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Meski tidak mencari-cari informasi, dengan gampang masyarakat 
tersuguhi berita tentang ketidakteladanan. Nyaris setiap hari marak 
tersiar kemerosotan keteladanan para oknum petinggi. Malahan, kata 
berita, kemerosotan keteladanan sudah melanda petinggi di eksekutif, 

legislatif, maupun yudikatif kita. 
Menyimak fenomena itu, dalam kiprah membangun sekolah sebagai 

sentra keteladanan, wajar jika guru sempat gusar. Sebab, paket-paket ideal 
keteladanan yang  ditanamkan para guru kepada siswa tidak mustahil akan 

ternegasikan. Dengan keterbukaan informasi, dengan mudah anak-anak 
dapat melihat atau mendengar sendiri kabar tentang binalitas para oknum.  

Penting rasanya mengangkat revitalisasi sekolah sebagai sentra  
keteladanan menjadi masalah besar nasional. Sehingga, keteladanan tidak 
menjadi sekadar paket teori untuk menjawab soal-soal ujian, diramaikan 
dalam forum-forum seminar, dikonteskan dalam siaran, atau seremonial 
pantas-pantasan. Lebih dari itu, keteladanan penting untuk ditanamkan 
secara riil dan ditumbuhsuburkan melalui pendidikan. 

Memang tidak dinafi kan adanya dua masalah dalam hal 
keteladanan. Pertama, makin jarangnya fi gur yang layak diteladani, 
yang kedua makin jarang pula orang yang mau meneladani kebaikan. 
Makin tipis perilaku saling asah, asih, dan asuh. Sama halnya dengan 
makin jarangnya orang yang dapat dipercaya serta makin sulitnya 
orang untuk mau percaya. Dari mana lagi kalau bukan sekolah yang 
harus merevitalisasinya?

Menyimak beragam berita tentang kasus ketidakteladanan serta 
merasakan arti penting revitalisasi sekolah sebagai sentra keteladanan, 
ada pelajaran penting bahwa keteladan saat ini tidak harus didapatkan 

dari para petinggi, politisi, atau dari aura demokrasi di gedung 
dewan. Justru pada kondisi sekarang, ada optimisme bahwa mutiara 

keteladanan akan subur dan dapat diunduh dari sekolah sebagai berkah 
kebenaran proses pendidikan seperti halnya yang dicontohkan Rasulullah 

Muhammad SAW. 
Seminim apa pun kadar keteladanan yang kita rasakan dari para 

petinggi kita sekarang, seyogyanya sekolah tetap bertekad kuat untuk 
menempati shaf terdepan dalam pengaderan generasi yang mampu 

memecahkan berbagai permasalahan umat dan bangsa. Sebaliknya, bagaikan 
musibah jika sekolah justru menjadi bagian dari permasalahan. 

Seandainya makin banyak oknum petinggi yang tak layak menjadi teladan, 
dengan kekuatan moral dan sterilitas dari ambisi politik, sekolah dipercaya 

mampu membangun diri sebagai sentra keteladanan. Peluang keberhasilannya? 
Para guru bersama orang tua yang akan menjawabnya. (Redaksi) 

Membangun 
Sentra Keteladanan
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Di sebuah kesempatan 
sekolah LPF kedatangan 
tamu 30 orang dari MGMP 
IPS SMP salah satu kota 

di Jawa Timur, sambil melihat dan 
mengamati seluruh sekolah kita, 
mereka bertanya dan berdiskusi 
dengan guru-guru, karyawan, dan 
kepala sekolah, akhirnya di sebuah 
forum diskusi mereka menyampaikan, 
“ sebenarnya model dan metode 
yang dilaksanakan di Al Falah baik itu 
kurikulum, pembelajaran, maupun 
penilaiannya banyak kesamaan dengan 
kami tapi mengapa hasilnya lebih 
baik?” Kemudian beberapa waktu yang 
lalu juga ada beberapa teman yang 
bersilaturrahim ke sekolah LPF, setelah 
melihat beberapa aspek, mereka 
bercerita tentang aspek yang sama di 
sekolahnya, apa yang mereka lakukan 

dan apa yang sudah dikembangkan di 
sana. Mendengar ceriteranya, sepertinya 
di sekolah mereka pada aspek tertentu 
lebih baik daripada LPF.  

Dari cerita di tersebut kami menyadari 
bahwa di satu sisi LPF mempunyai 
kelebihan, di sisi lain masih banyak 
untuk diperbaiki. Sebagai sekolah yang 
tumbuh dan berkembang untuk maju, 
tentunya senantiasa berjuang untuk 
memperbaiki sisi-sisi yang belum baik 
sehingga harapannya nanti yang layak 
menjadi contoh semakin bertambah, 
tidak hanya beberapa aspek melainkan 
multi aspek. Apalagi sekolah LPF bermisi 
berdakwah melalui pendidikan adalah 
suatu keharusan untuk berusaha menjadi 
contoh.

Sekolah yang menjadi contoh atau 
teladan pastilah mempunyai keunggulan 
tertentu, dan kita percaya di balik 

keunggulannya ada beberapa yang 
perlu dibenahi. Saat ini kita hampir tidak 
mendengar istilah sekolah teladan, 
guru teladan, atau siswa teladan. Yang 
jalan terus sekarang ini adalah lomba 
guru berprestasi dan kepala sekolah 
berprestasi. Kalau ditanyakan apakah 
lomba ini dimaksudkan sebagai ganti 
lomba guru teladan, atau nama lain dari 
lomba guru teladan, atau apakah hal 
itu karena menyandang nama teladan 
itu berat sehingga diganti berprestasi. 
Pertanyaan itu tidak perlu diperpanjang, 
justru yang perlu dan penting di sini 
bagaimana berprestasi dan berusaha 
menjadi contoh atau teladan.   

Sekolah yang berprestasi atau yang 
menjadi contoh tentu di dalamnya 
terdapat guru-guru yang patut menjadi 
contoh atau diteladani, serta banyak 
ditemui siswa-siswa yang berprestasi. 
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Fokus

Rabbani dalam Bingkai 
Pendidikan Karakter-Budi Pekerti

Dunia terus berputar. Perilaku manusia berubah dan 
berkembang untuk menjawab tuntutan zaman 
sembari menentukan rumus mengendalikan 
kehidupannya. Pendidikan merupakan ikhtiar 

menjawab tantangan itu. 
Namun, saat melaju di rel yang salah arah akibat jebakan 

modern dengan hedonisme sebagai prioritas, pendidikan 
kehilangan roh sebagai sarana jitu memanusiakan manusia, 
mendewasakan, serta menjauhkannya dari prinsip memegang 

teguh dan menjunjung kebenaran.
Kompleksitas muatan beragam 

institusi pendidikan saat ini, pada satu 
sisi, menawarkan bermacam nutrisi 

pengetahuan kepada peserta 
didik agar mampu mengenali isi 

dunia. Di sisi lain, proses itu bisa 
saja menjebak mereka dalam 
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Ana Christanti, M.Pd.
Kepala SMP Al Falah Deltasari, Sidoarjo

Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka terdapat pengajaran untuk orang-orang yang berakal. 
Al Quran bukan cerita yang dibuat-buat, melainkan membenarkan (kitab-kitab) sebelumnya 
serta menjelaskan segala sesuatu serta sebagai petunjuk dan rahmat untuk yang beriman. 
(Q.S. Yusuf: 111)

godaan mendewakan pemikiran menurut versinya sendiri 
andai tidak cukup dilandasi pemahaman mendalam atas 
hakikat berilmu serta teladan dalam interaksi pendidikan. 

Rasulullah Muhammad SAW adalah super leader, 
super manager, dan super teacher dalam adab berilmu, 
menransfer ilmu yang tidak sekadar data, tetapi juga 
penuh nilai dan budi pekerti mulia yang selalu up-to-date 
dengan apa pun warna zaman. Pada diri dan teladan Rasul 
pengajaran yang diamanatkan Al Quran mendapatkan 
wujud nyata.

Berbagai teori dan pelatihan pendidikan bergulir setiap 
waktu. Namun, saat suatu bangsa didera krisis identitas 
multidimensional, seketika itu pula institusi dan lembaga 
pendidikan kerap dinilai gagal menjalankan perannya 
sebagai kawah candra dhimuka penempa calon pemimpin 
yang bermoral, berwawasan, terampil, dan selalu optimistis. 

