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Majalah edisi kali ini terbit bertepatan dengan awal tahun 
1433 H. dan menjelang tahun baru 2012. Bagi seorang 
muslim, esensi pergantian tahun atau pertambahan waktu 
adalah momentum untuk introspeksi, perbaikan, dan 

langkah terobosan untuk meningkatkan kualitas serta kontribusi bagi 
umat dan bangsa serta peningkatan kepada Allah Swt. 

Apa salah satu terobosan yang akan dilakukan Lembaga 
Pendidikan Al Falah (LPF) Surabaya? Tahun 2012 LPF 
mengaktualisasikan integrasi nilai Islam (INIS) ke dalam 
pembelajaran. Meski secara esensial integrasi nilai Islam bukan hal 
yang baru di LPF, dengan aktualisasi INIS aplikasi riil INIS akan lebih 
terprogram, terlaksana secara intensif, dan terkontrol karena akan 
lebih berpola serta berukuran dalam hal perencanaan, proses, 
hingga hasilnya. 

Diharapkan pada awal tahun 1433 H. atau menjelang tahun 
baru 2012 ini INIS benar-benar menjadi kado penting bagi 
upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan 
kemaslahatan LPF bagi umat. Pasalnya, seperti apa pun kondisi 
bangsa kita saat ini, generasi ke depan seharusnya tidak hanya 
pintar, tetapi juga harus benar.   

Ke depan pilar LPF diharapkan semakin tangguh dalam hal 
akidah, akhlak, fungsi sebagai agen perubahan atau agent of 
chage, serta kiprahnya dalam berdakwah dan memberi layanan 
jasa pendidikan kepada masyarakat. LPF tidak akan ikut-ikutan 

berspekulasi dengan trend pendidikan sebab pendidikan yang 
salah akan mengorbankan peradaban dalam jangka panjang 

yang ditandai dengan fenomena kebodohan , kerusakan akhlak, 
keterbelakangan, kemiskinan, dan semacamnya. 

Meski demikian, LPF secara selektif tetap terbuka dengan hal-hal 
baru yang memang  benar dan baik serta searah dengan visi serta 

misi. LPF bertekad tidak akan lengah dan terombang-ambing oleh 
badai  perubahan yang kadang-kadang minim arah, dasar konsep, atau 

sarat dengan spekulasi, dan sekadar kelatahan. 
Mudah-mudahan Allah Swt. memberikan kekuatan dan berkah 

kepada LPF, orang tua siswa, dan segenap stakeholdernya dalam 
mengemban amanah pendidikan serta dapat meningkatkan kemaslahatan 

bagi kepentingan umat dan bangsa. (Jidi)     

Kado Awal Tahun 
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Fokus

Revitalisasi
Pendidikan Akhlak

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

Al Falah Surabaya

Ketika menjadi wakil kesiswaan 
SMP Al Falah Deltasari, ada 
beberapa siswa menemui 
saya. Dengan wajah yang  

penuh harap, mereka menyampaikan 
uneg-uneg-nya,” Ustad boleh saya 
membuat kandang ayam di belakang 
sekolah?” Begitu permintaan Toni yang 
mewakili teman-temannya setelah 
mereka berdiri di depan meja wakasek 
kesiswaan. Mendapat permintaan 
tersebut,  saya ingin tahu lebih 
jauh latar belakang ide pembuatan 
kandang ini. “Loh, buat apa kandang 
ayam, mau beternak ayam?” Tanya 
saya yang masih heran dengan ide 
yang agak aneh, waktu itu. “Ustad 
kami mendapat tugas membuat alat 
penetas telur, 
dan alat 
kami sudah 
bekerja, 

beberapa hari lagi telur-telur itu akan 
menetas.” Jawab Toni dengan meyakinkan. 
“Dan setelah itu kami punya anak-anak 
ayam, kan perlu tempat Ustad!” imbuh 
teman-temannya dengan semangat. 
Mendengar pertanyaan ini, saya teringat 
3 minggu sebelumnya, mereka memang 
sibuk di workshop PTD (Pendidikan 
Teknologi Dasar) untuk membuat alat 
penetas telur tugas dari Ustad Dakri 
selaku guru fi sika saat itu. 

Dari cerita itu, yang menjadi 
perhatian bukanlah persetujuan saya 
sehingga akhirnya mereka membuat 
kandang anak ayam di belakang sekolah. 
Namun sikap tanggung jawab mereka, 
daya antisipatifnya, akhlak terhadap 
makhluk hidup lainnya membuat saya 
kagum kepada mereka. Padahal rencana 
pembelajaran yang dirancang gurunya 
tidak sejauh itu, mungkin hasil belajar 
yang tertulis sebatas kriteria produk 
dan sikap kerjasamanya, tapi dampak 

positifnya melebihi harapan, 
seperti tanggung jawab, 

antisipatif, dan peduli pada 
makhluk lain dalam hal ini 
anak ayam, mereka telah 

belajar sikap positif atau akhlak mulia. 
Hal itulah yang kita harapkan dalam 
pendidikan akhlak, dan bila perlu sikap-
sikap positif ini harus direncanakan 
dengan baik tidak sekedar efek samping, 
dan harapannya semua siswa memiliki 
hal tersebut.

Pendidikan akhlak di Al Falah sudah 
berjalan sejak berdirinya sekolah ini, hal 
ini dapat dilihat seperti pada program-
program pembiasaannya maupun 
integrasi nilai-nilai Islam (INIS). Program 
tersebut dinomersatukan oleh Al Falah, 
hal ini terlihat pada jumlah jam pelajaran 
serta kegiatan pada penanaman nilai-
nilai keislaman berbeda sekali dengan 
sekolah pada umumnya. Meskipun 
demikian,  evaluasi menunjukkan bahwa 
masih banyak perbaikan dan penguatan 
yang perlu dilakukan terhadap 
sistem pendidikan akhlak, mulai dari 
standardisasi inputnya, proses, hingga 
efektivitas outputnya.   

Sebelum lebih jauh berbicara 
tentang penguatan pendidikan akhlak, 
perlu dipersamakan persepsi terhadap 
arti pendidikan. Pada UU no. 20 tahun 
2003 didapati defi nisi pendidikan, 
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Fokus

yaitu usaha sadar dan terencana untuk 
mewujudkan suasana belajar dan 
proses pembelajaran agar peserta 
didik secara aktif mengembangkan 
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 
spiritual keagamaaan, pengendalian diri, 
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 
serta keterampilan yang diperlukan 
dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 
Banyak pakar menyatakan bahwa 
pendidikan adalah proses pembudayaan 
yang meliputi pembudayaan pada sikap, 
nilai atau karakter yang diharapkan.  

Pembudayaan pada dasarnya proses 
interaksi antara peserta didik dengan 
lingkungannya. Setelah berinteraksi 
dengan lingkungannya siswa akan 
menginternalisasi norma, nilai serta 
skema yang baru tersebut. Hasilnya 

cerdas oleh guru, pimpinan sekolah dan 
orang tua. Penting untuk senantiasa 
dicari strategi-strategi yang tepat. Harus 
dievaluasi efektivitas semua strategi, 
metode pembelajaran, atau program-
program akhlak. Program yang masih 
baik tetap dipakai dan dikembangkan, 
serta dipadukan dengan strategi dan 
program baru untuk meningkatkan 
efektivitas.

Untuk memperoleh efektivitas 
program, penguatan dan perbaikan 
sistem perlu dilakukan pada konteks, 
input, proses maupun output program-
program pendidikan akhlak.  Komponen  
Konteks dalam sistem pendidikan 
akhlak ini adalah berupa dukungan, 
harapan, dan permintaan yang dapat 
mempengaruhi input program, 

siswa yang salat dan tidak salat, kemudian 
bagaimana partisipasi orang tua terhadap 
program ini, bagaimana dukungannya dan 
seterusnya.     

Komponen input adalah segala 
sesuatu yang harus tersedia dan siap 
demi untuk keberlangsungan program 
pendidikan akhlak. Unsur-unsur yang 
terkandung dalam komponen  ini adalah; 
1) Enviromental input, yang termasuk 
dalam enviromental input adalah sumber 
daya alam, sumber daya manusia 
(individu, kelompok, dan komunitas), 
dan kelembagaan (swasta, pemerintah, 
dan kemasyarakatan); 2) Instrumental 
input, yang termasuk bagian ini adalah 
Kurikulum, guru, fasilitas, dan biaya; 3) 
raw Input adalah peserta didik dengan 
karakteristiknya seperti psikis, fi sik, status 
sosial dan sebagainya. Contoh yang perlu 
diperbaiki adalah bagaimana kurikulum 
dan perencanaanya, apakah buku-buku 
yang digunakan siswa mendukung dan 
memadai untuk program itu. Hal ini 
perlu analisis yang menyeluruh sehingga 
komponen input ini mendukung 
efektivitas program.

Komponen Proses adalah serangkaian 
kegiatan yang dilaksanakan secara 
berkesinambungan, bertahap, terpadu dan 
terarah pada pencapaian tujuan, sedang 
proses dalam program akhlak, antara lain 
proses pengambilan keputusan, proses 
pengelolaan sekolah, proses pengelolaan 
program, proses belajar mengajar, evaluasi, 
dan akuntabilitas. Dari makna komponen 
proses itu, apakah di LPF semua program 
sudah terpadu, berkesinambungan mulai 
kelas I hingga kelas VI bila di SD, bahkan 
keterpaduan program pendidikan akhlak 
mulai TK hingga SMP. 

Komponen output merupakan 
hasil dari sebuah program, sedangkan 
outcome adalah bagaimana dampak 
program bagi siswa dalam menerapkan 
hasil pendidikan. Dampak dapat berupa 
perilaku, keterampilan, pengetahuan, 
sikap, dan nilai-nilai. Al Falah 
menginginkan outputnya, yakni siswa 
yang benar-benar beragama, bukan 
sekedar memiliki pengetahuan tentang 
agama. Sekolah dan orang tua juga ingin 
anak-anak memiliki akhlak mulia, tidak 
sekadar berpengetahuan tentang akhlak. 
Untuk itu diperlukan upaya perbaikan 
dan pengembangan untuk mewujudkan 
generasi yang berakhlak mulia.  

diharapkan mereka ada kesadaran diri 
untuk mengaktualisasikan nilai-nilai 
yang telah diajarkan atau dikembangkan 
oleh sekolah. Tugas pendidik adalah 
menciptakan iklim  dan situasi yang 
mampu membudayakan karakter 
atau akhlak. Karena salah satu proses 
belajar adalah imitatif atau peniruan, 
maka kunci pokok dalam pendidikan 
akhlak  adalah teladan. Bukankah 
Rasulullah sendiri mencontohkan hal 
yang demikian? Pendidikan akhlak 
tidak dapat berhasil tanpa peran orang 
tua, maka iklim teladan ini juga harus 
dibentuk di rumah. Sehingga ada sinergi 
antara di sekolah dan di rumah. 

Perubahan begitu cepat, sehingga 
memerlukan perhatian dan respon yang 

seperti kebijakan, aspirasi masyarakat 
khususnya orang tua terhadap program, 
status sosial ekonomi, dan sebagainya. 

Contoh penguatan pada komponen 
konteks, masalah salat misalnya, pada 
pembelajaran di kelas ditanamkan 
wajibnya salat 5 waktu, di luar kelas ada 
program salat jamaah Dhuhur dan Ashar, 
dan ada pembuatan iklim salat jamaah 
dhuhur dan ashar. Kewajiban  salat 
isya dan subuh ada program kontrol 
salat.  Perbaikan pada hal ini adalah 
evaluasi dan keistiqomahan dalam 
pengukurannya. Apakah dipastikan 
semua siswa terhubungi ketika kontrol 
salat subuh, bagaimana kepala sekolah 
dan wali kelas memastikannya, terus 
bagaimana tindak lanjut pembinaan 
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Integrasi Nilai Islam 
dalam Pembelajaran di LPFOleh : Drs. Luqman Chakim, M.M. 

Kabid Pendidikan dan Litbang LPF

Mulai tahun ajaran 2011-2012 LPF merevitalisasi program integrasi nilai-nilai Islam 
(INIS) dalam pembelajaran di seluruh jenjang sekolah, mulai KP,KB,TK,SD dan SMP. Jika 
selama ini integrasi nilai Islam masih pada tataran kurikulum makro (menggabungkan 
kurikulum Diknas, Depag, dan TPQ), pada tahun-tahun mendatang  diharapkan 

aplikasi integrasi nilai-nilai Islam sudah masuk pada area Tingkat Pencapaian Perkembangan (TPP), 
Kompetensi Dasar (KD), maupun pada materi pokok dalam setiap mata pelajaran.

Karena itu, sejak beberapa bulan terakhir LPF berusaha menyusun konsep INIS, 
mempresentasikan konsepnya pada rapat pimpinan, menyosialisasikan, dan melakukan workshop   
ke segenap civitas Lembaga Pendidikan Al Falah. Untuk memperjelas apa dan bagaimana INIS di 
LPF, berikut ini adalah gambaran konsep dasarnya. 

Apa yang dimaksud dengan INIS dalam pembelajaran?
INIS adalah singkatan dari Integrasi Nilai-nilai Islam, yang akan dipadukan dengan 

pembelajaran. Ada 3 kata kunci dalam konsep di atas yakni integrasi, nilai Islam, dan 
pembelajaran.

Integrasi, dalam kamus Bahasa Indonesia barmakna penyatuan, agar menjadi suatu 
kebulatan, menjadi utuh. Dalam konteks kurikulum bermakna  membelajarkan beberapa 
Kompetensi Dasar (KD) yang konsepnya beririsan atau tumpang tindih menjadi satu kesatuan.

Nilai-nilai Islam dalam kamus istilah pendidikan, nilai adalah harga, kualitas atau sesuatu 
yang dianggap berharga dan menjadi tujuan yang hendak dicapai (Sastrapraja, 1997:339).  
Lorens Bagus (1996:713) nilai adalah 1] kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu dapat disukai, 
diinginkan, berguna atau dapat menjadi objek kepentingan; 2] apa yang dihargai, dinilai tinggi 
atau dihargai sebagai suatu kebaikan. Rohmat Mulyana (2004:119) mengungkapkan bahwa 
pendidikan nilai mencakup seluruh aspek sebagai pengajaran atau bimbingan kepada peserta 
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didik agar menyadari nilai kebenaran, kebaikan dan keindahan, 
melalui proses pertimbangan nilai yang tepat dan pembiasaan 
bertindak yang konsisten.

Atmadi (2001:73) mengungkapkan  pedoman yang 
menentukan tinggi rendahnya nilai, yaitu semakin tahan 
lama, semakin tinggi, semakin membahagiakan. Dalam 
perspektif pendidikan Islam, agar manusia mendapatkan 
predikat sebagai khalifah sekaligus sebagai ‘abd, maka 
seseorang harus menuntut ilmu yang sifatnya terpadu. Ilmu 
atau pengetahuan terpadu yang didefi nisikan oleh R.H.A 
Sahirul Alim (Maksum, 2001:42) adalah ilmu-ilmu yang 
diperoleh manusia melalui kawasan alam semesta dan 
alam sekitarnya serta dikirimkan melalui wahyu yang dapat 
ditangkap oleh para nabi dan rasul. Ilmu yang demikian itu 
merupakan ilmu yang dijiwai oleh tauhid karena dibimbing 
oleh “kebenaran mutlak”.

Pembelajaran, menurut Atkin, Julia (1992), adalah 
roses mendapatkan fakta,makna,keterampilan,nilai 
dan sikap  yang terintegrasi, terinternalisasi dan  pada 
akhirnya menghasilkan perubahan tindakan pada setiap 
individu pembelajar agar dapat melakukan adaptasi dalam 
kehidupan.

Mengapa  INIS dikembangkan  di LPF?
Visi misi LPF adalah mewujudkan generasi berakhlak 

mulia dan berprestasi optimal berdasarkan Al Quran dan 
Al Hadis. Secara esensial, INIS bukan hal yang baru di LPF 
karena  pada awal berdirinya  LPF, konsep INIS sudah ada. 
Namun, dalam implementasinya masih dalam tataran global, 
makro, belum utuh, masih terasa tersekat-sekat antara ilmu 
umum dan ilmu agama, serta relatif belum bersistem.

Fokus

Ada kecenderungan umum bahwa 
pembelajaran iptek  seperti tanpa ruh nilai Islam, 
berjalan sendiri , tanpa makna, dan terpisah dari 
agama  atau sekuler. Belajar dari sejarah, bahwa 
mundurnya kejayaan Islam adalah akibat melalaikan 
sains, terlalu menonjolkan fi qih  atau sebaliknya. 
Menyikapi hal itu, muncul gerakan cendikiawan 
muslim  untuk menjadikan Al Quran sebagai sumber 
inspirasi sains (Sains Islami).

Apa kelebihan INIS bagi LPF? 
Menanamkan  konsep bahwa iptek bukanlah 

terlepas dari  ilmu –ilmu agama tapi justru iptek 
adalah alat untuk membuktikan tanda-tanda 
kebesaran Allah. Harapannya,  integrasi nilai islam 
dalam iptek akan memperkuat akidah civitas LPF. 
Pemahaman terhadap konsep ilmu lebih utuh, 
holistik , lebih efi sien, lebih kontekstual. 

Lima pilar belajar ditegakkan: belajar untuk 
imtak, belajar untuk memahami dan menghayati, 
belajar untuk mampu melaksanakan secara 
efektif, belajar untuk hidup bersama, dan berguna 
bagi orang lain, belajar untuk membangun dan 
menemukan jati diri.

