyambutan kurang berkenan. 
Semoga kepada anak-anak diberikan 
kemudahan dalam mengerjakan soal-
soal UN dan bisa masuk perguruan 
tinggi yang diinginkan. Harapan kami, 
mereka menjadi anak yang saleh-
salehah dan terus meningkatkan 
keimanan serta ketakwaan kepada Allah 
SWT,”  ujarnya. 

Kemudian sambutan juga 
disampaikan oleh Ustd. Jusa Indrawan 
selaku wakil dari SMP Al Falah Deltasari. 
Beliau memberikan motivasi kepada 
peserta reuni tentang kisah keberhasilan 
alumni Al Falah yang pernah tidak 
naik kelas tetapi sekarang telah lulus 
dan  berprestasi. “Bahwa keberhasilan 
seseorang tidaklah diperoleh dengan 
hanya mengandalkan kepandaiaannya 
saja. Ada alumni Al Falah pernah tidak 
naik kelas dan kurang diperhitungkan 
sama sekali. Tetapi, atas usaha dan 
kegigihannya, bisa sukses dalam Unas 
serta diterima di perguruan tinggi 
negeri. Beberapa  hari sebelum unas, 
ananda ini punya kebiasaan yang baik 
yaitu infak. Dia selalu menyimpan uang 
sakunya untuk infak. Setelah sepekan 

Gagasan reuni dan doa 
bersama ini, sebenarnya 
sudah ada sejak lama dan 
pernah dilakukan oleh 

alumni SMP Al Falah sebelumnya. 
Reuni semacam ini adalah yang kedua 
kalinya. Kebiasaan mulia ini perlu kita 
apresiasi sebagai wujud kebiasaan baik. 
Kita sering mendengar atau melihat 
biasanya, reuni itu identik dengan hanya 
sekedar lepas kangen dengan nyanyi-
nyanyi dan pesta makan-makan. Banyak 
cerita dan canda saling lepas kangen. 
Ada di antara mereka yang sudah lulus 
dan kuliah diperguruan tinggi. Ternyata 
di sekolahnya ikut program akselerasi, 

Terasa begitu cepat kita berpisah 
dengan siswa-siswi lulusan 2008 

tiga tahun yang lalu. Tetapi 
mereka masih sangat dekat 

dengan kita. Tepat pada Ahad, 10 
April 2011 mereka mengundang 

ustadz-ustadzah SMP Al Falah 
Deltasari untuk hadir dalam acara 

reuni dan doa bersama. Mereka 
memiliki perasaan dan tujuan 

yang sama yaitu ingin sukses 
menghadapi  ujian nasional meski 
sudah berpisah selama tiga tahun 

dan menjadi siswa di sekolah yang 
berjauhan. Kebiasaan silaturahmi 

yang diajarkan Al Falah masih 
tertanam pada diri mereka. 

terkumpul, pada hari Jumat di Masjid 
Al Falah uangnya dibagikan kepada 
para pengemis hingga habis, tetapi 
pengemis masih banyak yang tidak 
kebagian. Maaf, Pak, Bu, uang saya udah 
habis,  lihat nih saku saya sudah kosong, 
insya-Allah Jumat depan ya!” ujar ust 
Jusa menirukan ucapan alumni tersebut.

Kisah dari Ustd. Jusa ini diamini 
oleh Bapak Ilyas bagaimana beliau 
meniti usaha properti dari nol hingga 
sesukses sekarang. Ada beberapa 
prinsip yang beliau sampaikan kepada 
kami atas kemungkinan kesuksesan 
yang diberikan oleh Allah SWT. Pertama, 
dalam usaha harus berniat untuk selalu 
jujur dan menepati janji kepada semua 
orang. Kedua, dalam meraih sukses 
perlu usaha keras dan kuat bertahan  
dalam kesulitan  hidup. Ketiga, selalu 
banyak berinfak dan sedekah kepada 
fakir miskin. 

Setelah acara sambutan dan doa 
yang dipimpin oleh Ustd. Hidayat, 
mereka khusyuk membaca istigfar dan 
mengamini doa.  Acara dilanjutkan 
dengan makan siang bersama. 

Semoga dari silaturahmi, doa, dan 
usaha yang baik membuahkan hasil 
prestasi yang gemilang di masa yang 
akan datang serta terus memberi 
dan mengajak ke arah kebaikan.  
Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa 
yang mengajak kepada petunjuk 
(kebaikan), maka baginya ada pahala 
yang sama dengan pahala orang yang 
mengikutinya dan tidak dikurangi 
sedikit pun dari pahala-pahala mereka.” 
(HR Muslim) (Indarto)
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masih  banyak yang menjadi 
pekerja atau buruh. Bukannya 
semakin banyak menghasilkan 
tenaga ahli yang mandiri dan 
mampu bersaing dengan negara 
lain,” ujarnya. Di samping itu, 
beliau juga mengajukan solusi 
untuk keluar dari rendahnya 
mutu pendidikan tersebut. 
Sekolah harusnya sudah 
mampu membaca trend masa 
depan, pendidikan harus 
didesain sesuai tuntunan 
zaman. Misalnya, sekolah harus 
mampu mengakomodasi dan 
mengembangkan kemampuan 
siswa dalam berkomunikasi, 
berinovasi, mandiri dan 
interprenuer.

Lain halnya dengan yang 
disampaikan oleh direktur 
sekolah LPF, Drs. Sodikin, M.Pd. 
“Sekolah swasta perlu proaktif  
terhadap kebijakan pemerintah. 
Terkait dengan jasa pendidikan 
yang kita sediakan, sekolah 
harus memiliki benchmark yang 
bisa bersaing dengan tolok ukur 
sekolah-sekolah maju dalam 
maupun luar negeri. Untuk 
kebersihan, kita membandingkan 
dengan hotel berbintang, 
kerapian sistem keuangan 
dengan bank, dan lain-lain,” 
ujarnya. 

Dari berbagai keluhan 
kondisi pendidikan yang 
ada di lapangan, khususnya 
sekolah swasta, mereka semua 
menyadari tentang pentingnya 
mendidik anak untuk melahirkan 
generasi masa depan yang 
lebih baik. Berbagai upaya 
sinergi antar para pendidik, 
penyelenggara pendidikan dan 
pemerintah untuk lebih serius 
dalam mengurus pendidikan. 
Pemerintah dituntut untuk 
memberikan pelayanan 
pendidikan kepada warga negara 
secara bijaksana. Sehingga, 
tenaga pendidik bisa fokus 
mendidik anak didiknya karena 
kebutuhan pokok para guru telah 
terpenuhi dengan baik. (Indarto)



Kiprah SMP

Try Out di Al Falah, Kedepankan 
Kejujuran, Diminati Banyak Sekolah

Antusiasme peserta ini 
membuktikan bahwa, mereka 
sangat membutuhkan latihan 
dan persiapan untuk menghadapi 

UASBN. Panitia telah memberikan kesempatan 
kepada sekolah-sekolah negeri dan swasta 
untuk mendaftarkan siswanya dalam Try Out 
ini. Tiap sekolah dapat mengirimkan peserta 
maksimal 25 siswa, tanpa dipungut biaya. 