Pendidikan Karakter dan Budi Pekerti
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 

menentukan target, juga kebijakan maupun pendekatan 
secara detail untuk mencapainya. Banyak hasil dicapai, 
tetapi masih ada yang menjadi ‘’kajian pencarian’’, seperti 
reinventing (penemuan kembali) pendidikan karakter 
dan budi pekerti untuk peserta didik yang ramai dibahas 
rumusannya belakangan. Padahal rumusan itu sudah ada 
dan tidak ke mana-mana, yaitu berperilaku sesuai ajaran 
Allah dalam Al Quran serta penjabarannya dalam teladan 

Rasul yang disarikan dalam hadist dan tarikh beliau. 
Mutlak tidak ada keraguan dalam Al Quran 

sampai kapan pun. Begitu pula teladan Rasul –yang 
diintisarikan Muhammad Syafi ’i Antonio dalam 
buku Muhammad SAW: The Super Leader Super 
Manager (Jakarta: Tazkia Publishing, 2009)— sebagai 
pemimpin yang holistic (menyeluruh) karena 
berhasil mengembangkan kepemimpinan di 
berbagai bidang, termasuk pendidikan; accepted 
(diterima) miliaran manusia di bumi, Muslim 
dan non-Muslim; serta proven (terbukti) karena 
sejak lebih dari 15 abad silam teladan beliau masih 
relevan diterapkan, termasuk dengan karakter 
bangsa Indonesia yang religius. 

Ke mana perginya karakter itu selama ini 
sehingga harus dicari (lagi) untuk ditransfer (lagi) 

kepada peserta didik?

Di sekolah yang memiliki segudang 
prestasi memiliki guru-guru, siswa-
siswa, dan orang tua yang mempunyai 
harapan dan cita-cita berprestasi tinggi. 
Di sekolah berprestasi banyak fi gur 
teladan dalam segala hal.

Membahas menjadi teladan atau 
menjadi contoh kita ingat semboyan 
yang dipakai dinas pendidikan, yaitu 
Semboyan Tut wuri handayani atau 
yang lengkapnya ing ngarsa sung 
tulada, ing madya mangun karsa, tut 
wuri handayani. ing ngarsa sung tulada 
artinya di depan, seorang pendidik 
harus memberi teladan atau contoh 
tindakan yang baik, ing 
madya mangun karsa 
memiliki arti di tengah atau 
di antara murid, pendidik 
harus menciptakan prakarsa 
dan ide, dan tut wuri 
handayani diartikan dari 
belakang seorang guru harus 
bisa memberikan dorongan 
dan arahan. 

Pendidik diartikan tidak 
hanya guru, tapi juga orang 
tua dan semua yang terkait 
di sekolah. Karena semua 
beriteraksi dengan anak kita 
atau siswa kita. Terlebih lagi 
tanggungjawab pendidikan 
anak tidak bisa lepas dan 
diganti dari orang tua. 
Menyadari itu semua sebagai 
guru atau orang tua dalam 
mendidik adalah bagaimana 
kita memiliki apa yang akan 

diajarkan atau disampaikan. Ing Ngarso 
Sun Tulodo memberikan arahan pada 
pendidik kita harus memberi teladan 
pada anak kita.

Kita ajarkan mereka berjamaah 
shalat, tentunya kita sudah terbiasa 
shalat berjamaah.

Kita menyuruh anak  rajin baca, kita 
sudah punya habit membaca,

Kita menyuruh disiplin, kita terdepan 
dalam kedisiplinan.

Kita mendorong siswa untuk 
berpretasi, kita sudah memiliki prestasi.

Ing madya mangun karsa atau 
di antara murid, pendidik harus 
menciptakan prakarsa dan ide, 
dalam hal ini bagaimana pendidik 
mampu membangkitkan semangat, 
melakukan inovasi, menciptakan 
suasana yang kondusif, dan akhirnya 
memunculkan ide-ide kreatif dan 
inovatif. Seperti dalam pembelajaran, 
guru menggunakan beberapa model 
atau metode pembelajaran, metode 
demonstrasi misalnya, metode ini 
tidak hanya bagaimana materi itu 
mudah dimengerti  siswa tapi juga 
bagaimana guru membelajarkan siswa 
untuk mampu mendemonstrasikan 
pengetahuannya, memahami tahap-
tahap yang didemonstrasikankan 
hingga mampu  memberikan inspirasi 
dan memunculkan ide-ide kreatif 
siswa dalam mendemonstrasikan 
pengetahuannya.

Tut Wuri Handayani, Tut Wuri artinya 
mengikuti dari belakang dan handayani 
berarti memberikan dorongan moral 
atau dorongan semangat. Misalnya 
setelah memperoleh dan mengalami 
pembelajaran shalat, siswa dihadapkan 
pada kondisi real shalat jamaah di 
sekolah maupun di rumah, di sekolah 
guru memberi teladan kebiasaan 
shalat jamaah di masjid dan di rumah 
orang tua menguatkan teladan ini. 
Tut wuri handayani guru mengikuti, 
mengingatkan dan menegur bila 
melakukan kesalahan dalam shalat 
jamaah. Guru juga melakukan 
pengawasan shalat baik di sekolah 
maupun di rumah, mengawasi dan 
mengontrol perkembangannya serta 
memberikan bimbingan serta dorongan 
moril agar istiqomah dalam shalat. 
Tut wuri handayani  ini pun berlaku 
untuk orang tua, Bapak dan atau ibu 
mengikuti dan mengawasi kegiatan 
shalat ananda, sehingga diharapkan 
mampu membuat anak atau siswa 
yang mampu shalat dengan penuh 
kesadaran. 

Akhirnya untuk mengemban 
amanah dalam mewujudkan generasi 
yang berakhlak mulia dan berprestasi, 
kita senantiasa berbenah diri melakukan 
perbaikan secara berkelanjutan. Dengan 
harapan,sekolah, segenap guru, dan 
orang tua patut menjadi menjadi suri 
teladan.
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Tidak fair membebankan tanggung jawab mendidik 
budi pekerti hanya pada sekolah mengingat komponen 
pendidikan nasional juga mencakup keluarga maupun 
masyarakat. Tidak adil pula menyalahkan peserta didik dalam 
kajian seputar erosi budi pekerti. 

Bagaimana pun, hakikatnya pendidikan adalah 
proses transfer ilmu yang mencerahkan, senapas karakter 
bangsa, ajaran agama, norma, serta nilai-nilai sosial yang 
bermartabat. Guru di sekolah, orang tua dalam keluarga, dan 
masyarakat mutlak harus bekerja sama mengantarkan siswa 
bisa menemukan nilai-nilai tersebut dan menyiapkan mereka 
bisa menjawab sendiri tantangan hidupnya pada masa 
mendatang.

Cermin Bangunan Kepribadian
Sebagaimana intisari wahyu pertama Rasul, tugas 

utama pendidikan adalah mendorong dan memfasilitasi 
generasi masa depan agar senantiasa membudayakan 
iqra (membaca). Tidak hanya membaca silabus pelajaran 
di sekolah, namun dalam arti yang lebih luas: membaca 
kehidupan! 

 Membaca kehidupan menuntut lebih dari sekadar 
bidang fi sik kebendaan seperti halaman buku, lembaran 
kertas, papan, maupun monitor komputer. Seperti bunyi 
pepatah, alam merupakan guru tanpa batas, membaca 
kehidupan akan merangsang siswa berpikir yang, dalam 

Fokus

prosesnya, bisa menemukan role models dari 
kejadian-kejadian yang mewarnai tumbuh 
kembangnya.

Proses belajar-mengajar dan berbagai 
kegiatan pengayaan di sekolah dibatasi sarana 
dan waktu. Sedangkan pendidikan berlangsung 
dalam spektrum lebih luas mengingat setiap 
detik dan jengkal di ranah itu siswa bisa belajar, 
termasuk dari perilaku guru yang bisa diterima, 
dinilai ideal, dan layak diteladani.  Selain 
nurturing (mendidik sepenuh hati), sikap dan 
perilaku positif guru juga bisa menjadi cermin 
siswa dalam memacu proses pembelajaran serta 
membantunya dalam proses pencarian jati diri.