Apa saja yang akan diintegrasikan dalam 
pembelajaran?

Al Quran, Al Hadis, pendapat ulama (ijma, 
Qiyas), kata hikmah, hasil riset ilmiah, pesan moral, 
pengalaman spiritual, maupun konteks kehidupan 
Islami.
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Bagaimana tahapan INIS dalam pembelajaran
di LPF? 

Kalau selama ini LPF sukses melakukan 
penggabungan struktur dan muatan kurikulum Diknas, 
Depag, dan TPQ yang selama ini dikenal semi pesantren 
(full day school)  maka pada tahap berikutnya LPF akan 
masuk pada era spiritual learning melalui beberapa 
tahapan. Pertama memasukkan nilai Islam dalam 
perencanaan dan perangkat pembelajaran melalui 
pemetaan SK/KD/ Indikator/materi pokok, insert INIS 
dalam Silabus, RPP, LKS, dan buku/bahan ajar. Kedua, 
melaksanakan  integrasi nilai Islam dalam proses  
pembelajaran.

Bagaimana gambaran pembelajaran yang 
ber-INIS?

Dikelas kecil KB/TK/SD kelas 1-3 integrasi nilai Islam 
akan tampak dari penyempurnaan tema, misalnya pada 
tema Aku (Diri Sendiri),  menjadi  Aku  Anak  Muslim, 
Tema Panca Indera menjadi Panca Indera Ciptaan Allah, 
Tema Keluarga menjadi Keluarga  Sakinah, Tema  Rumah  
menjadi Rumahku Surgaku , Tema Tumbuhan, Binatang  
menjadi Tumbuhan, Binatang Ciptaan Allah, Tema  
Makanan  menjadi Makanan Karunia Allah. Dengan INIS 
tentu ada nilai tambah tersendiri.

Di SD dan SMP, INIS akan tampak bila seorang 
guru mampu menyatukan beberapa konsep dalam 

pembelajarannya. Misalnya ketika guru menjelaskan konsep 
reproduksi pada ayam yang mengerami telurnya, atau ulat 
yang akan bermetamorfosis menjadi kupu-kupu, dikaitkan 
dengan konsep puasa dalam Islam maka akan bertemu 
dengan nilai disiplin, kerja keras, sabar, dan terbuktilah 
bahwa puasa meningkatkan produktivitas, puasa melahirkan 
generasi yang lebih baik , takwa. (QS Al Baqarah 183).

Kesimpulan apa yang dapat diambil  dari program 
INIS? 

Dalam Islam, ilmu merupakan salah satu perantara 
untuk memperkuat keimanan. Iman hanya akan bertambah 
dan menguat, jika disertai ilmu pengetahuan. Seorang 
ilmuwan besar, Albert Enstein mengatakan bahwa science 
without Religion is blind, and Religion without science is lame, 
ilmu tanpa agama buta, dan agama tanpa ilmu adalah 
lumpuh.

Ajaran Islam tidak pernah mendikotomi antara ilmu satu 
dengan ilmu yang lain. Dalam Islam, ilmu agama dan umum 
sama-sama berasal dari Allah. Islam juga menganjurkan 
kepada seluruh umatnya untuk bersungguh-sungguh dalam 
mempelajari setiap ilmu pengetahuan. Hal ini dikarenakan 
Al-qur’an merupakan sumber dan rujukan utama ajaran-
Nya memuat semua inti ilmu pengetahuan, baik yang 
menyangkut ilmu umum maupun ilmu agama. Memahami 
setiap misi ilmu pengetahuan pada dasarnya adalah 
memahami prinsip-prinsip Al Quran.
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Ruang KS

Mendidik Anak 
dengan Akhlak

“Setiap anak terlahir dalam keadaan fi trah dan orang tualah yang menjadikan anak itu
Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi” (al Hadist). 

Oleh : Tukin, S.Pd.
Kepala SD Al Falah Surabaya

Seorang anak ibarat kertas putih, apakah kertas 
itu dicoret dengan tinta warna merah, abu-abu, 
hitam pekat atau tetap dijaga putih selamanya, 
semua bergantung pada pola pendidikan yang 

diberikan oleh orang tua.
Pada dasarnya semua orang tua menginginkan 

putra-putrinya sukses ,baik di dunia terlebih di Akhirat 
kelak. Bahkan seorang perampok sekalipun tetap 
punya keinginan agar anaknya jadi anak yang baik  dan 
sukses tidak seperti dirinya. Pendidikan yang baik jualah 
yang dapat mengantarkan putra-putri kita menjadi 
generasi yang sukses menatap masa depan. Di samping 
kecerdasan akademik yang baik, pola pembinaan 
akidah akhlak harus senantiasa  kita berikan kepada 
mereka. Pola pembinaan ini kita lakukan terus-menerus 
dan berkelanjutan. Sumber pembinaan utama akhlak 
terdapat dalam Alquran dan As Sunnah. Ketika sayidah 
Aisah ditanya salah satu sahabat tentang akhlak 
Rosululloh, beliau menjawab bahwa akhlak Rosululloh 
adalah Alquran. Ada banyak pembelajaran akhlak yang 
terdapat dalam Alquran. Kisah Luqmanul Hakim dapat 

menjadi salah satu teladan bagi kita tentang pola 
pembinaan akhlak anak. Kisah tersebut terdapat dalam 
surah Al Luqman 13-19 yang antara lain berisi:
1. Hai anakku jangan pernah kamu menyekutukan 

Allah, sesungguhnya menyekutukannya adalah 
dosa yang teramat besar. Larangan tersebut 
merupakan perintah pertama dan paling utama 
yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. 
Yang menjadi pertanyaan adalah sudah berapa 
kali kita tanamkan pemahan ini pada anak kita. 
Setiap hari,  setahun sekali, atau bahkan belum 
sama sekali. Pola pikir Yahudi, Nasrani, dan Majusi 
merambah di segala aspek kehidupan kita. Sejauh 
apa usaha kita untuk membentengi anak  dengan 
pola pikir yang Islami.  Atau justru kita sendiri 
ikut dengan pola pikir itu, sehingga masuk ke 
lubang biawakpun kita ikuti. Itulah gambaran 
Rosululloh akan keadaan umat beliau di akhir 
jaman. Bahkan Rosululloh menggambarkan 
seperti buih yang terombang ambing oleh ombak  
di lautan. Keteladanan adalah salah satu kunci 
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agar anak kita tidak terjerumus pada pola pikir 
yang menyesatkan. Sudahkan kita memberikan 
teladan yang meng-esakan atau justru 
menyekutukannya?

2. Kepada kedua orangtua hendaknya selalu 
berbuat baik. Terutama seorang ibu yang 
mengandung selama 9 bulan dalam keadaan 
yang teramat lelah dan sakit, dan  menyusui 
selama 2 tahun. Maka berterima kasihlah kalian 
pada kedua orangtuamu.

3. Dan apabila kedua orang tuamu mengajakmu 
berbuat ingkar (syirik) kepadaNya, dan engkau 
tidak mengetahui akan perkara itu maka 
janganlah engkau ikuti dan tetaplah menjadi 
sahabat yang baik bagi mereka selama keduanya 
masih hidup bersama kita.  Berapa banyak anak 
yang tidak patuh (durhaka) pada orangtua 
karena kelalaian orangtua sendiri. Orangtua 
menanamkan pada anak  bagaimana berperilaku 
dan berakhlak sejak dini.

4. “Hai anakku ketahuilah semua perbuatan yang 
kita lakukan  apakah baik atau buruk walaupun 
sebesar debu, dan debu itu terdapat dalam batu 
yang tersembunyi di atas langit atau di dasar 
bumi akan dilihat oleh Alloh dan  pasti  akan 
dibalas sesuai  perbuatan itu.”

5. “Hai anakku dirikanlah sholat, saling mengajaklah 
dalam kebaikan, cegahlah kemungkaran dan 
senantiasa bersabar dengan segala musibah. 
Sesungguhnya yang demikian adalah termasuk 
perkara yang utama.” Suatu saat Rosululloh 
memerintahkan pukullah anakmu ketika umur 

7 tahun dan belum melaksanakan sholat. Demikian 
pentingnya perintah sholat sehingga Rosulullah sampai 
memerintahkan kepada kita agar  memukul anak kita 
ketika lalai dengan  sholatnya. Tentu bahasa pukullah 
disini tidak serta merta diartikan bahwa kita seharusnya 
main pukul kepada anak ketika anak tidak melaksanakan 
sholat. Pukulan bisa diartikan  peringatan  yang mampu 
memahamkan anak akan kewajibannya, atau paling 
tidak pukullah dengan pukulan yang paling ringan  dan 
pada bagian yang tidak menyakiti anak. Sehingga anak 
memahami bahwa pukulan tersebut adalah bentuk kasih 
sayang kita pada  mereka. 

6. “Hai anakku janganlah engkau memalingkan muka kepada 
orang lain karena sombong , dan jangan kamu berjalan 
di muka bumi dengan  angkuh, sesungguhnya Allah tidak 
menyukai  perbuatan yang demikian.” 

7. Sederhanakanlah dalam tindak tandukmu, pelankan 
suaramu sesungguhnya sejelek-jelek suara adalah suara 
keledai. 

Perintah di atas adalah sikap yang harus kita tanamkan 
pada anak.  Bahwa setiap manusia masing-masing mempunyai 
kelemahan dan kelebihan, dengan kelemahan dan kelebihan 
tersebut  kita bisa saling melengkapi, saling men,ghargai, dan 
saling menghormati  sehingga tercapai keharmonisan dalam  
hidup ini.

Demikian sedikit contoh pola pembinaan ahklak yang 
terdapat dalam Alquran yang di perankan oleh Al Luqmanul 
Hakim. Luqman  memberikan teladan dan pemahaman kepada 
anak-anaknya bagaimana  seharusnya berakhlak kepada Allah 
Swt,  bagaimana berakhlak kepada orang tua dan bagaimana 
berakhlak kepada sesama. Semoga kita bisa meneladani   
contoh agung dari manusia pilihan ini.   
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Kiprah KB-TK

Ada Arabian Food
di Tahun Baru

dikenalkan nama macam-macam bumbu 
yang dibutuhkan untuk membuat gulai, 
seperti bawang merah, bawang putih, 
daun salam dan   sereh. Dimulai dari 
Erol Haikal Akbar, siswa kelompok B1 itu 
diajak untuk mengaduk bumbu gulai 
yang sudah disiapkan. “Baunya harum 
ya, kayaknya enak nanti kalau matang,” 
kata Erol saat mulai mengaduk bumbu 
yang ada. 

Setelah gulai matang dan siap 
dihidangkan, menu berikutnya adalah 
Nasi Kebuli. Kali ini Nur Safi ra Raudhah, 
diajak serta mengolah masakan ini. 
Dimulai dari menumis bumbunya sampai 
mencampurnya dengan nasi yang 
telah matang. “Nasinya jadi coklat ya 
warnanya, pengen tahu rasanya gimana,” 
katanya saat melihat nasi kebuli telah 
matang.

Setelah semua masakan matang, 
masing-masing anak diberi tempat 
yang terbuat dari daun pisang. Mereka 
duduk bersila berhadapan ditempat 
yang sudah disediakan. Masing-masing 
anak mulai menikmati nasi kebuli yang 
telah matang. “ Hmm..agak pedas ya 
rasanya,” kata Dea Citra Kirana, sisiwa B3, 
“Tapi enak kok, cuma aku belum pernah 
makan nasi yang rasanya seperti ini,” 
sambungnya. 

Menu berikutnya adalah Gule 
Maryam, masing-masing anak mencicipi 
roti Maryam dengan kuah Gule Kacang 
Hijau. Tak semua anak mau mencoba, 
Bima Anugerah Putra misalnya, ia 
tampak enggan mencicipinya “Aku 
nggak suka kacang hijau,” katanya sambil 
menutup mulut. “Ayo nak, dicoba, enak 
kok rasanya,” kata Nunik Fitriah, gurunya. 
Dengan sedikit bujukan, barulah Bima 
mau mencobanya.   “Pedes,” kata Bima 
saat mencicipinya. 

“Acara ini diadakan agar anak tahu 
bahwa tahun baru itu tidak hanya 1 
Januari saja, namun juga ada tahun 
baru Hijriyah yang dimulai setiap 1 
Muharrom,” kata Siti Fauziah, S.Pd, 
kepala KB-TK Al Falah tentang tujuan 
diadakannya acara “Muharraom Ceria”  
ini. Diakhir acara, anak-anak bersalam-
salaman sambil mengucapkan selamat 
tahun baru pada teman dan ustadzah 
mereka. (Fz)

Riuh rendah anak-anak KB-TK Al 
Falah Surabaya menyanyikan 
Salawat Badar bersama-sama. 
Berbagai alat musik mereka 

bunyikan dengan penuh semangat. Ada 
yang membawa angklung, botol bekas, 
piring, dan berbagai alat musik perkusi 
lainnya. 

Hari ini, 24 Nopember 2011 
bertempat di halaman sekolah, 180 anak 
bersama 20 orang guru pendamping 
bersama-sama merayakan tahun baru 
Hijriyah. Kegiatan diawali dengan cerita 
tentang asal mula hijrahnya/pindahnya 
nabi Muhammad Saw, dari kota Makkah 
menuju kota Madinah.

Setelah cerita tentang hijrahnya nabi 
usai, anak-anak diajak menyenandungkan 

“ Thala’al Badru ‘Alaina, Min Tsaniyatil Wada’.. 
Wajabasy Syukru ‘Alaina. Ma Da’aa Lillahi Daa’….” 

salawat Badar secara bersama-sama. 
Dipimpin ustadzah Aslihatul Hayati, 
S.Ag, anak-anak tampak bersemangat 
mengikuti lantunan salawat bersama-
sama. Salawat tersebut yang dinyanyikan 
penduduk Madinah saat menyambut 
kedatangan penduduk Makkah.

Memasak bersama menjadi acara 
berikutnya. Kali ini anak-anak dikenalkan 
dengan dua macam menu Timur Tengah 
yaitu Nasi Kebuli dan Gulai Maryam. Di 
meja telah disiapkan aneka bahan untuk 
membuat kedua jenis masakan tersebut., 
mulai dari daging, santan, rempah-
rempah, kacang hijau, dan nasi. 

Dipandu oleh ustadzah Arie Sukma 
Soesandari, SE, anak-anak diajak 
memasak secara bergantian. Sebelumnya 
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Menumbuhkan Keberanian 
dengan Eksplorasi Air

Pagi itu suasana di KB-TK Al Falah tampak sedikit berbeda dari biasanya. 
Beberapa anak yang hadir tampak riang membawa pelampung, baju 
renang dan perlengkapan mandi. Seolah tak sabar, beberapa anak 
selalu bertanya “Kapan berangkatnya?” pada ustadzah yang melintas 

di hadapan mereka. 
Hari itu memang ada kegiatan yang tak biasa, akan ada kegiatan 

berenang bersama yang dilaksanakan di sebuah pusat perbelanjaan  yang 
terletak dikawasan Margorejo Indah. Penuh antusias bocah-bocah cilik itu 
memamerkan baju renangnya pada teman sebayanya. “Baju renangku warna 
biru, bagus lho,” kata Bima Anugerah Putera  sambil menunjukkan baju 
renangnya. “Kalau aku warna hitam,” ujar Arfa Putra Hasjim temannya sesama 
siswa kelompok A3 dengan bangga. 

Tepat pukul 07.30 WIB rombongan pertama yang terdiri dari kelompok 
putri berangkat dengan menaiki 6 mobil antar jemput yang telah disiapkan. 
Sebelum berangkat, masing-masing guru kelas  sabar mengabsen siswanya 
yang hadir pada hari itu. Sementara kelompok putri berangkat, kelompok 
putra menunggu di sekolah bersama ustdzah masing-masing kelas. 

Tentu saja hal ini membuat kelompok putra tak sabar “Kenapa nggak 
renang bareng-bareng aja ustadzah, biar bisa lama mainnya,” kata Bilal Alfarisi 
Marpaung, saat melihat kelompok putri berangkat terlebih dahulu. “Sabar nak..
temannya kelompok putri kan malu kalo nggak pakai kerudung,” kata Nunik 
Fitriah, SE, guru kelompok B3 memberi penjelasan. 

Sampai di kolam renang, tak semua siswa berani bermain air. Dwi 
Pramudya Rasya, misalnya, siswa kelompok Rahman itu tampak ketakutan 

saat diajak guru pembimbingnya 
bermain air. Ia tampak bergayut erat 
dalam gendongan ustadzahnya. ”Takut 
ustadzah..nggak mau disini,” katanya 
sambil menangis. “Gak papa, nak..ada 
ustadzah lho..Gak akan tenggelam kok,” 
kata Asih Dwiyanti, S.Pd, meyakinkan 
Rasya. Perlahan-lahan Rasya diajak 
untuk menepuk-nepukkan tangannya ke 
air, lalu dengan bergandengan tangan 
Rasya diajak berjalan mengelilingi 
kolam renang. Melalui terapi itu, Rasya 
tampak lebih tenang dan tidak lagi 
menunjukkan ekspresi cemas dan takut 
saat berada di air. 

Pemandangan berbeda tampak di 
kelompok B, karena telah melakukan 
kegiatan ini berkali-kali dan memiliki 
usia yang lebih matang, mereka lebih 
berani untuk mencoba berbagai 
fasilitas permainan air yang ada seperti: 
terowongan peluncur, bak tumpah, 
dan tali temali air. Awaliasal Ari Ramadi, 
misalnya, siswa kelompok B2 itu tampak 
begitu menikmati permainan yang ada. 