Semua peserta mendapatkan 
fasilitas,tempat ber-AC, 1 botol air mineral, 
naskah soal dan sertifi kat bagi 10 siswa 
terbaik. Ada 17 sekolah negeri dan swasta 
yang berasal dari Surabaya dan Sidoarjo. 
Mereka turut  berpartisipasi untuk menguji 
kemampuan siswa didiknya, tentu juga untuk 
memperebutkan predikat juara. 

Untuk menambah semangat dan motivasi 
meraih predikat juara. Panitia menyediakan 
hadiah total sebesar Rp. 1,5 juta dan hadiah 
hiburan. Dari hasil penilaian dewan juri, 
sekolah swasta mendominasi juara. SD Al Falah 
Suarabaya menjadi juara umum. Mungkin ada 
yang meragukan atas juara ini, dengan alasan 
panitianya membocorkan soal atau tidak jujur 
dalam penilaian. Keraguan ini wajar saja, karena 
panitianya adalah guru Al Falah sendiri. 

SMP Al Falah 
Deltasari sukses 

menyelenggarakan 
Try Out SD se-
Surabaya dan 

Sidoarjo. Dalam 
penyelenggaraan 

Try Out perdana 
ini, pesertanya 

mencapai 435 lebih.   
Membludaknya 

peserta dari siswa SD 
negeri dan swasta 

dalam pendaftaran 
membuat panitia 

harus lebih selektif 
dalam penerimaan 

peserta. Dengan 
terpaksa dan berat 
hati, akhirnya lebih 

dari 300 siswa 
ditolak, karena 

kapasitas tempat 
belum mampu 

menampungnya. 

Keraguan ini sebenarnya tidak tepat karena 
beberapa alasan. Al Falah telah dipercaya 
kredibilitasnya oleh masyarakat dalam meraih 
prestasi, anti kecurangan. Misalnya, ketika guru 
Al Falah mengawasi siswa ujian dikenal ketat. 
Banyaknya orang tua yang mempercayakan 
anaknya dididik di Al Falah setiap tahunnya. 

Tak ada kebiasaan nyotek di Al Falah. Hal 
ini dicontohkan dengan keberadaan “kantin 
kejujuran” yang dikelola oleh OSIS yang tidak 
pernah mengalami kerugian. Siswa jika ingin 
membeli barang tertentu yang dipajang di 
etalase, tinggal mengambil, bayar dan ambil 
uang kembalian sendiri dari kotak uang yang 
disediakan. 

Proses koreksi dilakukan secara komputerisasi, 
sehingga tingkat subyetivitasnya sangat kecil.  
Sekolah Al Falah adalah lembaga dakwah 
melalui pendidikan. Apa jadinya jika dakwah 
menggunakan cara-cara curang dan tidak jujur?

Itulah kegiatan Try Out UN SD yang 
dilaksanakan di SMP Al Falah Deltasari yang 
meraih sukses dan layak mendapatkan ucapan 
selamat. Semoga di masa yang akan datang bisa 
diselenggarakan lagi try out SD yang lebih besar 
dan mampu memberikan sumbangan yang lebih 
untuk kemajuan negeri ini. (Indarto)

Suasana ganyeng tampak dalam 
acara pembinaan Lembaga 
Pendidikan al-Falah pada 30 
April 2011 lalu. Itu dikarenakan 

materi tentang shalat dengan nara 
sumber ust Akhyar Surkati, selain 
pembinaan rutin. Dalam pemberian 
materi tersebut, meski terkesan formal, 
namun ragam pertanyaan dan joke 
segar dari peserta membuat suasana 
semakin hidup. 

“Setiap rakaat shalat baik fardhu 
maupun shalat sunnah wajib membaca 
surah Al Fatihah. Ini sebagaimana yang 
disabdakan Nabi Saw, Tidak sah shalat 
seseorang yang tidak membaca surat 
Al-Fatihah”, ungkap ust Akhyar kepada 
para peserta 

Dalam prakteknya, memang sudah 
menjadi kewajiban bahwa setiap muslim 
yang memenuhi syarat  dan rukun 
mendirikan shalat lima waktu sehari 
semalam. Dalam kenyataannya pun kita 
dapati pemandangan semarak kaum 
muslimin menuju masjid atau mushallah 
untuk berkhidmat menghadapNya. 
Apalagi saat pelaksanaan shalat Jumat 
atau Id, masjid dan lapangan full 
dipadati lautan muslimin. 

Shalatlah
Seperti Shalat Nabi

Bahkan dengan tegas Allah 
menjamin dalam kalamNya, bahwa 
shalat dapat mencegah perbuatan keji 
dan mungkar (QS Al Ankabut 45). Itulah 
sebabnya Allah mengatakan sungguh 
beruntung orang-orang yang khusyuk 
(QS Al Mukminun 1-2). Yaitu orang 
orang yang mendirikan shalat dengan 
sempurna (lahir-batin). Sebab hanya 
orang yang khusyuklah yang terjaga dari 
segala kemungkaran dan kejahatan. Di 
sana akan  terpancar kemuliaan pekerti, 
kebagusan tutur kata,  ketinggian adab 
terhadap sesamanya.

Alhamdulillah, dalam acara tersebut 
dibahas secara tuntas tentang fi qih 
shalat yang menjadi perhatian utama 
dalam rukun Islam ke dua. Peserta 
tampak antusias bahkan meski waktu 
telah habis, beragam pertanyaan 
dari peserta terus meluncur hingga 
menjelang Dhuhur. Bagaimana tentang 
Nabi Saw saat takbir dalam shalat, 
ruku’, i’tidal, sujud hingga sampai salam 
dibahas habis-habisan. 

Gerakan-gerakan shalat memang 
terkesan sederahana. Namun 
sesungguhnya memiliki pengaruh 
besar bagi fi sik maupun rohani seorang 

muslim. Misalnya, jika seseorang 
melakukan ruku’ dengan sempurna, 
maka hal itu bermanfaat untuk 
menghindari penyakit yang menyerang 
ruas tulang belakang yang terdiri dari 
tulang punggung, tulang leher, tulang  
pinggang, dan ruas tulang punggung. 
Bersujud dengan meletakkan jari-jari 
tangan di depan lutut, membuat semua 
otot berkontraksi. Selain membuat otot-
otot itu menjadi besar dan kuat, juga 
membuat pembuluh darah dan urat-urat 
getah bening terpijat dan terurut. Posisi 
sujud bisa membantu kerja jantung dan 
menghindari mengerutnya dinding-
dinding pembuluh darah. Subhanallah

 Nabi Saw beserta sahabat 
dan pengikutnya yang setia telah 
membuktikan “kehebatan” shalat dalam 
kehidupan sehari-hari. Bahkan di abad 
modern ini, ibadah shalat menjadi 
perhatian menarik bagi kalangan 
ilmuwan dunia dengan hasil penelitian 
yang mengagumkan. 

