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Saat pendaftaran siswa baru (PSB) para calon orang tua 
atau wali murid berdatangan ke sekolah. Ada yang 
langsung mendaftarkan putranya, ada yang baru 
mencari informasi seputar sekolah Al  Falah. “Ustadz, 

saya mendaftarkan Tomi di SMP Al Falah, adiknya si Dela,” kata 
Bu Rena sambil menyuruh Tomi untuk bersalaman. “Adik Tomi 
masih kelas V SD, nanti saya daftarkan ke sini juga,” lanjut Bu 
Rena yang semua anaknya disekolahkan di Al Falah. Bu Rena 
melanjtkan bicaranya, “Pokoknya Ustadz, akhlak nomer 1, saya 
berharap dengan sekolah di Al Falah saya dapat membekali 
anak-anak saya dengan akhlak yang baik.” Begitulah sekilas isi 
ungkapan orang tua yang memilih sekolah Al Falah. 

Wali murid yang sudah Al Falah minded tahu betul 
tentang sekolah Al Falah, sehingga mereka tidak ragu-ragu 
lagi menyekolahkan anaknya ke sekolah yang menjadi 
salah satu pelopor pembaharu sistem pendidikan formal 
Islam itu. Berbeda dengan calon wali murid yang belum 
banyak mengenal Al Falah, mereka datang untuk minta 
brosur, melihat sarana dan prasarana, menanyakan biaya 
uang pangkal dan SPP, hingga program-program sekolah. 

Cerita di atas merupakan gambaran bagaimana 
calon wali murid memilih sekolah untuk buah hatinya, 
mereka sangat selektif dalam menentukan sekolah. 
Meskipun mereka telah tahu tentang Al Falah, tetap saja 
para orang tua memastikan beberapa hal sebagai bahan 
pertimbangan memilih sekolah. 

Data menunjukkan beberapa alasan mengapa wali 
murid memilih sekolah Al Falah. Ketika calon wali murid SD 
ditanya mengapa memilih Al Falah, 40% beralasan kualitas 
bagus, 28% berharap putra-putrinya berakhlak baik, 29% 
Al Falah adalah sekolah favorit, sisanya bermacam-macam 
alasan misalnya dekat rumah dan lain-lain. Khusus wali 
murid SMP, 47% karena kualitasnya, 44% karena keinginan 
akhlak baik anaknya, 9%  beralasan sisi Islaminya,  karena 
permintaan anak, dan lain-lain. Tidak jauh beda dengan SD 
atau SMP, calon wali murid TK pun beralasan karena kualitas  
dan ingin anak mereka berkhlak mulia.

Data prosentase alasan pemilihan sekolah Al Falah 
tersebut memberikan gambaran bahwa sekolah Al 
Falah menjadi pilihan, difavoritkan, atau menjadi tujuan 
masyarakat dalam menyekolahkan putra-putrinya. Hal itu 
tentu  harus dipertahankan dan senantiasa diupayakan 
untuk terus menjadi pilihan. Mengingat misi sekolah 
Al Falah adalah berdakwah melalui pendidikan, maka 
mempertahankan predikat menjadi pilihan masyarakat 
adalah keniscayaan yang strategis dalam berdakwah. 

Untuk mempertahankan sekolah menjadi pilihan 
masyarakat, perlu dikembangkan budaya unggul, menurut 
Alan Brien (2002) pengembangan budaya unggul ini 
dilakukan secara berkelanjutan. Unggul selaras dengan 
peningkatan mutu atau bermutu, sekolah bermutu adalah 
merupakan sekolah efektif. 
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Untuk pendidikan anaknya, masyarakat tidak sekadar 
menghendaki sekolah yang memenuhi aspek legal formal. 
Bagi masyarakat yang cerdas tidaklah cukup selembar 
kertas yang ditandatangani seorang birokrat. Lebih dari 

itu,  masyarakat cenderung rasional dan menghendaki mutu secara 
substansial. 

Tidakkah cukup kasus ijazah, sertifi kat, atau piagam dengan 
angka-angka nilai besar yang tidak benar-benar mencerminkan 
kompetensi riil pemiliknya sehingga ijazah tersebut tak ubahnya 
selembar kertas yang secara esensial tak berarti apa-apa? Malahan 
ada yang memilukan, dikabarkan ijazah diterbitkan oleh oknum 
tanpa proses perkuliahan. 

Pergeseran inti tuntutan masyarakat yang semakin rasional 
dan riil itu makin memindahkan arah tanggung jawab sekolah. 
Tanggung jawab diejawantahkan bukan hanya dengan memenuhi 
syarat administratif. Justru, pendulum tanggung jawab sekolah 
bergeser lebih berat kepada masyarakat. Konsekuensinya, kontrol 
oleh masyarakat terhadap kinerja pendidikan di sekolah sering 
lebih rasional, kritis, dan ketat daripada kontrol oleh pemerintah. 

Sebagai pemangku amanah pendidikan umat, dengan tetap 
mempertahankan tradisi juara dalam perolehan nilai UN, Al Falah 
sejak dini menyadari bahwa ke depan, ukuran mutu sekolah tidak 
lagi terkonsentrasi pada hasil UN saja tetapi  akan lebih utuh 
serta terpadu (holistik dan integral). Keutuhan dan kepaduan itu 
di antaranya meliputi proses, produk, maupun layanan, bahkan 

outcome. Kalau orientasinya hasil UN semata, meski tetap menjadi 
salah satu ukuran penting dan bernilai publikasi serta gengsi 

tinggi, akan terjadi pengabaian secara tak disadari terhadap 
sisi penting yang lain yang sebenarnya menjadi urat nadi dalam 

pencapaian mutu sejati pendidikan. 
Dengan mengadopsi payung kebijakan publik Standar Pelayanan 

Minimal (SPM), besarnya animo masyarakat akan mutu, sinergi 
dengan orang tua siswa, kerja sama yang luas dan intensif dengan 

institusi dalam maupun luar negeri, serta potensi Al Falah sebagai 
barometer nasional sekolah Islam, komitmen akan mutu pendidikan 

yang substansial di Al Falah terus galakkan. Bila Al Falah dan segenap 
stakeholdernya memegang kuat komitmen itu baik sekarang maupun 

yang akan datang, terbuka lebar peluang bagi Al Falah untuk menjadi yang 
terdepan. Al Falah tetap menjadi pilihan (Jidi).  

Menjadi 
Sekolah Pilihan
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Fokus

Sekolah unggul adalah sekolah 
yang mampu menciptakan kondisi 
yang memungkinkan semua civitas di 
sekolah bersedia bekerja keras untuk 
mewujudkan peningkatan kualitas 
atau mutu pendidikan. Sekolah Al 
Falah mempunyai potensi  unggul, 
mulai dari SDM, siswa hingga wali 
muridnya semuanya memiliki potensi 
untuk unggul. Tinggal kerja keras, 
potensi efektivitasnya beberapa persen 
saja, tanpa kerja keras keunggulan 
sebuah sekolah sulit diraih. 

Ada beberapa kondisi yang perlu 
dipenuhi untuk mencapai keunggulan, 
seperti yang diutarakan Mangieri 

Kurikulum ketat adalah kurikulum 
yang mampu menantang semua 
siswa secara intelektual atau secara 
akademik, khususnya dalam empat 
bidang pelajaran utama, yaitu bahasa, 
matematika, ilmu pengetahuan 
alam, dan ilmu pengetahuan 
sosial. Kurikulum tidak dapat 
diimplementasikan tanpa guru yang 
kompeten.

Guru kompeten tidak bisa 
dipisahkan dengan pencapaian 
sekolah unggul, karena guru 
adalah komponen yang utama 
dalam pendidikan, sehingga 
sekolah wajib secara terus menerus 

(dalam Wayan Ardhana:1997) yang 
meliputi; 1) kurikulum yang ketat, 
2) guru yang kompeten, 3) adanya 
ciri-ciri keefektifan, 4) testing untuk 
membuktikan bahwa siswa telah 
mencapai sesuatu, 5) dukungan 
masyarakat dan keterlibatan orang 
tua, 6) pembiayaan yang memadai, 7) 
disiplin yang kuat.

Dari 7 kondisi tersebut dalam 
tulisan ini diuraikan beberapa saja, 
terutama ciri-ciri sekolah efektif 
perlu ditulis pada topik khusus. 

mengembangkan kompotensinya. 
Dalam urusan pengembangan 
kompetensi dan sekolah unggul 
ini, saya diingatkan 4 kuadran tipe 
guru. Di antaranya kwadran I yaitu 
guru yang memiliki kompetensi 
bagus sekaligus komitmen dan 
kemauan yang bagus pula, ini yang 
diharapkan sekolah unggul. Yang 
tidak kita harapkan adalah adanya 
guru kuadran II yaitu guru yang 
memiliki kompetensi atau kemampuan 
tinggi, tapi komitmennya terhadap 

tanggung jawab dan tugasnya 
rendah, apalagi guru kwadran IV yang 
sudah kompetensinya kurang dan 
komitmennya rendah, ini yang tidak 
boleh terjadi di sekolah Al Falah.

Yang juga penting dan harus ada 
dalam mencapai keunggulan sebuah 
sekolah adalah dukungan masyarakat 
dan wali murid terhadap sekolah.
Hal itu dapat diukur dari seberapa 
besar keterlibatan orang tua terhadap 
program-program sekolah terutama 
terkait dengan pengembangan 
sekolah dan perkembangan putra-
putrinya. Lebih-lebih sekolah Al 
Falah mengemban amanah dalam 

mewujudkan generasi 
yang berakhlak mulia 
dan berprestasi.  Sulit,  
bahkan mustahil untuk 
bisa berhasil bila kiprah 
sekolah tidak ditopang 
dengan dukungan dan 
keterlibatan wali murid.

Selain alasan-
alasan itu,  yang perlu 
diperhatikan juga 
adalah alasan prestasi 
sekolah hingga biaya 
sekolah. Walaupun 
tidak sepenuhnya sama 
dengan produk jasa 
lainnya, masyarakat 
dalam memilih suatu 
sekolah dipengaruhi 
oleh banyak faktor, 
baik secara terpisah 
maupun bersama-
sama, internal maupun 
eksternal.  Dari 
beberapa pendapat 
dan hasil penelitian, 
seseorang akan 
memilih sebuah 
produk jasa atas 

beberapa pertimbangan, antara lain 1) 
reputasi lembaga, 2) program-program 
yang ditawarkan, 3) dana yang 
diperlukan atau yang dikeluarkan, 4) 
kinerja pengelola dan staf sekolah. 

Adalah keharusan bagi sekolah 
Al Falah untuk terus berpikir, bekerja 
keras, cerdas, bersinergi dengan 
potensi-potensi lain, serta tetap 
mengharap ridlo Allah agar sekolah 
Al Falah tetap menjadi pilihan 
masyarakat karena kebaikannya. 
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Mengapa Sekolah Al Falah 
Menjadi Pilihan?

Orang tua pada umumnya ingin anak-anaknya saleh, 
berbakti ke pada orangtua, berguna bagi agama 
dan bangsa. Untuk membentuk karakter tersebut 
dilakukan berbagai upaya. Di samping pendidikan 

yang dilakukan orang tua di rumah, pendidikan di sekolah 
serta lingkungan yang Islami tentulah sangat diperlukan. 
Karena, sesungguhnya manusia berpola pada kebiasaan, 
maka lingkungan berperan penting, dan dalam masa 
perkembangan, sekolah dan teman sangat berpengaruh 
pada perkembangan anak dan remaja.

 Era informasi yang saat ini begitu deras mengepung 
generasi penerus bangsa, mau tidak mau membutuhkan 
pendampingan serta fi lter yang ekstra ketat dari para 
orangtua dan tentu juga para guru. Selain arus informasi 
yang begitu deras, tak sedikit kenakalan yang ditimbulkan 
karena pergaulan. Sesungguhnya,peran lingkungan sangat 
berpangaruh dalam pembentukan karakter anak.

Menyadari hal itu, pembentukan akhlakkarimah 
diyakini sebagai fondasi dan fi lter yang kuat untuk 
membendung berbagai efek negatif yang saat ini 
menggejala dikalangan anak dan ramaja. Sebagai sekolah 
yang menjadikan Al Quran dan Al Hadis sebagai landasan 
dalam setiap kegiatan, Al Falah berusaha mengedepankan 
pendidikan yang berfondasikan pada pembiasaan 
akhlakmulia dengan tujuan membekali anak didik untuk 
mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya, namun 
tetap berpegang teguh pada tuntunan Al Quran dan sunah 
rasul.

Berbagai upaya dilakukan untuk dapat menanamkan 
pembiasaan baik ini, yang di sesuaikan dengan usia pada 
masing-masing jenjang. Karena tiap-tiap usia memiliki 
karakter yang berbeda-beda, tentu saja pendekatan yang 
dilakukan juga berbeda. Tidaklah mungkin siswa SMP 
memakai program yang dilakukan di SD atau siswa TK 
menggunakan program yang dilaksanakan di SMP. Namun 
seluruhnya dibingkai dalam kesinambungan program 
yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, disamping 
juga ada program yag dilaksanakan secara bersamaan di 
tiap-tiap jenjang dengan durasi waktu dan target yang 
disesuaikan dengan usia. Tak salah jika Al Falah menjadi 
salah sekolah Islam  di Surabaya yang banyak dikunjungi, 
menjadi salah satu sekolah rujukan di tingkat nasional, dan 
banyak program-program sekolah ini yang diadopsi oleh 
sekolah Islam yang lain.

Ruang KS

Dan takutlah kamu meninggalkan keturunan yang lemah di belakang kamu.
Apabila telah meninggal anak adam, maka putuslah semua amalnya kecuali 3 perkara; anak yang saleh, 

ilmu yang bermanfaat dan sodaqoh jariyah (HR Abu Hurairah).

Dengan motto Berakhlak Mulia dan Berprestasi, Al Falah 
mencoba menerjemahkan  langkah nyata dalam berbagai 
kegiatan yang dapat mendukung ke arah tercapainya akhlak 
karimah. Selain itu juga tetap mengoptimalkan prestasi yang 
dimiliki para siswanya sehingga keseimbangan antara akhlak 
dan ilmu dapat berjalan baik. Berbagai program unggulan 
yang mengedepankan pembinaan akhlak dan keilmuan 
yang dilaksanakan pada masing-masing jenjang pendidikan 
antara lain;

Kelompok Bermain dan Taman Kanak-Kanak
Pada jenjang ini -karena siswanya masih kanak-kanak- 

program yang dilaksanakan juga berasaskan pada joyfull 
learning. Berbagai program penanaman akhlakdibingkai 
dalam kegiatan yang menyenangkan namun sarat makna. 
Salah satu program unggulan yang rutin dilaksanakan di 
KB-TK Al Falah adalah Special Month yang sekaligus juga 
menghantarkan ustadzah Suwaidah sebagai juara I tingkat 
jawa Timur dalam lomba pendidik PAUD. Special Month 
adalah sebuah program penghargaan bagi anak dengan 
karakter unggulan sesuai dengan tema karakter mulia yang 
ditentukan pada bulan itu. Berbagai karakter mulia dijadikan 
tema pada tiap-tiap bulan antara lain: bulan ceria,bulan 
mandiri, bulan santun, dll. Setiap hari, guru mengobservasi  
perilaku yang menjadi tema pada bulan tersebut, dan pada 
akhir bulan, masing-masing kelas diambil 5 anak untuk 
mendapatkan penghargaan atas prestasi atas karakter positif 
yang dimiliki.

Selain kegiatan Special Month, kegiatan yang 
mengedepankan pembentukan akhlakkarimah yang 
dilaksanakan di KB-TK Al Falah adalah pembiasaan Salat 
Duha, mengaji, tadarrus keliling, Mengaji Call , Tahfi dz surat-
surat pendek dan kegiatan infak yang dibiasakan setiap 
hari secara rutin, dan pembiasaan sehari-hari yang selalu 
dikaitkan dengan akhlakislami.

Tidak hanya penanaman akhlakkarimah saja, 
kemampuan akademik yang disesuaikan dengan proses 
pertumbuhan dan perkembangan anak juga dilaksanakan. 
Dimulai dari kegiatan pengenalan keaksaraan yang dikemas 
melalui kegiatan bermain dan kegiatan  perpustakaan. 
Perpustakaan KB-TK telah memakai sistem digitalisasi. 
Sistem digitalisasi ini terlaksana atas kerjasama dengan 
perpustakaan Universitas Airlangga Surabaya. Sistem 
ini   juga terkoneksi langsung secara online dengan Unair 

Siti Fauziah, S. Pd.
Kepala KB-TK Al Falah Surabaya
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setiap hari. Dan yang tak kalah 
membanggakan perpustakaan yang 
saat ini telah memiliki koleksi 5500 
buku ini telah menghantarakan 
ustadzah Sahada Sri Winarti sebagai 
pustakawan terbaik I tingkat kota 
Surabaya.

Selain pengenalan keaksaraan, 
dan berbagai kemampuan dasar yang 
diperlukan untuk memasuki jenjang 
pendidikan selanjutnya, bakat dan 
potensi siswa juga dibina. Beberapa 
kegiatan ekstra kurikuler dilaksanakan, 
seperti ekstra vokal, mewarna, melukis, 
dan seni peran. Semua itu ditujukan 
agar semua potensi yang dimiliki siswa 
dapat terasah dengan baik. Dengan 
begitu tercipta keberimbangan antara 
pembentukan akhlakkarimah, prestasi 
yang optimal juga pengembangan 
potensi seni yang dimilki oleh siswa.