“Aku suka berenang, jadi aku nggak 
takut kalau main air seperti ini, malah 
seneng,” akunya sambil tersenyum. 

Setelah berenang, dengan 
dibimbing oleh ustadzah masing-
masing, anak-anak membersihkan 
diri, mandi dan berganti pakaian 
kering yang telah disiapkan. 
Keceriaan tampak menghiasi wajah 
mereka. “Kapan kita berenang lagi,” 
tanya Rafiqul Asraf Fawwaz pada 
ustadzahnya. “Nanti ya, nak..kita 
berenang lagi di semester II,” kata 
Siti Assuroiyyah sambil tersenyum 
memberi jawaban pada Rafi. 

Kami berharap, dengan kegiatan 
ini anak-anak lebih berani dan tidak 
takut saat berada di air, mengingat 
dari eksplorasi air ini, anak dapat 
melatih motorik kasar mereka,” kata 
Dra. Kamini, Waka kesiswaan saat 
ditanya tentang tujuan kegiatan 
berenang bersama ini. (Fz)
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Kiprah KB-TK

Ajak Anak Ingin Naik Haji

Ayah…jika menyembelihku adalah bagian dari 
perintah Allah yang harus engkau laksanakan, maka 
aku ikhlas menerimanya. Laksanakanlah..semoga 
kita tergolong hambaNya yang sabar,” kata Nabi 

Ismail pada ayahnya Nabi Ibrahim, saat mendengar bahwa 
ayahnya mendapat perintah untuk menyembelih dirinya 
sebagai bukti ketaatannya pada perintah Allah Swt. Maka 
dengan meneguhkan hati, Nabi Ibrahim membaringkan 
anaknya dan mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, siap untuk 
menyembelih Nabi Ismail. Namun, Allah Swt menggantinya 
dengan seekor domba. Luluslah Nabi Ibrahim dan Ismail dari 
ujian keikhlasan yang diberikan pada mereka. 

Cuplikan operet yang berjudul “Keikhlasan Nabi Ibrahim 
dan Ismail” dimainkan dengan apik oleh siswa kelompok TK 
. Azmi Usama Martak berperan sebagai Ismail, Arya Saputra, 
berperan sebagai Nabi Ibrahim dan Dina Novia Irwanto 
sebagai Siti Hajar. Walaupun berlatih hanya 4 hari, anak-anak 
itu tampil cukup apik membawakan operet tersebut. “Agak 
susah sih awalnya, tapi setelah latihan, ternyata nggak sesulit 
yang saya duga,” kata Azmi, salah seorang pemain operet yang 
berperan sebagai Nabi Ismail. 

Setelah menyaksikan operet tersebut, maka bocah-bocah 
cilik itu mulai melaksanakan manasik haji. Kegiatan dimulai 
dengan wukuf, yaitu berkumpul di padang Arafah, di sini 
mereka mendengarkan khutbah Haji yang disampaikan oleh 
Aslihatul Hayati, S.Ag. Dalam tausiyahnya, ia menyampaikan 
tentang makna haji dan hikmah-hikmah yang terkandung di 
dalamnya.

Melempar jumroh adalah kegiatan yang dilakukan setelah 
wukuf. Dalam kegiatan ini anak-anak diminta mengambil 
21 kerikil untuk dilemparkan masing-masing 7 pada pada 3 
jamarat yang sudah ditetapkan. Setelah melempar Jumroh, 
dilakukan Thawaf, yaitu mengelilingi ka’bah sebanyak 7 kali. 
Setelah itu mereka diajak untuk berlari-lari kecil antara Shafa 
dan Marwa, yang menggambarkan sejarah Siti Hajar , ibunda 
Nabi Ismail dalam mencari air untuk putranya. Sampai akhirnya 
Allah Swt menurunkan pertolongan dengan dimunculkannya 
mata air zam-zam. 

Seluruh rangkaian kegiatan ini dilakukan dengan semangat 
oleh anak-anak. Peluh pun membasahi, namun tetap saja 
mereka tetap asyik berlari-larian dalam mengikuti kegiatan ini, 
“Enak ya, lapangannya luas, jadi bisa lari-lari, kejar-kejaran,” kata 
M. Salmanr Al Farisi, siswa kelompok B1, dengan riang. 

Rangkaian manasik haji ditutup dengan pemecahan 
celengan raksasa berbentuk sapi yang merupakan hasil infaq 
qurban anak-anak yang telah dikumpulkan rutin selama 2 
minggu. Setelah di hitung, tekumpul dana 1.800.000. Pak 
Wahid, salah seorang karyawan Al Falah berperan sebagai 
penjual kambing, membawakan kambing untuk dibeli anak-
anak dari hasil infaq yang sudah dikumpulkan. 2 Kambing 
itu akan dikurbankan untuk Hari Raya Idul Adha nanti. Saat 
kambing itu datang, anak-anak tampak heboh dan gembira 
melihatnya. Mereka tampak berebut untuk memberi makan 
kambing yang datang itu.  “Harapan kami, anak-anak memiliki 
semangat dan cita-cita untuk pergi berhaji ke Baitullah saat 
mereka besar nanti,” kata Dra. Kamini, Waka Kesiswaan yang 
juga menjadi ketua pelaksana kegiatan tersebut. (Fz)
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Ayo Berkreasi 
Pembelajaran hewan piaraan yang dilaksanakan di 

KB-TK Al Falah hari ini berlangsung meriah. Mengambil 
tema   “All About Chicken”,  anak-anak dikenalkan 
proses perkembangbiakan ayam dengan cara yang 

menyenangkan. Dengan menempati halaman sekolah yang 
terletak di jalan Siak, 150 anak dengan didampingi 20 guru itu 
melakukan aktivitas yang menonjolkan kreativitas dan kerja 
sama dalam tim.

Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu “Ayam” secara 
bersama-sama. Penuh semangat anak-anak menyanyikan lagu 
yang telah diajarkan dikelas selama tema berlangsung. Lagu 
yang menceritakan tentang ciri-cirinya serta menyebutkan 
bahwa ayam adalah ciptaan Allah. 

Setalah menyanyi bersama, Nunik Fitriah, SE, guru 
kelompok B3 menceritakan segala hal yang berkaitan dengan 
ayam. Mulai dari manfaatnya bagi manusia, apa makanannya, 
ciri-cirinya, dan jenis-jenisnya. Kehebohan mulai terjadi saat 
Nunik menunjukkan ayam yang sebenarnya dihadapan anak-
anak. Ada yang tampak ketakutan, namun tak sedikit yang 
mendekat karena penasaran. 

Disediakan 2 kurungan ayam kampung lengkap dengan 
anak ayamnya. Berbagai komentar dilontarkan bocah-bocah itu. 
“Aku takut sama ayam, soalnya warnanya hitam, takut digigit,” 
kata Hifa Salsabila, siswa kelompok B1. Sementara  R. Assidiq 
Ramadhan temannya itu mengaku tidak takut pada ayam “Di 
rumah aku punya anak ayam banyak, kalau hati-hati nggak 
digigit kok,” katanya. 

Setelah kegiatan pengenalan seputar ayam, kegiatan 
selanjutnya adalah kreasi dengan kulit telur dan bulu ayam. 
150 siswa tersebut dibagi dalam 12 kelompok, masing-
masing kelompok memperoleh 1 celengan plastik berbentuk 
ayam dan 6 buah miniatur telur dari bola yang berbentuk 
oval. 

Setelah itu dengan bimbingan masing-masing guru, 
anak-anak diajak menempel (kolase) bola-bola tersebut 
dengan kulit telur yang telah dicuci dan dikeringkan 
tersebut. Tentu saja kegiatan ini membuat mereka harus 
ekstra sabar agar permukaan miniatur telur dapat ditempel 
dengan baik memakai kulit telur. “Aduh…kok gampang 
pecah ya kulitnya, jadi susah nih nempelnya,” kata Rafi ’ul 
Asraf Fawwaz. Sementara Zastika Elizabeth tampak 
serius menempel bulu ayam pada celengan plastik yang 
tersedia,”Harus hati-hati supaya jadinya rapi,” katanya . 

Setelah semuanya jadi, miniatur telur dan ayam itu ditata 
dengan rapi di atas keranjang yang telah diberi potongan 
jerami. “Dengan kegiatan ini diharapkan anak bisa kreatif 
memanfaatkan kulit telur menjadi sesuatu yang menarik dan 
kreatif, selain juga mengajarkan siklus perkembangbiakan 
ayam dengan cara yang mudah dipahami anak. Anak-
anak  juga untuk melatih kesabaran dan kerjasama dalam 
kelompok,” kata Siti Fauziah,S.Pd, kepala KB-TK Al Falah, 
mengenai tujuan diadakannya kegiatan tersebut. Diakhir 
kegiatan, anak-anak diajak mencicipi telur rebus yang telah 
disiapkan. (Fz)
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Kiprah KB-TK

Ke Rumah Teman, Yuk
Usia anak adalah usia 

bergerak,dimanapun mereka 
berada selalu ada keinginan 
untuk bergerak dari satu 

tempat ke tempat lain, dari satu ruang 
ke ruang yang lain. Rasa ingin tahu 
yang tinggi yang menyebabkan kenapa 
mereka terkesan tidak bisa diam.

Namun mereka juga perlu dilatih 
untuk dapat mengendalikan rasa ingin 
tahu itu, apalagi saat berkunjung ke 
rumah orang lain, agar menghindari 
kesan tidak sopan. Agar sikap itu dapat 
tumbuh sejak dini, KB-TK Al Falah 
memiliki program unik dan aplikatif 
yaitu “Bermain ke Rumah Teman” . 

Kegiatan ini rutin diadakan setiap 
enam bulan sekali. Tiap kelas memiliki 
tujuan yang berbeda-beda. Di KB-TK 
Al Falah sendiri memiliki 9 kelompok . 
Pra TK ada 3 kelompok yaitu kelompok 
Persiapan  usia 2 tahun, Kelompok 
Bermain  Rahim usia 2,5-3 tahun dan 
Kelompok Rahim 3-3,6 tahun. Semntara 
di taman Kanak-Kanak ada 3 kelompok A 
dan kelompok B.

Masing-masing kelompok memiliki 
tujuan yang berbeda-beda untuk 

dikunjungi.  Kelompok Rahman 
berkunjung ke rumah Almira Qonita 
Fianti. Kelompok Rahim berkunjung  ke 
M.Ardhani Kusumo Putro.   Sedangkan 
kelompok A1 b berkunjung ke rumah  
Rahma Dea Moza, A2 berkunjung ke 
rumah  Athayya Ari  Rafeyfa, dan A3 
berkunjung ke rumah Raja Izdihar 
Hartono.

Konsep berbeda dilakukan di 
kelompok B, tidak hanya berkunjung 
ke rumah teman, tapi mereka 
melengkapinya dengan kegiatan 
tadarrus keliling. Kelompok B1 
berkunjung ke rumah Zastika Elizabeth, 
kelompok B2 ke rumah Freya Revalina 
dan kelompok B3 berkunjung ke rumah 
Reisya Sakina Fania

Tentu saja kegiatan ini memberi 
kesan yang mendalam bagi bocah-
bocah mungil itu. Yang lebih 
membanggakan, adalah Kelompok 
Persiapan, walaupun usia mereka 
rata-rata masih berusia 2 tahun, namun 
anak-anak ini dapat bermaian kerumah 
temannya tanpa di damping orang tua. 

Acara bermain ke rumah teman ini 
sendiri diisi dengan kegiatan mengaji 

bersama, bercerita, dan perkenalan  
dari sohibul bait ( tuan rumah ), di sini 
orang tua dari anak yang dikunjungi 
menceritakan tentang keluarga mereka, 
seperti berapa jumlah saudara, apa 
kegiatan di rumah, dan hoby yang suka 
dilakukan di rumah. 

“Aku tadi main sama-sama, tapi abis 
main aku mau beres-beres lho,”  kata 
Fa’iz Ilham Anugerah  siswa kelompok 
A2 dengan bangga. “Tapi tadi ada 
juga lho, ustadzah  yang nggak mau 
beres-beres mainan,” katanya setengah 
mengadu pada gurunya. “Iya..nanti kita 
ingatkan sama-sama yang tidak mau 
membereskan mainan ya, nak,”  kata 
Hilmi Hikmawati, guru pembimbing A2, 
menanggapi cerita Fa’iz. 

Alin, panggilan dari Freya Refalina, 
mengaku senang saat ditanya 
perasaannya dikunjugi oleh teman-
teman sekelas  B2. “Tadi aku main dan 
ngaji sama teman-temanku di rumah,”  
kata Alin sambil tersenyum senang.  
Ibunda Alin, Dina Andriningtyas juga 
menceritakan tentang aktivitas harian 
Alin selepas sekolah, di hadapan teman-
teman Alin siswa kelompok B2.  (Fz)
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Kecil-kecil Cinta Buku 
Buku adalah jendela ilmu, 

pepatah itu mengajarkan, 
dengan banyak membaca buku, 
akan banyak pengetahuan 

yang didapat. Menanamkan kecintaan 
pada buku tentu harus dimulai sejak 
dini. Walau tak mudah, mengingat pada 
banyak anak yang lebih suka menonton 
televise ataupun bermain game, namun 
harus terus diupayakan, agar kebiasaan 
membaca buku terus tertanam. 

Menyadari pentingnya menanamkan 
kebiasaan ini sejak dini, di KB-TK Al Falah 
diadakan “Loving Book Program”, sebuah 
kegiatan peminjaman buku secara rutin 
pada siswa. Setiap minggu anak-anak 
diajak mengunjungi perpustakaan ada 
di lokasi sekolah. 

Bersama guru pembimbing masing-
masing, setiap 2 kali seminggu untuk TK 
dan 1 kali seminggu untuk kelompok KP 
dan KB.  Anak-anak dibiasakan memilih 
buku yang disukai untuk selanjutnya 
dipinjam dan dibawa pulang. 

Dengan koleksi 2.880 buku 
yang teridiri dari 2.390 judul  buku, 
menjadikan kegiatan ini menjadi salah 
satu favorit anak-anak. Mereka dengan 
bebas memilih buku favorit mereka. 
Nadia Daff a Ahmad, misalnya, siswa 
kelompok B3 itu begitu suka meminjam 
buku bertemakan princess ( putri ). “Aku 
suka pinjam buku yang ada putrinya, 
soalnya gambarnya bagus, orangnya 

cantik,”. Sementara Fulvian Abiyasa, 
temannya lebih suka meminjam buku 
bertemakan Dinosaurus atau kendaraan 
“ Aku senang pinjam buku Dinosaurus, 
gambarnya bagus, ceritanya juga bagus,” 
. 

Partisipasi orang tua dalam kegiatan 
ini juga patut dibanggakan. Dalam 
program ini orang tua dilibatkan untuk 
membacakan buku yang dipinjam 
oleh putra-putri mereka, dan mengisi 
kartu ekspresi yang menggambarkan 
ekspresi anak saat dibacakan buku yang 
dipinjam. Selain membacakan, orang tua 
juga terlibat aktif dalam program Infaq 
Buku. Dalam kegiatan ini orang tua siswa 
menginfakkan minimal 1 judul buku 
sebagai tambahan koleksi perpustkaan 
sekolah. Untuk tahun pelajaran 2011-
2012, program yang diluncurkan 
bulan Oktober 2011 lalu mampu 
mengumpulkan 400 judul buku anak. 

Berbagai inovasi dilakukan untuk 
kemajuan program perpustakaan 
ini, mulai dari digitalisasi buku 
perpustakaan yang bekerjasama dengan 
perpustakaan Universitas Airlangga 
Surabaya dalam program katalogisasi 
buku dan pembinaan untuk pustakawan 
KB-TK AL Falah. 

Tak cukup hanya itu saja, Loving 
Book Program ini juga diterapkan 
untuk pendidik. Setiap hari guru wajib 
membacakan satu buku cerita yang 

dipinjam di perpustakaan pada anak-
anak. Berbagai buku Ensiklopedia 
juga disediakan sebagai buku sumber 
bagi guru di setiap tema yang akan 
diajarkan. Karena setiap guru diwajibkan 
mencantumkan buku sumber pada 
rencana pembelajaran yang akan 
dilaksanakan di kelas. 

“ Program ini diharapkan mampu 
menanamkan kegemaran membaca baik 
dikalangan siswa maupun guru, karena 
dengan membaca banyak pengetahuan 
yang bisa didapatkan,” kata Siti 
Fauziah, S.Pd, kepala KB-TK Al Falah. 
Tak heran dengan berbagai inovasi 
yang dilakukan, Dinas Pendidikan 
kota Surabaya, menetapkan Sahada 
Sri Winarti, S.Pd, sebagai pustakawan 
terbaik I mengalahkan beberapa sekolah 
yang meliputi SD,SMP dan SMA di kota 
Surabaya. “Banyak yang tidak percaya, 
bahwa dilingkungan pendidikan pra 
sekolah ada program perpustakaan yang 
lengkap seperti di KB-TK Al Falah,” kata 
Sahada Sri Winarti saat menceritakan 
pengalamannya mengikuti lomba 
perpustakaan tingkat kota Surabaya. 
“Biasanya program seperti ini 
dilaksanakan di SMP dan SMA saja,” 
sambungnya. Semoga segala upaya 
yang dilakukan mampu menanaman 
semangat gemar membaca baik siswa 
maupun guru di lingkungan KB-TK Al 
Falah. Amin. (Fz)
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Kiprah KB-TK

Munaqosyah, Menanamkan 
Cinta Al Quran pada Anak

Silakan Bapak dan Ibu yang hadir, 
bisa menanyakan halaman mana 
yang akan dibaca oleh Ananda,” 
kata ustadzah Aslihatul Hayati, 

dihadapan orang tua/wali murid yang 
hadir dalam acara munaqosyah yang 
diadakan di masjid Ibnu Sina  di lokasi 
KB-TK Al Falah. Beberapa orang tua 
yang hadir,  membuka buku Tilawati 
yang telah diberikan, lalu mereka 
menunjukkan  halaman  yang harus 
dibaca oleh siswa di atas panggung 
yang telah disediakan. 