Memang, tidak mudah mencapai 
kesempurnaan shalat sebagaimana 
dilakukan oleh para ahli takwa. Mereka 
ada yang mampu ruku’ dan sujud begitu 
lama. Bahkan ada ulama yang shalat 
seribu rakaat setiap hari. Rasulullah Saw 
adalah manusia yang paling sempurna 
shalatnya sebab beliau sendirilah yang 
menerima perintah itu “dihadapan” Allah 
Azawajalla pada saat Isra’ dan Mi’raj. 

Dengan adanya pemberian materi 
tentang fi kih shalat dari ust Akhyar, 
para pegawai LPF diharapkan mampu 
mendirikan shalat sesuai dengan yang 
telah dicontohkan oleh baginda Nabi 
Saw,  sabdanya, “ Shalatlah sebagaimana 
aku shalat (HR  Bukhari). Sehingga 
shalat yang dilakukan setiap hari 
memberi pengaruh energi positif dalam 
kehidupan sehari-hari. 

Thabrani meriwayatkan, barang 
siapa yang mendirikan shalat pada 
waktunya dan ia sempurnakan 
wudhunya, juga ia sempurnakan 
berdiri-Nya, khusyuknya, ruku’nya, dan 
sujudnya, keluarlah shalat itu dalam 
keadaan putih berseri-seri, seraya 
menyeru, “Mudah-mudahan Allah 
memelihara engkau sebagaimana 
engkau memelihara aku……” 
Semoga kita termasuk ke dalam 
barisan hambaNya yang tepelihara.
Amin.(Abdillah)
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SMP Al Falah Deltasari sebagai sekolah 
yang telah menyandang gelar 
RSBI (Rintisan Sekolah Berstandar 
Internasional) terus meningkatkan 

kerjasama dan komunikasi internasional. 
Komunikasi manca negara selama ini sudah 
sampai Eropa, Australia, Asia, dan yang sering 
dengan negara-negara ASEAN seperti Thailand, 
Malaysia dan Singapura baik komunikasi sebagai 
duta negara maupun sebagai sekolah swasta 
secara mandiri. 

Pemberangkatan kali ini dalam rangka 
student exchange ke Malaysia dan Singapura 
dengan jumlah peserta dari SMP Al Falah 
Deltasari  16 murid putra-putri kelas VII dan 
VIII.  Di samping dari SMP Al Falah, student 
exchange juga diikuti dari SMAN 6 Surabaya, 
SMAN 19 Surabaya, SMA Muhammadiyah 2 
Sidoarjo, SMA Muhammadiyah 2 Surabaya, SMA 
Muhammadiyah Ponorogo, SMA Muhammadiyah 
Pamulang, dan SMAN 1 Malang. Semua 
tergabung dalam satu rombongan dengan 
agenda kegiatan yang sama. Setiap sekolah ada 
2 guru pendamping. Pagi itu peserta berkumpul 
di bandara Juanda pukul 06.30 Wib, berangkat 
pukul 08.50 Wib dengan pesawat Air Asia.

Hari pertama di Malaysia, rombongan 
tiba di bandara LCCT Kuala Lumpur Malaysia 

pukul 12.25 waktu Kuala Lumpur. Semua proses 
cek peserta, bagasi, boarding dan penerbangan 
berjalan dengan lancar. Kemudian rombongan 
diangkut 3 bus pariwisata menuju restauran MinMax 
untuk makan siang. Cuaca hujan deras, perjalanan 
terhambat sampai  tiba waktu salat Asar. Sehingga 
akhirnya dijama’ qashar dengan Dzuhur. Pagi hari,  
ada morning call pukul 05.00 meskipun Subuh 
pukul 05.30 waktu setempat. Hari ini acaranya 
mengunjungi Sekolah Menengah Kebangsaan 
Aminuddin Baki. Tiba ditempat pukul 07.20 
rombongan disambut oleh guru dan siswa penegak 
disiplin di pintu gerbang sekolah dengan ramah. 
Rombongan diarahkan menuju Theatrette, sebuah 
ruang pertemuan berbentuk teater . Selanjutnya 
rombongan diajak menuju gedung aula dimana 
seluruh siswa dan guru berada di ruang tersebut. 
Upacara penyambutan di aula berjalan meriah.

Sebelumnya  ada acara internal SMK 
Aminuddin Baki yang dilaksanakan setiap hari 
Senin. Kalau di Indonesia semacam upacara atau 
apel dengan agenda menyanyikan lagu-lagu 
nasional, pengumuman-pengumuman, pemberian 
penghargaan terhadap siswa atau kelas berprestasi 
dari mulai kelas paling bersih, disiplin, dan siswa 
berprestasi, serta presentasi hasil proyek kelompok. 
Usai acara internal, acara penyambutan dari Kepala 
Sekolah dan penampilan seni dari siswa-siswi 

Kiprah SMP

Kunjungan dan MoU
di Sekolah Negeri Jiran

30    I   Media Pendidikan Al FalahBe
ra

kh
la

k M
ul

ia
 d

an
 B

er
pr

es
ta

si

IS
SN

 : 
20

85
-2

18
5

Edisi 42 I  XIV  I 2011   I    31

IS
SN

 : 
20

85
-2

18
5

SMK Aminuddin Baki juga dari SMAN 
6 Surabaya. Rombongan anak-anak 
kemudian dibagi dalam kelompok usia 
dan digabungkan dalam kelas-kelas 
sesuai kelompok usia.

Sedangkan para guru berkumpul 
di ruang meeting untuk mengikuti, 
penandatanganan MoU. Kerjasama 
MoU antara SMK Aminuddin Baki 
dengan Lembaga Pendidikan Al Falah 
ditandatangani oleh Direktur Sekolah, 
Drs. Sodikin M,Pd dengan Kepala 
Sekolah Aminuddin Baki Hj. Latifah 
beserta Hj. Mahfud.  Di SMK Aminuddin 
Baki, ada 5 jenjang kelas,  SMP 3 tahun 
dan SMA 2 tahun. Proses pembelajaran 
berlangsung hingga pukul 14.30. 
Kemudian kita kembali ke hotel, free 
programme. Karena free kita gunakan 
istirahat dan koordinasi seperlunya 
untuk kegiatan besok.  