Sekolah Dasar
Sebagai jenjang pendidikan yang 

menjadi masa transisi antara masa 
kanak-kanak sampai menjelang remaja, 
maka program yang dilaksanakan 
juga bervariasi disesuaikan dengan 
usia yang ada, namun tetap dibingkai 
dalam kesinambungan program yang 
saling mendukung. Secara umum 
program penanaman akhlakkarimah 
dimulai dari pembiasaan shalat duha 
dan tilawah pagi. Di setiap kelas setiap 
pagi, sebelum memulai pelajaran  
dilakukan kegiatan tadarrus bersama, 
dengan demikian diharapkan anak-
anak terbiasa untuk memulai kegiatan 
dengan membaca Al Quran. 

Selain tilawah pagi dan shalat 
duha, ada juga tim afeksi yang 
dibentuk dari siswa untuk membantu 
ketertiban siswa, seperti kerapian 
penataan sandal, ketertiban shaf dalam 
shalat jama’ah. Meski terlihat sepele, 
masalah kerapihan sandal bisa menjadi 
salah satu cara untuk melatih disiplin 
siswa. Selain itu, dengan adanya tim 
ini, diharapkan anak dapat terbiasa 
bekerja sama dalam tim, sekaligus 
melatih mereka untuk peduli dan peka 
terhadap lingkungannya.

Program lain yang berkaitan 
dengan pembentukan karakter siswa 
juga dilakukan melalui kegiatan subuh 
call, tadarrus keliling, tahfi dzul Quran 
dan berbagai program lain yang 
dikemas dan disesuaikan dengan usia 

yang bervariasi di jenjang SD. 
Pada program pengoptimalan 

prestasi, serangkaian program juga 
telah disiapkan, mulai dari program 
pendalaman bidang studi, karya 
nyata, remedial bagi siswa yang 
membutuhkan. Berkait dengan 
berbagai program itulah, maka tahun 
ini prestasi membanggakan berhasil 
diraih SD Al Falah sebagai 10 besar haril 
perolehan nilai akhir ujian nasional 
se-kota Surabaya. Sebuah prestasi yang 
dapat diraih dengan kerjasama yang 
baik antara orang tua dan pihak sekolah

Sekolah Menengah Pertama
Sebagai sekolah yang berstatus 

RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf 
Internasional), berbagai torehan prestasi 
baik di kancah nasional maupun 
internasional berhasil diraih sekolah 
yang terletak di perumahan Deltasari-
Waru Sidoarjo. Tidak sedikit pula siswa 
lulusannya mampu memasuki beberapa 
sekolah SMA negeri, baik yang ada di 
Sidoarjo maupun Surabaya. Apalagi 
sejak tahun ini, sistem kuota telah 
direvisi, menjadi sistem domisili KTP 
orang tua siswa, sehingga memudahkan 
siswa SMP Al Falah Deltasari domisili 
di Surabaya untuk melanjutkan di SMA 
yang diinginkan.

Berbagai program yang berkaitan 
dengan penanaman akhlak karimah 
juga dilaksanakan dengan intensif, 
mulai dari tilawah setiap hari sebelum 
memulai kegiatan pembelajaran, juga 
shalat duha di pagi hari, dan salat 
berjama’ah dzuhur dan ashar dibawah 
bimbingan para guru. Setelah kegiatan 
shalat Ashar juga dilaksanakan kegiatan 
Muhadhoroh, yaitu setiap siswa diberi 
kesempatan untuk berlatih berbicara 
dihadapan umum, hal ini diharapkan 
agar siswa tampil percaya diri untuk 
melakukan presentasi dihadapan 
umum. 

Tak kalah membanggakan, SMP 
Al Falah menjadi salah satu proyek 
percontohan Pendidikan Teknologi 
Dasar dengan skala nasional yang 
mengajarkan penerapan teknologi 
dasar secara menyenangkan. Sehingga 
tak sedikit sekolah-sekolah  melakukan 
studi banding maupun magang di SMP 
Al Falah. 

Selain berbagai program 
pembentukan karakter yang ada, 

pengoptimalan prestasi juga terus 
dilaksanakan melalui berbagai program 
pembelajaran baik melaui program 
akslerasi maupun remedial sehingga di 
harapkan semua siswa mampu memiliki 
kemampuan akademik yang baik. Salah 
satu program yang memadukan antara 
penanaman karakter dan leadership 
adalah Achievement Movement 
Training (AMT). Semua program ini 
bertujuan menyeimbangkan  antara 
keseimbangan ilmu dan akhlak.

Sumber Daya Manusia
Menyadari amanah yang harus 

dilaksanakan, lembaga Pendidikan Al 
Falah juga terus menerus melakukan 
upaya pembinaan dan upgrading 
pada para guru sebagai elemen 
penting dalam keberhasilan proses 
pendidikan siswa Al Falah. Pembinaan 
yang dilakukan pun bervariasi, mulai 
dari pembinaan yang dilakukan di 
masing-masing jenjang dengan Kepala 
Sekolah sebagai penanggung jawabnya, 
maupun pembinanan secara bulanan 
secara rutin yang dilaksanakan secara 
general dari jenjang Kelompok Bermain 
sampai Sekolah Menengah Pertama. 

Selain pembinaan bulanan, 
setiap akhir semester juga dilakukan 
pembekalan yang merupakan evaluasi 
dan pemberian materi-materi seputar 
pembelajaran, psikologi ataupun 
yang berkaiatan dengan pembekalan 
kerohanian. Mengingat guru juga 
sebagai dai maka pembekalan 
spiritual juga sangat penting, sehingga 
kegiatan tausiyah Islami dan tahfi dz Al 
Quran juga menjadi bagian kegiatan 
peningkatan sumber daya manusia 
yang ada di Al Falah. Dari strata 
pendidikan yang ada, minimal strata 1, 
ada yang strata 2, ada juga yang sedan 
menepuh strata 3. 

Dengan mengacu visi mewujudkan 
generasi berakhlak mulia dan 
berprestasi optimal berdasarkan 
Al Quran dan Al Hadis, LPF selalu 
berusaha menjadikan setiap tahap 
dalam pendidikan mengacu pada Al 
Quran dan sunnah rasul dengan tidak 
meninggalkan optimalisasi kemampuan 
akdemiknya. Dengan demikian, 
lulusan LPF akan menjadi generasi 
yang  memiliki keseimbangan antara 
kesalihan akhlak dan kemampuan 
akademik. 

Kiprah KB-TK

Ramadhan 
Bersambut Ceria
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disiapkan oleh para guru.
Pada kelompok B3 misalnya, 

Ustadzah Nunik Fitriah dan ustadzah 
Rizha Umaroch mengadakan lomba 
makan Kurma. Kontan saja, anak-anak 
yang semula tidak mau makan kurma 
berusaha untuk memakan 4 butir kurma 
yang disediakan pada saat lomba. “Biar 
menang, kurmanya harus habis lho,” 
kata ustadzah Nunik menyemangati. “Iya 
ustadzah, aku sudah mau habis nih,” kata 
Moza Rahmadani bersemangat.

Sementara pada kelompok B2, 
Ustadzah Siti Assuroiyah dan Ustadzah 
Husnul Khotimah mengadakan lomba 
lari sarung. Pada lomba tersebut, anak-
anak diajak berlari untuk mengambil 
sarung yang sudah disediakan, setelah 
itu, mereka berlomba mengenakan 
sarung. Siapa yang cepat dan rapi, dialah 
pemenangnya. ”Aku sudah biasa pakai 
sarung di rumah, jadi bisa cepat,” kata 
Salman Al Farisi dengan bangga. 

Selain 2 lomba tersebut, berbagai 

kelas juga mengadakan lomba yang 
berbahan dasar kurma, sehingga 
semua anak secara tidak langsung 
dilibatkan untuk mau mencicipi kurma 
sebagai makanan berbuka puasa yang 
disunnahkan Rasulullah.

Tak hanya lomba antar anak saja, 
antar kelas juga diadakan lomba 
dengan tema ramadan, dengan 
kriteria pemenang adalah kelas yang 
mendukung tema Ramadan, baik 
dalam hal hasil karya anak maupun 
simbol-simbol yang melambangkan 
Ramadan. “Karena Ramadan adalah 
bulan mulia, maka kita perlu bersuka 
cita dalam menyambutnya,” kata 
Siti Fauziah, kepala KB-TK Al Falah. 
“Semoga dengan kegiatan ini, seluruh 
penghuni sekolah dapat bersuka 
cita menyambut Ramadan bulan 
yang mulia,” sambungnya. Sebagai 
juara I lomba kelas Ramadan adalah 
kelompok B2 di susul kelompok 
Bermain, dan B3 sebagai juara III. (Fau) 

Berbagai lomba digelar di 
KB-TK Al Falah  dalam rangka 
memperingati HUT ke-66 RI. 
Bertempat di halaman sekolah, 

175 anak dengan di pandu 15 orang 
ustadzah, mengikuti lomba yang 
dirancang sesuai dengan usia yg mereka 
miliki. 

Karena menyambut bulan 
Ramadan, seluruh rangkaian lomba 
di kaitkan dengan datangnya bulan 
Ramadan

Mengambil tema “Ayo…kita pasti 
bisa”, anak-anak bertanding dengan 
penuh antusias mengikuti lomba-lomba 
yang telah disiapkan. Ada lomba makan 
kurma, memakai sarung, memindahkan 
sajadah, dan membawa kurma 
dengan sendok. Tentu saja anak-anak 
berusaha semampunya untuk dapat 
memenangkan lomba yang diadakan. 
Penuh semangat mereka berlomba 
untuk bisa memenangkan sebagai juara 
karena berbagai hadiah yang telah 



Cerdaskan Hati 
dengan Cara Berbagi

Kiprah KB-TK
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Ramadhan, bulan yang penuh berkah menjadi momen bagi siswa KB-TK 
Al Falah untuk mengasah empati dan peduli kepada sesama. Dengan 
mengambil tema “Ayo Berbagi”, 175 siswa KB-TK melakukan kunjungan 
ke panti asuhan untuk berbagi kebahagiaan melalui bingkisan yang 

telah mereka siapkan.
Kegiatan kunjungan ke panti asuhan dilaksanakan di 2 tempat yang berbeda. 

Untuk Taman Kanak-kanak dilaksanakan di Panti asuhan Rif’atus Salihah yang 
beralamatkan di jalan Pulo Wonokromo. Tiap-tiap siswa membawa bingkisan.

Kegiatan diawali sambutan dari pengurus panti yang menceritakan seputar 
kegiatan yang dilaksanakan di panti tersebut. Dihadapan 135 siswa TK dan 15 guru, 
beliau menjelaskan bahwa di panti itu dihuni oleh 35 anak asuh dan memiliki cabang 
di daerah Sukodono, Sidoarjo.

Setelah itu Ustdazah Siti Assuroyyah, S.Pd, membawakan cerita tentang 
surat Al Ma’un yaitu orang-orang yang dianggap mendustakan agama. Salah 

satu diantaranya yaitu yang 
menghardik anak yatim dan tidak 
memberi makan orang miskin. 
Dari cerita surat Al Ma’un itu,  
anak-anak diajak untuk lebih 
peduli pada anak yatim dan 
menyayangi fakir miskin.

Setelah mendengar cerita dari 
Ustadzah Soraya, satu persatu 
anak memberikan bingkisan yang 
mereka bawa . “Yang belanja buat 
ke panti aku lho,” kata Muhammad 
Rafi f, siswa B3 bangga. “Aku juga. 
Tadi malam aku belanja sama 
mama buat ke panti,” kata M. 
Fachrel tak mau kalah. 

Sementara itu, sebanyak 35 
siswa Kelompok Bermain dan 
7 siswa kelompok Persiapan 
melakukan kunjungan ke panti 
asuhan Kartini. Panti asuhan 
yang terletak di samping KB-TK 
Al Falah itu memiliki 10 anak 
berkebutuhan khusus yang 
ditinggalkan orang tua mereka 
sejak lahir. Ibu Harto, selaku 
perwakilan dari panti asuhan 
memberikan sambutan yang 
berisikan ajakan pada anak-anak 
untuk berlatih peduli sejak dini 
pada sesama yang kekurangan 
dan membutuhkan perhatian. 

Secara keseluruhan acara bakti 
sosial ke panti asuhan berjalan 
lancar dan memberikan kesan 
yang mendalam bagi anak-anak. 
Setidaknya diharapkan anak-anak 
menjadi tahu, bahwa banyak dari 
saudara-saudara mereka yang 
membutuhkan bantuan. Semoga 
dengan kegiatan ini tertanam di 
hati anak untuk suka berbagi dan 
lebih peduli dengan sesama (Fau)

Mengenalkan Zakat 
dengan Sosio Drama
Ramadan di KB-TK Al Falah penuh dengan 

kegiataan yang menyenangkan. Berbagai 
kegiatan dirancang agar 175 siswa yang 
sedang berlatih puasa dapat bersemangat 

mengikuti kegiatan pembelajaran yang sudah disiapkan. 
Kali ini untuk mengenalkan tata cara berzakat serta para 
mustahiq ( golongan yang berhak menerima zakat ).

Bertempat di masjid Ibnu Sina, 12 orang ustadzah 
berkolaborasi menampilkan sosio drama dengan judul   “ 
Berzakat yuuk..”. Kegiatan diawali dengan pembacaan ayat 
suci Alquran surat At Taubah ayat 60 oleh ustadzah Soraya, 
yang menerangkan tentang kewajiban zakat dan golongan 
yang berhak menerimanya,  yaitu fakir, miskin, orang 
yang berhutang, ibnu sabil, muallaf, amil, orang yang 
memerdekakan budak.

Dengan dipandu ustdzah Soraya, anak-anak 
menyaksikan operet yang dimainkan dengan apik oleh 
para ustdzah. Berperan sebagai Gharim ustdzah Husnul 
Khatimah, ustadzah Muhayatin sebagai fakir miskin, dan 
ustdzah Arie Sukma Soesandari sebagai pihak muzakki ( 
orang yang wajib zakat)

Operet diawali dengan cerita tentang orang yang 
ingin mengeluarkan zakat, maka di buatlah data siapa 
saja yang berhak mendapat zakat. Maka disusunlah daftar 
orang-orang yang berhak menerimanya. Yaitu 8 golongan 
mustahiq. Saat para ustadzah sebagai pemeran keluar 
kehadapan anak-anak, maka mereka tampak antusias 
menyasikannya. “Eh, ustadzah Atin lucu ya jadi orang 
miskin”, kata Danisa Sifandriani, siswa kelompok B1, “Iya…
bajunya sobek-sobek,” Hifa Salsabila menimpali temannya.

Setelah pelaksanaan operet, anak-anak diajak untuk 
menimbang beras yang akan digunakan untuk zakat  
dengan timbangan meja yang sudah siapkan. Mereka 
diajak menimbang untuk mengetahui cara menimbang 
dengan benar. “Aku pengen nimbang ustdzah..kayak yang 
di pasar,” kata Bilal Al Farisi Marpaung kelas B3. “Aku juga 
mau nimbang,” kata Haikal Kasifi llah Alvin tak mau kalah. 
Namun, setelah diberi pengertian untuk antri, kedua siswa 
B3 itu mau bersabar menunggu giliran. “Diharapkan anak 
tahu tentang bagaimana mengeluarkan zakat sebagai 
kewajiban umat Islam yang mampu,” kata Siti Assuroiyyah, 
S.Pd, ketua pelaksana kegiatan ini. Diakhir acara, beras 
yang terkumpul dibagikan pada para pengayuh becak 
yang ada di sekitar sekolah. (Fau)
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Kiprah KB-TK

Berkreasi dengan Kartu Lebaran 
Kelompok B1 dengan bangga, sambil 
menunjukkan kartu lebaran yang 
bertuliskan goresan tangannya.  

Untuk lebih menambah wawasan 
siswa tentang pos, mobil pos pun 
didatangkan di halaman sekolah. 
Tampak suka cita anak-anak menyambut 
kedatangan mobil yang berwarna 
oranye tersebut. Apalagi anak-anak 
diijinkan untuk menyetempel sendiri 
kartu lebaran yang akan mereka 
kirimkan. Sebelum kegiatan pengiriman 
kartu lebaran dimulai,  Suherman, selaku 
manajer Filateli Kantor Pos Besar Kebon 
Rojo Surabaya menerangkan kepada 
siswa tentang macam-macam perangko 
yang bisa dikoleksi sebagai hobi.  Hobi 
mengoleksi perangko disebut Filateli. 
Diakhir acara siswa diajak melakukan 
kegiatan membeli prangko. Satu 
persatu siswa menyerahkan uang 
yang mereka bawa kepada petuigas 

Pada era teknologi informasi 
saat ini sudah lazim ditemui 
ucapan selamat lebaran 
di kirimkan melalui Short 

Messager Services (SMS)  atau pun 
melalui jejaring sosial seperti Facebook 
ataupun Twitter tidak menyurutkan 
semangat siswa KB-TK Al Falah untuk 
tetap melestarikan budaya berkirim 
kartu lebaran kepada orangtua  mereka. 