Mekanisme reward and punishment 
(ganjaran dan hukuman) memang lazim ada 

pada institusi sekolah. Namun, misalnya, dengan meneladani 
kasih Rasul meluluhkan hati Umar bin Khattab dari sosok 
antagonis menjadi pahlawan, guru juga bisa menerapkan 
pendekatan penuh kasih sehingga siswa makin sadar akan 
kewajiban berilmu sebagai bekalnya kelak.

Passion dalam mendidik itu sepenting kemampuan 
guru memompakan semangat visioner dengan melatih 
menumbuhkan rasa ingin tahu siswa, menyemangatinya terus 
mencoba hal baru yang positif dan bermanfaat, serta penuh 
integritas pada tugas dengan memberinya kepercayaan. 
Guru pun menempatkan siswa sebagai subjek yang harus 
dikembangkan secara manusiawi untuk menjawab tantangan 
zamannya, bukan hanya sebagai objek. 

Teladan Rasul tetap relevan dengan tuntutan saat 
ini dan benar-benar sesuai dengan karakter dan tujuan 
pendidikan nasional. Tentu, itu tidak bisa diwujudkan 
hanya mengandalkan kegiatan dalam kelas, melainkan juga 
menuntut keberadaan pendidik berkarakter dalam profesi 
melalui pendekatan serta kebijakan sesuai ajaran Allah SWT 
dan teladan Rasul di setiap saat dan tempat selama proses 
pendidikan berlangsung. 

Dengan demikian, pendidikan diharapkan mampu 
mendewasakan mental-spiritual siswa sesuai amanat maupun 
hakikat pendidikan Islami yang menekankan perimbangan 
pendidikan agama dan duniawi. 
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Kiprah KB-TK

Asyiknya Bermain
di Taman Flora

Sesampai di Taman Flora, bocah-bocah itu tampak tak 
sabar ingin segera berjalan-jalan. Banyak yang ingin mereka 
kunjungi, tetapi yang paling menarik adalah memberi makan 
rusa-rusa dan burung merak yang ada di sana. Berebut, mereka 
mengambil rumput yang disediakan untuk makanan hewan 
yang ada disana. “Aku tadi berani ngasih makan rusa dua kali,” 
kata  Alicia dengan bangga. 

Tak hanya Alicia yang berani memberi makan hewan yang 
ada di Taman Flora, hampir semua siswa kelompok persiapan 
tidak ada yang takut untuk memberi makanan atau memegang 
binatang yang ada, sehingga Ustadzah Aslihatul Hayati, S.Ag. 
harus mengingatkan anak-anak untuk tidak berebut dan mau 
bersabar satu persatu, bergiliran dalam memberi makan. 
“Gantian Nak, kalau berebut, binatangnya bisa bingung 
mau makan yang mana… ,” kata Ustadzah Aslihah memberi 
pengarahan kepada mereka. 

Puas memberi makan binatang, mereka berpindah menuju 
arena bermain anak. Berbagai permainan mereka coba, mulai 
dari terowongan ayunan, papan seluncur, papan jungkitan dan 
tangga majemuk. “Aku tadi berani ayunan yang tinggi,” cerita 
Bagas. Setelah puas bermain, anak-anak berkumpul di gazebo 
untuk menikmati bekal yang telah disiapkan oleh gurunya. 

“Alhamdulillah, dalam kegiatan ini semua anak bisa 
mengikutinya dengan mandiri dan gembira. Tujuan kami adalah 
menanmkan pada anak-anak bahwa meraka aman beraktivitas 
bersama teman dan guru, sehingga mereka tidak cemas saat 
berpisah sementara dengan orang tua atau saat berkativitas di 
luar sekolah. Hal ini ini penting untuk menanamkan rasa percaya 
diri pada mereka,”  papar Dra. Kamini dengan penuh semangat 
menjelaskan manfaat kegiatan ini bagi proses kemandirian anak 
usia batita. (Fz) 

Menanamkan sikap mandiri dan berani dapat 
dikenalkan secara dini pada anak dengan cara 
yang menyenangkan.  Sikap ini akan dapat 
tumbuh dengan baik karena usia anak adalah 

usia bermain. Cara  pengenalannya pun perlu dengan cara 
yang menyenangkan. 

Kelompok persiapan, sebagai jenjang pendidikan pra 
Play Group untuk anak dengan usia 2 tahun memiliki cara 
yang menarik untuk menanamkan sikap mandiri dan berani 
beradaptasi sejak dini. Salah satunya dengan kegiatan 
bermain bersama. 

Kali ini lokasi yang digunakan untuk kegiatan tersebut 
adalah Taman Flora yang terletak di jalan Manyar Surabaya. 
Ditemani  oleh 3 orang guru pendamping, 9 orang siswa 
kelompok persiapan berangkat dari lokasi sekolah di jalan 
Siak menuju Taman Flora dengan naik mobil sekolah. 

Sepanjang perjalanan, bocah-bocah cilik itu riang 
bernyanyi tanpa henti. Sahut menyahut mereka 
menyanyikan lagu kesukaan mereka. Aisyah misalnya, 
tak henti-henti menyanyikan lagu milik Umay. Sementara 
Dinda tak mau kalah dari Aisyah dengan penuh semangat 
menyanyikan lagu Kodok Ngorek. 
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Bila aku telah dewasa, ingin jadi kapten udara, terbang 
bebas di angkasa, melihat pemandangan alam raya. 
Betapa sangat senangnya, jadi kapten udara, kemana 
saja naik peswat, tamasya di angkasa.

Penuh semangat anak-anak TK Al Falah menyanyikan lagu 
berjudul “Kapten Udara”. Kegiatan puncak tema profesi di 
TK Al Falah kali ini di laksanakan dengan cara yang menarik. 
Mengambil tema “pilot”  145 siswa TK dengan didampingi 
12 orang guru mengunjungi Landasan Udara Angkatan Laut 
(Lanudal) di Juanda Sidoarjo. 

Berangkat dari TK Al Falah yang berlokasi di jalan Siak No. 
2 dengan menggunakan 3 bis bis Angkatan Laut, anak-anak 
tampak begitu antusias saat menaiki bis menuju lokasi kegiatan. 
Sepanjang perjalanan tak henti-hentinya mereka menanyakan 
berbagai hal pada ustadzah yang mendampingi mereka. Saat 
para ustadzah menganjurkan mereka untuk duduk, mereka 
tampak enggan, “Nggak kelihatan pemandangannya, Ustadzah,” 
kata Awalaisal Ari Rahmadi, siswa Kelompok B2. 

Diawali dengan mengunjungi Rumah Pintar Juanda 
“Cendikia”  di sana siswa diajak untuk mengunjungi museum 
perlengkapan Angkatan Laut, bermain outbound seperti papan 
titian, jaring laba-laba dan jembatan goyang. Kegiatan di 
Rumah Pintar diakhiri dengan  melihat fi lm tentang kebersihan 
lingkungan. Sebelum pulang setiap siswa diberi gambar 
pesawat untuk diwarnai di sekolah. 

Setelah berkunjung ke Rumah Pintar, tujuan selanjuatnya 
adalah hanggar pesawat angkatan laut di Lanudal Juanda. 
Sesampai di sana, siswa dibagi dalam 6 kelompok untuk 
mengelilingi hanggar yang ada. Ada 4 buah pesawat Casa dan 

1 helikopter tersedia disana. Masing- masing kelompok 
dipandu oleh 1 orang petugas. Tentu saja menaiki 
helikopter adalah hal yang paling ditunggu-tunggu oleh 
anak-anak. Rasa ingin tahu yang tinggi mendorong mereka 
untuk memegang bagian-bagian dari helikopter tersebut. 

Dengan sabar, petugas pemandu menjelaskan bagian-
bagian dari helikopter, seperti cockpit dan baling-baling, 
serta cara mengoperasikannya secara sederhana kepada 
anak-anak. Saat diberi kesempatan untuk mencoba 
memegang kemudi pesawat, mereka tampak berebut 
ingin mencobanya. “Aku mau jadi pilot, makanya aku mau 
pegang kemudinya,”  kata Abdullah Karim Ar Ra’yi, siswa 
kelompok B1. 

Selain mengenal bagian-bagian pesawat dan 
helikopter, anak-anak juga melihat proses pesawat 
komersial saat landing dan take off  karena lokasi hanggar 
berdekatan dengan Bandara Internasional Juanda. “Wuiih, 
keren ya, pesawatnya giliran datang dan pergi, nanti kalau 
besar aku ingin jadi pilot,” kata Bilal AlFarisi Marpaung siswa 
B3 dengan bangga.