Gambaran di atas adalah suasana 
Munaqosyah yang dilaksanakan sebagai 
upaya apresiasi anak-anak yang telah 
mengkhatamkan buku Tilawati. Kegiatan 
ini rutin dilaksanakan setiap 3 bulan, 
sebagai upaya untuk menanamkan 
cinta Alquran sejak din.Mengingat 
usia kanak-kanak adalah masa emas, 
banyak penelitian menyebutkan di 
masa ini adalah masa paling baik untuk 
mengenalkan pengetahuan pada anak. 
Namun karena mengaji adalah hal yang 
masih abstrak bagi anak, maka KB-TK 
Al Falah mencoba mengemas berbagai 

kegiatan yang manarik minat anak 
agar segera mengkhatamkan buku  
tilawatinya masing-masing. 

Acara ini dikemas dengan model 
tampilan on the spot. Panggung telah 
disediakan untuk anak-anak tampil 
membacakan buku mengajinya. Seteah 
itu penonton yang hadir dipersilakan 
untuk memilih halaman yang diinginkan 
secara acak dan anak membaca halaman 
yang ditunjuk. Hal ini dilakukan untuk 
memastikan bahwa mereka mampu 
membaca semua halaman yang ada di 
buku tersebut dengan baik, dan bukan 
hafalan. 

Dalam kegiatan tersebut, tidak 
hanya kemampuan anak dalam 
membaca Alquran saja yang 
ditunjukkan, namun keberanian untuk 
tampil dihadapan umum juga terpupuk 
dengan baik. Karena dalam kegiatan ini 
anak-anak memebaca secara Individu 
halaman demi halaman. Hifa Salsabila, 
misalnya, siswa kelompok B1 itu awalnya 
tampak malu -malu saat membacakan 
halaman yang ditunjuk oleh salah 
seorang wali murid. Namun, setelah 

beberapa saat suaranya mulai lebih 
jelas terdengar. “Tadi aku takut salah 
baca, tapi sekarang aku sudah berani, 
karena ternyata mudah,” katanya malu-
malu. 

Setelah semua selesai membacakan 
jilidnya masing-masing, anak -anak 
mendapat piagam penghargaan dan 
pin yang bertuliskan ”Alhamdulillah aku 
lulus Tilawati”. Tentu saja, apresiasi ini 
membuat anak sumringah dan bangga. 
“Habis ini aku mau cepat naik jilid 4,” 
kata Bilal AlFarisi Marpaung dengan 
semangat dan diamini oleh ustadzah 
yang ada. 

Tak hanya anak yang merasa 
bangga dengan penampilan anak 
dalam kegaiatan munaqosyah ini, 
orang tua juga mengapresiasi dengan 
baik kegiatan ini. Hal ini tampak dari 
antusiasme mereka dalam mengikuti  
munaqosyah. “ Harapan kami anak-anak 
lebih bersemangat dalam mengaji dan 
lebih percaya diri tampil dihadapan 
umum,“ kata Siti Fauziah, S.Pd., kepala 
sekolah KB-TK Al Falah tentang tujuan 
munaqosyah tersebut. (Fz)
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Suka Makan Buah itu Menyehatkan

Umar Abdillah, salah seorang siswa kelompok 
Rahman, tampak berlari dengan penuh semangat 
menyusuri koridor depan kelasnya sambil 
menenteng tas plastik berisi beberapa buah jeruk. 

“Ustadzah, ini jerukku, aku sudah bawa dari rumah,” katanya 
pada Nur Aida Yasmin, guru Kelompok Bermain yang telah 
siap menyambutnya. 

Tak hanya Umar, hari ini semua siswa Kelompok 
Bermain kelompok Rahman maupun Rahim masing-
masing membawa 3 butir buah jeruk. Sementara di 
halaman sekolah yang terletak di jalan Siak no. 2 itu, telah 
tersedia miniatur buah jeruk raksasa, yang terbuat dari 
2 kurungan ayam yang dibungkus dengan kertas koran 
dan diikat dengan kawat.

Sebagai puncak pembelajaran dengan tema “We 
Love Orange,” 35 siswa KB dengan didampingi 4 orang 
guru melakukan kegiatan yang unik. Masing-masing anak 
diberi kuas kecil dengan pewarna oranye. Mereka diajak 
menguas bersama. Setiap 10 anak didampingi 1 orang 
guru, berkesempatan untuk menggoreskan kuas pada 
jeruk rakasasa telah disiapkan.

Peluh membasahi wajah-wajah mungil mereka. 
Namun semangat tampak tak pudar untuk menuntaskan 
mengecat jeruk rakasasa itu. “Aku pengin mengecat jeruk 
ini sampai selesai, supaya jeruknya bagus,” kata Abdullah, 
siswa kelompok Rahman. “Aku juga, supaya jeruknya 

nggak putih warnannya,” kata Nadifah Husna Zahidah, 
temannya tak mau kalah. 

Setelah proses mengecat buah jeruk rakasasa  dengan cat 
air selesai. Siswa kelompok Bermain diajak untuk membuat 
berbagai olahan berbahan dasar jeruk. Dimulai dari minuman 
segar yang terbuat dari perasan jeruk sampai membuat selai 
dari jeruk. Anak-anak diajak untuk mengupas dan memeras 
jeruk menjadi minuman segar dengan peralatan yang telah 
disediakan. “Hati-hati ya memerasnya, air jeruk kalau kena 
mata bisa terasa pedih,” kata Suwaidah, S.Ag, guru Kelompok 
Bermain mengingatkan. “Iya ustadzah, aku hati-hati kok,” kata 
Nizzar Nadir Bakarisuk, menimpali kata-kata ustadzahnya. 

Diakhir acara, anak-anak diajak untuk menggambar buah 
jeruk pada kertas yang telah disiapkan dengan menggunakan 
krayon. “Jerukku bagus, warnanya oranye, ada daunnya, 
warnanya hijau,” kata Almira Qonitafianty bangga sambil 
menunukkan hasil karyanya pada guru pembimbingnya. “Iya 
sayang, gambar mbak Tata bagus lho,” kata Aninatul Fuad,S.Pdi, 
memuji karya Tata yang ditunjukkan padanya. 

“ anak mengenal sesuatu dari sesuatu yang nyata, maka 
berkaitan dengan itu, untuk mengajak anak-anak tahu manfaat 
dan rasa dari buah Jeruk, kami ajak mereka bermain dan 
melakukan praktek langsung mengolah Jeruk, harapan kami, 
mereka jadi suka buah yang banyak memberi manfaat untuk 
kesehatan mereka,” kata Siti Fauziah, S.Pd, tentang tujuan 
diadakannya kegiatan “We Love Orange”. (Fz)
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Kiprah KB - TK

Wayang Kontemporer 
di Hari Pahlawan

wayang dengan tema “Perjuangan 
Arek Suroboyo Mengusir Penjajah”. 

Acara diawali dengan pawai 
mengelilingi sekolah yang mengambil 
rute jalan Siak-Kampar-Cipunegara – 
Komering dan kembali di Siak. Mereka 
tampak bersemangat melakukan 
pawai dengan membawa berbagai 
poster yang berkaitan dengan Hari 
Pahlawan, seperti : gambar Bung Tomo, 
Garuda Pancasila, dan Bendera Merah 
Putih. Sepanjang perjalanan yang 
mereka lalui, anak-anak menyanyikan 
lagu kebangsaan  dan berbagai 
lagu perjuangan. “Aku ini pakai baju 
pejuang lho. Kata mamaku, pejuang 
jaman dahulu bajunya seperti ini,” 
kata Muhammad Fahd Dzaki Adrianto. 
“Kalau aku aku pakai baju perawat. 
Kalau ada pejuang yang terluka aku 
yang merawat,” imbuh  Salsabila Nur 
Rahmah tak mau kalah. 

Setelah berpawai berkeliling 
sekolah, anak-anak diajak menyaksikan 
pagelaran wayang kontemporer yang 
telah disiapkan. Di atas panggung 
mini yang telah disiapkan, Ki Wahid 

Hai tentara Inggris,  kau 
menghendaki bahwa kita ini 
akan membawa bendera putih 
untuk takluk kepadamu! Kau 

menyuruh kita mengangkat tangan datang 
kepadamu!  Kau menyuruh kita membawa 
senjata-senjata yang telah kita rampas 
dari tentara Jepang untuk diserahkan 
kepadamu!  Walaupun kita tahu bahwa 
kau  mengancam kita akan menggempur 
dengan kekuatan yang ada!  Tetapi inilah 
jawaban kita : Selama banteng-banteng 
Indonesia masih mempunyai darah merah,  
yang dapat membikin secarik kain putih 
merah dan putih,  maka selama itu tidak 
akan kita akan mau menyerah kepada 
siapapun juga”

Cuplikan pidato Bung Tomo 
dihadapan para pejuang arek 
Suroboyo diperdengarkan dalam 
pementasan wayang kontemporer 
di KB-TK Al Falah yang diadakan 
dalam rangka memperingati Hari 
Pahlawan. Dihadapan 185 siswa dan 
20 orang guru yang hari itu memakai 
bermacam-macam kostum pejuang, 
Ki Wahid, memainkan dengan apik 

mulai beraksi memainakan wayang-
wayang yang telah di siapkan. Adegan 
dibuka dengan Jendral Mallaby yang 
memerintahkan pasukan Inggris dan 
sekutunya untuk menyerang Surabaya. 

Pada adegan berikutnya, 
ditampilkan Bung Tomo yang 
membakar semangat arek-arek 
Suroboyo untuk tidak gentar melawan 
penjajah Inggris. Pekik takbir berkali-
kali diperdengarkan. Anak-anak 
tampak bersemangat menyaksikan 
pagelaran itu. “Bung Tomo hebat 
ya…bisa mengalahkan Inggris dan 
pasukannya,” kata Bilal Al Farizi 
Marpaung dengan semangat. 

“Harapan kami, anak-anak 
dapat tahu sejarah pertempuran 
10 Nopember dengan cara yang 
menyenangkan, dari sini mereka bisa 
belajar untuk lebih menghargai jasa 
Pahlawan,” kata Siti Fauziah, S.Pd, 
kepala KB-TK Al Falah mengenai tujuan 
diadakannya kegiatan kali ini. Diakhir 
acara, anak-anak diajak bersama-
sama menyanyikan berbagai lagu  
kebangsaan. (Fz)
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Sejujurnya, alasan kami untuk menyekolahkan ananda 
di Al Falah adalah karena sekolah ini adalah sekolah 
bermutu dengan biaya terjangkau. Memang banyak 
sekolah yang sejenis, namun dari sisi kualitas kami 

lebih percaya pada Al Falah. Selain itu, juga berlandaskan pada 
keinginan kami untuk memperkuat fondasi keislaman dan 
keimanan anak. Karena, bagaimanapun, pendidikan yang lebih 
utama adalah di masa emas seperti usia ananda sekarang ini.

Untuk mengoptimalkan hasil yang dicapai ananda, kami 
berusaha untuk senantiasa berkomunikasi dengan para 
ustadzah. Baik mengenai target pembelajaran yang akan 
dicapai ataupun mengenai perkembangan anak kami. Jika 
tidak begitu, kami pasti akan kesulitan untuk memantau atau 
meningkatkan ketrampilan yang dimiliki oleh ananda.

 Menanamkan kedisiplinan dan kemandirian memang tidak 
semudah membalikkan tangan. Untuk  itu, kami membiasakan 
ananda untuk bertanggung jawab akan dirinya. Misalnya, 
bangun pagi supaya tidak terlambat ke sekolah. Demikian juga 
halnya dengan mandi dan memakai baju sendiri. Tak luput juga 
kami mengajarkan pada ananda untuk makan tanpa disuapi 
dan belajar setiap habis Maghrib. Harapan kami, dengan 
pembiasaan tersebut, Izzan nantinya mempunyai ketrampilan 
hidup di masa mendatang. Alhamdulillah, di usia Izzan sekarang 
ini sudah mengerti akan konsep kedisiplinan dan kemandirian. 
Bagaimanapun juga, buah dari pembiasaan akan menghasilkan 
karakter keseharian.

Dalam mengembangkan kreativitas, minat dan bakat 
anak, kami berusaha memberikan dukungan dengan cara 
menyediakan alat dan sarana yang menunjang. Kebetulan Izzan 
termasuk anak yang tekun dan pintar mewarnai. Izzan juga suka 
sekali permainan yang mengarah pada rancang merancang. 

Senang Telah Memilih Al Falah

Bapak : Novan Wahyu
Pekerjaan : Swasta
Ibu : Rusydiana Fithriati
Pekerjaan : Wiraswasta
Anak : Izzan Ahmad Reksaatmadja
  (Kelas A3 TK Al Falah Surabaya)
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Seperti merancang rel kereta api lengkap dengan 
jembatan dan terowongannya. Untuk itu kami 
juga menyediakan mainan-mainan yang dapat 
mengembangkan daya imajinasinya dalam 
merancang sesuatu. 

Kami mempunyai tempat favorit bersama yaitu 
di kamar tidur. Sedang untuk acara favorit keluarga 
adalah berkumpul di kamar. Disitu, kami biasanya 
bercerita tentang apa saja dan diakhiri dengan 
membaca buku cerita. Sederhana, tapi cukup 
bermanfaat menurut kami. 

Harapan kami adalah Izzan menjadi anak sholeh 
sekaligus anak yang berwawasan luas. Rasanya, tak 
ada yang lebih penting dari hal tersebut. Harapan 
kami lainnya adalah kami akan selalu bersama-
sama. Itu sesuai dengan moto keluarga kami yaitu 
bersama-sama lebih menyenangkan daripada 
sendirian. Terima kasih ya Allah, atas segala nikmat 
karuniaMu .
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Ingin Jadi Doker Anak

Adis, siswa KB Rahim ini biasa 
dipanggil. Wajahnya yang 
imut membuat siapa saja 
gemas melihatnya. Saat 

istirahat, siswa yang gemar ke toko 
buku ini menyantap lahap nasi goreng 
kesukaannya. Putri pertama pasangan 
Bapak Muhammad Ali dengan Ibu Rasni 
ini nampaknya senang bersekolah di Al 
Falah. 

Mainannya banyak dan ustadzah-
ustadzahnya sabar mendidik 
para siswanya. Selain itu, karena 
instustusinya memberikan bekal 
pendidikan yang baik. Sekolah Al 
Falah di mata masyarakat merupakan 
lembaga pendidikan yang berbasis 
mutu. Artinya, tidak hanya membantu 
anak untuk mengoptimalkan potensi 
secara lahiriyah semata tapi juga aspek 
batiniah berupa akhlak moralitas. Tidak 
hanya mengutamakan aspek akademis 
tapi juga agama.

”Kami menyekolahkan Adis di Al 
Falah agar dapat ilmu yang dilandasi 
oleh akhlak karimah yang ditanamkan 

sejak dini. Semoga Adis menjadi anak yang 
pintar, berguna bagi negara, orang tua dan 
agaman,” harap orang tuanya. 

Siswa yang mengidolakan Nabi Muhammad 
ini kelak bercita-cita ingin menjadi orang yang 
bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat. 
Apa itu?”Ingin jadi dokter anak,” sebut siswa 
kelahiran Surabaya, 8 September 2008 ini 
meyakinkan. Untuk meriah cita-cita tersebut, 
Adis akan selalu belajar dengan tekun tanpa 
mengenal lelah. 

Bahkan untuk sekedar mengisi waktu 
senggangnya, siswa yang hobi menari dan 
menyanyi ini ikut kegiatan les membaca dan 
menulis. Baginya, anak Indonesia harus bisa 
membaca dan menulis sejak dini. Negara 
maju adalah negara yang penduduknya 
memiliki budaya membaca tinggi. 
“Belajar dan berlatih adalah kunci 
kesuksesan dan berdoa adalah sumber 
keberhasilan,” begitulah motto siswa 
yang suka jalan-jalan ini.

Cinta Al Quran
Si kecil yang Qurani,  begitu barangkali julukan 

yang tepat bagi siswa yang lahir di Surabaya, 2 
Januari 2006 ini. Dzaki biasa teman-temannya 
memanggil, kendati masih duduk di bangku TK 

B1 namun kegiatan yang bernuansa ibadah telah mejadi 
rutinitas hariannya. Terutama mengaji, membaca ayat-

ayat Al Quran. Baginya, mengaji sendiri sebenarnya 
bukan sebuah alternatif. Tapi mengaji adalah 

sebuah kewajiban. “Saya paling suka mengaji. 
Di rumah ngaji, di masjid juga ngaji,” katanya. 
Mampu mengaji adalah kebanggaan dan memicu 
kepuasaan batin. Ada perasaan tentram setelah 

membacanya. Hati yang gelisah menjadi tenang. 
Benarlah kalau Alquran menyatakan sebagai obat 

untuk ketenangan jiwa manusia (asyifa).
Tidak hanya itu, berawal dari kebiasaannya tersebut, 

siswa gemar berwisata ini, melahap beberapa prestasi 
yang menakjubkan. Apa saja? Juara harapan menghafal 
Asmaul Husna. Ibarat haus dahaga, siswa yang suka 
bermain komputer ini ini tidak mau ketinggalan unjuk 
gigi di bidang yang lain. Pendek kata, selama dirinya 
bisa meraih, maka usaha keras pun pasti ditempuhnya. 