Dari tangan-tangan mungil mereka 
terciptalah bermacam-macam kreasi 
kartu lebaran yang menarik dan unik 
khas anak-anak, berbagai karya terbaik 
mereka tunjukkan untuk dikirimkan 
pada orangtua mereka, ada yang 
menghiasnya dengan teknik mewarna, 
menempel, mencocok dan melukis. 
Berbagai pesan maaf ditulis melalui 
goresan tangan mungil mereka. “Aku 
menulis maaf lahir batin buat ibu sama 
ayahku,” kata Azkya Kamila Ismail, siswa 
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pos lalu menempelkan perangko yang 
mereka peroleh ke amplopnya masing-
masing. Setelah itu, mereka pun antri 
memasukkan surat tersebut ke bis surat 
yang sudah disiapkan oleh petugas pos. 

“ Dengan membuat kartu lebaran 
ini kami ingin tumbuhkan semangat 
berkreasi pada anak-anak, sekaligus 
melatih kemampuan motorik mereka 
sehingga anak tahu proses dari 
pembuatan kartu lebaran sampai 
pengirimannya. Selain itu mengajak 
mereka untuk mengetahui tata cara 
mengirim kartu lebaran sampai pada 
akhirnya mereka akan menerima hasil 
karya mereka di rumah masing-masing,” 
kata Siti Fauziah, S.Pd. kepala KB-TK 
Al Falah tentang tujuan diadakannya 
kegiatan pengiriman kartu lebaran. 
Selain itu juga diluncurkan perangko 
“Pembuatan Perangko seri KB-TK Al 
Falah”. (Fau)

Halal Bihalal di KB-TK Al Falah
Masuk di hari pertama 

setelah libur lebaran, 
di KB-TK Al Falah diisi 
dengan kegiatan yang 

menarik. Dengan mengambil tema ” 
Maaf-maafan yuuk” 175 siswa, 20 guru 
beberapa perwakilan orangtua/wali 
murid mengadakan kegiatan halal bi 
halal saling maaf memaafkan. 

Kegiatan diawali dengan 
menyanyikan lagu “Selamat Lebaran” 
yang diadakan halaman sekolah dengan 
dipandu oleh UstadzahWarti. Penuh 
semangat anak-anak menyanyikan lagu 
tersebut sambil diiringi tepuk tangan. 
Ketika Ustadzah Warti menanyakan apa 
saja kegiatan anak-anak selama liburan, 
tak sabar meraka mengacungkan 
tangan saling berebut untuk bercerita 
pengalaman liburan kemarin. 

Berbagai pengalaman diceritakan 
anak-anak. Erol Haikal Akbar misalnya, 
siswa TK kelompok B1 itu menceritakan 
kalau selama liburan ia berlibur di 
Jakarta. “Aku pergi ke Ancol..main-main 
di sana,” katanya. “Kalau aku liburan ke 
Malang,” kata Rafi qul Fawwaz Ashar tak 
mau kalah, siswa B2 itu dengan bangga 
bercerita  bahwa selama liburan ia 
mengunjungi Batu Night Spectacular 
(BNS). 

Setelah bertukar cerita tentang 
pengalaman liburan, seluruh siswa dari 
KB dan TK itu memulai kegiatan “Salam 
Lebaran” yaitu acara saling bersalam-
salaman dan memaafkan antar teman, 
guru dan orangtua. Secara bergiliran 
mereka membentuk barisan melingkar 
sambil mengucapkan “Mohon maaf lahir 
dan batin,”. Satu-persatu secara tertib 
dan bergiliran anak-anak bersalaman.

Setelah itu, para siswa beserta guru 
pembimbing membuat 8 kelompok 
sesuai dengan kelasnya masing-masing, 
lalu beserta 2 orang guru mereka 
mengunjungi rumah para tetangga yang 
ada disekitar jalan Siak sambil membawa 
oleh-oleh kue lebaran yang telah mereka 

bawa dari rumah. Tentu saja aksi simpatik 
ini di sambut dengan penuh antusias oleh 
warga sekitar. 

Ibu Suharto misalnya, keluarga yang 
beralamat di jalan Siak No. 5 itu tampak 
antusias dengan kunjungan bocah-bocah 
cilik tersebut. Dengan penuh kesabaran, 
beliau mempersilakan anak-anak 
mencicipi kue lebaran yang dihidangkan. 
“Ayo silakan dicicipi, ini kan masih lebaran, 
kue-kue ini boleh kalian makan” katanya 
ramah. Dibimbing Ustadzah Arie Sukma 
Soesandari dan Ustadzah Andi Hilmi, 
siswa kelompok A2 yang berkunjung pun 
dapat dengan tenang bergiliran mencicipi 
kue yang dihidangkan. 
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”Dengan kegiatan salam lebaran 
dan silaturrahim antar tetangga ini, 
kami berharap anak-anak terbiasa 
memaafkan kesalahan orang lain dan 
mau meminta maaf jika berbuat salah, 
sekaligus juga menanamkan tata cara 
dan adab ketika bertamu ke rumah 
orang lain,” kata Dra. Kamini, Waka 
Kurikulum KB-TK selaku penanggung 
jawab kegiatan tersebut. Setelah 
seluruh kegiatan berlangsung, mereka 
kembali ke kelas masing –masing 
untuk kegiatan tukar-menukar kue 
lebaran yang telah mereka bawa dari 
rumah, (Fau)    



Kiprah SD

Penyiapan Siswa 
Melalui MOS

S
enyum mengembang di sudut 
bibir siswa. Mereka melangkah 
riang memasuki halaman 
sekolah. Beberapa siswa usia 

7 tahunan tampak bergelayut manja 
di lengan ayah bundanya. Matanya 
menatap sekeliling yang merupakan 
lingkungan asing baginya. Ya, hari ini 
adalah hari pertama masuk sekolah 
kembali setelah liburan kenaikan kelas 
kemarin. Dan bagi siswa kelas I, hari 
ini adalah hari pertama masuk sekolah 
baru.

Untuk memberikan bekal 
kemandirian dan kedisiplinan siswa 
dalam menimba ilmu,   sekolah-sekolah 
mengadakan Masa Orientasi Siswa 
(MOS). Termasuk juga SD Al Falah. MOS 
juga bertujuan untuk memperkenalkan 
siswa dengan lingkungan sekolah yang 
baru (bagi siswa baru). Selain itu, juga 
untuk menjalin kebersamaan antara 
siswa baru dengan guru dan kakak 
kelasnya.

Kegiatan MOS sudah seharusnya 
diisi dengan hal-hal yang bersifat positif. 
Harapannya, saat MOS berakhir siswa 
mendapatkan pandangan positif tentang 
sekolah. Semangat untuk datang dan 
belajar di sekolah juga meningkat. 
Dengan begitu, prestasi yang diharapkan 
pun akan didapat.

SD Al Falah menyambut baik  
peluncuran program Pendidikan Karakter 
oleh Kementerian Pendidikan Nasional. 
Sebab, secara substansial, sekolah-
sekolah di bawah Lembaga Pendidikan Al 
Falah (LPF) Surabaya telah melaksanakan. 
Gayung bersambut, SD Al Falah pun 
memasukkan materi pendidikan karakter 
dalam kegiatan MOS. Di antaranya 
adalah penanaman kedisiplinan dan 
kemandirian siswa. Misalnya sosialisasi 
tata tertib dan penerapannya. 

Materi MOS yang lain adalah 
penanaman akhlak Islami dan kecintaan 
terhadap Islam. Materi yang termasuk 
di dalamnya adalah Cinta Islam, Akhlak 
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muslim dan sholat rasul. Masih terdapat 
materi lain yang tak kalah penting yaitu 
mind mapping dan speed reading. Materi 
ini digunakan sebagai bekal dalam 
pembelajaran sehari-hari.    Sedangkan 
untuk siswa baru diberikan pula materi 
pengenalan lingkungan sekolah. Hal ini 
bertujuan membuat siswa kenal dan 
mencintai lingkungannya.

Dengan penanaman melalui 
beberapa materi di atas diharapkan 
bahwa siswa SD Al Falah akan tumbuh 
sebagai manusia mandiri yang bertakwa 
kepada Allah SWT, memiliki kedisiplinan 
tinggi dan cinta agama dan tanah 
airnya. Seluruh komponen dalam sistem 
sekolah pun, baik guru, orang tua siswa, 
wali murid, dan sebagainya diharapkan 
juga menerapkan nilai-nilai yang 
sudah diketahui dan disetujui bersama. 
Dengan demikian, setiap orang dapat 
memunculkan kesadarannya untuk 
menjadi manusia  berkarakter mulia. 
Semoga. ( Iz.)

Sambut Ramadhan 
Bersama Pasukan Kuning

Ada banyak cara untuk menyambut  
bulan Ramadhan suci. Siswa SD Al Falah 
memilih untuk berbagi dengan petugas 
kebersihan yang berada di Surabaya, 

terutama yang setiap harinya membersihkan daerah 
sekitar sekolah. Berbagi kasih itu diwujudkan dengan 
membagikan sembako.

Ide ini tidak mengalir begitu saja.  Pada tahun-
tahun sebelumnya  sembako dibagikan kepada para 
dhuafa yang tinggal di sekitar sekolah. Tahun lalu 
sembako dibagikan kepada dhu’afa dengan cara  
mengantarkannya ke sasaran di  sejumlah tempat di 
Surabaya dan Sidoarjo. Kali ini pembagian dikhususkan  
untuk pasukan kuning Surabaya.

Setidaknya terundang 350 petugas kebersihan 
yang utamanya yang  berada di sekitar SD Al Falah. 
“Kami mendapat data akurat dari Dinas Kebersihan 
dan Pertamanan Kota Surabaya. Insya Allah 
pembagian sesuai sasaran,” papar Ustad Dahlan 
selaku ketua Panitia. “Namun,  kami tidak melupakan 
dhu’afa lain yang tinggal di sekitar sekolah dan juga 
tetangga di sekitar tempat tinggal ustad dan ustadzah,”  
tambahnya. Para petugas kebersihan berdatangan 
sejak jam 08.00 WIB. Ada yang berkelompok, ada yang 
sendiri-sendiri. Mereka amat sabar, tertib, dan santun 
dalam mengantre .  

Dana kegiatan sosial ini didapat dari para orang 
tua murid. Total dana yang terkumpul sebesar 
Rp35.190.000,00, dibelikan sembako berupa minyak, 
gula, dan beras. Jumlah keseluruhan yang diberikan  
684 paket. Alhamdulillah mencukupi.

Kegiatan ini dilaksanakan tanggal 28 Juli 2011 , 
berlangsung  sekitar 3 jam dan berjalan lancar. Para siswa  
membagikan sendiri paket-paket sembako tersebut dan 
tentu saja didampingi para ustad-ustadzah. Anak-anak 
menyapa mereka mulai dari bawah tangga, menemani 
dan menunjukkan tempat pengambilan paket dan 
mengantar pulang di ujung tangga. Tak jarang mereka 
menahan beberapa yang sudah tua di bawah tangga 
untuk diambilkan paket sembako. “Kasihan ustadzah, 
pasti mereka tidak kuat kalau naik turun tangga,” begitu 
alasannya. Subhanallah, tanpa instruksi dari kami selaku 
guru, mereka sudah sangat mengerti. 

Ketika adzan dhuhur berkumandang, semua pasukan 
kuning telah menerima bingkisan dari kami. Dan tanpa 
diminta, mereka membersihkan dan menyapu sisa-sisa 
gelas air mineral dan kardus kue di halaman sekolah. 
Tatapan mata ikhlas jelas terpancar dari mata anak-
anak kita. Rona syukur juga terwujud diwajah para 
pasukan kuning.  Tak ada yang lebih membahagiakan 
dibanding keikhlasan ini. Kami bahagia, mereka bahagia. 
Surabayaku bersih, hati kami pun bersih. (T-ka)
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Catatan dari Kegiatan
Pondok Ramadhan Bersama

kebiasaan yang sudah terbentuk di jiwa 
anak-anak SD Al Falah Surabaya, semoga 
Allah menjaga keistiqomahan mereka. 
Amin.

Setelah sholat dhuha, mereka 
bersilaturahim dengan teman-teman 
dari sekolah lain. Mereka saling 
berkenalan, menanyakan nama, asal 
sekolah, alamat rumah  dan kadang 
membicarakan hobinya masing-masing. 
Jika Najmi dan Fariha tidak menemukan 
kendala dalam mencari teman baru, 
beda dengan Yusuf dan Aqmal yang 
agak canggung untuk mencari teman 
baru. Kelihatannya Aqmal dan Yusuf 
masih canggung untuk bersosialisasi 
dengan teman baru mereka. Pendekatan 
yang dilakukan oleh dua anak laki-laki ini 
cukup unik, mereka jalan-jalan mengitari 
lingkungan Ponpes Darussalam dahulu, 
baru ketika jalan-jalan itulah mereka 
berani berkenalan dengan teman-teman 
laki-laki lainnya.

Waktu menunjukkan pukul 11.15 
WIB, semua peserta pondok pesantren 
menuju masjid untuk mempersiapkan 
diri melakukan sholat Jumat. 
Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah 
SWT yang telah menggerakkan hati 
Aqmal dan Yusuf untuk melaksanakan 
sholat tahiyatul masjid serta sholat 
sunnah qobliyah Jumat dengan 

Aqmal, Yusuf, Najmi 
dan Fariha merupakan 
perwakilan dari SD Al 
Falah yang ambil bagian 

dalam kegiatan Pondok Ramadhan 
tingkat Sekolah Dasar se-Kecamatan 
Wonokromo. Kegiatan ini digagas oleh 
Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama 
Islam (KKG PAI) tingkat SD se-Kecamatan 
Wonokromo yang berlangsung mulai 
tanggal 26 sampai dengan tanggal 28 
Agustus tahun 2011 di Lawang, Malang.

Tanggal 26 Agustus 2011 pukul 
07.00 WIB rombongan berangkat dari 
Surabaya dan tiba di Lawang kira-kira 
pukul 09.00 WIB. Tempat yang dituju 
yaitu Pondok Pesantren Darussalam 
yang ternyata merupakan asuhan 
Kyai dari Surabaya. Sesampainya 
di Pondok Pesantren Darussalam, 
ternyata tempatnya masih belum siap 
karena masih dipakai oleh rombongan 
Madrasah Aliyah dari Ponorogo, 
sehingga peserta Pondok Ramadhan 
harus menunggu dahulu di teras depan 
Pesantren Darussalam. Seluruh peserta 
menaruh barang bawaannya di teras 
tersebut, begitu juga dengan panitia dan 
ustad pendamping. Tanpa diperintah, 
waktu senggang ini digunakan oleh 
anak-anak SD Al Falah untuk sholat 
dhuha. Rutinitas ini memang merupakan 

kesadaran sendiri. Tidak berhenti disitu 
saja, mereka melanjutkannya dengan 
membaca Al Quran sembari menunggu 
khotib melakukan khotbah. Kegiatan 
yang dilakukan Aqmal dan Yusuf sama 
persis dengan ketika mereka mengikuti 
sholat Jumat yang mereka lakukan 
di Masjid Al Falah bersama teman-
temannya di sekolah. Pembiasaan yang 
dilakukan oleh ustad/ustadzah di SD 
Al Falah Surabaya sudah merasuk di 
relung hati mereka. Setelah melakukan 
sholat Jumat semua peserta pondok 
Ramadhan beristirahat.

Setelah istirahat kegiatan 
selanjutnya yaitu sholat Ashar yang 
dilakukan berjamaah dengan ustad-
ustadzah pembimbing dan pendamping 
pondok Ramadhan. Acara selanjutnya 
yaitu pembukaan Pondok Ramadhan 
se-Kecamatan Wonokromo yang dihadiri 
oleh seluruh peserta, pembimbing, dan 
pendamping serta pengawas dari UPTD 
Kecamatan Wonokromo. Pada acara 
pembukaan ini Yusuf dipercaya oleh 
ustad-ustadzah untuk membacakan 
Tilawatil Qur’an. Pada saat itu Yusuf 
membaca Surat An-Naba dengan 
menghafal. Memang Yusuf dikalangan 
teman-temannya terkenal dengan 
sikap sopan santunnya ditambah lagi 
dia adalah salah satu anak SD Al Falah 
yang sudah hafal juz Amma dengan 
baik. Acara pembukaan ini berlangsung 
lumayan lama, mulai pukul 15.45 
WIB dan berakhir saat adzan Maghrib 
dikumandangkan. Spontan saja peserta 
Pondok Ramadhan berhamburan keluar 
untuk segera berbuka puasa. 

Pada hari kedua kegiatan yang 
sudah menunggu mereka yaitu 
manasik Haji. Dengan modal Ka’bah 
sederhana yang dipersiapkan oleh 
panitia, anak-anak mengikuti kegiatan 
manasik haji dengan khusu’ dan penuh 
perhatian. Boleh dibilang ini adalah 
pengalaman pertama mereka mengikuti 
pembelajaran manasik haji. Ketika 
buka puasa bersama di hari kedua 

14    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

Kiprah SD

Mabit, Meningkatkan Kemandirian, 
Menguatkan Keimanan

Suasana SMP Al Falah Deltasari sore itu berbeda 
dari biasanya. Beberapa anak seumuran SD berlalu 
lalang dengan diantar orang tuanya. Berbagai 
perbekalan bergelayut di kanan kiri tubuh mereka. 