Puas berkeliling di seputar hangar, siswa-siswa 
kembali pulang ke sekolah dengan naik bus. Dalam 
perjalanan pulang, tak henti anak-anak berceloteh tentang 
pengalamannya di hangar pesawat. “Semoga dengan 
kunjungan ini anak-anak dapat memiiliki wawasan tentang 
profesi pilot dan kenal lebih dekat bagian-bagian pesawat,” 
papar ustadzah Ustadzah Dra. Kamini, Waka Kesiswaan 
sekaligus selaku penangung jawab kegiatan Special Day ini. 
(fz)

Ada kegiatan baru di ruang perpustakaan KB-TK Al Falah. Sudah 
tersedia panggung mini lengkap dengan papan untuk meletakkan 
buku cerita, dilengkapi seperangkat sound system. Di atas panggung 
terdapat hiasan terbuat dari steorofoam bertuliskan “Lomba Bercerita“ 

Hari itu diadakan lomba bercerita antar kelas, Tiap-tiap kelas mengirimkan 
1 wakil untuk belomba dengan para wakil dari kelas yang lain, yaitu  bercerita 
di hadapan teman-temannya yang lain. Lomba yang digagas sebagai wadah 
agar anak mampu mengekspresikan diri melalui bahasa tutur itu dilaksanakan 
selama 4 hari dalam  setiap bulan. Kegiatan dilaksanakan pada pekan kedua 
dan keempat,  hari Rabu untuk kelompok A dan hari Kamis untuk kelompok B. 

Secara bergiliran tiap-tiap kelas 
memilih satu wakilnya dengan 
pemilihan berdasarkan pengamatan 
yang dilakukan setiap hari, yaitu 
anak yang rajin meminjam buku 
perpustakaan dan berusaha untuk 
selalu bisa menceritakan pengalaman 
yang dialaminya. Meskipun demikian, 
pada praktiknya bukan hanya anak 
yang gemar bercerita saja yang dipilih. 
Anak-anak yang masih membutuhkan 
dorongan untuk lebih berani bercerita 
juga diberi kesemptan untuk tampil 
dengan tujuan memotivasi mereka agar 
tampil percaya diri di hadapan teman-
temannya. 

Tentu saja program ini mendapat 
sambutan positif dari orang tua. Mereka 
merasakan, sejak program ini digulirkan 
anak-anak lebih bersemangat untuk 
meminjam buku dan berlatih bercerita. 
“Sekarang Litha rajin latihan bercerita, 
ia berharap bisa menang kalau nanti 
terpilih mewakili kelasnya dalam 
lomba cerita,“ kata Tjuk Hariyono, S.H., 
orang tua dari Talitha Rofi ah Harydar, 
kelompok B-2. 

Tak hanya dari kelompok B. siswa 
kelompok A tak mau kalah semangatnya 
dalam menyiapkan diri mengikuti 
lomba cerita. Namun, karena mereka 
belum terlalu lancar dalam membaca, 
untuk kelompok A lebih difokuskan 
pada kemampuan anak menceritakan 
pengalaman mereka, atau mengulang 
cerita yang diceritakan oleh orang tua 
masing-masing. 

Tiap anak yang akan tampil 
mendapat pemberitahuan dari 
perpustakaan, lengkap dengan tanggal 
kapan penampilannya. “Harapan kami, 
kegemaran anak pada buku semakin 
meningkat, dan kemampuan mereka 
untuk bertutur di hadapan umum dapat 
terasah dengan baik,”  kata  Ustadzah 
Sahada Sri Winarti, S.Pd., selaku 
koordinator perpustakaan. Sebagai juri, 
dipilih ustadazah yang tidak mengajar 
di kelompok TK, yaitu Ustdzah Dra. 
Aslihatul Hayati, S.Ag. dan Ustadzah 
Sahada Sri Winarti, S.Pd. Sebagai 
apresiasi, seluruh siswa yang tampil 
mendapat hadiah sebagai motivasi 
atas keberanian mereka untuk tampil di 
hadapan umum. (Fz)

Mengenalkan
dari Dekat Profesi Pilot 

Kecil-kecil Sudah
Lomba Bercerita
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Pagi itu hari Jumat, suasana di ruang perpustakaan 
KB-TK Al Falah tampak berbeda dari hari-hari biasa. 
Jika pada umumnya yang berkunjung adalah anak-
anak, pagi itu tampak beberapa ibu dan bapak datang 

berkunjung untuk meminjam buku di perpustkaan sekolah. 
Petugas yang melayani peminjaman itu juga orang tua 
siswa yang tergabung dalam kepengurusan komite sekolah. 
Sebelumnya, para anggota komite sempat berbincang singkat 
dengan Ustadzah Sahada Sri Winarti, S.Pd., seputar prosedur 
peminjaman buku di perpustakaan KB-TK Al Falah. 

Pada kegiatan yang dilaksanakan rutin setiap hari 
Jumat itu, orang tua bisa meminjam 2 buah buku. Program 
ini bertujuan untuk memotivasi anak-anak agar semakin 
cinta buku karena dengan melihat contoh orang tua yang 
suka membaca, anak akan termotivasi untuk semakin suka 
membaca. Data kunjungan perpustakaan menunjukkan, pada 
setiap kegiatan Loving Book for Parents ini, rata-rata orang tua 
yang datang untuk berkunjung pada kisaran 25 orang pada 
tiap kunjungan, dan buku yang paling diminati adalah buku-
buku psikologi pendidikan, buku ke-Islaman dan buku resep 
masakan. 

Selain kegiatan peminjaman buku perpustkaan, ada 
pula pengajian komite yang rutin dilaksanakan setiap bulan 
pada hari Jumat pekan ke-2, bertempat di masjid Ibnu Sina. 

Tema-tema yang diangkat dalam kegiatan ini adalah tema 
yang berkaitan dengan pendidikan anak maupun akhlak mulia 
seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW. Narasumbernya 
bergantian, pengajian yang dilaksanakan pada bulan Januari 
2012, narasumbernya Ustadz Azhari, M.Ag. dengan tema 
mendidik anak sesuai tuntunan Rasulullah. Ustadz Azhari 
memberikan tahapan pendidikan sesuai Al Quran. Sejak 
usia 12 tahun atau akil baligh, anak sudah dapat dikenalkan 
makna tanggung jawab.  Merujuk pada sejarah Nabi, pada usia 
tersebut Muhammad SAW. telah berlajar berdagang sampai 
ke negeri Syam. “Jadi jangan terlalu banyak melindungi anak, 
berikan mereka kesempatan untuk dapat bertanggung jawab 
pada dirinya sendiri”, sambung Ustadz Azhari. 

Pada pengajian komite ini, secara bergiliran para anggota 
komite bertugas menjadi pembaca Al Quran sampai MC-nya. 
Tak sedikit yang merasa canggung ketika harus melaksanakan 
tugas ini , “Memang ada rasa grogi itu ketika harus bicara di 
hadapan teman-teman sesama orang tua. Namun, dengan 
kesempatan itu, diharapkan teman-teman komite lebih 
terasah kemampuannya untuk berbicara di depan forum”, 
kata Bu Siti Muyassaroh, S.Pd., ketua Komite KB-TK Al Falah. 
“Namun, teman-teman komite ternyata sudah  terlatih 
bicara di hadapan publik sehingga penampilannya tidak 
mengecewakan,” sambungnya. 

Kiprah Nyata Komite KB-TK

Pergi ke dokter atau ke rumah sakit seringkali menjadi hal yang menakutkan 
bagi anak-anak. Tak jarang, mereka seringkali sulit untuk diajak oleh orang 
tua mereka berobat ke dokter dengan alasan takut disuntik atau takut 
minum obat. 

Agar anak-anak lebih berani pergi ke rumah sakit atau ke dokter, 50 siswa KB 
Al Falah dengan didampingi 7 orang pembimbing berkunjung ke Rumah Sakit 
Detasemen Kesehatan Tingkat III ( RS DKT ) di jalan Ksatria No. 17 yang berada di 
lingkungan KODAM V Brawijaya. 