Buktinya, prestasi membanggakan 
dibidang tarik suara pernah diraih. “Saya 
juga juara harapan lomba menyanyi 
bersama,” imbuhnya.

Putra pertama dari dua bersaudara 
pasangan Bapak Danang Widianto 
dengan Ibu Andriani Nur Ekawati ini 
ini memilih sekolah Al Falah karena 
di sekolah tersebut pendidikannya 
berkualitas terutama aspek agamanya. 
Selain itu ditunjang dengan fasilitas 
yang memadai serta tenaga pengajarnya 
yang ramah dan bisa membimbing para 
siswanya dengan penuh kasih sayang.

 “Supaya mendapat bekal agama 
yang baik,” urai sang ayah. “Semoga 
Dzaki menjadi anak saleh dan berbakti 
kepada orang tua,” imbuhnya. 

Siswa yan mengidolakan Nabi 
Muhammad dan Nabi Yunus ini bercita-
cita ingin menjadi ustad dan dokter. “Aku 
pasti bisa,” ujarnya optimis.

Si
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Suka Membaca
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Ingin Jadi
Dokter Anak Sekaligus Atlet

Membaca merupakan kegiatan yang sangat 
penting dan vital dalam kehidupan 
umat manusia. Sungguh tepat kiranya, 
Nabi Muhammad sebagai rasul terakhir 

menerima wahyu yang pertama dari Allah Swt. Adalah 
perintah untuk “membaca”.(Q.S:96:1). 

Ya, membaca, itulah hobby utama siswa kelas 6 
yang biasa dipanggil wildan ini. Baginya, membaca 
adalah sebuah kewajiban bukan pilihan. Membaca 
adalah media komunikasi yang dibutuhkan otak. Jika 
perut lapar, perlu asupan makanan. Kalau tubuh lelah, 
perlu dengan mengistiratkannya. Namun, bila ingin 

ilmu, otak butuh banyak informasi bacaan. 
Bahkan banyak orang yang sukses karena 

kegemarannya dengan aktivitas membaca. 
Apalagi komponen dasar yang harus dikuasai 
siswa usia sekolah dasar selama bersekolah 
di SD adalah kemampuan membaca. Tanpa 
penguasaan kemampuan dasar tersebut, 
mustahil bangsa Indonesia menjadi maju guna 
mengejar ketertinggalan dengan negara lain

Tak heran jika sering muncul ungkapan 
bahwa membaca adalah kunci kesuksesan. 

Dengan membaca, secara tidak langsung 
seseorang melakukan suatu pembelajaran, 
dari yang semula tidak tahu menjadi tahu. 
“Selain membaca, aku juga hobby sepak 
bola dan main game,”urai siswa yang lahir di 
Surabaya 19 juli 2000 ini.

Untuk mengenyangkan hobinya itu, putra 
pertama dari dua bersaudara pasangan Bapak 
Budi Santoso, S.T. dengan Ibu Purwaningsih, 
S.T. ini  banyak meluangkan waktu dengan 
berkunjung ke perpustakaan. Sebab, 
perpustakaan sekolah menyediakan banyak 
koleksi bagus dengan jumlah sekitar 8000-
an eksemplar. Jika di luar rumah, siswa yang 
menyukai pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 
dan komputer ini pergi ke toko buku yang 
bertebaran di mal-mal bersama keluarga.

Lantas, kelak ingin bercita-cita jadi apa? 
Ketika pertanyaan itu disampaikan, siswa 
yang mengidolakan Nabi Muhammad Saw 
ini berkeyakinan untuk menjadi olahragawan 
sukses dunia akhirat. Olahragawan yang 
membawa harum nama bangsa sekaligus 
membuat orang tuanya bangga.” Saya ingin 
menjadi pemain sepak bola,” tukasnya. 
Semoga sukses, ya.

Sekolah merupakan salah satu faktor penting yang 
membentuk karakter anak  kelak. Jangan hanya 
menekankan anak untuk meraih nilai bagus tetapi 
melupakan faktor pembentuk karakter di sisi lainnya. 

Cerdas tidak hanya dinilai dengan angka-angka di raport 
tapi juga karakter positif dalam kehidupan anak. Sekolah Al 
Falah termasuk lembaga pendidikan yang berbasis karakter. 
Artinya, tidak hanya membantu anak untuk mengoptimalkan 
potensi secara akademis saja tapi juga aspek batiniah berupa 
akhlak moralitas. Karena konsep itulah banyak peserta didik 
yang ingin menuntut ilmu di sekolah tersebut. 

Shafa, begitu dia biasa dipanggil, putri kedua pasangan 
Bapak Henrizal dengan Ibu Dian Rashida ini mengatakan 
bahwa Al Falah adalah sekolah terbaik.  “Al Falah adalah 
sekolah favorit dan mengajarkan tentang pendidikan agama 
yang bagus,” ungkapnya. Hal itu juga diakui oleh orang 
tua siswa yang suka pernah jadi siswa teladan ini.” Al-Falah 
adalah salah satu sekolah dasar Islam terbaik di Surabaya. 
Semoga ananda menjadi anak yang saleh dan berguna 
untuk lingkungannya,”harap sang ibu. 

Untuk mengisi waktu luang, Shafa  banyak 
menggunakannya untuk kegiatan belajar dengan memgikuti 
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les tambahan mata pelajaran. Dengan kegiatan 
tersebut Shafa  berharap semakin bertambah ilmu. Dari 
pada digunakan untuk sia-sia lebih baik dimanfaatan 
untuk kegiatan positif.  “Aku juga pergi ke toko buku,” 
tuturnya

Siswa kelas VI C yang punya hobi membaca buku, 
main ice skiting dan main segway ini  memiliki 
cita-cita yang unik. Mengapa? Karena jarang 
menjadi keinginan seseorang. Meski begitu 
cita-citanya begitu mulia karena bisa 
memberi manfaat bagi umat. “Ingin jadi 
atlet ice skiting dan dokter spesialis 
anak,”katanya percaya diri.  Tentu, 
untuk mewujudkan cita-citanya, 
siswa yang mengidolakan Nabi 
Muhammad serta sejumlah tokoh 
kaliber duni ini harus rajin belajar 
tanpa mengenal putus asa. Peran 
orang tua dan sekolah juga sangat menentukan. “ 
Everyone that study hard will succeed,” itulah motto 
yang dikemukakan siswa yang lahir di Surabaya 4 mei 
2000 ini. 
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Ketua Remas,
Penyuka Bahasa Inggris

Optimis dan Percaya Diri
“Be your self”, itulah kalimat pamungkas 

yang dilontarkan siswa kelas VIII-2 yang 
selalu tampil penuh percaya diri ini. 

Menurutnya, di zaman narsis seperti 
sekarang ini, jadilah pelajar yang pede 
dengan kemampuan diri sendiri tanpa  
harus mengekor kepada orang lain. 
Apalagi jika yang dianut tidak pantas 
diteladani. Memang benar, tanpa 
kepercayaan diri yang kuat, meraih 
kesuksesan hanya impian belaka. 

Siswa yang hobi basket dan 
bermain gitar ini memang cukup 

dikenal di kalangan siswa. Dengan 
kepandaiannya berinteraksi dan 

bersosialisasi, Amanda namanya 
biasa dipanggil, mendapat dukungan 
sehingga dipercaya menjadi ketua OSIS 
periode 2011-2012. Jabatan yang cukup 
membanggakan dalam pandangan siswa 
pada umumnya. 

Dalam kehidupan belajarnya pun, 
Amanda tidak senang jika hanya sekedar 

Dalam pengertian sehari-hari, masjid merupakan 
bangunan tempat shalat kaum Muslim. Tetapi,  
karena  akar  katanya  mengandung makna 
tunduk dan patuh, maka hakikat masjid adalah 

tempat melakukan segala  aktivitas  yang  mengandung  
kepatuhan  kepada Allah semata. Menjadi siswa yang 
berperan aktif mengurus rumah Allah adalah salah satu 
keingin terbesar dalam hidup siswa kelas VIII-1 yang lahir di 
Surabaya, 25 Juli 1988 ini. 

Dengan kepandaiannya berinteraksi dan bersosialisasi, 
Ilham namanya biasa dipanggil, mendapat banyak 
simpati dan dukungan saat menjadi ketua Remas periode 
2011-2012. Tentu saja, kegiatan Ilham kini semakin padat. 
Di samping terus belajar menyangkut materi pelajaran 
di kelas, juga  berkonsentrasi untuk mengembangkan 
kegiatan mushala. Belum lagi kegiatan yang diikutinya 
di luar sekolah yang menuntutnya untuk pandai-pandai 
mengatur waktu. 

Lalu bagaimana dengan waktu senggangnya? Ketika 
ditanya, putra pertama dari pasangan Bapak Labib 
Syaifuddin dengan Ibu Atik Astuti ini ini menjawab dengan 
ramah,“Saya biasanya berenang, mendengarkan musik atau 
browsing informasi di internet.”

Mengenai pelajaran favoritnya, siswa yang pernah 
menjadi peserta Olimpiade Matematika tingkat 
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Nasional ini ini sangat menyukai pelajaran 
Bahasa Inggris. Baginya, Bahasa Inggris adalah 
bahasa kedua setelah Bahasa Indonesia 
yang harus dikuasai. Imperialisme bahasa 
Inggris telah menggurita di berbagai 
sektor informal kehidupan. Bukan 
hanya di bidang pendidikan, tapi juga 
merambah di sektor ekonomi maupun 
sosial. Apalagi di Al Falah beberapa 
tahun terakhir ini sudah dicanangkan 
sebagai RSBI yang menggunakan 
pengantar Bahasa Inggris dalam 
kegiatan belajarnya.

Siswa yang tinggal di wilayah 
Deltasari ini tidak menampik jika Al Falah, 
tempatnya menuntut ilmu adalah institusi 
yang membantu dalam mewujudkan 
segala potensi dan cita-citanya baik 
akademis maupun non-akademis. 
“Sekolahnya berbasis akhlak serta memiliki 
prestasi yang membanggakan,” ujarnya.

bersantai ria. Baginya, waktu menjadi pelajar adalah 
masa emas yang harus digunakan untuk menuntut 
ilmu dengan sungguh-sungguh. Bahkan mungkin 
di masa depan nanti, uang sudah bukan lagi sesuatu 
yang berharga. Waktu telah menggantikan posisi 
uang. Karena tanpa waktu, manusia sudah tak ada 
artinya lagi. Menurutnya, sangat rugi jika pelajar 
tidak mampu memanfaatkan waktu produktifnya.

Lantas, apa yang membuatnya tertarik dengan 
sekolah Al Falah? “Karena pendidikan agamanya 
nomor satu dan bisa membuat siswa berakhlak 
mulia,” kata siswa yang lahir di Biak, 19 Februari 1998 
ini menuturkan. Sekalipun mata pelajaran yang 
paling disukai adalah Bahasa Inggris dan biologi, 
namun pelalajaran agama tetap yang utama bagi 
siswa yang tinggal di sekitar Deltasari ini.

Bagaimana dengan cita-citanya kelak? Denga 
penuh yakin, ketika pertanyaan itu meluncur, 
putri bungsu dari empat bersaudara pasangan 
Bapak Bukhari dengan Ibu Nani Suryani ini ingin 
menjadi seorang dokter yang bermanfaat bagi 
masyarakat.”Semoga jadi dokter.”
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“Setiap diri manusia adalah pemimpin. 
Dan setiap pemimpin pasti akan dimintai 
pertanggungjawabannya”. Kata-kata itulah yang 
menginspirasi Ustadz Tukin, Kepala Sekolah SD 
Al Falah Surabaya untuk memotivasi siswa yang 
mengikuti pelatihan Kader Afeksi. 

Pelatihan Kader Afeksi SD Al Falah ini 
memang diadakan tiap semester. Hal itu 
bertujuan menumbuhkan karakter kepimpinanan 
pada siswa. Siswa kader Afeksi dilatih untuk 
menjadi teladan dan pemimpin bagi siswa yang 
lain. Seperti menjadi petugas apel, petugas 
ketertiban di masjid, ataupun petugas dalam 
beberapa kegiatan di sekolah.

Siswa yang menjadi petugas afeksi 
merupakan siswa-siswa pilihan dari kelas 4-5. 
Mereka dipilih berdasarkan pada kemampuan 
berpikirnya, kesigapan, dan kemampuan untuk 
memimpin. Coba simak komentar mereka yang 
terpilih, “Aku bangga menjadi petugas afeksi. 
Dari jauh teman-teman sudah tahu karena 
aku memakai rompi afeksi. Selain itu, aku juga 
menjadi teladan bagi teman-temanku”, kata Rizky, 
siswa kelas IVA.

Dalam pelatihan kali ini, kader Afeksi diberi 
materi mengenai kemandirian, kedisiplinan 
dan semangat juang. Selain itu, mereka juga 
dilatih baris-berbaris.  Dalam materinya, ustadz 

Bangga Menjadi Petugas Afeksi

Juwito Ashari menyampaikan bahwa generasi muslim haruslah menjadi 
sosok yang mandiri. Kemandirian dapat ditumbuhkan sejak dini. Misalnya, 
dengan membiasakan diri sendiri untuk mengerjakan tugas-tugas individu 
ataupun tugas sebagai siswa. 

Kader Afeksi ini juga diharapkan dapat menjadi seorang pemimpin di 
masa mendatang. Karena itu pula mereka pun dibekali dengan semangat 
juang untuk menjadi yang terbaik. Pembentukan karakter memang tidak 
akan terjadi serta merta begitu saja, namun dengan pembiasaan terhadap 
hal-hal yang baik, niscaya harapan di atas akan terwujud. Semoga (Iz.)     

Kiprah SD
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Kiprah SD

Hari itu Rabu, 1 Oktober 2011, 
bertempat di aula SD Al Falah. 
Tepat pukul 08.00 WIB anak-
anak sudah siap menantikan 

kedatangan tim “Kelab Penulis Cilik” 
yang dipimpin oleh Ibu Sophie Beatrix, 
seorang penulis kebanggaan Surabaya. 
Bagi siswa siswi kelas 4, 5 dan 6 yang 
terpilih merupakan suatu kebanggaan 
bagi mereka untuk mengikuti workshop 
ini.

Acara pun dimulai tepat waktu. 
Sebagai pembuka  Kak Ayu memandu 
mereka untuk belajar bagaimana 
menulis yang baik dan benar. Kak Ayu 
mulai beraksi dengan mengepalkan 
tangan ke atas dan loncat satu langkah 
lalu berucap, ”Aku adalah Penulis 
Cilik Hebat! Yess.. Yess!” Gelak tawa 
mengiringi yel-yel mereka saat itu. 

 Awalnya mereka agak gugup, 
tapi beberapa menit kemudian rasa 
gugup itu pun mencair dengan adanya 
beberapa permainan yang membuat 
anak-anak semakin antusias. Kak Ayu 
mulai menjelaskan langkah-langkah 
apa saja yang biasanya akan dilakukan 
oleh penulis dalam menyampaikan 
cerita yang ingin diceritakannya. Untuk 
membuat suatu karya tulis, akan terasa 
mudah apabila  salah satu caranya kita 
terlebih dahulu harus senang dengan 
apa yang kita kerjakan.

Setelah jatuh cinta dengan menulis, 
kak Ayu menyampaikan juga langkah-
langkah dalam menulis. Langkah 
pertama dalam membuat tulisan adalah 
menentukan tema cerita, salah satu 
contoh  tema : Keluarga. Nah, agar 
sebuah tulisan itu menarik untuk dibaca 
maka harus memiliki  gunung alur, 
(Gunung Alur berisi awal cerita, masalah, 
perjuangan, penyelesaian dan akhir 
cerita.)

  Dalam beberapa materi ada 
permainan yang disuguhkan pada 
anak-anak, di antaranya beberapa dari 
mereka menceritakan pengalaman 
yang menarik dalam kesehariannya. 
Suasana semakin hangat ketika  Kak 
Ayu menyelipkan sepenggal fi lm kartun. 

Setelah menonton fi lm kartun tadi, 
anak-anak diajak untuk mengulang 
kembali apa yang telah mereka lihat 
tadi. Mereka diajarkan mengerti 
berbagai macam karakter tokoh yang 
ada pada fi lm tersebut. Mereka terlihat 
senang sekali ketika menuliskan 
beberapa tokoh tadi.

Anak-anak pada hari itu cukup 
senang dengan pembelajaran yang 
diberikan, mereka mulai tertantang 
untuk menulis cerita yang ada dalam 
khayalan mereka. Satu persatu 
menyerahkan hasilnya. Beberapa 
sempat kami baca, Subhanallah, 
ternyata anak-anak memang punya 
bakat untuk menulis. Beberapa waktu 
kemudian, diumumkan oleh Kak 
Ayu siapa saja yang terbaik dalam 
penulisannya. Terpilihlah Tiara dari 
kelas 6 B dengan judul “Petualangan 
Moo Moo Membuat Kue,” serta Salsa 
dengan judul “Kasih Seorang Ibu”. 
Dari kelompok putra juga terpilih 
diantaranya Aqib dengan judul  
“Victor” dan juga Hega dengan judul 
“Tendangan Guntur.”