Ya, hari itu memang hari yang sudah dijadwalkan untuk 
mabit ( Malam Bina Iman dan Taqwa) yang secara harfi ah 
berarti menginap. Kali ini mabit  diikuti siswa kelas V-VI SD 
Al Falah.

Mabit kali ini selain bertujuan untuk mempererat  
silaturahmi dengan komunitas SMP, juga mempersiapkan 
kemandirian dan meningkatkan keimanan siswa. Hal ini 
didasari oleh beberapa faktor diantaranya kurangnya  
kemandirian siswa, keluhan orangtua siswa dan tuntutan 
sebagai generasi Islam mendatang.

Kegiatan mabit dimulai dengan penyampaian profi l 
SMP Al Falah Deltasari. Materi tersebut disampaikan oleh 
Ustadzah Ana Christanti selaku Kepala Sekolah. Beliau 
didampingi oleh Ustadzah  Wahyuningsih, S.Pd. Suasana 
yang cukup hangat membuat siswa cukup menikmati  
materi tersebut. Tanpa terasa, waktu berlalu begitu 
cepatnya. Senja telah menjelang mendekati waktu berbuka 
puasa. Semua bersiap untuk menyambutnya. 

Sebelum berbuka, siswa-siswi disuguhi atraksi dari PTD 
(Pendidikan Teknologi Dasar). Tampilan dari PTD ini berupa 
pesawat jet air. Meski ada beberapa yang tidak berhasil 
meluncur, hal tersebut tidak mengurangi antusias siswa 
untuk menikmatinya. Adzan berkumandang memanggil 
semua peserta baik siswa dan guru untuk segera menunaikan 
sholat dan berbuka bersama.

Berbuka, sholat Isya dan tarawih usai ditunaikan. Dua 
materi terakhir bertema “Menumbuhkan Kemandirian Siswa” 
disampaikan oleh ustadz Hidayat Muhsin dan ustadz Juwito 
Ashari. Berbagai macam pengalaman yang didapat oleh 
pemateri dari berbagai belahan dunia menghangatkan 
suasana. Dengan begitu, siswa mendapatkan pengalaman 
bermakna tanpa merasa digurui.

Hari semakin malam, namun tak mengurangi semangat 
siswa untuk melewatkan malam dengan beribadah. 
Sebagian membaca Al Quran di mushola, ada sebagian yang 
beristirahat, sebagian lagi berdiskusi.  Semua berlomba 
untuk menghabiskan sepuluh malam Romadhon ini dengan 
beribadah. Semoga kegiatan ini menjadikan kita sebagai 
manusia yang semakin beriman dan bertakwa kepada Allah 
SWT. Amin..(Iz)
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Kiprah SD

Pada Ramadhan pagi itu ada 
yang berbeda di halaman 
SD Al Falah Surabaya. Tidak 
seperti hari-hari sebelumnya, 

bertepatan dengan hari ke-23 
Ramadhan diadakan latihan shalat id 
berjamaah mulai siswa kelas I sampai 
dengan kelas IV. Sementara siswa kelas 
5 sampai kelas 6 pada malam harinya 
mengikuti kegiatan mabit di SMP Al 
Falah di Deltasari Sidoarjo. 

Acara dibuka oleh pembawa acara, 
ananda Muhammad Rafl y Atthariq siswa 
kelas IVC. Imam shalat oleh Ariq Al Khasyi 
kelas IVA. Suara lantang yang terdengar 
sedikit gemetar, menjadikan latihan 
shalat id pada pagi itu terlihat sangat 
khusyuk. Latihan shalat id berjamaah 
berlangsung pada pukul 07.15 WIB dan 
berakhir pada pukul 08.30 WIB. 

Bertindak sebagai khatib pada pagi 
itu ananda Muhammad Hernanda Satrio 
Makkah yang akrab dengan panggilan 
Satrio kelas IIIA. Khatib menyampaikan 
larangan bersikap tercela kepada kedua 
orang tua, memerintahkan untuk selalu 
berbuat taat, bersikap baik dan menjadi 
anak yang berbakti kepada kedua orang 
tua, sebagaimana tuntunan Al Quran 

tangan beliau berdua sambil berkata, 
”Ayah dan Ibu, Ihan banyak salah, mohon 
dimaafkan, Ihan janji tidak nakal lagi”. 

Dengan semangat dan kegembiraan 
yang luar biasa pagi itu seperti telah 
menghapus rasa haus dan lapar siswa-
siswi SD Al Falah yang masih berpuasa. 
Tidak hanya senang dengan ilmu baru 
yang mereka dapatkan, mereka juga 
juga menjalin keakraban antar siswa 
di tiap jenjang kelas. “Sungguh, bulan 
Ramadhan kali ini sangat membawa 
berkah jika kita selalu memperbaiki diri, 
terutama berbakti kepada kedua orang 
tua, karena tanpa mereka berdua niscaya 
surga Allah tidak akan bisa kita jemput,” 
kata Ustad Azhari. (Ni’mah)

tampak Najmi, Fariha, Yusuf dan Aqmal 
sudah mulai “kerasan”. Keistiqomahan 
menjalankan ibadah wajib maupun 
sunnah tetap mereka lakukan, walaupun 
ada keluhan dari mereka tentang 
airnya yang terlalu dingin. Kegiatan 
membagikan zakat fi trah kepada 
masyarakat sekitar juga mereka lakukan 
secara bersama-sama. Karakter yang 
ingin dibangun pada hari kedua ini 
adalah membuat mereka lebih percaya 
diri, lebih mandiri dan bertanggung 
jawab dalam melaksanakan tugas-tugas 
yang diamanahkan kepada mereka. 
Masih tetap dihari kedua, malam 
harinya anak-anak mendapatkan materi 
tentang Akhlaq anak Sholeh yang 
dibimbing oleh Ust. Lukman Hakim 
dari Lembaga Pendidikan Al Falah 
(LPF). Ust. Drs. Luqman Chakim, M.M. 
merupakan trainer dan motivator yang 

sudah berpengalaman. Seluruh peserta 
Pondok Ramadhan serta ustad-ustadzah 
larut dalam nuansa pembinaan yang 
dilakukan oleh Ust. Drs. Luqman Chakim, 
M.M. Mereka tersenyum, tertawa, 
bersedih dan menangis ketika materi-
materi yang disampaikan oleh Ust. 
Luqman yang sebagian besar adalah 
gambaran kehidupan yang menyentuh 
hati mereka. Ketika selesai pembinaan 
ada semangat baru yang terpancar 
dari wajah-wajah mereka. Semangat 
seorang anak muslim-muslimah 
yang berakhlaqul karimah dengan 
memegang teguh Al-Quran dan Al 
Hadis. 

Pada hari ketiga mereka lebih fokus 
untuk persiapan pulang. Kira-kira pukul 
08.00 WIB seluruh peserta pondok 
Ramadhan mengikuti acara penutupan. 
Lagi-lagi salah satu siswa dari SD Al 

“Hendaklah kamu berbuat baik kepada 
ayah ibumu dengan sebaik-baiknya, dan 
janganlah kamu membentak mereka 
dan mengatakan kepadanya dengan 
perkataan ah dan ucapkanlah kepada 
mereka dengan perkataan mulia” (Q.S  Al 
Isra’ :  23)

Setelah shalat id dilaksanakan 
dengan seksama, ustad Dahlan 
memberikan kesimpulan isi ceramah 
yang disampaikan khatib, yaitu sikap 
terpuji meminta maaf kepada kedua 
orangtua. Dengan didampingi ustadzah 
Mita yang berperan sebagai ibu, dan 
ustad Dahlan sebagai ayah, Ihan siswa 
kelas IVA mempraktikkan cara meminta 
maaf yang benar dengan mencium 

Falah Surabaya yaitu Fariha memberikan 
pesan dan kesan selama mengikuti 
Pondok Ramadhan se-Kecamatan 
Wonokromo ini. Dia berpesan kepada 
seluruh peserta Pondok Ramadhan 
untuk tetap teguh melaksanakan 
perintah Allah SWT dan menjauhi 
larangan Allah SWT serta selalu 
menghormati orangtua dan gurunya 
masing-masing. Sedangkan kesan yang 
dia utarakan bahwa dia sangat bangga 
memiliki teman-teman seperjuangan 
yang berbeda sekolah namun memiliki 
visi dan misi yang sama untuk 
memajukan Islam. Dengan berakhirnya 
acara penutupan maka berakhir 
pula kegiatan Pondok Ramadhan 
se-Kecamatan Wonokromo, semoga 
mereka mendapatkan pengalaman yang 
berharga untuk masa hidupnya. Amin. 
(Tohir) 

Bagai Menjemput Surga Allah

Posturnya yang padat berisi menjadi 
ciri khas siswa kelas Rahman ini. 
Kannaz, nama panggilannya, selalu 
riang saat bergaul dengan teman-

temannya. Ketika bel istirahat berbunyi, ia 
terlihat gembira sambil sesekali mencicipi 
makanan kesukaannya, ayam goreng. 
Senyumnya yang menwan membuat siapa saja 

gemas melihatnya. “Aku suka ayam goreng,” 
katanya  ceria.

Putra pertama dari 
dua bersaudara 

Ingin Jadi Dokter
yang Hafidz

pasangan Zuhad Irfan dengan Lova Rolly Lovita ini  memiliki hobi yang 
cukup populer di kancah olah raga di tanah air. Apakah  itu? Ya, main 
bola. Mungkin kelak ingin seperti Gonzales yang membawa nama harum 
bangsanya. Atau barangkali ingin seperti Zidane, pemain muslim Perancis 
yang terkenal seantero dunia.

 Meski hobi bermain sepak bola, siswa yang lahir di Bengkulu, 9 
Agustus 2008 ini ternyata tidak ingin menjadi pesepak bola profesional. 
Bahkan Kannaz punya cita-cita  yang luar biasa hebat. Apa cita-citanya? 
Menjadi seorang penghafal Alqur’an. 

“Saya ingin jadi dokter yang hafi dz,” tuturnya. Upaya  orang tua untuk 
mewujudkan impian Kannaz di antaranya adalah dengan menjadikan Al 
Falah sebagai sekolah untuk menimba ilmu. Al Falah dianggap sebagai 
tempat yang tepat dalam menimba ilmu yang banyak memberikan 
pengetahuan tentang agama juga pengetahuan umum. Tak heran 
jika orangtuanya berharap agar Kannaz belajar beragam ilmu yang 
bermanfaat di sekolah. “Alasan saya memilih sekolah Al Falah karena 
sekolah Islam, selain itu juga rekomendasi dari orang tua,” jelas sang ayah. 

“Mudah-mudahan Kannaz menjadi anak yang hafi dz dan 
mujahid yang salih,” harapnya. Amin. 

Pandai 
Berbahasa Inggris

Bahasa Inggris sebagai bahasa 
dunia, harus dipelajari sejak 
dini. Itulah yang menjadi 
tekad Dannisa Syifandriani. 

Perkembangan dunia bahasa Inggris 
yang semakin cepat harus dikuasai agar 
tidak ketinggalan zaman. Siswa kelahiran 
Surabaya, 13 Februari 2006 ini memang 
jago bahasa Inggris. Meski masih duduk 
di bangku TKB 1, siswa penggemar ayam 
goreng dan nasi rawon ini, kemampuan 
bahasa Inggrisnya patut diacungi jempol.

 Itu dibuktikan dengan sejumlah 
presatasi yang mengharumkan nama 
sekolah. Tentu saja, orang tua dan teman-
temannya juga ikut bangga dengan 
prestasi siswa yang hobby menanyi dan 
bermain peran tersebut. Diantaranya, juara 
harapan II tingkat TK Lomba Story Telling di 
Unair.”Untuk mengisi waktu senggang saya 

les bahasa Inggris, selain les vokal,” tuturnya.
Putri pertama pasangan Adrian Syahinur 

dengan Dini Estiawati ini selain pandai 
berbahasa Inggris juga senang membaca. 
Bagi siswa yang sering berwisata dengan 
orang tuanya ini, membaca adalah aktivitas 
yang sangat menyenangkan. Selain di 
perpustakaan sekolah, kegiatan membaca 
juga dilakukannya di toko buku. Fanni, 
biasa ia dipanggil gemar menghabiskan 
waktunya berburu buku-buku menarik 
di sejumlah toko buku bersama orang 
tuanya. 

Ketika ditanya tentang cita-citanya, 
siwa yang mengidolakan Nabi Muhammad, 
berkeinginan untuk menjadi seorang dokter 
gigi khusus anak. Untuk meraih cita-citanya 
kelak, Fanni akan terus belajar dan berdoa 
tanpa mengenal putus asa.”Berakit-rakit ke hulu 
berenang-renang ketepian,” begitu mottonya.
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Menjadi Contoh Baik

Barangkali dialah salah 
satu sosok yang patut 
jadi teladan bagi kawan-
kawannya. Ustadz dan 

ustadzah nya pun mengakui kalau 
Fadhli, siswa kelas VIA biasa dipanggil, 
memiliki prestasi akademis maupun 
nonakademis yang cukup bagus. 
Selain itu, dia termasuk siswa yang baik 
akhlaknya, sopan, dan rendah hati.

Tentu saja, kelayakan keteladanan 
siswa yang hobi olah raga ini tidak 
mungkin hadir dengan sendirinya. Ada 
kerja keras dan belajar tanpa mengenal 
putus asa. Peran orang tua dan sekolah 
juga sangat mendukung.

Melihat sang anak tumbuh 
kembang menjadi orang yang beriman 
dan berilmu pegetahuan sekaligus 
layak dicontoh,  pasti menjadi 
dambaan setiap orang tua. Itu juga 
menjadi harapan orang tua Fadhli. 
Orang tuanya pun tidak menampik 
jika sekolah Al Falah memang salah 
satu lembaga pendidikan formal yang 
memberikan metode edukasi integral 

bagi anak didiknya.
Tak heran jika Al Falah sebagai 

sekolah yang berbasis agama dan 
memilki kualifikasi keunggulan di 
mata masyarakat, menjadi salah 
satu daya tarik bagi banyak siswa 
untuk menimba ilmu di dalamnya. 
Setidaknya, begitulah juga yang 
diyakini orang tua Fadhli. “Supaya 
Ananda mendapatkan pendidikan 
formal tanpa mengesampingkan 
pendidikan agama sehingga 
menjadi anak yang saleh dan 
berguna bagi kemajuan Islam,” 
harap sang ayah     

Putra keempat dari pasangan 
H. Asadji, S.H. dengan Hj. Yamini 
ini bercita-cita ingin menjadi 
dokter. Untuk menunjang 
cita-citanya itu, siswa yang 
mengidolakan al-Khawarizmi dan 
paling suka pelajaran matematika, 

Bahasa Inggris, dan komputer ini tampaknya 
tidak senang berleha-leha, menghabiskan 
waktu tanpa kegiatan yang bermanfaat.“Saya 
ikut bimbingan belajar,” ujar siswa yang 
suka makanan pizza dan soto ini 
menjelaskan.

Sering Juara
Belajar dari kegagalan untuk meriah sukses, 

itulah motto hidup siswa kelahiran Jakarta, 
8 April 2000 ini. Meski masih duduk dikelas 
VI tapi prestasinya luar biasa, bisa di-bilang 

sebagai pelanggan juara. Menjadi siswa berprestasi tidak 
semudah yang dibayangkan. Perlu usaha keras tanpa 
lelah. Kadang harus korban waktu, bahkan materi. Berkat 
ketekunannya di bidang seni, siswa gemar makanan 
pizza, ikan teri, dan kepiting ini sering menyabet juara. 

Torehan juara tersebut di antaranya, juara 
harapan I menggambar dan mewarna di ITC 

Mega Grosir, juara mewarnai dan menggambar 
Paloma JSE tahun 2010, juara 1 menggambar 

dan mewarna Kitchen Set 2010, juara 
harapan 1 Tari Daerah tingkat SD di 

Metropolis Town Square Jakarta, juara 
2 Keyboard Paranada Concert 2011. 
“Saya memang hobi menggambar dan 
bermain musik,” ungkap siswa yang 
mengidolakan Nabi Muhammad dan Ir 

Soekarno. 
Ketika siswa yang tinggal di 

Jambangan Surabaya ini ditanya mengapa 
memilih Al Falah sebagai mitra menimba 

ilmu, dengan tegas dia menjawab, “Karena Al 

Falah memberikan pendidikan akhlak 
yang Islami.” Itu juga yang menjadi 
alasan sang ayah memasukkan 
putranya ke sekolah berbasis Islam itu. 
“Karena Al Falah adalah sekolah yang 
mengutamakan pendidikan akhlak di 
samping pendidikan formal. Semoga 
Nanda menjadi anak yang berakhlak 
Islami dan bersaing di eranya,” harap 
sang ayah. 

Di sela-sela kegiatannya yang 
makin banyak, putri pertama dari 
tiga bersaudara pasangan Singgih 
Pamungkas dengan Nenny Astuty 
ini menyempatkan diri untuk pergi 
ke toko buku. “Saya juga ikut les 
musik dan ikut berbagai kompetisi,” 
imbuhnya. Di lain waktu, siswa yang 
paling suka pelajaran IPA, matematika, 
musik, dan ketrampilan ini bersama 
keluarga untuk mengunjungi 
berbagai obyek wisata di Indonesia. 
”Ke Gunung Bromo atau Jatim Park,” 
jelas siswa yang bercita-cita ingin 
menjadi pramugari atau pilot ini.
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Ingin Jadi 
Penulis Andal

Andrea Hirata, penulis Indonesia yang 
namanya tidak asing lagi dalam 
blantika kesusastraan sungguh 
banyak memberi ispirasi bagi 

masyarakat. Tak terkecuali bagi siswa yang hobi 
membaca buku ini. Itok, biasa ia dipanggil, memang 
ingin menjadi seorang penulis layaknya JK Rowling 
dengan Harry Potter-nya atau Andrea Hirata dengan 
Laskar Pelanginya. “Saya ingi jadi penulis,” kata siswa 
yang lahir di Surabaya pada 25 juli 1997 ini.