Dengan memakai baju dokter, bocah-bocah cilik itu diajak berkeliling ke 
poliklinik-poliklinik yang ada dilingkungan RS DKT dengan dipandu oleh dr. Evi 
Purwita Sari. Untuk menghilangkan rasa cemas dan takut anak-anak pada suasana 
rumah  sakit, pihak RS DKT menyiapkan berbagai hadiah menarik untuk anak-anak 
yang berani mengikuti tour yang telah disiapkan. 

Ada 4 poliklinik yang telah disiapkan untuk anak-anak, seperti poli mata, poli 
THT, poli kulit. Di setiap poli telah disiapkan pemandu yang menerangkan berbagai 
peralatan kedokteran yang ada dan bagaiaman cara menjaga kebersihan agar 
terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya. 

Bagi anak-anak yang berani bertanya pada dokter yang ada, pihak rumah sakit 
menyediakan hadiah menarik seperti mainan dan balon, sehingga anak-anak 
berebut untuk bertanya agar mendapat hadiah. “Ayo gantian, satu persatu, nanti 
hadiahnya masih banyak kok”, kata dr. Evi Purwitasari dengan sabar. 

Setelah tanya jawab, anak-anak dipersilakan mengenal alat kedokteran yang 
telah disiapkan. “Aku ingin mencoba stetoskop”, kata Muhammad Nizar dengan 
semangat. “Eh ada bunyi dug-dug ya”, kata Nizar, saat mendengar bunyi detak 
jantung dari stetoskop yang diberikan oleh dr. Evi Purwitsari. “Nanti kalau aku sudah 
besar, aku pingin jadi dokter”, kata Dethian Ravasha Zahraldi, salah seorang siswa 
kelompok bermain dengan tegas. “Nanti mau ngobati orang yang sakit,” katanya lagi. 

Setelah berkeliling ke berbagai poliklinik yang ada, kegiatan terakhir adalah 
berkunjung ke apotek yang ada di lingkungan RS DKT, di sana anak-anak dikenalkan 
cara meracik obat dan mengenal berbagai jenis obat yang biasa dipakai anak-anak, 
seperti obat batuk dan fl u. 

“Harapan kami, anak-anak jadi tahu bagaimana cara menjaga kesehatan dan 
kenal tentang profesi dokter, agar mereka tidak takut saat harus berobat ke rumah 
sakit atau ke dokter,” kata Siti Fauziah, kepala KB-TK Al Falah Surabaya. “Selain itu, 
agar mereka lebih mensyukuri nikmat kesehatan yang Allah SWT. berikan kepada 
mereka,” sambungnya. Acara diakhiri dengan mewarnai gambar dokter dan rumah 
sakit untuk melatih motorik anak. (fz)

 Tak hanya itu, dalam 
kiprahnya, komite sekolah juga 
aktif bersilaturrahim dengan 
mengunjungi orang tua wali murid 
yang melahirkan atau menjalani 
rawat inap di rumah sakit. Tentu saja 
kegiatan anjangsana ini mendapat 
respon positif dari orang tua di 
lingkungan KB-TK Al Falah. “Senang 
sekali mendapat kunjungan dari 
teman-teman komite, sehingga 
kami merasa mendapat dukungan 
dan doa saat anak kami harus 
opname karena sakit typhus,” kata Bu 
Wara Shinta, ibunda Bima Anugerah 
Putra, siswa A3, saat menerima 
kunjungan dari komite dan 
beberapa orang tua murid Al Falah 
yang datang membesuk putranya di 
rumah sakit.  

Yang jelas, aktivitas positif itu 
terlakasana atas partisipasi aktif 
dari para orang tua atau wali murid 
KB-TK Al Falah. “Harapan kami, 
keberadaan komite ini semakin 
dirasakan manfaatnya, tidak hanya 
oleh sekolah tapi juga oleh orang 
tua, sehingga kerja sama dapat 
terwujud dengan baik untuk dapat 
bersama-sama ikut memajukan 
pendidikan di KB-TK Al Falah,” kata 
Ustadzah Siti Fauziah, S.Pd., Kepala 
KB-TK Al Falah Surabaya. “Kami juga 
mengimbau orang tua untuk dapat 
memanfaatkan berbagai program 
yang diselenggarakan komite ini, 
sehingga kebersamaan dan tali 
sliaturrahim semakin terpupuk 
secara lebih baik lagi,” pungkasnya. 

Pada waktu yang lain, komite 
juga berperan aktif sebagai 
penerima tamu dan penyedia 
konsumsi dalam kegiatan 
parenting skill yang dilaksanakan 
sebulan sekali di sekolah. “Untuk 
kelancarannya, teman-teman 
komite sudah kami bagi dalam 
kelompok-kelompok piket, sehingga 
semua mendapat bagian yang sama 
dalam menjalankan amanah ini,” 
kata Bu Mirza Rahmi Rosdiana, S.Psi., 
selaku Waka komite KB-TK. Semoga 
apa yang telah dilaksanakan komite 
sekolah, dengan dukungan seluruh 
orang tua murid, mendapat ridho 
Allah SWT, dan tercatat sebagai amal 
mulia. Amin. ( fz) 

Tak Takut Lagi pada Rumah Sakit
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Rekreasi tak harus dilakukan 
dengan pergi ke luar kota atau 
berkunjung ke lokasi wisata. 
Banyak alternatif kegiatan 

yang bisa dilakukan sebagai kegiatan 
rekreasi.  Seperti yang dilakukan TK Al 
Falah Surabaya, dengan tema “Asyiknya 
Berkemah” sekolah yang terletak di 
jalan Siak No. 2 itu mengajak 140 siswa 
TK dengan didampingi 12 orang guru 
mengadakan acara rekreasi yang 
kreatif, dengan mengadakan kegiatan 
berkemah di halaman sekolah. 

Kegiatan diawali dengan cara 
mendirikan tenda di halaman sekolah. 
Dipandu oleh Ustadzah Dra Iin 
Ruhiyatun selaku Pembina Pramuka 
Kwartir Surabaya, anak–anak dibagi 
dalam enam kelompok, tiap-tiap 
kelompok mendapat satu tenda untuk 
didirikan. Tentu saja, mereka berebut 
memegang tenda yang ada, dan 
berusaha untuk bisa mendirikannya. 

Tenda itu tak bisa langsung begitu 
saja berhasil didirikan. Berkali-kali 
usaha yang mereka untuk mendirikan 
tenda. Ada yang  memegang ujungnya 
namun tak mampu membuat tenda 
berdiri dengan baik. “Kenapa susah 
yaa..kok tendanya nggak bisa berdiri,” 
kata Ahnaf Bobsaid, siswa kelompok 
B2 yang tampak penasaran karena 
tendanya berkali-kali roboh. “Aku capek 

Peringatan Maulid
dan Hari Pers 
Wahai pasukanku, demi meramaikan kerajaan kita 

untuk di kunjungi banyak orang yang berziarah, 
mari kita hancur leburkan ka’bah, dan dengan 
demikian mereka yang dulunya mengunjugi 

ka’bah akan berpindah mengunjungi kota kita. Siapkan 
pasukan kita.. gajah-gajah terbaik untuk jadi kendaraan perang 
kita. Ayo kita hancurkan bersama..serbu!”. Maka berangkatlah 
Abrahah dan pasukannya menuju kota Mekkah untuk 
menghancurkan ka’bah. 

Cuplikan percakapan di atas adalah kisah yang di tampilkan 
saat kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan Hari Pers 
Nasional . Bertempat di halaman KB-TK Al Falah,  kedua 
peringatan tersebut dipadukan menjadi kegiatan yang menarik 
untuk anak-anak. 

Dengan tema “Ayo Sampaikan Kebenaran”, anak-anak diajak 
untuk mengenal tentang sejarah kelahiran nabi Muhmmad 
SAW, dan 4 sifat utama nabi yaitu Shiddiq (benar), Amanah 
(dapat dipercaya), Tabligh (menyampaikan), dan Fathonah 
(cerdas). Sekaligus, memberikan dukungan moril pada para 
jurnalis untuk terus menyampaikan kebenaran dengan cara 
yang cerdas dan dapat dipercaya sesuai dengan 4 sifat utama 
Rasulullah SAW. 