Pada hari kedua kita berangkat 
ke Sekolah Menengah Kebangsaan 
Aminuddin Baki pukul 07.00. Kali ini 
kegiatannya adalah pertandingan 
persahabatan footsal (putra) dan 
volleyball (putri). Usai pertandingan, 
seluruh siswa istirahat sejenak dan 
kembali mengikuti pembelajaran di 
kelas. Hingga pukul 14.00 ada upacara 
perpisahan semua siswa dan guru 
berkumpul di aula. Acaranya ada 
sambutan dan tampilan seni dari kedua 
belah pihak sekolah dari Indonesia  dan 
Malaysia.

Perlu kita catat sebagai tamu, bahwa 
tuan rumah yaitu guru dan murid SMK 
Aminuddin Baki memberikan sambutan 
dengan ramah dan santun sebagaimana 
keluarga sendiri. Murid-muridnya yang 

cakap dan cekatan. Terutama murid 
penegak disiplin yang dipilih dari 
perwakilan kelas dengan kriteria murid 
yang nilai akademiknya bagus, disiplin 
dan berdedikasi. Murid SMK Aminuddin 
Baki terdiri dari multi etnis dan agama, 
tetapi tidak ada kendala dalam 
komunikasi, yang mayoritas adalah 
warga muslim. Mereka memiliki uniform 
yang berbeda-beda sesuai dengan tugas 
murid, etnis, dan agama. 

Bila kita melihat sekolah Al Falah 
secara fi sik, ruang kelas di sini tidak 
begitu istimewa, tak ber AC tetapi ada 
LCD masing-masing kelas. Ada hal 
positif yang di sekolah kita belum bisa 
kita tiru 100%. Percakapan antara siswa 
atau guru menggunakan bahasa Inggris 
yang cukup baik, juga hampir di setiap 
sudut sekolah terdengar dialog bahasa 
Inggris. Setiap hari Rabu ada tampilan 

pidato, menyanyi atau performance 
dari perwakilan kelas di atas panggung 
kecil Speaker’s Corner yang disaksikan 
oleh murid-murid yang sedang istirahat 
makan di kantin.

Seperti di sekolah kita, hampir 
di setiap sudut sekolah terpampang 
tulisan-tulisan motivasi, saran-saran, 
mading, prestasi siswa dan sekolah 
dalam bahasa Inggris dan Melayu. 
Begitu juga ada data para alumni 
yang berprestasi di berbagai bidang 
diabadikan dalam sebuah prasasti yang 
terpampang di gedung aula.   Murid-
murid Aminuddin Baki penuh percaya 
diri, baik saat tampil presentasi maupun 
tampilan seni dan ketika diajak dialog 
dengan tamu dari rombongan. Mereka 
tidak malu-malu dan menampilkan 
performance yang meyakinkan. 
(Diceritakan Anshor kepada Indarto)



Sang Juara

Tak Berhenti untuk Berprestasi
Beberapa wajah yang terpampang berikut ini sudah beberapa kali mengisi rubrik prestasi ini, namun dalam 
kejuaraan yang berbeda. Kali ini, mereka akan menceritakan kisah suksesnya. Semoga kita dapat menyusul 

dengan prestasi yang lain. 

Untuk mempersiapkan lomba ini, aku dan teman-teman berlatih hampir 
tiap hari. Selain itu, aku  juga mempersiapkan kostum untuk lomba. Mulai 
dari beli baju putih dan celemek Thomas ‘n Friends, menggunting dan 
menempel. Capek memang, tapi aku senang. Apalagi begitu dinyatakan 

sebagai pemenang.
 Saat hari H, kami berkumpul di sekolah dulu. Karena kami belum pernah 

kesana. Kemudian berangkat bersama-sama dari sekolah. Sesampai di lokasi lomba, 
kami belum telat. Masih ada acara pembuka terlebih dulu. Aku menjadi penampil 
kedua. Wah, deg-degan juga.  Padahal saat latihan kemarin sudah lancar lho. 

 Saat pengumuman babak fi nal, aku dan mama masih ada di rumah eyang 
yang dekat dengan lokasi lomba. Aku di sana karena kostumku kotor saat kupakai 
untuk makan siang. Jadi begitu sampai di lokasi, mas Nanda yang juga peserta lomba 
memberitahu bahwa semua peserta Story Telling dari SD Al Falah masuk fi nal. Wah, 

hebat ya....Alhamdulillah.
Saat fi nal, aku tampil di urutan yang pertama. Semakin deg-degan nih, 

karena aku pingin banget menjadi juara. Dan doaku didengar oleh Allah SWT, 
aku menjadi juara II. Kaget sih, tapi aku sangat bersyukur atas semua karunia 

ini. Semoga aku bisa berprestasi lebih baik di hari mendatang. Terima kasih 
untuk orang tuaku dan ustad-ustadzahku...

Kelas 5C, juara I Lomba Story Telling

U
sebagai pemenang.

 Saat hari H, kami berkumpul di sekolah dulu. Karena kami belum pernah 
kesana. Kemudian berangkat bersama-sama dari sekolah. Sesampai di lokasi lomba, 
kami belum telat. Masih ada acara pembuka terlebih dulu. Aku menjadi penampil 
kedua. Wah, deg-degan juga.  Padahal saat latihan kemarin sudah lancar lho.

Saat pengumuman babak fi nal, aku dan mama masih ada di rumah eyang 
yang dekat dengan lokasi lomba. Aku di sana karena kostumku kotor saat kupakai 
untuk makan siang. Jadi begitu sampai di lokasi, mas Nanda yang juga peserta lomba 
memberitahu bahwa semua peserta Story Telling dari SD Al Falah masuk fi nal. Wah, 

hebat ya....Alhamdulillah.
Saat fi nal, aku tampil di urutan yang pertama. Semakin deg-degan nih, 

karena aku pingin banget menjadi juara. Dan doaku didengar oleh Allah SWT, 
aku menjadi juara II. Kaget sih, tapi aku sangat bersyukur atas semua karunia 

ini. Semoga aku bisa berprestasi lebih baik di hari mendatang. Terima kasih 
untuk orang tuaku dan ustad-ustadzahku...