Belakangan, marak sekali perusahaan 
penerbitan yang menerbitkan karya sastra  yang 
ditulis siswa umur belia. Ada Abdurrahman Faiz, 

penulis Puisi Guru Matahari, yang ketika menulis 
buku tersebut masih berumur 8 tahun. 

May Si Kupu Kupu, yang ditulis 
Dena, Let’s Bike Cookies 

dan Kado untuk 
Ummi 

Si
ap

a D
ia

 ?

Gemar 
   Jurnalistik

Kegagalan adalah kesuksesan yang 
tertunda, itulah kata mutiara yang 
terucap dari siswa yang kini duduk 
di kelas IX ini. Kata ini mengingatkan 

ketangguhan sosok Thomas Alva Edison, ilmuwan 
dunia yang sempat melakukan ratusan kali 
percobaan hanya untuk menguji satu penemuan. 
Pendek kata, untuk meraih prestasi memang tidak 

hanya satu kali jatuh namun bisa berkali-
kali. Tak terkecuali saat siswa yang lahir di Malang 
7 Oktober 14 tahun silam itu saat  mengikuti berbagai 
kompetisi seputar jurnalistik. 

Kegemarannya tentang fotografi dan blogging, mendorongnya untuk 
terus berlatih mengembangkan diri di dunia jurnalistik. “Saat senggang saya 
gemar hunting foto. Selain itu juga bermain gitar,” ujarnya. 

Beberapa waktu yang lalu, putra pertama dari tiga bersaudara pasangan 
Imansyah Sofyan Hadi dengan Fajar Triastuti ini  sempat menorehkan 
prestasi gemilang dengan menyabet juara sebagai Best Spirit Deteksi yang 
diadakan oleh media massa nasional Jawa Pos. Padahal, saat itu kompetisi 
diikuti oleh peserta dari berbagai kabupaten/kota di Indonesia, dengan 
berbagai pengalaman peserta yang tidak diragukan lagi. Alhamdulillah, 
dengan doa dan kerja keras serta dukungan dari berbagai pihak termasuk 
orang tua, guru, dan teman-teman, target juara telah diraih.  

 Meski Fabi, -demikian ia biasa dipanggil- memiliki bakat di 
bidang jurnalistik, siswa yang suka berwisata di berbagai tempat wisata di 
Indonesia ini tidak memungkiri jika cita-citanya kelak bukan di bidang yang 
digemarinya saat ini. ”Saya ingin menjadi geolog,” jelas siswa yang suka 
pelajaran biologi ini optimis.

Guna mencapai cita-citanya itu, Fabi tidak akan berdiam diri, namun 
selalu berusaha menempuhnya dengan giat belajar dan berdoa. “Satu 
langkah kecil untuk 1000 langkah ke depan,” begitu keyakinannya.

oleh Izzati,--yang semuanya 
adalah maha karya siswa 
sekolah. Hebat, dengan tingkat 
pola pikir yang masih ‘ranum’ siswa 
siswa itu mampu menghasilkan sebuah 
karya tulis yang tidak semua orang, terutama 
yang selevel dengan usianya, mampu melakukannya.

Menjadi penulis itu mudah, yang penting ada kemauan dan banyak 
membaca. Tanpa membaca sulit mengembangkan minat menulis. 
Untungnya, pusat informasi menjadi salah satu tempat favorit siswa 
penggemar makanan kornet ini. “Perpustakaan dan toko buku adalah 
tempat favoritku,” kata siswakelas IX-1. Perpustakaan di sekolah cukup 
banyak koleksinya sehingga tidak membuat bosan penggunannya. Ada 
sekitar 8000-an koleksi yang tersimpan di perustakaan SMP Al Falah. 

Tak heran jika siswa yang tinggal  di Nginden Intan Timur  III blok 
F4 no 25 ini bersemangat jika diajak  ke toko buku. Apalagi ragam buku 
baru selalu tersedia dan berisi informasi menarik. Harga tidak masalah 
yang penting ilmunya. Bagi siswa yang mengidolakan Rich Riordan ini, 
membaca adalah cara menuju kematangan intelektual. 

Bukan hanya itu, untuk mengasah bakat menulisnya, putra kedua dari 
pasangan Tanggan Suhardiman dengan Werdi Angesti ini  mengisi 

waktu luangnya dengan terus berlatih menulis terutama 
tentang cerita pendek ataupun cerita dengan durasi 

alur cukup panjang. 
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Percaya diri dengan MOS, 
Berprestasi dengan AMT

Ibarat seorang ibu yang sedang 
menantikan kehadiran bayinya, 
tentu perlu mempersiapkan 
kelahiran anaknya dengan 

sebaik-baiknya. Begitu juga dengan 
sebuah sekolah yang akan menyambut 
kedatangan siswa baru, supaya anak-
anak baru itu bisa masuk sekolah 
dengan gembira, optimis, tahu tentang 
apa yang harus dilakukan, tahu dan 
mau menjalankan proses belajar 
dan menerima kebijakan sekolah. 
Singkatnya siswa memiliki orientasi 
yang jelas tentang sekolah yang ia 
pilih. Untuk mencapai tujuan itu 
maka dilaksanakanlah Masa Orientasi 
Siswa (MOS). Tujuannya adalah untuk 
mengenalkan siswa baru dengan kondisi 
sekolah, setiap kegiatan yang ada di MOS 
diarahkan ke sana. Peran MOS sebagai 
pintu masuk di sebuah sekolah, maka 
MOS memiliki arti yang sangat penting. 
Mengingat langkan awal yang baik 
merupakan awal yang baik pula untuk 
kesuksesan di masa yang akan datang.

Namun sudah tidak zamannya lagi 
MOS dengan perpeloncoan yang masih 
kerap terjadi dari dulu sampai sekarang. 
MOS yang sejatinya menjadi momen 
baik untuk mengenal lebih dekat sekolah 
yang ditempati sebagai salah satu 
tempat mecari ilmu, jika dijadikan ajang 
ploncoan maka tentu akan menjadi ajang 
balas dendam bagi generasi selanjutnya.

Di hari pertama siswa siswi baru 
datang berpakaian biru putih dan tas 

dipunggung dengan muka yang cerah 
dan berseri. Rasa percaya diri sekaligus 
bangga menjadi murid SMP Al Falah 
tersirat di raut wajahnya. Keoptimisan 
dalam menjajaki hari baru dan dunia baru 
pun mereka kembangkan.  Selama 4 hari 
mereka menjalani masa orientasi dan 
selama itu pula mereka belajar wawasan 
wiyata mandala, keorganisasian, baris-
berbaris, tata tertib, dan keagamaan. 

Memang benar, hendaknya MOS 
benar-benar menjadi masa membentuk 
karakter individu yang terintegrasi sejalan 
dengan visi dan misi sekolah. Ini bisa 
dilakukan mulai dengan latihan dan 
penanaman sikap disiplin diri, tanggung 
jawab, mengenali potensi diri dan 
menemukan motivasi diri dalam belajar, 
melatih kepekaan agama dan sosial. Jenis 
kegiatannya bisa berfariasi sesuai dengan 
kebutuhan sekolah.

Contohnya, PBB (pendidikan Baris 
Berbaris) memiliki target bagaiman 
membentuk karakter siswa dan 
menanamkan sikap disiplin. Sehingga 
diharapkan setelah mengikutinya selama 
satu minggu, siswa akan terbiasa disiplin 
dalam penerapannya di kehidupan 
sehari-hari. Selain itu juga penamanan 
disiplin diri dilatih melalui ketetapan 
waktu. Pengenalan tata tertib sekolah 
untuk memberi gambaran yang jelas 
terhadap apa yang bisa dilakukan dan 
dikembangkan di sekolah dan apa yang 
mestinya dihindari. Di samping itu juga 
ditanamkan sikap tanggung jawab 

terhadap konsekwensi dari apa yang 
dilakukannya, maka kalau ada siswa yang 
melanggar kesepakatan diberi sanksi. 
Penjelasan tentang kurikulum sekolah 
juga harus dilakukan, agar siswa tahu apa 
yang harus dipelajari selama belajar di 
sekolah.

Sedangkan, untuk mengenal tentang 
keorganisasian, maka didatangkanlah 
pengurus OSIS dan Remas Al Falah. 
Dimana pengurus organisasi siswa 
tersebut akan menjelaskan gambaran 
detail mulai dari susunan organisasi, 
kiprahnya hingga prestasi yang telah 
diraihnya. 

Kiprah SMP

MOS yang ramah, hangat, mendidik, 
dan memberikan kesan positif. Ibarat 
slogan iklan sebuah parfum, “Kesan 
pertama begitu menggoda, selanjutnya 
terserah Anda.” 

Jum’at pagi acara MOS ditutup oleh 
ustadza Ana Christanti,M.Pd dengan 
demikian menandakan juga dimulainya 
AMT (Achievement Motivation Training). 
Selama dua hari pula lascar baru ini 
mengikuti kegiatan. Seperti yang 
kita ketahui sebelumnya, kegiatan 
satu ini didesain untuk membantu 
mengembangkan motif berprestasi bagi 
siswa baru. Motivasi untuk mendorong 
sesorang dari dalam dirinya sendiri yang 
membuatnya mencari kepuasan melalui 
usaha pencapaian yang bersifat prestatif.

A
lasan kami untuk memilih 
sekolah Al Falah, berlandaskan 
pada keinginan kami 
untuk memperkuat fondasi 

keislaman dan keimanan anak-anak. 
Fondasi atau dasar pendidikan agama 
Islam serta aqidah akhlak merupakan 
hal utama bagi kami. Kami ingin 
mempunyai anak-anak berwawasan 
keagamaan yang tinggi. Dengan 
pertimbangan seperti itu, kami akhirnya 
memutuskan untuk menyekolahkan 
kelima anak kami di Al Falah. Kami 
memang sangat  berharap anak-anak 
kami akan tumbuh dengan landasan 
yang kuat untuk kehidupannya di masa 
mendatang. Karena, memang tak dapat 
kita pungkiri bahwa perkembangan 
globalisasi juga membawa dampak lain 
yang belum tentu positif. Karena itu 
kami ingin memberikan benteng yang 
kuat untuk menghadapinya.

Untuk mensinergikan pembelajaran 
di sekolah dan di rumah kami berusaha 
untuk mendampingi anak-anak belajar. 
Selain itu juga dengan memberikan 
contoh yang baik. Contoh-contoh 
yang baik ini tidak hanya berkaitan 
dengan ibadah semata, lebih dari itu 
juga teladan terhadap nilai-nilai agama 
seperti kebersihan, berbagi, kejujuran, 

Membangun Keluarga 
Sakinah, Mawaddah, Warahmah

amanah, dan sebagainya. Hal lain yang 
tak kalah pentingnya adalah mengajari 
anak untuk istiqamah. Salah satunya 
istiqamah dalam belajar dan mengaji. 

Sementara itu, untuk   menanamkan 
kedisiplinan dan kemandirian, kami 
awali dengan hal-hal yang kecil 
yang mesti mereka kerjakan sendiri.  
Mereka kami arahkan mereka untuk 
mulai belajar tidak dilayani. Dengan 
begitu, kami berharap mereka 
dapat menjadi insan mandiri saat 
dewasa kelak. Kedisiplinan pun dapat 
kita latihkan ke anak dengan cara 
membiasakan mereka shalat tepat 
waktu. Hal tersebut merupakan wadah 
pelatihan manajemen waktu sekaligus 
pembiasaan ibadah anak.

Dalam mengembangkan 
kreativitas, minat dan bakat anak, kami 
memberikan ruang tak terbatas bagi 
mereka. Selama hal tersebut positif, 
kami berusaha untuk mendukung dan 
memberikan fasilitas plus sarana. Karena 
tanpa sarana dan fasilitas, minat dan 
bakat akan terbatasi geraknya. Kami 
pun tak segan-segan untuk mengajak 
mereka bertanggungjawab terhadap 
pilihannya tersebut.

Kegiatan kami masing-masing cukup 
padat, namun hal tersebut tidaklah 

menghalangi kami untuk berkumpul 
bersama.  Makan dan berkumpul 
bersama merupakan kegiatan favorit 
keluarga kami. Dalam kesempatan 
tersebut kami dapat berdiskusi tentang 
berbagai hal. Mengenai tempat dapat 
dilakukan dimana saja asal kami dapat 
bersama-sama. 

Hal yang terpenting bagi kami 
adalah membangun keluarga sakinah, 
mawaddah warahmah. Hal itu sesuai 
dengan motto keluarga  kami “Keluarga 
yang amanah mengemban ketentuan 
dan rezeki Allah SWT.” Semoga keluarga 
kami dapat menuai harapan tersebut. 
Amin

Bapak : H.M. Ilyas Sukri
Pekerjaan   : Developer
Ibu  : Vera Nizar
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Anak : Jane Kartika A
    (alumnus SD dan SMP Al Falah)
   M. Yunus Chalidana
    ( alumnus SD Al Falah) 
   Nabila Nadia Hanum 
    (alumnus SD Al Falah)
   M. Nadhief
    ( kelas VIC SD Al Falah )
   M. Alvinal Amira 
    ( kelas VA SD Al Falah)

Biodata Keluarga

Jen
de

la 
Ke

lua
rga
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Meningkatkan Motivasi 
Berprestasi dengan AMT  

Achivement  Motivation 
Training (AMT) kelas IX 
tahun ini bertempat 
di Sumberboto desa 

Mojoagung yang dilaksanakan 
tanggal 21 dan 22 Juli 2011. Lokasi ini 
merupakan lokasi baru yang dipilih oleh 
sekolah. Sebelumnya sekolah banyak 
menggunakan fasilitas di daerah Pacet. 
Untuk menyesuaikan dengan lokasi ini 
panitia telah melakukan orientasi lokasi, 
karena fasilitas yang cukup memadai 
terutama air, kamar mandi dan bumi 
perkemahan yang datar, akhirnya 
dipiihlan lokasi tersebut. 

Kemasan acara AMT tahun ini ada 
sedikit perbedaan yaitu : (1). Anggota 
kelompok peserta AMT merupakan 
gabungan antara siswa kelas RSBI 
dan Reguler dengan masing-masing 
kelompok kurang lebih 10 anggota. (2). 
Peserta AMT membuat produk berupa 
simbol kesuksesan dengan bahan dasar 
stik ice crem dan difasilitasi oleh sekolah 
berupa papan. 

Pelaksanaan kegiatan ini ternyata 
cukup berkesan. Sebelum berangkat ke 
Sumberboto, semua peserta bekerjasama 
dengan kelompoknya merancang 
simbol, menentukan bahan pendukung, 
memberikan argumen tentang alasan 
pemilihan simbol. Sisi positif yang dapat 
diambil yaitu saat mereka  mengerjakan 

ternyata ada beberapa anak yang 
teledor sehingga cat warna tercecer.  
Dengan arahan guru mereka mengakui 
kesalahannya dan membersihkan 
dengan rasa tanggungjawab. Hasil 
produk simbol itu ternyata diluar dugaan. 
Mereka membuatnya dengan rapi dan 
menceritakan alasannya dengan lugas 
dan tangkas. 

Tepat hari Kamis pukul 08.00 WIB 
kami rombongan AMT berangkat dilepas 
oleh Kepala Sekolah, Ana Cristanti, M.Pd. 
Dalam sambutannya beliau berpesan 
agar melalui AMT bisa lebih memotivasi 
diri untuk meraih kesuksesan di masa 
yang akan datang terutama sukses UNAS, 
jagalah diri disetiap aktivitas. Sampai di 
lokasi, rombongan sudah disambut oleh 
tim SHERPA dan kemudian dilakukan 
upacara penyerahan dari sekolah 
pada tim Sherpa. Setelah itu, peserta 
memasuki tenda masing-masing dan 
mereka bersiap-siap untuk mengikuti 
berbagai macam kegiatan. Untuk hari 
pertama mereka bermain Jembatan 
Birma, Rappeling, Cargo Net, Flying Fox 
(Meluncur), Titian Keseimbangan, Ping 
Pong Chaser, Tangki Bocor, Si Jagur, Free 
Balls, Great Mirror. Program ini dikemas 
sebagai media peningkatan motivasi 
berprestasi  dan pengembangan 
aspek-aspek yang berkaitan dengan 
perilaku dan sikap mental positif 

dalam menghadapi tantangan. Dalam 
aktifi tas ini masing-masing individu dan 
tim dituntut  mampu menyelesaikan 
tantangan berbagai macam permainan 
dan tantangan secara maksimal dalam 
batas waktu yang tersedia. Kerjasama 
antar teman dan saling memberikan 
motivasi dilakukan masing-masing 
kelompok. Mereka tidak lagi memandang 
kelas, mereka terlihat guyup. Tidak ada 
rasa sombong, tidak ada rasa malu untuk 
bertanya dan saling memberi motivasi 
untuk sukses bersama. 