Diawali dengan menyanyikan lagu “Nabi Muhammad” yang 
bercerita tentang sejarah singkat nabi, dipandu oleh Aslihatul 
Hayati, S.Ag, beberapa siswa kelompok B, Nabila Hifa, Danisa 
Syifa, dan M. Fahd Dzaki, membacakan surat Al Fiil dengan 
diterjemahkan oleh Talitha Rofi ah. 

Setelah surat Al Fiil di bacakan, ditampilkanlah wayang orang 
dengan judul “Hancurnya pasukan Abrahah”.  Uniknya seluruh 
pemain wayang orang ini berperan dengan menampilkan 
pantomim,  sementara narasinya disampaikan oleh pak Wahid, 
salah seorang pegawai di TK Al Falah. Pak Wahid juga berperan 
sebagai raja Abrahah. Pak Wahid berkolaborasi dengan Daff a Arya 
Syahputra, Azmi Usama Martak, dan Rajendra Ibrahim sebagai 
pasukannya. Mereka memerankan kisah tentang penyerangan 
tentara Abrahah ke kota Makkah yang hancur karena pertolongan 
Allah SWT. dengan di kirimkannya burung-burung Ababil. 

Seusai opera, 4 orang wartawan atau perwakilan media 
diminta maju ke depan untuk mengikuti kegiatan Arabian Day. 
Mereka di dandani ala Arabian people yaitu jubah dan surban. 
Delapan anak bertugas memakaikan baju-baju tersebut pada 
perwakilan media yang hadir. “Susah.., Om-nya tinggi-tinggi,” kata 
Bilal Al Farisi Marpaung, saat ditanya kesannya memakaikan baju 
Arabian pada perwakilan media yang hadir. Setelah selesai, anak-
anak menyerahkan simbol 4 sifat mulia nabi pada awak media 
yang telah berbaju ala Arabian.

“Harapan kami, anak-anak dapat mengenal sejarah kelahiran Nabi 
Muhammad SAW. secara sederhana, sekaligus memberi semangat 
kepada rekan-rekan media untuk terus menyampaikan kebenaran 
sebagaimana sifat mulia Rasulullah Muhammad SAW,” kata Ustadzah 
Siti Fauziah, kepala KB-TK Al Falah Surabaya menjelaskan tujuan 
penggabungan kegiatan peringatan Maulid Nabi dan Hari Pers 
Nasional. Pada akhir acara, anak-anak diajak untuk mencicipi aneka 
makanan Arab yaitu roti Maryam dan Kurma. (fz)

Jadi Berkemah, Asyik!
menggunakan cara itu tak butuh 
waktu lama, mulai berdirilah tenda-
tenda yang ada. “Alhamdulillah… 
akhirnya tendaku bisa berdiri,” kata 
Salman Al Farisi, siswa kelompok B3 
dengan senang. “Jadi berkemah deh!” 
lanjutnya riang. 

Membakar jagung adalah kegiatan 
selanjutnya. Masing-masing kelompok 
mendapat 1 pemanggang dan 5 buah 
jagung manis untuk dibakar secara 
bergantian. Tampak tak sabar anak-
anak menunggu jagung yang mereka 
bakar menjadi matang. “Baunya enak,” 
kata M. Fahd Dzaki, kelompok B3. 
“Nanti di rumah aku mau bikin sendiri, 
biar bisa makan jagung sepuasnya,” 
katanya sambil terus mengipasi 
jagung di hadapannya. 

Selain berkemah, anak-anak 
juga mendapat penjelasan singkat 
tentang kegiatan pramuka dari Kak 
Iin Ruhiyatun. “Kami harapkan, anak-
anak bisa mendapat wawasan bahwa 
banyak kegiatan manyenangkan 
yang bisa dilakukan di seputar rumah 
sebagai alternatif rekreasi. Selain itu, 
kami juga berharap mereka tertarik 
untuk mengikuti kegiatan pramuka 
yang banyak mengajarkan ketrampilan 
yang bermanfaat untuk kehidupan,” 
kata Siti Fauziah, S.Pd., kepala KB-TK 
Al Falah Surabaya, menerangkan 
kegiatan tematik berkemah. Pada 
akhir acara anak-anak diajak bertepuk 
pramuka. Tidak lupa, mereka juga 
diajak berdoa bersama. (fz)

memegangnya,” sambungnya dengan 
gemas. 

Merespon hal itu, kak Iin, sapaan 
dari Ustadzah Dra. Iin Ruhiyatun, 
menerangkan secara sederhana 
pada anak-anak bagaimana cara 
mendirikan tenda yang benar. “Supaya 
tendanya bisa berdiri dan bisa untuk 
dibuat berkemah, anak-anak perlu 
menggunakan pasak di tiap-tiap ujung 
tenda, lalu pasak itu di tancapkan di 
tanah agar kuat,” papar Kak Iin.  “Supaya 
cepat selasai, kalian harus bekerjasama, 
ada yang memegang ujung tenda, ada 
yang mengaitkan pasak, dan ada pula 
yang menanamnya di tanah,” sambung 
kak Iin.

Setelah 
mendapatkan 
penjelasan itu, maka 
mulailah tiap tiap 
kelompok dengan 
bimbingan guru 
masing-masing 
membagi tugas, 
bekerjasama untuk 
dapat mendirikan 
tenda. Tiap ujung 
tenda dipegang 
oleh 2 anak, 
sementara 4 orang 
lainnya memegang 
pasak. Dengan 
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Kiprah KB-TK

Sering Dikunjungi
Karena Kebaikannya

KB-TK Al Falah dalam kiprahnya 
banyak memberi inspirasi 
bagi sekolah-sekolah yang 
ada di Surabaya, Jawa Timur, 

maupun di Indonesia pada umumnya. 
Hal ini dibuktikan dengan banyaknya 
kunjungan atau studi banding ke KB-TK 
Al Falah Surabaya. 

Tak hanya sekolah di Surabaya, 
bahkan dari luar pulau Jawa seperti  
Balikpapan juga berkunjung untuk 
mengadopsi kebaikan KB-TK Al 
Falah. Berbagai program kegiatan 
pembelajaran mendapat perhatian baik 
para tamu.  

Seperti yang dikemukakan oleh 
Sadiyah Mewar, perwakilan HIMPAUDI 
kota Malang yang tertarik dengan 
kurikukulum karakter yang diterapkan di 
KB-TK Al Falah. “Kombinasi dan paduan 
kurikulum di KB-TK Al Falah memiliki ciri 
khas tersendiri, sehingga penanaman 
karakter yang ada dapat dilaksanakan 
sesuai dengan kekhasan sekolah ini,” 
ujarnya.

Kesan ini memang selaras dengan 
target yang dicanangkan KB-TK Al Falah. 
Proaktif terhadap Pendidikan Berbasis 
Karakter yang telah dicanangkan 

Kementrian Pendidikan Nasional, 
sejak tahun pelajaran 2011-2012 KB-
TK Al Falah mengimplementasikan 
pendidikan berbasis karakter pada 
kegiatan pembelajarannya. Pada setiap 
tema pembelajaran selalu ada satu butir 
penanaman karakter yang ditekankan. 

Tak hanya kurikulum berbasis 
karakter yang menjadi perhatian para 
tamu yang berkunjung. Kegiatan Happy 
Morning atau bermain pagi juga menjadi 
salah satu daya tarik pengamatan 
peserta studi banding. Seperti yang 
diungkapkan Setya Rini, salah seorang  
tamu dari Badan Persatuan Taman 
kanak-kanak Islam ( BPTKI ) Balikpapan, 
menurutnya, kegiatan bermain sebagai 
pembuka kegiatan pagi dan bukan 
berbaris sebagaimana sekolah lain pada 
umumnya,  mampu membangkitkan 
minat anak dalam memulai aktivitas 
di sekolah. “Kalau saat datang sudah 
disambut dengan berbagai permainan, 
tentu perasaan senang akan meliputi 
perasaan mereka,” kata Setya Rini 
tentang hasil pengamatannya. 

Pembelajaran Tilawati juga tak 
kalah menariknya bagi tamu yang 
lain. Kali ini rombongan tamu dari Al 

Khairiyah yang berada di kawasan Perak, 
Surabaya. Beranggotakan 10 orang 
pendidik, mereka datang untuk melihat 
pola pembelajaran Tilawati.  KB-TK 
Al Falah menjadi KB-TK percontohan 
nasional untuk pengajaran Tilawati. 
“Subhanallah, kami begitu kagum 
melihat anak-anak begitu rapi dan tertib 
mengikuti kegiatan klasikal baca simak. 
Sistem pembelajaran yang dilakukan 
benar-benar tertata, baik dalam praktek 
pengajarannya. Sampai administrasinya, 
begitu detail dan rapi, banyak yang 
masih harus kami pelajari agar bisa 
seperti Al Falah ini,” kata Ike Nurhayati, 
S.Pd,  kepala TK Al Khairiyah. 