Kelas 3A SD Al Falah, juara II Lomba Story Telling
M. Rafly At- Thariq

Dewi Suciani
elas 5C, juara I Lomba Story Telling

Dewi Suciani

33    I   Media Pendidikan Al FalahBe
ra

kh
la

k M
ul

ia
 d

an
 B

er
pr

es
ta

si

IS
SN

 : 
20

85
-2

18
5

Edisi 42 I  XIV  I 2011   I    33

IS
SN

 : 
20

85
-2

18
5

Saat latihan, aku merasa biasa saja. Tapi begitu tampil di depan juri 
dan penonton, ternyata agak tegang juga. Apalagi, panggungnya 
cukup luas. Sehingga aku dituntut untuk dapat berimprovisasi 
sendiri.  Aku berusaha maksimal untuk menguasai panggung dan 

penonton. Alhamdulillah, aku dapat melakukannya dengan lancar. 
Saat fi nal, kami diberi arahan terlebih dulu. Wah, aku harus 

memberikan sesuatu yang berbeda dari peserta lainnya. Akhirnya aku 
menemukan ide untuk menambahkan efek sound dari cerita yang 
kusampaikan. Misalnya suara petir, ya kutambahkan aja dengan suara 
yang menggelegar.

Aku sudah berkali-kali ikut lomba, jadi sebetulnya sudah 
terbiasa. Tapi, jadi juara I selalu menjadi kebanggaanku dan 
keluargaku. Kemenangan lain yang pernah kuraih adalah 
juara lomba Cedas Cermat TK, juara Favorit ke I lomba 
Menyanyi, juara III Mewarna dan beberapa yang lain.

Terima  kasih ya Allah...

Menumbuhkan 
Semangat Berprestasi Sejak Dini

Kecil-kecil cabe rawit. 
Julukan itu rasanya 
tepat disematkan 
pada siswa-siswi TK 
Al Falah Surabaya. 
Betapa tidak, berbagai 
raihan prestasi 
membanggakan 
berhasil mereka 
torehkan selama kurun 
waktu tahun ajaran 
2010-2011. Selain itu , 
banyak  pula siswa KB 
– TK Al Falah mampu 
tampil di forum-forum 
umum yang dihadiri 
khalayak ramai. 

Berbagai torehan prestasi itu dimulai dari 
keberhasilan kontingen TK Al Falah diajang 
Hari Amal Bhakti (HAB) Departemen Agama 
kota Surabaya, yang dilaksanakan di bulan  

Oktober 2010, bertempat di Kapas Krampung Plaza 
(KAZA) . Dari 4 kategori lomba yang dilaksanakan, 
siswa-siswi Al Falah berhasil meraih Juara di kategori 
3 jenis lomba, masing- masing pada lomba Adzan 
sebagai juara I atas nama  ananda Rico,  juara I untuk 
lomba Salat berjama’ah  atas nama ananda Echa, Naja, 
Putri, Ina dan Riris. Serta juara II lomba Terjemah surat 
Al Fatihah atas nama ananda Icha.

Di bulan Maret, pada ajang Gebyar  Seni 
Departemen Agama kota Surabaya, Qia, Revi, dan 
Icha berhasil meraih juara II untuk lomba Drama yang 
diselenggarakan di Taman Remaja Surabaya. Disusul 
oleh Naja, Atha, Putri, Novic dan teman-teman yang 
berhasil menjadi juara harapan untuk lomba Hafalan 
Asmaul Husna. Serta juara harapan untuk lomba Tari 
Islami yang diraih oleh ananda Amel, Inu, Dinda Farah, 
Riris, Amanda, dan teman-teman. 

  Tak cukup sampai di situ, pada peringatan Hari 
Anak Nasional, siswa TK Al Falah kembali mampu 
menunjukkan prestasi yang membanggakan pada 
lomba Membaca Cerita di tingkat kecamatan 

Wonokromo. Ananda Icha dan Riris berhasil 
menjadi juara II untuk lomba Pantomim. 
Sedangkan Putri, Izza,Kemal, Dzaki, dan Adine, 
berhasil meraih juara Harapan untuk lomba 
Menyanyi Bersama. Dan ananda Tasya juga 
meraih juara harapan untuk lomba Geometri. Tak 
mau kalah dari kakaknya, 2 siswa kelompok A, 
yaitu ananda Awa, berhasil meraih juara I tingkat 
kecamatan Wonokromo, dan disusul oleh ananda 
Alya, yang meraih juara harapan di lomba yang 
sama.

Dan prestasi yang lain yang tak kalah 
membanggakan adalah keberhasilan siswa TK 
Al Falah memborong kejuaraan di event lomba 
Membaca Cerita di Universitas Airlangga untuk 
wilayah Surabaya dan sekitarnya. sebagai juara 
I ananda Icha, harapan I oleh ananda Revi dan 
harapan III oleh ananda Fanny. 

Tentu saja semua ini tak lepas bimbingan 
yang penuh ketulusan dari para ustadzah yang 
ada di TK Al Falah serta juga tentu saja kerja 
sama yang baik dari orang tua. Terima kasih, atas 
dukungan yang selama ini diberikan. Semoga 
makin banyak raihan prestasi yang diperoleh 
anak-anak kita di masa mendatang. Amin. (Fau)
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Kelas 5B, juara I lomba Membaca Berita

Aku memang pernah menjuarai lomba puisi di Balikpapan saat kelas II. Aku juga 
pernah menjadi juara lomba Matematika. Namun, untuk lomba Membaca Berita, 
ini adalah kesempatan pertama. Dan bukan hanya itu faktor penyebab aku 
berlatih keras bersama ustadah di sekolah dan di rumah bersama ibu. Tak lain tak 

bukan karena aku juga ingin menjadi anak yang dapat dibanggakan sekolah dan orang tua. 
Saat sebelum tampil dan masih berbaur dengan penonton lain, aku masih merasa biasa. 

Namun, begitu tiba aku tampil perasaan grogi menyelimutiku. Meski begitu, aku tetap yakin 
masuk fi nal. Sepanjang lomba, kugunakan waktuku untuk selalu berdzikir dan membaca al 
Fatihah. Alhamdulilah, sesuai dugaanku aku masuk babak fi nal. 

Untuk babak fi nal, peserta diwajibkan untuk membaca 2 berita. Salahsatu berita 
yang kubaca adalah mengenai pelajar SMP yang berhasil membuat antivirus. Aku dapat 

membacanya dengan lancar. Waktu dinyatakan sebagai juara pertama, perasaanku tidak 
karuan.  Senang, bangga, tidak percaya semuanya berkumpul di dadaku. Aku langsung 

sujud syukur didampingi mamaku tercinta. 

Talitha Kirana Sani
Kelas 5B, juara I lomba Membaca BeritaKelas 5B, juara I lomba Membaca BeritaK

Aku memang pernah menjuarai lomba puisi di Balikpapan saat kelas II. Aku juga Aku memang pernah menjuarai lomba puisi di Balikpapan saat kelas II. Aku juga Apernah menjadi juara lomba Matematika. Namun, untuk lomba Membaca Berita, Apernah menjadi juara lomba Matematika. Namun, untuk lomba Membaca Berita, Aini adalah kesempatan pertamaAini adalah kesempatan pertamaAberlatih keras bersama ustadah di sekolah dan di rumah bersama ibu. Tak lain tak Aberlatih keras bersama ustadah di sekolah dan di rumah bersama ibu. Tak lain tak A
bukan karena aku juga ingin menjadi anak yang dapat dibanggakan sekolah dan orang tua. 