Malam hari, siswa melakukan 
perjalanan malam sembari menikmati 
kuasa Allah Swt, dengan didampingi 
semua guru. Mereka menulis kelebihan 
dan kekurangan yang mereka miliki 
dan pada akhirnya mereka membuang 
dan membakar kekurangan itu pada api 
unggun, sebagai tanda bahwa mereka 
tidak akan menoleh lagi kebelakang, dan 
meratapi segala kekurangan. Mereka 
berikrar bahwa kekurangan itu akan 
dijadikan sebagai tonggak keberhasilan. 
Dini hari menjelang subuh mereka 
melaksanakan shalat tahajud dilanjutkan 
dengan shalat subuh, dan tausiah. 
Tausiah kali ini diberikan trainer nasional 
yakni ustad Lukman Hakim dari Jakarta. 
Di tausiah tersebut tidak ada yang 
mengantuk, padahal dihari sebelumnya 
mereka tidak berhenti beraktivitas. 

Pada hari kedua mereka melakukan 
perjalanan menuju pusat sumber air. 
Ternyata dari bata yang bertumpuk di 
pusat sumber itu keluarlah mata air 
yang sangat bening dan mampu untuk 
dimanfaatkan oleh penduduk sekitar, 
subhanallah. Dipagi hari ini semua 
peserta hanya diberi nasi putih oleh 
panitia, karena mereka akan memasak 
untuk dinikmati bersama kelompok, 
disamping diberikan penilaian. Semua 
kelompok bertanggung jawab dengan 
tugasnya masing-masing. Kegiatan ini 
diakhiri dengan fun game oleh Sherpa. 

Tepat pukul 10.00 WIB semua peserta 
berkemas-kemas, namun sebelumnya 
dilaksanakan upacara penutupan serta 
pengumuman pemenang meliputi 
pemenang  presentasi produk, 
kerjasama di kegiatan outbound yang 
menggunakan alat, pemenang memasak, 
pemenang fun game, juga pemenang 
untuk kelompok kreatif. Setelah itu shalat 
Jumat, goodbye Sumberboto.  (Wahyu)
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Kiprah SMP

Di AMT ini, mereka digali potensi-
potensi dirinya melalui game-game yang 
atrraktif dan menyenangkan. Menggali 
kemampuan leadership, kreatif, inovatif 
dan pemecah masalah adalah hal yang 
tidak terlalu sulit dengan melalui games. 
Dengan games, mereka tampak lebih 
rileks dan alami. Nampaknya tak menjadi 
halangan bagi laskar baru SMP Al Falah ini 
untuk meraih prestasi yang lebih optimis 
meski melewati tiap game dengan 
berpeluh dan stamina yang loyo. Karena 
kurang lebih ada 5 macam permainan 
yang harus mereka selesaikan, yang 
masing-masing permainan membutuhkan 
kemampuan kerjasama tim yang bagus 
dan tentu pula kesabarab dan rasa optimis 
akan keberhasilannya hingga tuntas. 
Walhasil, menjelang petang mereka 
hampir merampungkannya dan akhirnya 
ditutup dengan aksi fl ying egg, yang 
menjadi project akhir mereka selama 
berlatih team work building dengan 
teman-temannya.

Setelah seharian mengikuti permainan 
team work building, di sesi malam hari 
mereka mendapatkan refl eksi diri dari 
makna dan mafaat apa yang telah mereka 

kerjakan tadi di sesi sebelumnya (games). 
Materi “Menjadi Remaja Berprestasi 
Optimal’ akhirnya menutup acara materi 
AMT malam hari menjelang istirahat. 
Keesokan harinya acara ini ditutup oleh 
ustazd Jusa selaku wakasek kurikulum. 
(ichiro)

selanjutnya terserah Anda.” 
Jum’at pagi acara MOS ditutup oleh 

ustadza Ana Christanti,M.Pd dengan 
demikian menandakan juga dimulainya 
AMT (Achievement Motivation Training). 
Selama dua hari pula lascar baru ini 
mengikuti kegiatan. Seperti yang 
kita ketahui sebelumnya, kegiatan 
satu ini didesain untuk membantu 
mengembangkan motif berprestasi bagi 
siswa baru. Motivasi untuk mendorong 
sesorang dari dalam dirinya sendiri yang 
membuatnya mencari kepuasan melalui 
usaha pencapaian yang bersifat prestatif.

Di AMT ini, mereka digali potensi-
potensi dirinya melalui game-game yang 
atrraktif dan menyenangkan. Menggali 
kemampuan leadership, kreatif, inovatif dan 
pemecah masalah adalah hal yang tidak 
terlalu sulit dengan melalui games. Dengan 
games, mereka tampak lebih rileks dan 

alami. Nampaknya tak menjadi halangan 
bagi laskar baru SMP Al Falah ini untuk 
meraih prestasi yang lebih optimis meski 
melewati tiap game dengan berpeluh 
dan stamina yang loyo. Karena kurang 
lebih ada 5 macam permainan yang harus 
mereka selesaikan, yang masing-masing 
permainan membutuhkan kemampuan 
kerjasama tim yang bagus dan tentu 
pula kesabarab dan rasa optimis akan 
keberhasilannya hingga tuntas. Walhasil, 
menjelang petang mereka hampir 
merampungkannya dan akhirnya ditutup 
dengan aksi fl ying egg, yang menjadi 
project akhir mereka selama berlatih 
team work building dengan teman-
temannya.

Setelah seharian mengikuti 
permainan team work building, di 
sesi malam hari mereka mendapatkan 
refl eksi diri dari makna dan mafaat apa 
yang telah mereka kerjakan tadi di sesi 
sebelumnya (games). Materi “Menjadi 
Remaja Berprestasi Optimal’ akhirnya 
menutup acara materi AMT malam hari 
menjelang istirahat. Keesokan harinya 
acara ini ditutup oleh ustazd Jusa selaku 
wakasek kurikulum. (ichiro)

Sepintas terlihat sesuatu yang baru di SMP Al Falah Deltasari, 
Spelfa Corner namanya. Program ini terinspirasi setelah mendapat 
pengalaman dari sekolah luar negeri. Sekolah-sekolah di luar 
untuk melatih siswa-siswinya memberikan tempat khusus 

untuk menunjukkan ajang kreativitas berbahasa Inggris. Al Falah pun 
memodifi kasi menjadi Spelfa Corner. Yaitu sebuah panggung kecil untuk 
tampilan siswa berbahasa Inggris. Mereka yang naik dipanggung harus 
berbahasa Inggris. Bisa berpidato, drama, atau bernyanyi.

 Untuk suksesnya spelfa corner ini, OSIS melalui Sie Penggerak Bahasa 
mengatur jalannya kegiatan. Setiap kelas mendapatkan satu sampai dua 
kali tampilan untuk unjuk keberanian dan kemampuan bahasa Inggris. 
Mereka penuh semangat mencoba untuk tampil percaya diri, disaksikan 
oleh teman-temannya berkeliling di sekitar panggung. 

Acaranya menjadi menarik dan menghibur. Mereka belajar bahasa 
Inggris dengan santai dan suasana menyenangkan. Canda, tawa dan 
sorakan mewarnai pada setiap penaampilan dalam ajang spelfa corner 
tersebut. “Pikiran yang penat bisa terasa terhibur menyaksikan tampilan 
teman-teman,” ujar Fathurrahman Ketua Osis. 

Spelfa Corner, 
Ajang Peningkatan Trampil 
Bahasa Inggris 

Bukan hanya untuk hiburan, tetapi mereka 
belajar beraktualisasi seperti belajar menjadi MC 
dalam bahasa Inggris, olah vokal, dan main musik. 
Setiap tampilan kelas harus ada yang memandu 
acara dengan bahasa Inggris. Di situlah peran 
menjadi pembawa acara menjadi penting dan 
acara menjadi lebih hidup serta meriah. 

 Mereka menyanyikan lagu-lagu berbahasa 
Inggris dengan lancar dan fasih. Alunan musik 
yang mengikutipun menjadi ajang kemampuan 
bermusik tersendiri. Siswa yang memiliki 
kemampuan main gitar dan drum  bisa tampil 
all out. Tentu Spelfa corner ini dibuka hanya saat 
pembelajaran tidak efektif, misalnya setelah ujian 
atau disela-sela peringatan hari besar. (Indarto) 
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Keliling Kampung
Sambut Ramadhan

Ramadhan bagi kaum 
muslimin adalah bulan yang 
hebat, selain menjadi waktu 
turunnya Al Quran, juga 

banyak berkah di dalamnya, termasuk 
ampunan dan pembebasan dari api 
neraka. Amal kebaikan dilipatgandakan 
dan doa-doa mudah dikabulkan. Yang 
lain menyatakan sebagai bulan latihan 
(training center) untuk menempa diri, 
berkontemplasi menjadi manusia yang 
bertakwa. Tak heran jika umat muslim 
menyambutnya dengan rasa syukur, 
senang dan penuh suka cita. “Marhaban 
Ya ramadhan,” begitu sapaan yang 
mudah ditemui baik di masjid, surau 
maupun institusi umum.  

Di berbagai tempat pawai 
menyambut Ramadhan biasanya 
dilakukan oleh berbagai instansi baik 
swasta maupun negeri. Tak hanya 
parade mereka juga menggelar aksi 
teaterikal untuk menyerukan masyarakat 
agar bersiap memasuki bulan puasa 
dengan penuh keikhlasan serta 
menghindari godaan.

Itulah yang menjadi salah satu 
tema kegiatan menyambut ramadhan 
yang dilakukan  SMP Al Falah Deltasari. 
Selain memeriahkan bulan Ramadhan, 
kegiatan ini untuk mensyiarkan Islam. 
Para siswa berkeliling ke sudut-sudut 
kampung. Beragam atraksi yang 
ditampilkan, cukup menarik perhatian 
warga yang menonton. Siswa dan guru 
selain berkeliling dengan berbagai 
poster juga ada sepeda hias, kereta 
kelinci dan hadrah menggunakan 
berbagai alat musik tradisonal yang 
diarak dengan menggunakan mobil. 
Di sepanjang jalan, beragam orasi 
dari ustadz terus ditabuh untuk 
mengingatkan warga bahwa bulan 
suci telah menjelang. Selain itu sebagai 
ajakan agar umat muslim menegakkan 
ajaran, antara lain berpuasa yang 
merupakan bagian rukun Islam.

Pada acara itu, para siswa juga 
membagikan jadwal berbuka dan sahur 
kepada para pengguna jalan. Juga ada 

yang membagikan sarung, songkok dan 
tasbih. Acara tahunan ini tidak disia-
siakan masyarakat sekitar untuk melihat 
dengan memadati rute jalan yang 
akan dilewati rombongan. “Kegiatan 
ini adalah untuk membangkitkan 
semangat siswa agar memiliki ghirah 
atau semangat dalam menjalankan 
amal kebaikan di bulan Ramadhan,” kata 
seorang ustadz yang menjelaskan tujuan 
kegiatan itu 

Memang, Ramadhan ibarat mutiara 
berharga  yang sangat disayangkan 
jika hanya dilalui dengan aneka ibadah 
yang umum seperti bulan-bulan selain 
Ramadhan. Kewajiban puasa sudah 
menjadi tradisi orang-orang terdahulu 
(para nabi dan utusan). Sedangkan 
tujuan akhir (al-Ghoyah), Allah Swt 
memerintahkan puasa agar meraih 
derajat paling tinggi (taqwa) (Q.S Al 
Baqarah:183).

Para salafush-shalih selalu memohon 
kepada Allah agar diberikan karunia 
bulan Ramadan, dan berdoa agar Allah 
menerima amal mereka. Bila telah masuk 

awal Ramadhan, mereka berdoa kepada 
Allah, ”Allahu akbar, allahuma ahillahu 
alaina bil amni wal iman was salamah 
wal islam wat taufi k lima tuhibbuhu wa 
tardha.” Artinya, ya Allah, karuniakan 
kepada kami pada bulan ini keamanan, 
keimanan, keselamatan, dan keislaman 
dan berikan kepada kami taufi k agar 
mampu melakukan amalan yang Engkau 
cintai dan ridhai.

Ramadhan yang dinanti-nanti 
akhirnya datang juga. Bulan yang 
dirindukan oleh orang-orang 
yang beriman ini hadir dan patut 
disambut dengan penuh bahagia. 
Kuatkan tekad untuk mengisi 
waktu-waktu Ramadhan dengan 
ketaatan. Isi Ramadhan dengan 
membuka lembaran baru yang bersih, 
bukan dengan menyulut petasan 
di kampong-kampung. Semoga 
kita menjadi hamba-Nya yang 
kembali kepada fi trah (suci hati dan 
perbuatan). (Abdillah)

Catatan Pengalaman Belajar 
di Kampung Inggris
Seribu langkah pun yang 

ditempuh pasti dimulai dari 
langkah pertama. Langkah 
maju untuk menjadi lebih 

baik, pasti diawali dari langkah kecil 
dalam kebaikan. Begitulah kira-kira 
gambaran yang dilakukan Lembaga 
Pendidikan Al Falah untuk menuju RSBI 
(Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional).  
Berbagai program untuk meningkat 
kemampuan berbahasa Inggris para 
guru dibuat. Bermula dari program guru 
belajar dengan sesama teman guru 
bahasa Inggris, menyelenggarakan 
berbagai kursus singkat di sekolah 
dengan berbagai lembaga kursus 
baik lokal maupun internasional yang 
pengajarnya orang Jawa hingga orang 
Amerika. Semuanya dilakukan. Yang 
tidak kalah menantang adalah belajar 
bahasa Inggris di Kampung Inggris, Pare 
Kediri. 

Dalam pikiran kami ketika mendapat 
tugas belajar di Kampung Inggris, semua 
orang sekampung “ngomong Inggris”. 
Ternyata pikiran itu tidak benar 100%, 
yang benar kampung kursus bahasa 
Inggris yang tidak kampungan.  Setiap 
jalan, gang, semua ramai dengan rumah-

rumah penduduk berspanduk tempat 
kursus bahasa Inggris. Setiap pagi, 
sore, hingga malam sepintas terdengar 
ungkapan kata kurang jelas. Itu suara 
pelajar yang sedang mengucapkan 
ungkapan-ungkapan bahasa Inggris 
yang diulang-ulang. Mereka ada yang 
di kamar, ruang tamu,  teras, halaman 
rumah hingga jalan-jalan. Semua serius 
mengikuti materi bahasa Inggris yang 
diajarkan  oleh instrukturnya. 

Kami merasakan suasana desa 
yang ramai dengan kehidupan pelajar. 
Mereka hilir mudik menenteng buku, 
kamus, dan tas serta mengulang-ulang 
ungkapan bahasa Inggris.  Mereka 
yang belajar di sini adalah pelajar 
dari berbagai kota hingga luar pulau. 
Jika mereka belajar bahasa Inggris 
dengan semangat, kami yang sudah 
bapak-bapak atau ibu-ibu menjadi ikut 
semangat juga. “I give you a red card, you 
give me a red card, she gives him a red 
card, he gives her a red card, we give them 
a red card, they give us a red car,” ujar 
Ustadz Yatno dengan penuh semangat 
menirukan Mam Atun. Begitu terus 
ungkapan kata-kata sederhana diulang-
ulang hingga lancar di luar kepala.

Dalam program  ini Lembaga 
Pendidikan Al Falah (LPF) mengirim 
10 orang guru dari jenjang PG-TK, SD, 
dan SMP.   Selama dua pekan mereka 
belajar secara intensif. Asyik juga rasanya 
seperti mahasiswa  lagi, meski harus 
meninggalkan keluarga. Tidurnya ngekos 
dan makannya bisa “wisata kuliner”, 
karena tidak sempat memasak dan 
warung-warung nasi banyak bertebaran 
dengan harga anak kos. Jadwal kursus 
cukup padat, mulai pagi hingga 
menjelang magrib. Malam harinya kami 
mengerjakan tugas menerjemahkan 
maupun membuat kalimat positive, 
negative, interrogative, hingga passive 
voice.  

Semua upaya tersebut merupakan 
bentuk komitmen sekolah untuk terus 
memacu penguasaan bahasa asing. 
Sekaligus, hal itu menjadi wujud  
kesungguhan  sekolah dan para guru 
dalam menghadapi kompetisi mutu 
pendidikan dengan dunia internasional. 
Program-program kerja sama dengan 
sekolah luar negeri juga dijalin, seperti 
Malaysia, Singapura, China, dan 
Australia. (Indarto)
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Banyak cara yang 
dilakukan untuk 
menyambut bulan 
ramadhan. Salah 

satunya dengan menggelar acara 
lomba.  Memang bukan saat ini 
saja, tapi sudah menjadi tradisi dari 
tahun ke tahun. Pagi itu, hingga 
menjelang siang hari, halaman SMP 
Al Falah sangat semarak. Hampir 
semua kelas all out menunjukkan 
kebolehannya. Bagai pasukan 
yang siap tempur, para siswa 
antusias meramaikan lomba demi 
lomba. Bagi mereka, yang penting 
semangat, kalah atau menang 
urusan belakangan. Ada yang 
mnegikuti lomba Tartil, dongeng, 
halaqah, kaligrafi , adzan, Pildarem, 
maupun kotak infak. 