Kegiatan pembelajaran Sentra 
dan Moving Class serta pengenalan 
keakasaraan dengan metode Fonik 
juga menarik perhatian tamu dari 
TK Restu Malang. Banyak hal yang 
menjadi bahan diskusi saat sesi tanya 
jawab diberikan. Bagi mereka, ternyata 
mengenalkan membaca pada anak 
ternyata dapat di kenalkan dengan 
cara yang menyenangkan pada anak. 
“Sistem pengenalan keaksaraan disini 
begitu sistematis, mulai dari pembiasaan 
peminjaman buku perpustakaan, 
pengenalan membaca dengan cara 
menyenangkan yang rutin dibiasakan 
setiap hari,” kata kepala TK Restu .

Berbagai program yang 
dilaksanakan di KB-TK Al Falah sejatinya 
memang dirancang untuk membuat 
kegiatan pembelajaran menyenangkan 
bagi anak-anak. “Bagi kami, berubah 
menjadi lebih baik merupakan sebuah 
keharusan. Maka kegiatan Kelompok 
Kerja Guru maupun korodinasi-
koordiansi rutin menjadi kegiatan  yang 
terus kami lakukan, agar kualitas diri 
teman-teman pendidik terus meningkat. 
Guru yang baik  akan  meningkatkan 
pula kualitas anak didik kita,” kata 
Ustadzah Siti Fauziah, S.Pd. saat 
menjawab pertanyaan dari para tamu. 
(fz)

KB-TK pun Tampil Percaya Diri
“aku anak jujur, tidak suka bicara 

bohong, aku anak jujur tidak suka omong 
kosong. Aku anak jujur terus terang bila 
bertutur, aku anak jujur mohon maaf bila 
terlanjur.”

Bait per-bait lagu berjudul “ Aku 
Anak Jujur “ dengan penuh percaya diri 
dinyanyikan oleh Amanta Mutiara, Bima 
Anugerah, Izzan Ahmad, dan teman-
teman mereka dari kelompok A TK Al 
Falah di hadapan peserta Milad ke-25 
Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) di 
Ballroom Singosari, World Trade Center ( 
WTC ) di jalan Pemuda Surabaya. 

Tak hanya menyanyi, bocah-
bocah cilik itu juga dengan lancar 
membacakan surat Al Fatihah dan 2 
hadis yaitu hadis tentang kasih sayang 
dan hadis sesama muslim bersaudara 
lengkap dengan artinya. Tentu saja 
tampilan mereka mendapat applaus 
meriah dari penonton yang hadir di 
ruangan itu. 

Tak mau kalah dengan kakaknya, 
kelompok Bermaian Al Falah Surabaya 
juga dengan penuh percaya diri 
tampil di hadapan peserta Kajian 
Aktual Al Falah ( KAFFAH ). Dengan 

beranggotakan 6 orang siswa, Almira 
Qanitafi anty, Umar Abdillah Rahman, 
Zeva Sophia Firmanto, dan teman-
temannya, mereka dengan lancar 
membacakan surat Al  Ikhlas dan dua 
buah lagu berjudul “Adab Berdoa” dan 
“Ayo Mengaji”. 

Hari itu, Ahad 11 Maret 2012, KB-TK 
Al Falah mendapat kesempatan tampil 
memeriahkan acara kajian Aktual 
dengan nara sumber Dr. Adian Husaini 
dari Dewan Dakwah Islamiyah (DDI) 
Jakarta. Tema yang diambil adalah 
“Pengaruh Harta Halal pada Pribadi, 
Keluarga, dan Negara“. 

Tentu saja penampilan bocah-bocah 
cilik itu mampu menyegarkan suasana 
pengajian pada hari itu, maklum saja, 
anak-anak itu tampil penuh percaya 
diri tanpa beban, beberapa bait 
lagu yang agak terlupa dinyanyikan 
oleh siswa Kelompok Bermain tak 
membuat mereka malu atau terdiam, 
hal itu terungkap dari pengakuan Umar 
Abdillah, siswa kelompok Rahman. “Tadi 
aku ada yang lupa waktu nyanyi lagu 
Ayo mengaji, tapi kata ustadzah kalau 
lupa diam saja sebentar, menunggu 

teman-teman, baru melanjutkan lagi 
kelanjutan lagunya,” terang Umar pada 
Ustadzah Aninatul Fuad, S.Pd.I. guru 
yang mendampingi mereka.  

Secara keseluruhan, penampilan 
duta-duta KB-TK Al Falah pada kegiatan 
itu mampu menarik perhatian positif 
dan membuat suasana pengajian di 
ruangan Singosari menjadi semarak. 
“Alhamdulillah, penampilan anak-
anak dari KB-TK Al Falah mampu 
membuat suasana menjadi lebih 
meriah, sehingga peserta lebih fresh 
saat mengikuti acara kajian yang 
kami adakan,” papar Ustadz Choirul 
Anam, ketua panitia Milad ke-25 YDSF. 
“Semoga mereka menjadi generasi 
yang salih-salihah sebagai penerus 
perjuangan kita dalam berdakwah,” 
sambungnya. 

Tak hanya itu, pada kesempatan 
itu Bu Nona Njutan Hadji Putri, orang 
tua dari Amanta Mutiara Wahyu, 
mendapat hadiah Kitab Hadis Shahih 
Bukhari Muslim Al Lu’lu’ Wal Marjan 
dari YDSF  sebagai apresiasi pada 
peserta yang datang paling pagi di 
WTC. (Fz)
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Kiprah SD

Memotivasi diri
dengan Basmalah

Dengan menyebut nama Allah yang Maha 
Pengasih Lagi Maha Penyayang. Kita 
patut merasa bersyukur karena dengan 
kalimat itu kita dapat menjadi seorang 

hamba yang tawadlu. Secara otomatis pula muncul 
dalam hati kita sebuah perwujudan bentuk kasih 
dan sayang pada seluruh umat manusia.

Teringat pada beberapa pekan yang lalu, 
dua murid bercerita pada saya tentang ucapan 
Bismillahirrahmanirrahim saat dia mengikuti 
lomba pildacil. Pertama, pada saat peserta dengan 
nomor urut satu tampil, ada rasa tegang yang 
menghinggapi kedua murid saya itu sehingga 
beberapa kali dia berucap, “Ustadzah, kira-kira 
aku bisa sebagus itu atau nggak ya?” Mendengar 
pertanyaan itu saya yang awalnya santai-santai saja, 
terbawa arus ketegangan juga.  Meski begitu saya 
meyakinkan pada mereka dengan berucap, ”Kita 
tampil bukan berharap semata-mata kemenangan, 
Nak!” 

Kali ini anak yang satunya bertanya lagi, 
”Lalu apa yang didapat kalo kita nantinya tidak 
menang?” Sekali lagi saya yakinkan mereka bahwa 
paling tidak ada keteladanan yang kita dapat pada 

saat mengikuti acara ini.  Contohnya bersabar, 
tawakkal, dan tetap ikhtiar. Bacalah Bismillahirro
hmanirrohim, insya Allah apa yang kalian berikan 
nanti berguna bagi yang mendengarkan. Setelah 
perbincangan kami, mereka pun melafalkan 
basmalah. Terlihat indah sekali, senyum mereka, 
seperti bersinar terang,  terpancar cantik dari 
pelupuk kedua bola matanya sesudah membaca 
basmalah.