Saat sebelum tampil dan masih berbaur dengan penonton lain, aku masih merasa biasa. 
Namun, begitu tiba aku tampil perasaan grogi menyelimutiku. Meski begitu, aku tetap yakin 
masuk fi nal. Sepanjang lomba, kugunakan waktuku untuk selalu berdzikir dan membaca al 
Fatihah. Alhamdulilah, sesuai dugaanku aku masuk babak fi nal. 

Untuk babak fi nal, peserta diwajibkan untuk membaca 2 berita. Salahsatu berita 
yang kubaca adalah mengenai pelajar SMP yang berhasil membuat antivirus. Aku dapat 

membacanya dengan lancar. Waktu dinyatakan sebagai juara pertama, perasaanku tidak 
karuan.  Senang, bangga, tidak percaya semuanya berkumpul di dadaku. Aku langsung 

sujud syukur didampingi mamaku tercinta. 

Talitha Kirana Sani

Kelas 2A, juara III Lomba Mewarna

Dari awal saya sudah yakin kalau bakal menang. 
Kan kata ustadzah, harus optimis. Sebelumnya 
sih, latihannya ya bersama kak Ari pembina 
ekskul lukis. Selain itu, juga bersama teman-

teman dan ustadzah tiap harinya. Begitu dinyatakan sebagai 
pemenang, tentu saja saya sangat senang. Juga orangtua 
saya. Semoga di hari mendatang saya dapat berprestasi lagi.

Syafiq Rizal Widiananta

elas 5B, juara I lomba Membaca Berita

karuan.  Senang, bangga, tidak percaya semuanya berkumpul di dadaku. Aku langsung 
sujud syukur didampingi mamaku tercinta. 

Talitha Kirana Sani

elas 2A, juara III Lomba Mewarna

ari awal saya sudah yakin kalau bakal menang. 
Kan kata ustadzah, harus optimis. Sebelumnya 
sih, latihannya ya bersama kak Ari pembina 
ekskul lukis. Selain itu, juga bersama teman-

teman dan ustadzah tiap harinya. Begitu dinyatakan sebagai 
pemenang, tentu saja saya sangat senang. Juga orangtua 
saya. Semoga di hari mendatang saya dapat berprestasi lagi.

Syafiq Rizal Widiananta
Kelas 2A, juara III Lomba MewarnaKelas 2A, juara III Lomba MewarnaKelas 2A, juara III Lomba Mewarna

Dalam mengikuti sebuah lomba, aku selalu berusaha 
untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Terkadang 
aku latihan di sekolah, kadang juga di rumah. Yang 
jelas, hampir tiap hari aku latihan.Pada saat latihan, aku 

merasa terlalu cepat dalam intonasi membacaku. Begitu juga saat 
tampil. Belum lagi ditambah deg-degan hatiku saat itu.

Berita yang kubaca adalah tentang Pelajar SMA yang mengelola 
bisnis minuman. Aku membacanya sebagai peserta dengan nomor 

urut yang pertama. Begitu dinyatakan sebagai juara III, perasaan 
senang, terharu dan kaget bercampur aduk di hatiku. Semoga aku 

bisa berprestasi lebih baik lagi. Amin

Kelas 5B, juara III lomba Membaca Berita
Wanda Mufliha

Sang Juara

Sejak kelas 4 aku mengikuti lomba Tartil dan Qiroah. Untuk Qiroah, aku 
pernah menjadi juara harapan III. Namun, aku tidak putus asa untuk 
selalu berlatih. Seperti lomba kali ini, aku berlatih di rumah dan di 
sekolah. Kalau di sekolah aku dibimbing ustad, tapi jika di rumah aku 

belajar sendiri.
Saat masuk lokasi lomba, aku yakin kalau aku bakal masuk fi nal. Tapi 

begitu selesai tampil, aku tak lagi yakin. Itu karena aku tahu kalau bacaanku 
ada yang salah. Meski begitu, ternyata aku tetap masuk fi nal dan menjadi 
juara I. Alhamdulillah.

Kelas 5B, juara I Lomba Tartil 
Fauziah Adhima

ejak kelas 4 aku mengikuti lomba Tartil dan Qiroah. Untuk Qiroah, aku 
pernah menjadi juara harapan III. Namun, aku tidak putus asa untuk 
selalu berlatih. Seperti lomba kali ini, aku berlatih di rumah dan di 
sekolah. Kalau di sekolah aku dibimbing ustad, tapi jika di rumah aku 

Saat masuk lokasi lomba, aku yakin kalau aku bakal masuk fi nal. Tapi 
begitu selesai tampil, aku tak lagi yakin. Itu karena aku tahu kalau bacaanku 
ada yang salah. Meski begitu, ternyata aku tetap masuk fi nal dan menjadi 

elas 5B, juara I Lomba Tartil 
Fauziah Adhima

Wah, betapa senangnya hatiku dan mama papa 
serta saudara dan adikku begitu aku dinyatakan 
sebagai pemenang. Gambar rumah adat 
kuwarnai sebagus mungkin. Dan memang, sejak 

awal aku sudah yakin menjadi pemenang. Alhamdulillah.

Kelas 5B, juara I Lomba Tartil Kelas 5B, juara I Lomba Tartil K
Fauziah Adhima

W
awal aku sudah yakin menjadi pemenang. Alhamdulillah.

Kelas 1B, juara harapan I Lomba Mewarna

Almira Raina Irsalina
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Kelas 5B, juara harapan II Lomba Bercerita

Nabila Indar Auliana

Meski sempat kecewa karena menjadi juara harapan, 
namun saya juga senang dengan kemenangan 
ini.  Demikian juga dengan orang tua saya. Untuk 
memperolehnya, saya banyak berlatih. Baik itu di 

rumah, ataupun di sekolah bersama ustadzah. Saat tampil perasaan 
saya sih biasa-biasa saja. Namun yang lebih mendebarkan adalah saat 
pengumumannya. Apapun, saya bersyukur atas karunia ini.
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Artikel

Mengajak untuk Berpikir
Konseling

Assalammualaikum w.w.
Ustadzah, sering sekali anak saya bertanya, kenapa kita harus belajar? Karena itu pertanyaan yang gampang untuk dijawab, 

maka dengan singkat saya pun menjawab kita belajar agar pintar, Kemudian muncul lagi pertanyaan darinya kenapa harus 
pintar,  jawaban saya agar  tidak dibodohi orang lain. Setelah dua pertanyaan itu terlontar pertanyaan dari anak  saya, justru 
sekarang pertanyaan itu sering terngiang-ngiang di hati saya. Pasalnya, dulu saya juga pernah bertanya demikian pada ibu saya. 
Ternyata sekarang pertanyaan itu terulang lagi. Menurut ustadzah sendiri, apakah setiap kegiatan belajar akan menyebabkan  
anak menjadi pintar? Apakah benar bahwa tiap orang yang pintar itu tidak gampang dibodohi orang lain?