Acara yang diselenggarakan 
tanggal 22 Agustus yang 
bertujuan untuk menyambut 
bulan ramadhan itu, memang 
tidak sekedar tampilan kreasi pada 
umumnya.  Acaranya  diskema 
sedemikian rupa agar siswa 
menyambut bulan ramadhan 
penuh  suka cita. Selain itu, 
kegiatan tersebut memang sengaja 
digelar untuk membangkitkan 
semangat generasi muda 
yang Islami dan Qur’ani dalam 
menyongsong masa depan bangsa 
yang lebih baik.

 Program di jenjang SMP 
cukup atraktif dalam menggelar 
lomba dengan kemasan menarik. 
Beberapa lomba yang sedikit 
berbeda sengaja memberi 
sentuhan baru. Tentu saja, kegiatan 
yang melelahkan dan menguras 
energi memang sengaja tidak 
diadakan dan hanya difokuskan 
pada lomba yang mengandung 
seni keislaman seperti Tartil, 
dongeng, halaqah, kaligrafi , adzan, 
Pildarem, maupun kotak infak.

Ada Lomba 
Menyambut Ramadhan

Tidak menyangka sambutan siswa 
begitu antusias terhadap kegiatan 
ini, apalagi persiapan lomba ini 
begitu mepet. “Insya-Allah kegiatan 
serupa akan kita teruskan pada bulan 
Ramadhan yang akan datang,”ujar 
salah seorang ustadz. Salah satu 
lomba yang cukup menarik adalah 
menghias kotak infak. Lomba yang 
diikuti oleh semua kelas itu cukup 
menyita perhatian. 

Dengan diformat berbagai 
bentuk, kotak infak tidak lagi 
monoton tapi lebih memberi nuansa 
seni. Ada juga yang berbentuk 
pesawat, rumah, maupun masjid, 
Lomba ini juga mendidik komunitas 
sekolah agar gemar menyisihkan 
sebagaian hartanya di jalan Allah. 
Dengan kesediaan mengeluarkan 
zakat, memberikan infak dan 
shadaqah menurut �ukurannya, 
semoga semoga �akan memudahkan 
perjalanan menuju Allah SWT, sebagai 
hamba yang beruntung dunia dan 
akhirat.

Selain itu lomba pildaream atau 
pemiliham dai remaja juga tak kalah 
menarik. Dari sekian jenis lomba 
yang digelar, nampaknya yang paling 
banyak mendapat sambutan hangat 
adalah lomba ini. Meski pesertanya 
terbatas, namun kualitas peserta tak 
jauh beda dengan yang ada di TV. Bisa 
dikatakan lumayanlah untuk ukuran 
pemula.

Karena diadakan di sepanjang 
koridor sekolah yang cukup 
luas, semua siswa tumplek blek 
memberi dukungan kepada teman 
sekelasnya. Mereka saling dukung 
kelasnya masing masing. Semangat 
kebersamaan dan nampak dalam 
lomba itu. Materi perlombaan lebih 
focus pada pengetahuan agama 
mengingat momennnya yang 
bertepatan dengan bulan Ramadhan.  
(Abdillah)

Sambut  Ramadhan, 
Serukan Amal Kebajikan
Dulu Rasulullah SAW kala 

menjelang Ramadan 
tiba selalu berpidato di 
tengah-tengah umat. 

Selain memerintah shaum, Rasulullah 
selalu memberikan beberapa nasihat 
dan pesan-pesan. Beliau mengajak serta 
mengingatkan umatnya akan datangnya 
bulan suci Ramadan yang penuh berkah 
dan berlipatgandanya pahala. Motivasi 
ini menjadikan inspirasi tersendiri bagi 
orang-orang beriman untuk menyambut 
Ramadan dengan persiapan yang luar 
biasa.

Pawai Ramadan 1432 H.  itu terasa 
lebih meriah dan khidmat, karena 
dibuka dan diberangkatkan langsung 
oleh Drs. Sodikin, M.Pd. selaku Direktur 
Sekolah Lembaga Pendidikan Al Falah 
Surabaya. Sebagai simbol dimulainya 
pawai, Direktur Sekolah melepas balon 
udara “Marhaban ya Ramadan” dengan 
pekik takbir, Allaahu Akbar!  Kemudian 
Remasfa (Remaja Masjid SMP Al Falah) 
OSIS beserta seluruh siswa, guru dan 
karyawan pawai keliling kampung 
Kureksari. Sambil berjalan santai seluruh 
siswa mengikuti kegiatan dengan suka 
cita. Mereka menyerukan ajakan untuk 
berpuasa dan meningkatkan ibadah 
di bulan suci Ramadan. Dengan irikan 
musik patrol, menjadi hiburan tersendiri 
bagi peserta dan warga kampung yang 
dilalui. Mereka berbodong-bondong, 
baik anak-anak, tua-muda, ibu-ibu dan 
bapak-bapak berderet di teras-teras 
rumah menyaksikan pawai. 

Dengan suara lantang Ustadz Zuhri 
di atas mobil pick up membacakan 
khutbah Rasulullah menjelang 
Ramadan. “Wahai manusia! Sungguh 
telah datang pada kalian bulan Allah 
dengan membawa berkah rahmat dan 
maghfi rah. Bulan yang paling mulia 
disisi Allah. Hari-harinya adalah hari-hari 
yang paling utama. Malam-malamnya 
adalah malam-malam yang paling 
utama. Jam demi jamnya adalah jam-
jam yang paling utama.”

Pawai menyambut Ramadan perlu 
dimaknai sebagai wadah dakwah syiar 
Islam di tengah-tengah masyarakat 
umum. Ucapan takbir dan salawat 
mengiringi jalannya pawai. Peserta juga 
membawa spanduk dan poster-poster 
ajakan puasa untuk meningkatkan 
ibadah kepada Allah SWT. Semakin 
terasa maknanya ketika poster-poster 
ini dibaca warga. Karena mereka 
diingatkan akan datangnya Ramadan. 
Misalnya “Ramadan Bulan Ampunan 
Dosa”, ”Ramadan Bulan Obral Pahala”, 
“Ramadan Datang, Ayo Segera Tobat!”, 
“Ramadan Datang, Maksiat Hilang”, 
“Ramadan Bulan Kemenangan Islam”, 
dan sebagainya.

  Peserta dibagi dalam beberapa 
tugas aksi dan penampilan. Ada yang 
menampilkan sepeda hias, parade 
bendera Al Falah, seragam busana 
muslim, dan kelompok hadrah. Warga 
terlihat menyambut pawai ini dengan 
wajah senyum terimakasih. Karena 
peserta juga memberikan bingkisan 
sederhana untuk menyambut Ramadan. 
Ada yang berupa kurma, peralatan 
ibadah sarung, kopiah, tasbih, dan 
jadwal imsakiyah.

Itulah bentuk pembelajaran 
langsung dan kontekstual. Siswa 
diajari untuk berbagi dan berdakwah 
sebagai wujud amal saleh menjelang 
Ramadan. Amal yang baik itu akan 
membawa dampak perilaku ma’ruf di 
tengah-tengah masyarakat.  Harapannya 
Ramadan 1432 H. benar-benar menjadi 
Ramadan yang bermakna dan lahir 
sosok-sosok muttaqin. Sebagaimana 
disampaikan oleh Ustadzah Ita selaku 
Waka Kesiswaan, “Tujuan dari pawai 
Ramadan ini selain syiar Islam, kita 
mengajari siswa untuk mengajak 
dan menghimbau masyarakat 
mempersiapkan diri menyambut 
Ramadhan.” 

Wujud kegembiraan siswa dan 
guru SMP Al Falah dalam meyambut 
Ramadan. Semoga  menjadi amal 
saleh yang dapat menyelamatkan diri 
dari  perbuatan yang haram. Perlu 
kita renungkan pertanyaan Imam 
Ali KW kepada Rasulullah menjelang 
Ramadhan, “Aku berdiri dan berkata, 
Ya Rasulullah, apa amal yang paling 
utama di bulan ini?” Jawab Nabi, “Ya 
Abal Hasan, amal yang paling utama di 
bulan ini adalah menjaga diri dari apa 
yang diharamkan Allah.” (Indarto)
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Kebahagian puasa 
Ramadhan sangat 
dirasakan oleh orang-
orang beriman. 

Kebahagian yang pertama terletak pada 
saat berbuka puasa dan kebahagian 
kedua saat berjumpa dengan Allah SWT 
di surga kelak. 

 Lembaga Pendidikan Al Falah 
(LPF)  mengadakan acara buka puasa 
bersama, tentu bukan sekadar berbuka. 
Lebih dari itu, ada nilai mulia. Di 
antaranya sebagai wadah silaturahim 
dan evaluasi peningkatan hafalan Al 
Quran. Sebagaimana yang disampaikan 
oleh Direktur Ustadz Drs. Sodikin, M.Pd. 
ketika mengawali acara buka puasa.  
“Momen buka puasa ini untuk menjalin 
silaturahim antar guru, karyawan di 
seluruh jenjang pendidikan dari PG-SMP 
dan juga sebagai evaluasi hafalan Al 
Quran kita,” ujarnya.

Kalau kita membaca pesan 
Rasulullah menjelang Ramadhan 
tentu tujuan LPF ini sangat pas dan 
mulia. Sebagaimana sabda beliau yang 
patut kita renungkan ,“Barangsiapa di 
bulan ini membaca satu ayat Al-Quran, 
ganjarannya sama seperti mengkhatam 
Al-Quran pada bulan-bulan yang lain”. 
“Barangsiapa memberikan makanan 
kepada seseorang untuk berbuka 
puasa, yang demikian itu merupakan 
pengampunan bagi dosanya dan 
kemerdekaan dirinya dari neraka. 
Orang yang memberikan makanan itu 
memperoleh pahala seperti orang yang 
berpuasa tanpa sedikitpun berkurang.” 
(HR. Ibnu Huzaimah). 

Motivasi penting acara ini adalah 
untuk selalu meningkatkan kompetensi 
guru dalam hal baca dan  hafalan Al 
Quran. Bacaan dan hafalan ini selalu 
dijaga sebagai bentuk komitmen dan 
tanggung jawab pendidik sekaligus da’i.  
Menjadi hal yang biasa di lingkungan 
Al Falah bahwa guru selama bulan 
Ramadhan khatam sekali, bahkan ada 
yang lebih dari 4 kali. Seperti guru Al 
Quran yang sudah hafi dz atau hafal 30 

Memetik Hikmah
Buka Puasa Bersama 

juz ustad Ulum dan ustad Jantra. Acara 
terus dilanjutkan dengan kegiatan 
halaqah hafalan Al Quran yang dipandu 
oleh tim Guru Al Quran ditiap jenjang. 

Sebagaimana halnya buka puasa, 
sambil menunggu adzan maghrib ada 
tausiyah Ramadhan yang disampaikan 
Ustad Khusnul Aqib, sekretaris Yayasan 
Masjid Al Falah. Dalam taushiyahnya 
disampaikan tentang pentingnya 
menggapai malam lalialatul qadar, 
dengan menghidupkan malam 
ramadhan di 10 hari terakhir. “Adalah 
Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, apabila 
sudah masuk sepuluh, maksudnya 

sepuluh hari terakhir Ramadhan, beliau 
mengencangkan ikat pinggangnya, 
menghidupkan malamnya, dan 
membangunkan keluarganya.” (Muttafaq 
‘Alaih)

Undangan yang hadir selain 
guru dan karyawan LPF adalah Ketua 
Yayasan Masjid Al Falah, Kapolsek 
Waru, Ketua Komite Sekolah, Ketua 
RT/RW, dan beberapa  tokoh masyarakat.  
Diharapakan dengan kehadiran undangan 
itu suasana silaturahim, kedekatan jalinan 
kerjasama antarpihak, termasuk dengan 
aparat dan tokoh masyarakat semakin 
meningkat (Indarto).

Bulan Ramadhan kembali 
menyapa. Saatnya 
menggunakan kesempatan 
emas ini untuk meningkatkan 

ibadah. Menghidupkan bulan 
Ramadhan dengan berbagai amalan 
yang menjanjikan ganjaran berlipat di 
sisi Allah SWT. Itulah yang ingin dicapai 
oleh siswa-siswi SMP Al Falah Deltasari. 
Seperti tahun-tahun sebelumnya, 
kegiatan Ramadhan yang penuh hikmat 
dilaksanakan di jenjang SMP. Untuk 
tahun ini, pelaksanaannya diadakan 
mulai 15 -19 Agustus 2011. 

Berbagai acara menarik dikemas 
panitia untuk menyemarakkan 
suasana. Dengan diadakannya pondok 
Ramadan, diharapkan para siswa bisa 
meningkatkan pemahaman mereka 
terhadap agama Islam. Ini sebagai 
wadah kegiatan yang mengarah, 
membimbing pada peningkatan  
ketaqwaan kepada Allah SWT. 

Dalam kegiatan tersebut terlihat 
antusiasme siswa sangat besar 
menyambut momen ini. Ramadhan 
adalah waktu yang harus dimanfaatkan 
dengan banyak melakukan ibadah. 
Memang tidak ada bulan ajaib seperti 
bulan Ramadhan yang mampu 
membuat dunia seolah terbalik. Banyak 
orang yang masih senang berkutat 
dalam kubang dosa dan kedurhakaan, 

Menempa Diri
dengan Pondok Ramadhan

namun dengan ajaib pula perlahan 
lenyap saat bulan Ramadhan menyapa. 
Sebelum Ramadhan tidak pernah 
tahajjud, ketika Ramadhan hampir tiap 
hari bangun malam. Semula berperangai 
jahat, bengis, dan ketus, berubah ramah 
dan menyenangkan saat Ramadhan. Ini 
adalah perubahan fantastis yang umum 
terjadi dikalangan muslimin.

Sebagaimana pada tahun 
sebelumnya, kegiatan Pondok 
Ramadhan di jenjang SMP ini dibagi 
menjadi tiga sesi. Kelas satu diadakan 
pada tanggal 15. Kelas 2 diadakan 
pada tanggal 19, sementara kelas 3 
Pondok Ramadhan berlangung pada 
tanggal 18 Agustus.  Dengan mengajak 
siswa menginap di sekolah, siswa 
seakan merasakan betul kehidupan 
didunia pondok sebenarnya. Jika 
sebelumnya diantara mereka sebatas 
membayangkan saja, di bulan puasa bisa 
belajar secara langsung

Dalam kegiatan Pondok Ramadhan 
banyak sekali aktivitas keagamaan yang  
dilalui oleh siswa. Kegiatan tersebut 
difokuskan pada pemantapan ubudiyah, 
bukan hanya itu, aktivitas semacam 
training mentalitas untuk menambah 
wawasan juga diadakan atas kerajasama 
sekolah dengan pihak ketiga. 

Pondok Ramadhan kali ini menjadi 
kegiatan yang menyenangkan dan 

bermanfaat setelah kegiatan sekolah. 
Banyak hal yang didapat para siswa 
sejak mereka menjalani Pondok 
Ramadhan. Salah satunya adalah Nabil 
Reza, siswa kelas 9.1. Meskipun sudah 
sering menjalani kegiatan seperti 
ini sebelumnya, namun ia mengaku 
menemukan suasana berbeda ketika 
menjalaninya di Pondok Ramadhan 
di Al Falah. “Saya lebih bersemangat 
untuk beribadah. Selain itu, seru 
bisa kumpul sama teman-teman,” 
ungkapnya.

Menginjak malam hari selepas 
jama’ah tarawih, kegiatan Pondok 
Ramadhan diisi dengan bina 
metal oleh ustadz. Siraman rohani 
dan tausiyah yang disampaikan 
semakin memberi warna sakral pada 
malam hari itu, sekaligus menjadi 
penyejuk jiwa para peserta. Selain 
memperkaya pengetahuan tentang 
ilmu agama, kegiatan ini diharapkan 
dapat meningkatkan ketakwaan 
kepada Allah SWT serta membentuk 
moral dan akhlak yang mulia. 
Begitu pentingnya kegiatan Pondok 
Ramadhan ini, pemerintah melalui 
Departemen Pendidikan Nasional di 
sejumlah wilayah kota/kabupaten 
mewajibkan sekolah melaksanakan 
kegiatan tersebut. (Abdillah)
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Menjelang akhir Ramadhan Remasfa dan  Osis 
SMP Al Falah selalu berbagi kebahagian 
dengan warga sekitar sekolah. Ada abang 
becak, tukang tambal ban, tukang sampah, 

para janda tua dan mereka yang kurang mampu. 
Kebiasaan berbuat baik dengan cara berbagi mengajari 

siswa untuk lebih peduli dengan lingkungan sekitar. Semua 
siswa mengumpulkan sembako seperti beras, minyak gorek, 
gula, kopi, mie instan, dan lain-lain.  Sembako dikemas 
dalam tas plastik. Pada hari terakhir masuk sekolah seluruh 
siswa dengan penuh antusias menyambut warga yang 
berbondong-bondong datang ke sekolah. 

Sebelum sembako dibagikan mereka berkumpul untuk 
mendengarkan kata sambutan panitia dan ketua RT. Harapan 
sekolah adalah mendidik siswa agar bertambah iman 
dan ketakwaan, melatih sisi kesalehan sosial, kepedulian 
terhadap lingkungan sekitar, menanamkan pentingnya 
berinfaq dan sedekah. Seperti  yang disampaikan oleh Ustd. 
Sholeh.  “Kita mendidik dan mengajar siswa secara praktis 
untuk mengamalkan ajaran Rasulullah SAW dalam sabdanya, 
“Sesungguhnya Allah SWT itu Maha Memberi, Ia mencintai 
kedermawanan serta akhlak yang mulia, Ia membenci 
akhlak yang buruk.”