Alhamdulillah dalam workshop ini 
secara tidak langsung akan membentuk 
karakter  pribadi siswa kreatif dan 
inovatif. “Teruskan dan kembangkan 
kreasimu, Nak. Karena kreasi akan 
terbentuk jika kita mau berusaha untuk 
belajar dan terus belajar.” (Defi )

Belajar Menulis
Bersama Kelab Penulis Cilik
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Hari Sabtu biasanya 
dimanfaatkan oleh para guru-
guru dan karyawan untuk 
senam pagi,  menyelesaikan 

administrasi  sekolah dan kurikulum, 
pertemuan Kelompok Kerja Guru, 
atau sekedar bersih-bersih di kelas 
masing-masing. Namun kali ini suasana 
agak sedikit berbeda. Mereka terlihat 
berkelompok-kelompok. Ya, rupanya 
mereka sedang latihan persiapan lomba.

Untuk memperingati Hari Pahlawan, 
Hari Guru dan Tahun Baru Hijriah, SD Al 
Falah mengadakan beberapa lomba untuk 
guru. Diantaranya Lomba Pembuatan 
Proposal Penelitian Tindakan Kelas (PTK), 
Lomba Tahfidz Juz Amma dan Lomba 
Story Teling. “Semua ini adalah ajang 
kompetisi bagi guru SD. Kalau selama ini 
mereka hanya melatih muridnya untuk 
berlomba, sekarang mereka ditantang 
untuk ikut berlomba,” ujar ustadzah Isnoe 
selaku Ketua Panitia. “Dan kesemuanya 
selaras dan sejalan dengan program 
sekolah,” imbuh Ustadzah Dyah.

Siswa-siswi SD Al Falah diwajibkan 
untuk menghafal Juz Amma dan 
menyetorkan hafalannya setiap 
hari Rabu dan Kamis kepada guru 
pembimbing masing-masing. Hanya saja 
jika sebelumnya hafalan dimulai dari 
surat An Naas, sekarang justru dibalik. 
Mereka memulai hafalannya dari surat 
An Naba’. Nah, kami para guru pun 
dituntut hal yang sama. Alhamdulillah, 
kami semua bisa mengikutinya. “Ini luar 
biasa  lho, ternyata tidak ada alasan 

sudah tua untuk bisa menghafal,” ujar 
salah satu ustadzah ketika berhasil untuk 
pertama kali menyelesaikan hafalan An 
Naba’ yang terdiri dari 40 ayat tersebut. 
Sekarang kami dan anak-anak telah 
mencapai surat Abasa, belum tuntas, 
tapi setidaknya ini adalah capaian 
yang luar biasa. “Selama saya menjadi 
bekerja di Al Falah, belum pernah saya 
melihat begitu banyaknya anak-anak 
yang bisa menghafal surat An Naba,” 
ujar ustadz Tukin. “Ya, berdasar data 
yang ada, ketercapaiannya melebihi 
80%. Alhamdulillah. Karenanya, kami 
para guru pun harus bisa. Dan inilah 
ajangnya”, imbuh Ustadz Tukin lagi.

Kegiatan Story Telling Competition 
pun tak kalah menariknya. Para 
peserta sibuk merencanakan gaya 
dan intonasi yang sesuai. Ada yang 

Guru pun Berlomba

bergaya bak pemain sinetron, ada juga 
yang menggunakan boneka tangan 
sebagai medianya. Gelak tawa sekali 
waktu terdengar karena ternyata para  
guru pun gugup juga. Ada yang lupa 
dialog, ada juga yang salah melakonkan 
karakter. “Apa pun hasilnya, yang jelas 
saya sudah berusaha,” ujar ustadzah Defi 
ketika selesai tampil sambil tersenyum.

Kegiatan lainnya adalah Lomba 
Pembuatan Proposal  PTK. “Ini 
adalah ancang-ancang agar nantinya 
berkembang menjadi penelitian yang 
sesungguhnya,” ujar ustadzah Idah 
selaku wakasek kurikulum. “Tak ada 
kata terlambat untuk memulai,” imbuh 
Ustadzah Idah pula. Tak mudah untuk 
memberanikan diri untuk berlomba, tapi 
jikalau kalah itu adalah awal dari sebuah 
kemenangan. Selamat ya. (Tika)
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Kiprah SD

Bagaimana jika ada sekumpulan siswa bermain, 
kemudian ada yang terluka? Jangan khawatir 
jika hal tersebut terjadi, karena SD Al Falah telah 
mempersiapkan siswa sedini mungkin untuk 

belajar mengatasi permasalahan sehari-harinya. Salah 
satunya adalah dengan memberikan pelatihan untuk 
siswa-siswa yang tergabung dalam kader Tiwisada. Yang 
dimaksud dengan kader Tiwisada ini adalah kader Unit 
Kesehatan Sekolah (UKS) atau yang biasanya disebut 
Dokter Cilik.

Dibentuknya kader Tiwisada ini sebagai wadah 
untuk menyalurkan minat dan kemampuan siswa 
dalam bidang kesehatan. Dalam kesehariannya, kader 
Tiwisada ini akan bertugas secara bergantian di UKS. 
Tentu saja tetap dalam bimbingan ustad/ustadzah 
yang mengampu UKS. Setiap tahun kader yang 
telah mengabdi di UKS akan digantikan oleh kader 
berikutnya. Nah, untuk menjembatani wawasan kader-
kader ini mengenai kesehatan, diadakanlah pelatihan 
bagi kader Tiwisada.

Kader Tiwisada, Mengasah Bakat, 
Memberi Manfaat

Pelatihan yang berlangsung sehari ini berisi mengenai materi 
P3K (Pertolongan Pertama pada Kecelakaan),   kesehatan badan 
dan kesehatan mata. Sebagai nara sumber adalah dokter yang 
berkompeten di bidangnya. Misalnya dr. Vita Pradiptya Sp.M yang 
juga kebetulan wali murid SD Al Falah dan dr. Jacoubus  dari salah 
satu rumah sakit di Surabaya. Sebagai pesertanya adalah siswa-
siswa kelas 3-5 sebagai wakil dari tiap-tiap kelas.

Saat sesi praktik, hampir semua peserta antusias 
untuk mengikutinya. Kader Tiwisada ini berlomba untuk 
mempraktikkan cara membidai. Bidai adalah salah satu 
penanganan pertama pada korban kecelakaan. Aulia, siswa kelas 
4B ini salahsatunya. Komentarnya, “Aku senang sekali mengikuti 
acara ini, karena jika sudah besar nanti aku ingin jadi dokter”.

Menurut dr. Jacoubus, anak-anak SD Al Falah adalah anak 
yang aktif berinisiatif dan bertanya. Hal ini membuat nara 
sumber dapat dengan mudah menyampaikan materinya. 
Harapannya, pelatihan ader tiwisada ini tak berhenti sampai 
disini. Namun juga dilanjutkan dengan praktik sehari-hari di UKS, 
atau mengadakan kunjungan ke rumah sakit untuk tahu lebih 
lanjut. Selamat bertugas! (Iz)
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Pagi yang mendung  kala itu 
tidak menyurutkan semangat 
anak-anak kelas 3 SD Al Falah 
Surabaya untuk datang ke 

sekolah lebih pagi dari biasanya. 
Mereka datang ke sekolah dengan 
semangat lebih dan dengan wajah 
ceria. Sepertinya, cuaca saat itu tidak 
mempengaruhi keceriaan mereka. 

Pagi itu anak-anak kelas 3 SD 
Al Falah Surabaya akan mengikuti 
kegiatan studi kontekstual di Wisata 
Desa di Mojokerto, tepatnya di desa 
Karanggeneng, kecamatan Dlangu, 
kabupaten Mojokerto. Sesuai dengan 
kesepakatan, kami berangkat ke Wisata 
Desa dengan menggunakan dua bis. 
Keberangkatan kami ke Wisata Desa 
sesuai jadwal dan alhamdulillah, tiba di 
lokasi pun tepat waktu. 

Setibanya di lokasi, kami disambut 
oleh tim Wisata Desa. Anak -anak 
langsung menaruh tas di tempat 
yang sudah disediakan dan menuju 
ke lapangan. Setelah 
membagi kelompok dan 
berkenalan dengan tim 
pemandu, kegiatan pun 
dimulai. 

Setelah melakukan yel-
yel, kegiatan pertama pada 
hari itu diawali dengan 
berjalan kaki berbaris 
dua-dua menuju MI 
Nurul Huda. Ya, kami dari 
SD Al Falah berkunjung 
ke sekolah tersebut. 
Kegiatan ini bertujuan 
untuk menumbuhkan 
rasa syukur anak-anak SD 
Al Falah karena mereka 
mendapatkan sekolah 
yang lebih lengkap 
fasilitasnya dan lebih 
bagus, serta melatih anak-
anak untuk bersosialisasi 
dengan lingkungan 
baru yaitu pedesaan. 
Sambutan yang luarbiasa 

terpancar dari wajah-wajah lugu mereka. 
Mereka berkumpul dan bersosialisai 
bersama. Kunjunhan ini diakhiri dengan 
pemberian kenang-kenangan dan 
ucapan kesan yang diwakili oleh ananda 
Ihab, kelas 3C

Kegiatan dilanjutkan dengan tracking, 
dalam kegiatan ini anak-anak melakukan 
beberapa challenge game. Setiap kelompok 
berkompetisi untuk menyelesaikan 
tantangan yang diberikan  di setiap pos. 
Mereka harus melewati beberapa pos 
untuk sampai di pos terakhir. Setiap 
pos mempunyai tantangan tersendiri, 
mulai yang bersifat kognitif, kerjasama, 
kepemimpinan dan penjelajahan.

 Perjalanan dilanjutkan kembali 
dengan berbaris dua-dua menuju ke 
lokasi tanam padi dan tangkap ikan. 
Terik matahari tidak mempegaruhi 
keantusiasan dan keceriaan anak-anak. 
Sesampainya di lokasi, anak-anak 
kembali dibagi menjadi 2 kelompok 
yaitu kelompok putra dan kelompok 

putri. Setelah mendengarkan instruksi 
cara menanam padi dari salah satu 
petani yang sudah disiapkan oleh 
tim Wisata Desa. Setelah menanam 
padi, mereka mendapatkan bonus 
menangkap ikan. Setelah berlumpur-
lumpur, kembali mereka langsung 
mendapatkan semprotan air untuk 
menghilangkan lumpur yang ada di 
baju mereka dan kemudian menuju ke 
kolam renang. Walaupun sudah banyak 
kegiatan yang sudah dilalui anak-anak 
tetapi tidak tampak lelah di wajah 
mereka. Hal ini terlihat ketika di dalam 
bis mereka antusias saling bercerita 
tentang kegiatan mereka sepanjang 
perjalanan. Pengalaman belajar 
yang mereka dapatkan pada hari itu 
sungguh membuat mereka menemuka 
pengalaman baru yang benar-benar 
mengesankan bagi mereka. Akhirnya 
kami tiba di sekolah tepat waktu sesuai 
dengan jadwal yang sudah ditentukan. 
Alhamdulillah. (Dyah)

Lebih Mengenal Lingkungan 
dengan Berwisata Desa
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Suara derap dan ringkikan kuda 
mengakhiri Pidato ustad Tukin 
selaku pemimpin  Apel Sumpah 
Pemuda pagi itu. Dua ekor 

kuda berjalan dengan tegap menuju ke 
tengah lapangan. Pangeran Diponegoro 
yang diperankan oleh Bagus Adjie Dwi 
Hendrarto, berkuda beriringan dengan 
Tuanku Imam Bonjol yang diperankan 
oleh M. Aurel Abdi Mahardika. Berjalan 
di belakangnya, para pemuda dan 
pemudi dari berbagai daerah di 
Indonesia. Hari itu seluruh siswa kelas 
5 menjadi pemeran dalam drama 
kolosal dalam rangka memperingati 
hari Sumpah Pemuda. Mereka berjalan 
berkeliling di sekitar sekolah sebelum 
masuk ke lapangan. 

“Belajar, tidak harus di kelas,” 
begitu penjelasan ustadzah Maryam 
selaku pengajar IPS. “Sebelum Sumpah 
Pemuda, perjuangan yang ada bersifat 
kedaerahan. Pangeran Diponegoro dan 
Imam Bonjol menjadi salah satu contoh 
perjuangan yang bersifat kedaerahan 
tersebut,” imbuh Ustadzah Maryam lagi. 
“Dan supaya lebih menarik perhatian 

anak-anak, kami sengaja menggunakan 
kuda sungguhan,” Ustadz Tohir 
menambahkan. 

Dimulailah drama kolosal hari 
itu. Pangeran Diponegoro memulai 
berbicara tentang alasannya berperang 
dengan penjajah. Demikian juga 
dengan Tuanku Imam Bonjol. Tak lama 
kemudian muncullah tokoh pemuda 
yang diperankan oleh Muhammad Yusuf, 
sebagai tokoh yang berbicara tentang 
persatuan dan kesatuan. Sepuluh 
pemuda-pemudi yang berperan 
sebagai wakil daerah di Indonesia mulai 
menyatakan semangat persatuannya. 
Uniknya, mereka menggunakan bahasa 
daerah masing-masing sesuai dengan 
baju yang dikenakannya. Sampai 
pada akhirnya mereka meneriakkan 
sumpah bersama. Bertumpah darah 
satu tanah air Indonesia, berbangsa 
satu bangsa Indonesia dan menjunjung 
bahasa persatuan bahasa Indonesia. 
Sejak hari itu, semua pergerakan yang 
bersifat kedaerahan berubah menjadi 
pergerakan nasional. Di hari itu juga 
dikumandangkan lagu Indonesia Raya 

untuk pertamakalinya dan dikemudian 
hari lagu tersebut ditetapkan sebagai 
Lagu Kebangsaan. Usaha pencapaian 
kemerdekaan juga dimulai secara 
diplomatik. 

“Mudah-mudahan apa yang kita 
upayakan ini bisa menjadikan salah 
satu cara untuk meningkatkan rasa 
nasionalisme anak didik kita,” ujar ustadz 
Tohir selaku ketua panitia. “Dan repotnya 
mengawal kuda dari istal sampai 
sekolah, terbayar dengan lancarnya 
kegiatan ini,” imbuhnya sambil tertawa. 
Selamat Hari Sumpah Pemuda. (T-ka)

Kiprah SD

Mengajarkan Persatuan
dengan Teatrikal Sumpah Pemuda
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“Pramuka... Pramuka... Praja Muda Karana”, gegap gempita 
yel-yel tersebut membakar semangat anak-anak dalam 
perjalanan menuju ke Museum dan Planetarium Akademi 
Angkatan Laut Bumimoro. Hari itu cukup terik, namun tak 
menyulutkan semangat mereka untuk mengikuti kegiatan ini. 
Kegiatan yang digagas oleh ekstrakurikuler pramuka SD Al 
Falah ini merupakan sarana bermain dan belajar bagi anak-
anak yang ingin tahu lebih banyak  tentang alam semesta dan 
sieisinya serta dapat memupuk rasa cinta terhadap tanah air.

Kami tiba di Planetarium tepat pukul 08.05 WIB. Disana 
rombongan, disambut oleh Serka Agus selaku guide museum. 
Pertama kali datang, kami diperkenalkan dengan beberapa 
petinggi Angkatan Laut yang nama serta fotonya terpajang 
rapi di beranda depan museum. Walaupun hanya berupa 
foto, ketangguhan sebagai panutan serta pribadi yang 
bijak telah terukur jelas di wajah mereka. Anak-anak cukup 
bangga dan nampak antusias mendengarkan penjelasan 
dari Serka Agus. Salah satu dari mereka yaitu Fadli siswa 
kelas 1 C bertanya, “Pak, tentara, Saya bisa jadi Angkatan Laut 
tidak?” Pertanyaan itupun dijawab dengan bijak, “Bisa, asal 
rajin belajar supaya nantinya negara kita punya tentara yang 
hebat”.

Setelah berkeliling melihat dan mendengarkan 
penjelasan di museum, tibalah kami di Planetarium yang 
letaknya bersebelahan. Subhanallah sungguh luar biasa 
ciptaan Allah. Kami disuguhi  sebuah ilustrasi tentang 

Pak Tentara,
Saya Bisa Jadi Angkatan Laut?

perubahan waktu sore, malam dan kembali ke pagi hari lagi. 
Ilustrasinya memang sederhana, akan tetapi kami sangat 
senang sekali dengan suasana yang sama seperti nyata.

Perjalanan kami lanjutkan lagi ke Monjaya (Monumen 
Jalesveva Jaya Mahe), Kami cukup bangga, karena sebelum 
ke Monjaya kami dipersilahkan untuk melihat kapal perang. 
Tampak jelas jembatan Suramadu terbentang dengan deretan 
mobil-mobil yang menyeberang ke pulau Madura. Patung 
Monjaya adalah sebuah patung figur perwira angkatan 
laut dengan tinggi 25 meter yang siap  membela negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Kita sering melihatnya saat akan 
menyeberang ke pulau Madura. Sangat tangguh dan patut 
dibanggakan. (Defi)
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Kiprah SMP

Ada Pemilu di SMP Al Falah
Sistem pemilihan Presiden dan 

Wakil Presiden serta Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
secara langsung rupanya 

juga menginspirasi sekolah. Sistem 
pemilihan kepemimpinan secara 
langsung tak hanya diterapkan dalam 
skala kepemimpinan publik, tapi juga 
di Organisasi Siswa Intra Sekolah 
(OSIS) SMP Al Falah Deltasari. Layaknya 
pemilihan, Bupati, Gubernur, ataupun 
Presiden, pemilihan ketua OSIS di SMP Al 
Falah juga menggunakan sistem terbuka 
dan langsung yang dilaksanakan pada 
tanggal 25 Oktober 2011 lalu.