Wassalamualaikum w.w.
Terima kasih Bu, atas pertanyaan yang sudah diberikan. 

Dalam kasus seperti ini, pada dasarnya  anak mempunyai 
sifat yang tidak berbeda satu dengan yang lainnya. Yang  
membedakan adalah respon yang diberikan oleh orangtua 
dalam menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh 
anaknya .Setiap pertanyaan mungkin akan menimbulkan 
pertanyaan lain dari jawaban pertanyaanya tadi. 

Untuk jawaban yang ibu sampaikan pada si anak tadi 
sudah betul, akan tetapi lebih berfungsi ganda  apabila 
kita  dalam menjawab mengajaknya untuk terlebih dahulu 
berpikir tentang pertanyaan yang dia lontarkan sendiri. 
Hasil belajar hakikatnya terletak pada diri si anak. Pandai 
atau tidaknya si anak merupakan tanggung jawab orang tua 
di samping guru yang mendidiknya. 

Memberikan jawaban yang inovatif menyebabkan anak 
berpikir ke depan dengan pertanyaan yang dilontarkannya. 
Contohnya saja, “Perlukah kita makan tiap hari?” Jawaban 
inovatif yang mungkin bisa kita berikan pada si anak 

adalah dengan mengajaknya berpuasa. Otomatis dengan 
berpuasa anak juga merasakan lapar dan dahaga jika 
dirinya tidak makan. Ketika si anak merasakan demikian 
maka dia pun akan tau bagaimana seseorang jika tidak 
makan. 

Setelah jawaban itu sudah diketahui anak, kita pun 
juga dapat mengajarkan ilmu  tentang puasa padanya..Kata 
pepatah “sambil menyelam minum air”. Pertanyaan anak 
dapat kita jawab sekaligus memberikan ilmu pembelajaran 
yang lain. Untuk pertanyaan ibu tentang keterkaitan antara 
giat belajar dan pintar, jawabannya adalah iya. Betul jika 
anak yang belajar akan menjadi pintar dan tidak gampang 
dibodohi orang lain. Jawaban yang demikian sudah benar 
akan tetapi tidak ada salahnya jika jawaban kita dapat 
memotivasi mereka untuk berpikir dan belajar. 

Demikian ibu jawaban dari saya, semoga bermanfaat 
dunia dan akhirat. Apabila ada tulisan atau kata-kata yang 
kurang berkenan saya mohon maaf. (Devi)

Motivasi, Penting
Tapi Sering Terlewati

Tentu masih terekam di benak 
kita cerita tentang tokoh-
tokoh berikut ini. Thomas 
Alfa Edison, salah satunya. 

Sewaktu masih sekolah dianggap tidak 
mampu untuk belajar dengan baik. 
Bahkan pernah dikeluarkan dari ruang 
kelas. Einstein, juga dianggap sang guru 
sebagai anak pemalas. Dia juga diramal 
tidak bakal sukses dalam hidup. Ataupun 
juga Darwin. Tokoh satu ini juga sering 
dimarahi guru karena lebih suka naik 
pohon dan mengamati makhluk sekitar 
dibanding belajar di ruang kelas. 

Karakter seorang murid dengan 
yang lain pastilah tidak sama. Ada yang 
malas, ramai, susah diatur, penurut, 
kritis, penuh semangat, ataupun 
bermotivasi lemah.  Hal tersebut 
merupakan dinamika dan tantangan 
bagi seorang guru. Bagaimana 
pendidik  dituntut untuk menghadapi 
dan  menyelami jiwa anak didiknya. 
Meskipun  tidak semua pendidik mau 
dan mampu untuk melakukan hal 
tersebut. Terkadang, justru seorang guru 
terlalu fokus pada karakter anak didiknya 
dan  tidak berusaha menelaah kembali 
bagaimana metode pengajarannya. 
Alih-alih menelaah metode pengajaran, 
pendekatan terhadap siswapun belum 
tentu dipikirkan. Dan yang terjadi adalah 
kecenderungan untuk menyalahkan 
siswa. Padahal  tujuan siswa ke sekolah 
adalah ingin pintar dan mencari ilmu 
serta berproses menuju perubahan.

Proses pembelajaran dapat 
berlangsung di dalam maupun di luar 
kelas.  Proses pengelolaan kelas ini 
merupakan seperangkat kegiatan untuk 
mengembangkan tingkah laku siswa 
yang diinginkan. Terlepas dari karakter 
siswa yang ada, terdapat  beberapa 
hal yang menghambat keberhasilan 
belajar. Diantaranya  adalah metode dan 
strategi yang tidak tepat, tidak adanya 
variasi pembelajaran, sarana terbatas, 
ataupun juga guru monoton dalam 
pembelajaran.

Allah Swt berfi rman, “Aku menurut 
persangkaan hambaKu”. Apa yang 
kita pikirkan atau angankan, maka  
kemungkinan besar akan menjadi 
nyata. Jika kita sebagai guru memberi 
predikat nakal terhadap siswa A, maka 
anak tersebut akan tumbuh seperti itu. 
Demikian juga jika kita memberikan 
kepercayaan terhadap anak, maka 
dia akan tumbuh sebagai anak yang 
percaya diri. Karena dengan dipercaya, 
siswa akan merasa dirinya mampu dan 
termotivasi. Pada akhirnya siswa akan 
berproses menjadi anak yang lebih baik. 
Nah, motivasi seperti itulah hal penting 
yang diperlukan guru dalam mengatur 
kelasnya. Karena jika siswa tidak 
termotivasi dalam belajar, maka dia juga 
sulit melibatkan diri dalam pelajaran 
tersebut. Jadi,  tinggal bagaimana guru 
memberikan motivasi tersebut dan 
bagaimana cara melakukannya.  

Berikan kepercayaan pada siswa
Sebagian siswa tahu bahwa dirinya 

tahu (pintar). Sebagian yang lain, tidak 
tahu bahwa dirinya tahu. Ada juga siswa 
yang tahu bahwa dirinya tidak tahu. 
Dan yang terakhir, siswa yang tidak tahu 
jika dirinya tidak tahu. Untuk golongan 
pertama dan ketiga, tidak ada masalah. 
Namun, untuk golongan kedua dan 
keempat perlu adanya motivasi untuk 
meningkatkan mutu belajar mereka.