Suka Berbagi Kebahagiaan
“Sesungguhnya Allah Ta’ala itu Maha Memberi, Ia mencintai kedermawanan 

serta akhlak yang mulia, Ia membenci akhlak yang buruk.” (HR. Al Baihaqi)

Seluruh siswa turut membantu  kegiatan 
ini. Mereka dibagi sesuai kelasnya. Ada yang 
menyambut di depan pintu masuk, membagi 
sembako, membawakannya, dan lain-lain. 
Setiap kelas sudah ada daftar nomor sembako 
yang akan dibagikan. Warga yang datang 
tinggal menukarkan kupon yang sudah 
dibagikan sebelumnya. Sebelum sampai di 
tempat pembagian sembako para siswa sudah 
menjemput warga yang datang dari depan 
pintu gerbang. Dengan ramah siswa mencium 
tangan para nenek dan menuntunnya. “Permisi 
Nek mana kuponnya? Mari saya bantu untuk 
menukarkan, di sini tempatnya. Sudah, Nek, 
saya bantu bawakan,” ujar Rania.

Dengan kebiasaan bersikap dermawan 
yang dibarengi dengan akhlak mulia 
merupakan bagian modal dalam pelaksanaan  
pendidikan karakter. Sehingga, siswa menjadi 
saleh-salehah yang siap menjadi generasi 
masa depan dengan penuh kepedulian dan 
keramahan. (Indarto)
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Sang Juara

Bulan Pebruari-Juli 2011, 
merupakan momen 
penuh pretasi yang diraih 
pendidik KB-TK Al Falah. 

Berbagai pretasi baik tingkat regional 
dan nasional berhasil diraih. Dimulai 
di bulan Pebruari, pada ajang lomba 
tingkat Jawa timur yang bertajuk 
“Teacher Award”  yang diadakan di kota 
Malang, Siti Fauziah, S.Pd, kepala KB-TK 
Al Falah berhasil menjadi juara favorit 
pada lomba tersebut. Kegiatan lomba 
yang meliputi lomba membuat peraga 
edukatif, presentasi, karya tulis, diskusi, 
micro teaching dan pengumpulan porto 
folio. Lomba tersebut diikuti oleh 33 
perwakilan kota se-Jawa Timur. Masing-
masing peserta adalah para Kepala 
Sekolah Kelompok Bermain di kota 
masing-masing. Selama 3 hari setiap 
peserta berlomba untuk menunjukkan 
kemampuan mereka masing-masing. 
Acara tersebut diselenggarakan oleh 
Himpunan Pendidik Anak Usia Dini 
(HIMPAUDI) Jawa Timur. 

Pada Bulan April, 2 orang perwakilan 
dari KB-TK Al Falah, yaitu ustadzah 
Sahada Sri Winarni dan Ustadzah Siti 
Fauziah mengikuti Lomba Pendidik 
dan Tenaga Kependidikan Tingkat kota 
Surabaya yang diadakan oleh Dinas 
Pendidikan kota Surabaya dengan 
mengambil tempat lomba di SMPN 
12, Jl. Ngagel Kebonsari Surabaya. 
Masing-masing ustadzah mengikuti 
cabang lomba yang berbeda. Ustadzah 
Sahada Sri Winarni mengikuti Lomba 
Pustakawan. Lomba yang diikuti oleh 
perwakilan 31 kecamatan di Surabaya 
dari jenjang SD-SMA dan hanya 
ustadzah Sahada yang berasal dari 
jenjang pendidikan TK. Lomba meliputi 
tes tulis, pengumpulan portofolio 
dan pembuatan karya nyata disertai 
presentasinya. Dengan mengambil judul 
“Layanan Prima Perpustakaan TK Al Falah 
untuk Menumbuhkan Minat Baca pada 
Anak”, Ustadah Sahada mampu menjadi 
Juara I untuk tingkat kota Surabaya, 

Sederet Prestasi
Menandai Mental Juara

bersama SMPN 17 sebagai juara II dan 
SMPN 23 sebagai juara III. Sementara 
ustadzah Siti Fauziah berhasil menjadi 
juara II dalam  lomba Kepala TK Prestasi 
, dengan meliputi cabang lomba 
pembuatan karya nyata, tes tulis, 
presentasi dan pengumpulan portofolio. 

Pada bulan Juni-Juli dua orang 
perwakilan dari Kelompok Bermain Al 
Falah yaitu ustadzah Suwaidah, S.Ag, 
mewakili pendidik PAUD dan ustadzah 
Siti Fauziah mewakili Pengelola PAUD 
mengikuti lomba Jambore Pendidik dan 
Tenaga Kependidikan Non Formal ( PTK-
PNF) mewakili kota Surabaya ke tingkat 
Jawa Timur yang diadakan di Kota Batu-
Malang. Dalam lomba tersebut, masing-
masing 33 peserta perwakilan dari 
kota se-Jawa Timur mempresentasikan 
program unggulan di masing-masing 
sekolahnya. Dengan mengambil tema 
“Penanaman Karakter Melalui Kegiatan 
Special Month di Kelompok Bermain” 
ustadzah Suwaidah berhasil menjadi 
juara I pendidik PAUD tingkat Jawa 
Timur dan mewakili Jawa Timur di 
tingkat Nasional. Sementara ustdzah 
Fauziah yang mepersentasikan karya 
nyata dengan judul “Upaya Peningkatan 
Profesionalitas Guru Melalui Kegiatan 
Special Day” berhasil menjadi juara I 
untuk pengelola PAUD tingkat Jawa 
Timur dan berhak mewakili Jatim di 
tingkat Nasional yang dilaksanakan di 
kota Mataram-Nusa Tenggara Barat. 

Setelah memenangkan 
lomba di tingkat Jawa Timur 
ustadzah Suwaidah dan 
ustadzah Fauziah bersama 
12 peserta lain yang juga 
pemenang juara I dari 
masing-masing lomba, 
mengikuti karantina 
selama dua minggu 
di Balai Pelatihan Non 
Formal Regional  IV 
Jawa Timur. Selama 2 
minggu tersebut setiap 
peserta digembleng 

mengikuti pembekalan tentang 
cara presentasi yang baik. Selain itu, 
para peserta karantina juga dilatih 
kemampuan olah vokal dan gerak lagu 
“Sajojo” yang juga menjadi salah satu 
cabang lomba yang dilombakan secara 
tim tingkat nasional. 

Pada tanggal 15-21 Juli 2011, 
ustadzah Suwaidah bersama ustadzah 
Fauziah bersama kontingen Jawa Timur 
berjumlah 20 orang, berangkat menuju 
kota Mataram-Nusa Tenggara Barat. 
Bertempat di Asrama Haji Mataram, 
33 kontingen dari seluruh penjuru 
Indonesia berkumpul dan berlomba 
untuk menunjukkan performa terbaik. 
14 cabang lomba perorangan dan 2 
cabang lomba tim dipertandingkan. 
Untuk lomba perorangan yaitu Lomba 
Presentasi Karya Nyata, ustadzah Fauziah 
berhasil meraih Juara II pengelola 
PAUD tingkat Nasional, dan ustadzah 
Suwaidah berhasil masuk 10 besar 
fi nalis pendidik PAUD tingkat Nasional. 
Semoga ke di masa mendatang makin 
banyak prestasi yang berhasil diraih. 
Amin. (Fau)

untuk pengelola PAUD tingkat Jawa 
Timur dan berhak mewakili Jatim di 
tingkat Nasional yang dilaksanakan di 
kota Mataram-Nusa Tenggara Barat. 

Setelah memenangkan 
lomba di tingkat Jawa Timur 

ustadzah Fauziah bersama 
12 peserta lain yang juga 
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banyak prestasi yang berhasil diraih. 
Amin. (Fau)
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Sekolah yang baik adalah 
sekolah yang mampu menggali, 
mengembangkan dan 
mengoptimalkan seluruh potensi 

peserta didiknya. Metode ajarnya tidak 
menempatkan siswa sebagai objek, tetapi 
menjadi subjek sehingga tercipta suasana 
menyenangkan dan menggembirakan. 
Orang tua pasti berharap sekolah yang 
menjadi pilihan anaknya memuaskan. 
Dalam arti, sekolah tersebut mampu 
mengembangkan segenap potensi atau 
kemampuan anak secara optimal. 

Untuk mewujudan harapan itu, orang 
tua harus searching. Tanya saudara, tanya 
tetangga bahkan mencari informasi 
lewat internet. Ada sekolah yang bagus 
tapi biayanya mahal. Ada sekolah yang 
murah tapi fasilitasnya sangat minim. Ada 
sekolah yang berprestasi tapi seleksinya 
ketat sementara nilai anaknya pas-pasan. 
Hal ini kerap menjadi kepanikan tersendiri 
bagi orang tua. Lalu bagaimanakan tipikal 
sekolah yang harus dipilih?

Sekolah adalah rumah kedua 
setelah keluarga. Waktu anak di sekolah, 
setidaknya 7 jam sehari. Itu artinya, dengan 
waktu tersebut didikan sekolah terhadap 
potensi anak cukup dominan, apakah 
kelak menjadi anak yang berprestasi dan 
berakhlak mulia atau sebaliknya. Tidak 
mungkin orang tua memilihkan anaknya 
sekolah yang di dalamnya terdapat tenaga 
pendidik yang tidak profesional. Atau 
sekolah yang memiliki record buruk di 
masyarakat, yang siswanya gemar tawuran, 
narkoba atau seks bebas yang meranggas 
di zaman ini. Maka itu diperlukan berbagai 
pertimbangan relevan, diantaranya :

Pertama, pahamilah misi dan visi 
sekolah. Sekolah yang bagus tentu 
memiliki misi dan visi jelas kemana arah 
pendidikan yang akan diberikan kepada 
peserta didik. Hal ini bisa diketahui 
melalui berbagai target-target pendidikan 
yang ingin dicapai sekolah seperti aspek 
akademis, holistik (agama), keterampilan 

maupun kemadirian yang dihasilkan. 
Jangan terjebak pada sekolah yang hanya 
mengutamakan sisi intelektual-akademis 
sementara moralitas siswanya diabaikan. 

Kedua, bagaimana dengan SDM 
gurunya? Guru adalah orang yang 
patut digugu dan ditiru dalam semua 
aspek kehidupan. Karena itu ragam 
kompetensi positif yang kelak menjadi 
teladan bagi siswanya harus dimiliki para 
guru. Sebagai pengabdi dalam dunia 
pendidikan, guru ibarat pelita yang 
menjadi penerang gelapnya malam serta 
mengubur kebodohan yang melanda 
masyarakat. Selain memiliki pengetahuan 
yang luas terhadap pengetahuan yang 
akan diajarkan, guru ideal harus menjadi 
panutan yang memiliki peran ing ngarso 
sung tulodo, ing madya mangun karso, tut 
wuri handayani.

Ketiga, pola penerapan kurikulum. 
Kurikulum merupakan nafas kehidupan 
sekolah karena isinya mencakup segala 
perencanaan aktivitas yang dilakukan 
selama proses belajar. Kendati pemerintah 
menerapkan kurikulum kesatuan 
pendidikan dan berbasis kompetensi 
namun dalam kenyataannya, tidak sedikit 
sekolah yang masih menggunakan 
pola kurikulum pembelajaran yang 
konvensional. Tentu saja penerapan 
tersebut memiliki perbedaan signifi kan 
ketika siswa dihadapkan pada 
kehidupannya secara praksis. Mereka 
cenderung tidak aktif, kurang responsif 
dan kurang mandiri dalam belajar. Sebab 
penyelenggara pendidikan kurang 
memberi keleluasan bagi siswa untuk 
berimprovisasi dan berkreasi sesuai 
dengan standar kompetensinya.  

Keempat, salah satu kriteria memilih 
sekolah yang seringkali dilupakan 
adalah mengenai output yang dihasilkan 
sekolah. Dalam hal ini orang tua bisa 
mengetahui melalui komentar para 
alumni atau mantan wali murid yang 
pernah menempuh pendidikan anaknya di 

sekolah tersebut. Bagaimana prestasinya, 
perilaku, serta ketrampilan yang diajarkan 
sekolah sehingga anaknya bisa memiliki 
life skill yang menunjang kehidupannya 
kelak,  perlu untuk diketahui lebih lanjut.  

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

Keenam, ada baiknya jika orang 
tua juga melibatkan anak untuk 
memilih sekolah yang diinginkan. 
Bisa jadi keinginan orang tua untuk 
menyekolahkan anaknya di sekolah 
umum, justru berseberangan dengan 
keinginan anak yang  ingin sekolah di 
kejuruan, misalnya. Dalam hal ini orang 
tua bisa berperan sebagai konselor yang 
memberian pertimbangan-pertimbangan 
logis dan realistis tentang pilihan sekolah 
bagi anaknya.  Kondisikan jika sekolah 
yang dipilih bukan beban bagi sang anak, 
tapi menjadi tempat belajar yang benar-
benar akan melambungkan cita-citanya 
sebagai generasi yang berguna bagi 
bangsa dan negaranya. (Abdillah)

Sekolah Pilihan

Melihat permasalahan pendidikan 
semakin kompleks, disadari 
betapa pentingnya berbagai 
upaya dan terobosan. Salah satu 

faktor yang turut menentukan tercapainya 
target pendidikan adalah komitmen dan 
upaya riil untuk terus mengembangkan 
sekolah yang bermutu.

Di antaranya adalah meningkatkan 
profesionalitas guru dan secara konsisten 
menjalankan program yang terencana serta 
berkesinambungan.

SMP Al Falah Deltasari pada Mei lalu 
sukses melaksanakan olimpiade MIPA 
(Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam) 
yang diikuti oleh sekolah-sekolah di Surabaya 
dan Sidoarjo. Saat itu hadir tidak kurang dari 
18 sekolah.

Menindaklanjuti kegiatan tersebut, 
pada Selasa, 27 September 2011  SMP Al 
Falah Deltasari Sidoarjo menyelenggarakan 
workshop olimpiade matematika tingkat Jawa 
Timur. Bertempat di Balai Diklat Depag Jalan 
Ketintang Madya Surabaya. Acara ini dimulai 
dari pukul 07.30 – 15.00 WIB. Peserta yang 
hadir ada 80 sekolah, pendaftarnya lebih 
dari 130 guru matematika dari berbagai kota 
serta kabupaten di Jawa Timur. “Alhamdulilah, 
target peserta terlampaui, kita menargetkan 
100 orang tetapi yang hadir lebih dari itu. 
Mereka adalah perwakilan sekolah-sekolah 
negeri dan swasta,” ujar ketua panitia Ustadz 
Suyatno, S.Pd., M.Psi.

SMP Al Falah ingin maju bersama 
sekolah-sekolah Islam yang lain melalui 
pembinaan calon peserta olimpiade nasional 
dan internasional matematika yang akan 
dipusatkan di SMP Al Falah Deltasari Waru 
Sidoarjo dan dibina langsung oleh Ir. Ridwan 
Hasan Syaputra, M.Sc. (Pembina olimpiade 
matematika nasional dan internasional). 
“Sebenarnya Al Falah sudah menggandeng 
sekolah-sekolah lain untuk bersama-sama 
menjadi penyelenggara workshop olimpiade 
matemaatika di Jawa Timur ini. Tetapi, 
mungkin belum banyak yang siap, maka kita 
memberanikan diri dengan bismillah,” ujar 
Direktur Lembaga Pendidikan Al Falah dalam 

sambutan pembukaan workshop yang jumlah pesertanya 
melampaui target itu.  

LPF sebagai lembaga Islam yang senantiasa membawa 
manfaat dan senang berbagi ilmu dan pengalaman bagi 
sekolah lain. Sehingga, menjadi lembaga pendidikan 
Islam yang semakin andal dan tepercaya dalam kiprah 
mewujudkan generasi bangsa, baik sekarang maupun 
masa depan. LPF juga telah mampu memperkuat 
hubungan kerjasama yang baik antarsekolah. Tentu, 
dampaknya adalah terjadinya peningkatan prestasi anak 
didik, mutu tenaga pendidik dan kependidikan untuk 
memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

Masih minimnya prestasi sekolah-sekolah Islam di 
Jawa Timur, terutama dalam ajang olimpiade, tentu 
sangat menginspirasi pemilihan tema workshop, yaitu 
Menyiapkan Siswa Meraih Prestasi di Olimpiade Matematika 
Tingkat Nasional Maupun Internasional. Mudah-mudahan 
tema tersebut menjadi pemantik semangat untuk 
senantiasa berpacu untuk menjadi juara. Sebagai tindak 
lanjut dari workshop olimpiade ini, akan diadakan 
olimpiade tingkat Jawa Timur untuk siswa SMP/MTs pada 
bulan Januari 2011. Dengan harapan, semua peserta 
workshop olimpiade hari ini, siap membina siswa-siswinya 
untuk berpartisipasi dalam olimpiade tersebut. Demikian 
kesepakatan peserta dengan panitia yang disampaikan 
oleh Kepala Sekolah SMP Al Falah Deltasari Sidoarjo pada 
acara penutupan. (Indarto)

Workshop Dihelat,
Prestasi Tinggi Insya-Allah Didapat
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