“Mekanisme seperti ini ada beberapa 
tujuan. Selain memperkenalkan sistem 
pemilihan pemimpin yang demokratis, 
juga untuk praktik langsung tentang 
pemilihan kepemimpinan sebagaimana 
yang terjadi di ruang publik. Paling tidak, 
para siswa telah memiliki pengalaman 
pelaksanaan pemilihan secara langsung 
sebagai simbol demokrasi di negara ini,” 
ujar seorang guru. 

Memang, di ruang politik, para 
pelajar adalah pemilih pemula yang 
kebanyakan masih awam dan belum 
banyak tahu tentang mekanisme 
pemilu langsung. Bukan tidak mungkin,   
fenomena keawaman  tersebut  bisa 

menjadi kendala kelancaran proses 
pemilu yang harus dilakukannya pada 
umur yang telah ditetapkan undang-
undang. Karena itu, aplikasi pemilu 
langsung perlu diperkenalkan sejak dini.  

  Dalam menetapkan calon ketua 
OSIS di lingkungan SMP Al Falah, panitia 
melakukan penjaringan beberapa calon. 
Dukungan kepada calon yang diajukan 
para siswa tersebut, sangat ditetukan 
oleh kredebilitas siswa dalam adu misi 
dan visi di atas panggung yang sudah 
disiapkan pihak sekolah.

Sebelum memilih calon ketua yang 
akan maju memperebutkan kursi ketua 
OSIS, mereka (para kandidat) diberikan 
kesempatan untuk menyampaikan misi 
dan visi serta menyampaikan program 
yang akan diusung tak ubahnya seperti 
berkampanye.

Pada pemilihan ketua umum OSIS 
SMP Al Falah yang dilakukan secara 
langsung tersebut, memang berjalan 
cukup sengit saat para kandidat adu 
kompetensi. Bahkan ada yang berupaya 
memberi pertanyaan kepada calon 
ketua tentang tantangan OSIS ke depan, 
baik jangka panjang maupun jangka 
pendek. Dengan sistem ini diharapkan 
bisa menyaring para pemimpin OSIS 
yang memiliki visi ke depan dan 

penuh tanggung jawab sesuai dengan 
program yang disampaikannya saat 
berkampanye. 

Selain itu, dari proses ini, diharapkan 
terjadi eskalasi, kesadaran dan daya 
kritis  para siswa untuk menjatuhkan 
pilihannya kepada calon pemimpin yang 
tepat. Yaitu pemimpin yang mampu 
membawa kemajuan sekolah. 

 Setelah pemilu dihelat, akhirnya 
suara siswa telah menentukan dan 
memutuskan bahwa ketua OSIS periode 
2011-2012 dijabat oleh Amanda Sukmalia 
Cesara kelas 8.2. Sedangkan wakil I adalah 
Moch Hasby Azhary kelas 8.5. Wakil II 
dijabat Fitrotin Azizah (8.2). Sekretaris I, 
Mohammad Ali Azca (8.1). Sekretaris II 
Nurul Lailia (8.2). Bendahara I, Kusfi ani 
(8.4). Bendahara II oleh Zayla Kusuma (8.2) 
dan MPK oleh Ilham Putera (8.5)

Diharapkan agar stake holder 
dalam OSIS tersebut berpijak pada 
kesadaran meneladani kemuliaan rasul, 
yang relevansi konkretnya menjelma 
dalam kehidapan sehari-hari. Ini berati 
siapapun pemegang kepemimpinan 
OSIS, jika membekali diri dengan 
semangat syar’i  Rasul pasti  mendorong 
mereka berlomba-lomba untuk  berbuat 
lebih baik bagi sekolah. Semoga. 
(Abdillah)
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Pada tanggal 10 Dzulhijjah, umat Islam sedunia 
melaksanakan Hari Raya Kurban yang terkenal dengan 
sebutan Idul Adha. Dari segi bahasa, Idul adha adalah 
hari pengorbanan. Menurut kaidah fikih hukumnya 

sunnah muakkadah, artinya sangat dianjurkan bagi yang mampu. 
Disebut pengorbanan karena latar belakang hari besar ini adalah 
ujian yang diberikan oleh Allah Swt. kepada nabi Ibrahim. Beliau 
diwajibkan menyembelih putranya nabi Ismail sebagai simbol 
untuk selalu memiliki jiwa pengorbanan yang tinggi. 

Meneladani jiwa pengabdian dan pengorbanan yang 
dilakukan Nabi Ibrahim dan Ismail, momentum yang berharga ini 
tidak dilewatkan oleh Lembaga Pendidikan Al Falah (LPF) Surabaya. 
Kegiatan dipusatkan di jenjang SMP di Deltasari. Alhamdulillah, 
Sesuai dengan laporan panitia, dana (baik yang senilai satu ekor 
sapi, kambing, maupun sejumlah uang latihan qurban) dari orang 
tua/Murid terkumpul sebesar Rp.107.531.500,00 (seratus tujuh juta 
lima ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan 10 (sepuluh) 
ekor kambing. 

Dana tersebut dibelikan 6 (enam) ekor sapi untuk disembelih 
di sekolah, dagingnya disalurkan kepada yang berhak menerima. 
Sepuluh ekor kambing dan dana qurban yang terkumpul 
juga disalurkan ke sejumlah masjid, mushola, dan lembaga di 
daerah Surabaya, Sidoarjo, Porong, Gresik, Mojokerto, Jombang, 
Bojonegoro, Tulungagung, dan Trenggalek dalam bentuk kambing 
maupun uang untuk dibelikan hewan qurban yang disembelih dan 
dibagikan di daerah tersebut sejumlah 52 (lima puluh dua) ekor 
kambing.

Di antara salah satu tujuan kegiatan  Idul Adha ini adalah 
menanamkan sejak dini semangat berkorban dengan keikhlasan 
untuk mengeluarkan apa yang dicintainya sebagai tanda ketaatan 
kepada Allah, sehingga siswa dapat mengetahui arti berkorban 
sekaligus mendidik mereka agar memiliki rasa empati dan peduli 
terhadap orang lain terutama pada yang tidak mampu. 

“Secara umum, rutinitas kegiatan yang dilaksanakan tiap tahun 
ini adalah wujud implementasi pendidikan di sekolah yang tidak 

Berkurban,
Aktualisasi Rasa Peduli

hanya berorientasi pada faktor akademis tapi juga mendidik 
para siswa memiliki intiusi tajam agar memiliki semangat 
ketakwaan dalam hidupnya,” ujar seorang panitia. 

Kegiatan penyembelihan dimulai dari pukul 08.00 WIB 
hingga dhuhur. Sekitar pukul 08.00 WIB para guru sudah 
memadati sekolah. Sampai kegiatan selesai, Alhamdulillah 
semunya berjalan dengan lancar. 

Berbicara mengenai kurban, tradisi tersebut sebelumnya 
sudah banyak dijumpai dalam masyarakat primitif. Ritual 
berkorban umumnya dilakukan sebagai bagian dari prosesi 
pemujaan dan persembahan bagi Tuhan yang diperagung 
atau dewa-dewa dan roh-roh yang dianggap keramat. Di 
sepanjang zaman jahiliyah, tradisi berkurban di peruntukkan 
untuk patung-patung suci (shanam) dan berhala (wathan) 
yang dikenal dengan nama Latta, Uzza, Manat dan Hubal. Di  
Yunani kuno ada istilah Hierieia (Ouronic God) dan Sphagia 
(Othonnic God). Di kalangan Hindu ada penyembelihan 
kurban yang awasi kalangan brahmana.

Di dalam Islam dimensi kurban tidak sekedar pemenuhan 
terhadap perintah bagi setiap yang mampu untuk membeli 
hewan kurban tapi juga pernyataan syukur atas pelimpahan 
nikmat yang diberikanNya. Ini adalah unsur informal yang 
menunjukkan bahwa umat Islam hendaknya memiliki 
loyalitas yang bagus (baik) terhadap sesamanya (terutama 
yang membutuhkan) sebagai bagian dari praksis sosialnya. 

Refleksi sosial dari ibadah berkurban berupa bentuk 
kepedulian terhadap sesama, harus diejawantahkan dalam 
keseharian. Artinya, ritual berkurban tidak berhenti pada saat 
Idul Adha saja. Sudah saatnya umat Islam yang mengamalkan 
ibadah kurban memandang segi esensinya dengan tidak 
mengabaikan makna hakikinya. Orientasi hanya pada simbol 
akan dapat menghilangkan substansi kurban itu sendiri yang 
pada akhirnya ibadah itu kehilangan jati dirinya. Dengan 
kata lain, kalau kaum muslim  mampu menyembelih hewan 
kurban pada saat Idul Adha -sebagai bagian dari ritual yang 
bersifat sosial- tentu juga memiliki potensi untuk tampil 
dalam mereduksi, minimal meringankan beban penderitaan 
yang ada di masyarakat. (Abdillah)
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Kiprah SMP

Memborong
Juara Lomba Robotika

Ada istilah gaptek , yaitu 
gagap teknologi. Jika kita 
dikatakan gaptek , tentu malu 
rasanya,  karena tidak bisa 

mengoperasikan laptop atau tidak tahu 
internet di era digital seperti sekarang 
ini.  Sehari-hari sering kita dengar  atau 
lihat papan iklan “Ndeso tidak tahu 
internet!’’.  Tetapi,  hal itu tidak akan 
berlaku bagi siswa SMP Al Falah, mereka 
semua sudah bisa membuat presentasi 
dari powerpoint, email bahkan 
diantaranya ada yang sudah mampu 
merakit robot.

Mereka yang mampu merakit robot 
adalah siswa ektrakulikuler robotika. 
Dari tangan-tangan terampil mereka, 
SMP Al Falah mampu memborong Juara 
I dan II dalam IT-Smart Robotic Computer 
Education. Tepatnya pada Jumat, 28 
Oktober 2011 di Royal Plaza. Perlombaan 
robot yang diikuti oleh pelajar SMP 

dan SMA se-Gerbangkertosusila 
(Gresik,Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, 
Sidoarjo, Lamongan) cukup bergengsi. 
Karena pesertanya beragam dari sekolah 
negeri maupun swasta. Kebanggaan itu 
terlihat dari raut wajah mereka, setelah 
menyisihkan peserta lain yang lebih 
tinggi yaitu siswa SMA dan juga sekolah 
favorit lainnya. 

Perasaan senang dan bangga 
berbaur menjadi satu, karena melihat 
lawannya mampu dikalahkan padahal 
peralatan mereka lebih canggih dan 
mahal. “Senang sekali dan bangga 
karena bisa menang dengan siswa 
SMA yang peralatannya lebih canggih 
dan mahal. Kita hanya menggunakan 
peralatan yang simple saja,” ujar Abizhar 
siswa kelas IX-1. 

 SMP Al Falah menurunkan 
dua tim dalam lomba ini, dan berhasil 
meraih juara semua. Kelompok pertama 

adalah Abizhar kelas IX-1, Yazid kelas 
IX-3 dan Faisal kelas IX-1 berhasil meraih 
Juara I Robotika. Sedangkan Juara II 
diraih oleh Rangga kelas IX-3, Fairus 
kelas IX-1 dan Rahardian siswa kelas IX-3. 
Atas prestasinya mereka berhak meraih 
piala, uang tabungan dan piagam 
penghargaan.  

Semua pertasi itu dari hasil 
usaha, doa dan persiapan yang 
cukup. Mereka melakukan persiapan 
selama 4 hari dengan durasi waktu 
2 jam setiap pertemuan diluar  jam 
ektrakurikuler. “Kesuskesan ini berkat 
doa, dukungan, bimbingan  dan ridha 
Allah Swt.,” ujar Rangga. Dengan 
berbekal  kesungguhan dan latihan 
rutin , belajar mereka merakit robot,  
membuahkan prestasi. Keberhasilan 
ini membuktikan bahwa SMP Al Falah 
telah menunjukkan prestasinya di laga 
Robotika. (Indarto) 

Rasulullah bersabda “ Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang 
lemah, pada keduanya ada kebajikan” (HR. Muslim)
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10 November adalah hari 
yang bersejarah bagi 
bangsa Indonesia 
pada umumnya dan 

warga Surabaya khususnya. Di saat 
itulah tonggak perlawanan terhadap 
penjajah telah dikobarkan. Pertempuran 
ini adalah perang pertama pasukan 
Indonesia dengan pasukan asing setelah 
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. 
Konon, waktu itu tentara Inggris mulai 
melancarkan serangan berskala besar, 
yang diawali dengan pengeboman 
udara ke gedung-gedung pemerintahan 
Surabaya, dan kemudian mengerahkan 
sekitar 30.000 infantri, peswat dan 
kapal besar. Namun penjajah akhirnya 
terusir dengan semangat nasionalisme 
perjuangan arek-arek Surabaya. 

Ada berbagai cara dilakukan dalam 
rangka memperingati Hari Pahlawan 
10 November tersebut. Salah satunya 
adalah dengan mengadakan aneka 
lomba dengan tema kepahlawanan. 
Lomba menarik digelar pada hari Kamis 
oleh SMP Al Falah Deltasari yang diikuti 
oleh semua kelas mulai dari siswa 
kelas 7 sampai kelas 9. Mereka beradu 
ketegasan, ketangkasan dan keberanian 
berimprovisasi melalui lomba menyanyi 
lagu perjuangan, puisi, orasi sampai 
dengan lomba adu yel-yel  

Di ajang itu, banyak inspirasi 
tempo dulu yang membakar semangat 
arek arek SMP Al Falah agar selalu 
pantang mundur membangun kejayaan 
bangsa. Inspirasi agar bangsa ini 
terus bangkit dari segala kebodohan 

Serba Tempoe Doeloe 
di Hari Pahlawan

dan keterbelakangan. Sayangnya, 
saat ini, banyak hari bersejarah 
yang makin dilupakan oleh pelajar. 
Melalui kegiatan ini para pelajar 
dapat mewarisi rasa persatuan, dan 
semangat kepahlawanan sebagai 
bangsa yang besar dengan mengenang 
jasa pahlawan.“Kita harus prihatin 
jika pelajar saat ini tidak tahu sejarah 
pahlawan di negaranya sendiri,” kisah 
seorang ustadz.

Dalam acara tersebut, ragam lomba 
digelar dengan format panggung. 
Acara tersebut lebih menarik karena 
ada suporter yang mendukung 
teman-temannya ketika tampil di 
atas panggung. Mereka bersorak agar 
peserta yang mereka dukung bisa 
tampil maksimal. 

Menurut Amanda, ketua 
Osis, lomba ini benar-benar 
menunjukan nilai perjuangan 
pahlawan sembari mengenang 
jasa-jasa mereka. “Mengenang 
pahlawan agar kita mengikuti 
jejak dan sifat kepahlawanan 
mereka,” katanya meyakinkan. 

Memang, dari lomba ini 
siswa diharapkan memiliki 

jiwa kepahlawanan serta semangat 
yang tangguh untuk berjuang menuju 
kejayaan hidup. Negara tanpa pahlawan 
sama artinya negara tanpa kebanggaan. 
Jika sebuah negara tak memiliki tokoh 
yang bisa dibanggakan, negeri ini miskin 
harga diri. Ia bahkan bisa menjadi bangsa 
kelas teri. Karena itu, memperingati 
Hari Pahlawan merupakan saat tepat 
untuk mengevaluasi ulang  tentang 
pemahaman akan arti pahlawan agar 
tidak hanya menjadi seremoni hampa 
makna, tak membuat perubahan apa pun 
bagi negara. 

Selain itu, di waktu yang bersamaan, 
juga digelar lomba bazaar berupa 
jajanan pasar tempo doeloe. Karena itu, 
penjualnya pun juga memakai pakaian 
tempo doeloe yang didominasi oleh 
pakaian rakyat (pejuang). Sedangkan 
makanan yang dijual juga dibentuk 
dengan berbagai format menarik. Tapi 
yang jelas, formasi makanan adalah 
bagian dari kreatifitas siswa. Makanan 
tersebut kemudian dijual dengan 
harga yang terjangkau. Beberapa guru 
dan pegawai bahkan membeli dan 
menikmati makanan tersebut dengan 
antusias. (abdillah)
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Sang Juara

Meretas Jalan
Meraih Juara

Fasilitas yang memadai atau mewah memang diperlukan. Namun hal tersebut bukan satu-
satunya jaminan untuk dapat meraih juara. Setidaknya hal itu dibuktikan dengan beberapa 
juara yang diraih sejumlah siswa SD Al Falah. Seberapa pun tingkatan juaranya, tentu patut 
untuk tetap diapresiasi dan disyukuri. Di antara peraih juara itu adalah sebagai berikut.

M. Fikri Hafi dzuddin R., kelas 6A SD Al Falah, juara I tolak peluru tingkat kecamatan  
Dia menuturkan pengalamannya seperti ini. Pada awalnya, kami beramai-ramai mengikuti seleksi 

Pekan Olahraga Tingkat SD. Jumlah kami semua kurang lebih 20 siswa. Semua mengikuti cabang 
atletik. Tempat teleksinya dibagi di beberapa tempat. 

Kami sebetulnya sudah berlatih di sekolah sehari sebelumnya. Namun, karena kami jarang 
olahraga seperti ini, tak urung juga kami grogi saat pelaksanaannya. Sejak awal saya selalu berharap 
untuk menang. Ya, setidaknya tingkat kecamatan. Namun, begitu tahu bahwa saya menang, saya 
sempat kaget juga. Rasanya tak percaya. Hanya hamdalah yang terucap saat itu. 