Berilah Kaitan Pembelajaran dengan 
Hal-hal Penting dan Nyata dalam 
Kehidupan Siswa

Sangat penting bagi siswa guru 
untuk mengetahui kegemaran dan 
kebiasaan siswa. Dengan begitu, akan 
lebih mudah bagi guru untuk memasuki 
dunia siswanya. Tatkala guru sudah 
masuk dunia siswanya, akan lebih 
mudah bagi guru  untuk mengajak siswa 
memasuki dunia pelajaran yang diberi 
guru.

Murah dalam Memuji, Mahal dalam 
Menghukum

Sekecil apapun keberhasilan siswa, 

berilah penguatan dengan pujian. Hargailah 
keberhasilan siswa sesering mungkin. 
Jangan membandingkan kemampuan satu 
anak dengan anak yang lain. Karena proses 
perkembangan mereka pun berbeda. 

Belajar dalam Suasana 
Menyenangkan

Dua orang guru memberikan materi 
yang sama dalam kelas yang sama pula. 
Pada saat guru A memberi materi, siswa 
terlihat tegang dan takut. Sedangkan saat 
guru B yang memberi materi, siswa terlihat 
bersemangat  dan penuh motivasi.  Hasil 
yang didapatpun berbeda. Hal tersebut 
dikarenakan guru B  menyampaikan materi 
dengan metode   yang menyenangkan, 
sedang guru A tidak. Banyak metode yang 
dapat digunakan untuk membuat siswa 
belajar dengan senang hati.

Berpikir Positif
Terlepas dari proses dan hasil 

pembelajaran, kadang seorang pendidik 
akan menemukan hal-hal  di luar perkiraan. 
Dan untuk menyikapinya, seorang guru 
perlu untuk selalu berpikir positif terhadap 
peristiwa-peristiwa tersebut.  

Bagaimana jika proses pembelajaran 
sudah berlangsung maksimal dan kita 
sudah berusaha memotivasi siswa, ternyata 
hasilnya belum sesuai dengan harapan? Jika 
itu yang terjadi, serahkan semua pada Allah 
Swt. Sekarang, siapkah berubah lebih baik? 
(Izzaty)



Karya Siswa

Di bawah terik matahari yang 
cukup panas, kami melanjutkan 
kegiatan. Awalnya, kami 
berusaha menerjemahkan  sandi 

rumput. Ternyata, selain kami ada juga hewan-
hewan kecil yang turut meramaikan suasana di 
lapangan tersebut.   Salahsatunya, membuat 
kaki kami jadi gatal. Sandi rumput selesai, kami 
diajak untuk menguji penciuman, penglihatan, 
perasa dan pendengaran. Permainan yang satu 
ini adalah mencoba rasa, mencium bau dan 
melihat bahan masakan yang ada di dapur.  
Petama, kami mencoba rasa. Mata ditutup dan 
dijilatkan salahsatu bahan makanan. Nantinya 
kami harus menuliskan bahan makanan dan 
rasanya. Demikian juga untuk permainan 
kedua dan ketiga. Kami mencium dan melihat 
bahan masakan. Wah, sulit juga membedakan 
dan menghafal namanya.

Kegiatan Persahad ini memang sangat 
padat, namun kami tak lupa untuk sholat 
Dluhur dan Asar. Makan juga menjadi terasa 
enak, mungkin karena kami sedang bersama 
teman-teman.  Sehabis melaksanakan sholat 
Asar, kami melanjutkan kegiatan yang 
bernama Repling. Yakni, merayap dari atas 
menuju ke bawah.  Permainan ini untuk 
melatih kita jika sedang terjadi kebakaran dan 
kita sedang di atas. Kakak yang mendampingi 
kegiatan ini adalah kak Aif. Wow...untuk 
kegiatan ini dibutuhkan keberanian lebih. 
Kak Arif memperbolehkanku, sehingga 
aku menjadi peserta wanita pertama yang 
mencobanya. Duh, senangnya saat aku 
berhasil turun.

Asyiknya Berkemah 
Bersama Teman-teman

(Achlano Hafi sh Naufal, 5A dan Nadia Isnaini Rahmah, 5B)

Sabtu itu bukan seperti 
hari Sabtu yang lain. 
Aku sengaja bangun 

pagi-pagi untuk 
mempersiapkan 

perlengkapan Persahad 
(Perkemahan Sabtu 

Ahad), meski jadwalnya 
jam 9. Saat tiba di sana, 

ternyata teman-temanku 
sudah banyak yang 
berkumpul. Mereka 

berkumpul di lapangan 
yang sangat luas. Wah, 

kami dengan riang 
berlari-lari di sana.  

Setelah apel pembukaan, 
kami dibagi menjadi 
8 regu. Regu tersebut 

terdiri dari regu: hijau 
putra-putri, biru putra-

putri, kuning putra-putri 
dan pink putra-putri. 

Kamipun bersegera 
untuk mendirikan tenda 

bersama-sama.
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Hari sudah malam, namun kegiatan kami 
belum usai juga. Selepas sholat Magrib dan 
Isya, ada pentas seni. Masing-masing regu 
diminta untuk menampilkan kreativitas 
masing-masing. Ada yang menyanyi,sulap, 
atau gerak tari. Tepat pukul 10 malam, kamipun 
mengakhiri kegiatan malam ini dan beristirahat. 

Keesokan harinya, pukul 4 pagi aku sudah 
bangun untuk sholat Shubuh berjamaah. Ustad 
Thohir bertausiyah sesudahnya. Tausiyahnya 
beisi tentang sahabat nabi Muhammad Saw 
yang paling setia. Sesudah itu, kami dibekali 
uang sebesar Rp. 15.000 per kelompok 
untuk membeli bahan makanan sarapan. 
Kamipun bersiap untuk berbelanja ke pasar. 
Aku sudah mempersiapkan apa yang nanti 
aku beli. Sesampai disana, aku membelinya.  
Kemudian kamipun bergegas pulang untuk 
mempersiapkan makan pagi.

Saat sampai di perkemahan, kami 
langsung membagi tugas untuk sarapan 
pagi itu. Ada yang bagian menggoreng, ada 
juga yang memasak. Tidak ketinggalan pula 
yang memotong sayur. Semuanya berjalan 
lancar, hingga makan pagi. Enak juga makan 
hasil masakan sendiri. Kami dengan lahap 
menghabiskan semuanya.

Permainan akhir yang tidak kalah menarik 
adalah memasukkan air ke dalam botol, water 
roket  dan kereta buta. Ada banyak kejadian 
lucu saat itu yang membuat kami tetawa-tawa. 
Begitu selesai, dilanjutkan dengan upacara 
penutupan serta pemilihan regu terbaik. 
Reguku terpilih sebagai salahsatunya. Kami 
sangat senang dan ingin berkemah lagi. 