M. Bryan F., kelas 6A SD Al Falah, juara I lompat jauh tingkat kecamatan  
Tak terkira rasa senang hati saat tahu saya adalah pemenangnya. Bagaimana tidak, untuk 

mengalahkan lawan tangguh-tangguh, rasanya tidak mudah bagi saya. Namun, dengan  
bermodalkan kepercayaan diri, saya dapat mengantongi kemenangan. Bagaimana pun, saya telah 
mendapatkan pengalaman berharga. Selain mendapat teman-teman baru, saya juga mendapatkan 
pengalaman mengelilingi stadion Bung Tomo. Meski capek, namun menyenangkan. Alhamdulillah.

34    I   Media Pendidikan Al FalahBe
ra

kh
la

k M
ul

ia
 d

an
 B

er
pr

es
ta

si

IS
SN

 : 
20

85
-2

18
5



Edisi 44 I  XV  I Desember 2011   I    35

IS
SN

 : 
20

85
-2

18
5

Dalam pandangan umum, 
cacat fi sik sering dianggap 
sebagai sebuah kelemahan. 
Betapa susahnya tidak punya 

kaki sehingga tidak mampu berjalan 
dengan sempurna. Tidak memiliki 
tangan, bagaimana bisa menulis?. 
Tidak mampu mendengar atau bahkan 
tidak bisa melihat indahnya dunia 
karena kebutaan. Betapa menyedihkan. 
Anggapan ini tidaklah berlebihan, 
sebab kekurangan fi sik identik dengan 
ketidakberdayaan. 

Andaikata seorang yang buta 
matanya kemudian bisa melihat kembali, 
atau orang yang tuli bisa mendengar, 
mungkin ia akan sujud syukur tak henti-
hentinya, meluangkan kegembiraan tak 
terkira. 

Bersyukurlah jika kita dianugerahi 
kelengkapan fi sik yang sempurna. 
Mampu berjalan dengan tegap, 
berbicara dengan lancar  sehingga kita 
bisa melakukan aktivitas sehari-hari 
tanpa kendala yang berarti. Sungguh 
kita tidak bisa membayangkan, jika 
segala kelengkapan yang kita miliki, 
sewaktu-waktu, seperti kaki, tangan, 
pendengaran atau penglihatan kita 
diambil olehNya? 

Itulah sebabnya kita dituntut 
memanfaatkan pemberian Tuhan 
tersebut dengan penuh tanggung 
jawab. Tanggung jawab? Ya!

 Jika memiliki tangan, kaki, wajah 
yang tampan atau cantik, rambut 
yang bagus, suara yang merdu dan 
segala kesempurnaan fi sik lainnya, 
kita harus bertanggung jawab. 
Bagaimana caranya? Gunakan untuk 
produktivitas dan segala aktivitas yang 
memiliki nilai ‘kebaikan’. Jangan biarkan 
kesempurnaan tersebut beralih menjadi 
‘ketidaksempurnaan’ tingkah laku yang 
ujung-ujungnya membuat diri dan 
orang lain sengsara. 

Adalah Nick Vujicic. Ia terlahir cacat, 
tidak memiliki kaki dan tangan. Tapi 
dia tidak membiarkan kecacatannya 
menjadi celaan bagi orang lain. Dengan 
kekuarangan yang ada padanya, 
dia mampu bermain football, golf, 
berselancar juga berenang. Dia memiliki 
satu kaki sangat kecil namun Nick 
berhasil mendayagunakannya hingga 
bisa menolongnya mengimbangi 
badan, dan bisa membantu untuk 
menyepak dalam olah raga. Satu kaki 
mungil itu dipakainya untuk berbagai 
aktivitas seperti mengetik atau menulis. 
“Saya menganggapnya seperti buntut 
ayam,” ujarnya berseloroh tentang kaki 
mungilnya itu. 

Nick dilahirkan di Melbourne 
Australia, tetapi sekarang tinggal di 
Los Angeles. Kini Nick aktif menjadi 
pembicara dalam berbagai seminar 
tentang motivasi. Dia telah mengunjungi 
24 negara yang mengundangnya untuk 
berbicara tentang motivasi hidup. 
Hebat! 

Saya juga teringat Hellen Keller, 
wanita buta  yang memiliki nasib tak 
jauh beda dengan Nick, tapi dunia 
sungguh berterima kasih atas jasanya 
dalam menegakkan Hak Asasi Manusia. 
Selain seorang penulis, aktivis politik 
dan dosen Amerika, Hellen Keller juga 
menjadi pemenang dari Honorary 
University Degrees Women’s Hall 
of Fame, The Presidential Medal of 
Freedom, The Lions Humanitarian 
Award, bahkan ia juga meraih 2 piala 
Oscar.

Banyak orang tak beruntung seperti 
Nick dan Hellen di dunia ini.  Sungguh 
menakjubkan! Namun menjadi klise 
jika kita yang diberi kesempurnaan 
fi sik dan mental justru tidak memiliki 
konstribusi apapun, baik prestasi diri 
terlebih memberi sesuatu yang berguna 
bagi publik. Lalu bagaimana kita bisa 

membandingkan dengan kehebatan 
mereka sementara kita -di satu sisi- 
memiliki kesempurnaan yang patut 
disyukuri? 

Syukur bukan berarti menjalani 
hidup apa adanya, makan, tidur, rekreasi 
dan senang-senang saja, tapi berbuat 
sesuatu yang membawa manfaat bagi 
diri, orang lain, bangsa dan Negara. Allah 
Swt telah mendidik manusia terhadap 
segala hal yang belum diketahuinya. 
Kita lahir tidak bisa apa-apa kecuali 
menangis dalam ayunan ibu. Ketika 
dewasa kita diberi kematangan pola 
pikir agar memahami bahwa kita 
diciptakan bukan hanya untuk sekedar 
hidup dan formalitas, hanya untuk 
menunggu datangnya kematian esok 
hari. Duh, malunya aku jika hidup hanya 
untuk itu……………Sindiran Allah 
dalam surah Al’Ashr 1-3

Malu Aku
Oleh: Abdillah F. Hasan

Artikel

Malu Aku

Demi masa.

Sesungguhnya manusia 

itu benar-benar dalam 

kerugian,  kecuali orang-

orang yang beriman dan 

mengerjakan amal saleh 

dan nasehat menasehati 

supaya mentaati 

kebenaran dan nasehat 

menasehati supaya 

menetapi kesabaran.
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Terima kasih, Ibu. 

Setiap ibu pasti berpikiran sama dengan apa 
yang ibu pikirkan, akan tetapi bentuk perhatian 
pada tiap anak berbeda satu dengan yang 
lainnya. Ada kalanya kita sebagai ibu ingin 

menyiapkan kebutuhan anak pada malam harinya 
akan tetapi  sang anak sendiri lebih memilih untuk 

merapikannya sendiri.  Pada beberapa kasus yang 
terjadi, ditemukan kesalahpahaman antara 

anak dan ibu. Si anak menolak dengan cara 
yang kasar ataupun sebaliknya, itu dapat 
dipelajari dari diri kita sendiri. Mungkin 
kita mengingatkan dengan cara yang 

kurang bisa diterima anak. Sehingga, suatu 
saat anak akan melakukan hal yang sama 

pula pada diri kita walaupun kadang-kadang 

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

 Ustadzah Defi , saya seorang ibu yang tentu sayang terhadap anak saya. Saya merasakan ada masalah 
pada anak saya. Setahu saya, baik di sekolah maupun di lingkungan rumah, dia bergaul dengan baik. 
Namun, kadang-kadang dia berkata kasar. Faktor apa saja yang sekiranya membuat anak saya bersifat 
demikian? 
 Menurut teman-teman sekelasnya, anak saya cenderung pandai dan tidak pernah membuat ulah 
dengan teman-temannya. Bagaimana agar hal baik itu juga terus-menerus  terjadi di rumah?
 Adakah doa yang harus saya baca supaya dalam keseharian agar anak saya menjadi anak yang 
berbakti kepada orang tua? 
Terima kasih, Ustadzah. 

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kita tidak menyadarinya. Anak itu ibarat cermin buat 
diri kita, dan pada merekalah kadang-kadang kita akan 
mengerti dan belajar memahami diri kita.

 Di sekolah mungkin saja dia menjadi idola bagi 
teman-temannya. Biasanya seorang anak akan menjadi 
percaya diri atau bahkan menunjukkan pribadinya 
yang lain pada lingkungan yang  menjadikannya layak 
sebagai panutan. Memang agak sinkron kalau dia hanya 
berulah di rumah saja, akan tetapi pupuklah motivasi dari 
sekarang dengan menanyakan keberadaannya di sekolah. 
Berikanlah dia reward yang sepantasnya. Insya-Allah kalau 
kita menanam yang baik, kita akan menuai hasil yang baik 
pula.

Sesekali Ibu perlu mengajaknya melakukan aktivitas 
yang hasil akhirnya akan membantu ibu. Karena dengan 
demikian ananda akan termotivasi untuk membantu 
ibu di kemudian hari tanpa perintah dan atas inisiatifnya 
sendiri. 

Berkait dengan doa, pada waktu yang tepat Ibu 
perlu langsung beristighfar di hadapan dia seketika itu 
juga dengan intonasi nada yang dapat terdengar jelas 
di hadapannya, tunjukkan pula rasa kasih sayang ibu 
dengan merangkulnya atau membelainya. Tunjukkan 
pula padanya ibu percaya dia mau berubah. Ibu juga 

bisa mendoakan anak ibu dengan doa robbi habli 
minasshalihin berulang-ulang dengan penuh 

kepastian. Insya-Allah, Allah akan membantu.
Yang juga perlu kita ketahui, jika seorang 

anak hidup dengan kritik maka ia akan belajar 
menghukum. Jika anak hidup dengan 
bermusuhan, ia akan belajar kekerasan. Jika 
anak belajar dengan dukungan dia akan belajar 
menyukai dirinya sendiri. Jika anak hidup 
dengan ketentraman dia akan belajar tentang 
iman. 

Mohon maaf apabila ada  kata-kata 
saya yang membuat Ibu kurang berkenan.  
Semoga bermanfaat. (Defi )
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Karya Siswa

Pagi-pagi buta, kami semua 
telah bangun karena akan 
melaksanakan shalat shubuh 
dan tentu sebelumnya 

shalat malam. Setelah melaksanakan 
kewajiban kami sebagai seorang muslim, 
kami ganti baju olahraga. Kemudian, 
sarapan pagi terlebih dahulu, barulah 
kita senam pagi. Kata Ustadz Panca, 
manfaat dari senam pagi kali ini adalah 
menghilangkan sampah-sampah yang 
ada dalam tubuh kami. Karena kami 
terlalu banyak makan junk food. 

Seusai senam, ini dia yang kami 
semua tunggu! It’s time to rafting! 
Kebetulan, aku sekelompok dengan 
Ifti, Shafa, Karin, Naura T dan Dhika. 
Guide kami bernama Mas Suki alias 
Arman. Ya, begitulah teman-temannya 
memanggil. Sebelumnya, kami 
harus naik mobil bak terlebih dulu 
karena jarak dari basecamp menuju 
start rafting cukup jauh, sekitar 0,5 
kilometer. Sesampainya di sana, kami 
langsung turun dari mobil bak lengkap 
dengan peralatan rafting: dayung, 
helm, dan pelampung. Eits!! Tunggu 
dulu. Kami tetap harus berjalan 

Rafting in Songa Wanda Mufl iha Kelas VI B SD 

sepanjang 2 km menuju start rafting. 
Yahhh.... lumayan pegal, sih, but it’s 
ok-lah!! 

Aku terpana melihat derasnya 
arus sungai dengan tebing yang 
menjulang tinggi berdiri kokoh di 
kanan-kiri sungai. Setelah siap untuk 
rafting, kami berdoa dulu, agar selamat 
sampai fi nish. Baru setelah itu, 1, 2, 3 
and Go!

Sungai yang akan kami tempuh 
ini, bernama Sungai Pekaleng. Kita 
hanya akan rafting sepanjang 10 
km saja. 5 km pertama, seru-seru 
dan menegangkan lho! 
Selama rafting, aku dan 
teman-teman selalu 
berteriak, bersorak, nggak 
tau kenapa. Mungkin, 
karena rintangannya yang 
menegangkan, seru, atau 
mungkin karena saking 
semangatnya hari itu ya??! 
Entahlah...

Usai menempuh 5 km 
pertama, kami beristirahat 
sejenak. Kami disuguhi es 
kelapa dan jemblem, kue 

tradisional khas Jawa. Es kelapanya 
maknyosss! Itu karena kita minum es 
kelapa langsung dari batok kelapa, jadi 
tanpa gelas. Kelapanya hanya dipotong 
sedikit bagian sampingnya, langsung 
di minum sampai habis. Mungkin, 
Jemblem masih terasa asing di telinga 
kalian. Jemblem adalah makanan khas 
Jawa yang berbentuk bulat sebesar 
telur penyu. Kuenya yang empuk 
dengan isinya yang terbuat dari gula 
merah, membuat cita rasa tersendiri 
pada jajajanan tradisional favorit saya 
ini! Hmmm... es kelapanya maknyoss 
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Karya Siswa

Moo-Moo adalah sapi yang tinggal di Funny 
Cow Land, tempat sapi-sapi imut berada. 
Moo-Moo adalah salah satunya sapi yang 
berwarna ungu dan hijau. Moo-Moo memiliki 

sahabat baik yaitu Sisy.
Hari itu, Moo-Moo berencana mengadakan pesta di 

rumahnya. Setelah undangan disebar, Moo-Moo disuruh 
Sisy untuk membuat kue tart. Sebelumnya, Sisy telah 
membeli seluruh bahan untuk membuat kue tart.

Moo-Moo segera memulainya. Ia memasukkan 
telur,tepung terigu, gula dan sebagainya. Tiba-tiba, 
adonan kue jatuh dan tumpah di atas lantai. “Aduh, 

Pengalaman Moo-Moo 
Membuat Kue Tiara Kelas VI B SD

bagaimana ini ?” Moo-Moo panik, ia segera membersihkan adonan 
yang tumpah.

Moo-Moo segera memerikasa keadaan, ternyata, Sisy sedang 
tidak ada. Moo-Moo segera pergi ke swalayan untuk membeli bahan 
kue tart , karena yang dibeli Sisy sudah ditumpahkannya.

Setelah sampai di rumah, ia segera membuat kue lagi. Dengan 
hati-hati, kue itu dibuatnya. Ia juga teliti supaya tidak salah 
memasukkan bahan. Hingga akhirnya, kue itu pun selesai.

Ketika semua sudah berkumpul, pesta dimulai. Moo-Moo 
merahasiakan kejadian yang dialaminya tadi. Supaya ia tidak kena 
marah Sisy. Ia juga merasa lega karena tidak seorang pun yang tahu 
atas kejadian yang dialaminya tadi.

jemblemnya lezis, kalo digabung jadi.... 
super wueennnakkk sedaaap!! 

Perjalanan kami lanjutkan 
dengan hati senang dan energi yang 
sudah kembali lagi. 5 km yang ini, 
lebih banyak rintangannya daripada 
5 km pertama. Aku sempat melihat 
kelelawar yang nampak terlelap tidur 
menggantungkan diri di tebing sisi kiri 
sungai. “Matanya seram juga, ya, kalau 
dilihat dari dekat,” gumamku.

Perahu yang kami naiki sempat 
tersangkut 3 kali, lho. Aku jadi dag dig 
dug juga. Tapi, caranya gampang kok 
biar bisa selamat dari keadaan seperti 
itu. Goyang-goyang plus lompat-
lompat sambil bernyanyi...

Ayo kita goyang dayung,
Ayo kita goyang-goyang dayung,
Ayo kiiita goyang dayung, Ayoooo!!!!
 Tapi, 3 kali tersangkut bukan 

berarti patah semangat untuk lanjut. 
Rafting harus tetap dituntaskan sampai 
fi nish. Akhirnya, setelah lama menaiki 
perahu karet kami yang berwarna 
orange itu, kami sampai di fi nish. Lega 
rasanya, bisa sampai fi nish dengan 
selamat dan tetap semangat.

Rafting sudah, mandi sudah, 
makan sudah, saatnya shalat. 
Alhamdulillah, saat shalat, turun hujan. 
Untung hujannya  bukan saat  rafting 
dan outbound. Alhamdulillah.

Shalat selesai, hujan pun reda. 
Para trainer menyampaikan sambutan 
penutup. Salah satu trainer, meminta 2 
murid, 1 laki-laki, 1 perempuan, untuk 
maju ke depan dan menyampaikan 
kesan dan pesan selama di Songa 
Adventure. Untuk yang lak-laki, Ryan 
maju ke depan menyampaikan kesan 
dan pesannya. Untuk yang cewek, aku 
sendiri! Aku sempat protes, karena 
saat itulah suaraku sedang kritis alias 
my voice is entek. Dengan terpaksa, 

aku maju dan menyampaikan kesan-
pesanku. Singkat banget! Lalu, kami 
diberi waktu 15 menit untuk berkemas. 
Kami pulang dengan hati senang dan 
suara habis, he he...

Selama perjalanan, tidak ada lagi 
yang ngobrol, semua tidur. Suasana 
jadi sunyi dan tenang. Tapi, kami 
tentunya berhenti dulu di Probolinggo 
untuk membeli oleh-oleh. (Wanda 
Mufl iha, kelas 6B)
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