Allah memberikan kalimat doa yang indah 
dengan “Bismillahirrohmanirrahim”. Sungguh indah 
apabila semua hal baik yang kita kerjakan diawali 
dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dan, 
sesungguhnya Allah telah menjadikan bagi umat 
ini basmalah sebagai keamanan dari tiap bencana, 
dari intaian setan yang terkutuk, dijadikan obat 
dari segala macam penyakit, dari kehinaan, 
kebakaran, dan keburukan.  Dalam kitab Aqidatul 
Awwam disebutkan Abdau Bismillahiwarrahmani 
Wabil Qodimi da imil ikhsani yang berarti  aku 
memulai dengan menyebut nama Allah yang 
maha pengasih dan dengan sesuatu yang baik 
terdahulu. Kasih sayang Allah tercurah melalui 
bacaan tersebut.  (devi)
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Sebagai orang tua kami ingin memberikan pendidikan 
yang terbaik untuk anak-anak. Baik itu dari segi akhlak, 
keagamaan, maupun dan akademik. Untuk itu kami 
memilih SD Al Falah sesuai dengan informasi baik 

yang kami peroleh sehingga kami dapat memenuhi keinginan 
tersebut. 

Kami memilih SD Al Falah sebagai pendidikan dasar anak-
anak agar pondasi keagamaan, keimanan, dan ke-Islaman 
mereka cukup kuat, di samping segi akademik tentunya. Karena, 
menurut kami, dasar pendidikan agama serta akidah akhlak 
merupakan hal utama bagi mereka yang akan menghadapi 
kehidupan di masa global saat ini. 

Untuk mensinergikan pembelajaran di sekolah dan di 
rumah, kami selalu mendampingi anak-anak dalam belajar dan 
menginterpretasikan ilmu atau informasi apa saja yang telah 
mereka peroleh di sekolah dan penerapannya di rumah. Kami 
selalu memonitor dan mengingatkan tentang apa saja yang 
menjadi hak dan kewajiban mereka sehari-hari agar mereka 
dapat selalu istiqomah.

Sedangkan untuk   menanamkan kedisiplinan dan 
kemandirian, kami berusaha untuk selalu memberikan contoh 
positif dalam keseharian sebagai orang tua. Di samping hak-hak 
mereka tertunaikan, kami juga berusaha mengingatkan apa yang 
menjadi kewajiban mereka di rumah. Sebagai contoh yang paling 
sederhana adalah mereka wajib membereskan tempat tidur dan 

mainan mereka sendiri.  Juga mengerjakan PR dari sekolah 
sepulang sekolah.  Dengan begitu mereka dapat berlibur 
dengan nyaman setiap hari Sabtu dan Minggu. Tujuan kami 
dengan semua itu adalah mereka bisa hidup lebih mandiri 
dan dapat membagi waktunya dengan baik.

Sejak anak-anak masih kecil, kami selalu berusaha 
untuk mencari dan memfasilitasi apa yang menjadi minat 
dan bakat mereka. Baik itu di bidang olahraga, musik, 
bahasa dan lain sebagainya. Karena menurut kami selaku 
orang tua, setiap anak memiliki minat dan bakat yang 
berbeda, yang mungkin berguna bagi masa depannya 
masing-masing. 

Mengenai tempat dan aktivitas favorit keluarga kami 
adalah makan malam. Aktivitas ini adalah yang paling 
mengasyikkan di mana semua anggota keluarga dapat 
menceritakan aktivitas mereka pada siang harinya baik itu 
di sekolah maupun di tempat lesnya. Sedangkan pada hari 
libur kami selalu mencari aktivitas yang menyenangkan di 
luar rumah. Dan hal ini biasanya ditentukan berdasarkan 
kesepakatan bersama dulu, meskipun hanya sekedar 
makan di suatu tempat.

Hal yang terpenting yang menjadi harapan kami  
adalah membangun keluarga bahagia dengan anak-anak 
yang shaleh dan sukses nantinya. Semoga keluarga kami 
dapat menuai harapan tersebut bersama. Amin. (Izati)

Biodata
BIODATA KELUARGA
Bapak :  Riboet Budiono
Pekerjaan   :  Standard Chartered Bank
Ibu :  Vivy Bravia
Pekerjaan :  Ibu rumah tangga
Anak :  Adji Sepvian Fadillah Budiono (SMPN 1, 
  alumnus SD  Al Falah Surabaya)
    Mahendra Fauzan Budiono ( kelas IV-C SD Al Falah Surabaya) 
  Mahendrata Farouk Budiono (kelas IV-A SD Al Falah Surabaya)
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Ingin Jadi Dokter

Di tengah kebersamaan dengan 
temannya, putri pertama dari 
dua bersaudara pasangan Pak 
Furqani Setiabudi dengan Bu 

Widiati Setianingrum ini terlihat selalu 
riang dan suka bercanda. Di kelasnya, siswa 
yang punya hobi bermain dan bercerita 
ini terlihat bersemangat saat gurunya 
memerintahkan untuk membaca huruf-
huruf  Al Quran. 

Memang, mengaji adalah salah satu 
ibadah yang paling digemari siswa kelahiran 
Surabaya 20 Januari 2008 ini.. Maknya, 
Nadhifah setiap hari nyaris tidak pernah 
absen dari aktivitasnya. “Aku memang suka 
mengaji. Selain itu juga suka menyanyi,“ 
katanya ramah. 

Untuk mengisi waktu luangnya, siswa 
yang mengidolakan sosok ibu dan gurunya 
ini senang diajak jalan-jalan bersama 
orang tua sambil mengamati indahnya 
pemandangan alam. Itulah sebabnya, ia 
senang pergi tamasya ke pantai atau kebun 
binatang bersama keluarganya. “Selain 
tamasya, aku sering ketoko buku, “ ujarnya.  

Bagi bocah imut ini, Al Falah 
adalah sekolah yang bagus sehingga 
mampu memberikan pendidikan 
agama yang memadai. Selain para 
ustad dan ustadzahnya yang bermutu, 
kelengkapan sekolah  juga kurikulum 
pembelajaran yang terpadu, intelektual 
dan akhlak. “Benar, karena  Al Falah 
lebih mengutamakan pembentukan 
akhlak dan karakter Islam untuk 
anak serta memberikan pendidikan 
dan pengetahuan muridnya secara 
luas. Semoga ananda menjadi anak 
yang saleh dan bermanfaat bagi 
lingkungannya,” tutur sang ayah.  

Ketika ditanyai mengenai 
cita-citanya, siswa yang 
gemar masakan mie goreng, 
sayur bayam, dan risoles ini 
berkeinginan untuk menjadi 
seorang yang bermanfaat bagi 
masyarakat. ”Ingin jadi dokter,” 
akunya meyakinkan. 

Masih Kecil Berprestasi
Istilah kecil kecil cabe rawit tampaknya tepat 

melekat pada siswa  yang lahir di Surabaya, 15 
Maret 2006 ini. Bagaimana tidak, sekali pun 
masih duduk di tingkat taman Kanak-kanak B-3 

prestasinya patut diacungi jempol. Prestasi yang 
menggembirakan itu tidak saja diraihnya pada 
satu bidang namun dalam berbagai bidang. Tentu, 
prestasinya tersebut membuat bangga para guru 
terutama orang tuanya. Di antaranya, juara harapan 
lomba mewarnai sekecamatan, juara special month 
anak mandiri, special month khusyu’ berdoa. 

Putri kedua pasangan Pak Budhi Sudarmanto 
dengan Bu Anis Siswati ini punya hobi menggambar 
dan mewarnai. Di sekolah bagi setiap siswa disediakan 
jurnal weekend yang digunakan untuk kreasi gambar 
maupun warna. Tak heran bila di sekolah, gambar-
gambar yang diwarnai siswa yang suka makan bakso 
dan sayur bayam ini kerap terpampang di mading 
sekolah. Gambarnya memang bagus 
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Menggapai Cita-cita 
Sejak sekarang

Bukan hal baru jika siswi kelas IV-A kelahiran 
Surabaya 31 Maret 2001 ini adalah siswa yang 
amat dikenal teman-temannya. Bagaimana tidak, 
di kelas termasuk murid yang layak dicontoh 
teman-temannya Dia gemar membantu teman-
temannya jika ada kesulitan memahami pelajaran.

Mengenai pelajaran favorit, putra ketiga 
dari empat bersaudara pasangan Pak Abdullah 

Haidir dengan dr Mufida Fauzia ini menyukai 
pelajaran IPA dan matematika. “Kedua 

mata pelajaran itu memang paling aku 
favoritkan,” tuturnya. 

Selama ini banyak siswa yang 
menganggap matematika sebagai 
ilmu yang sulit. Namun, dalam 
pendidikan formal di lingkungan 
sekolah matematika telah menjadi 

materi pokok yang penting untuk 
diajarkan. Bahkan, matematika dijadikan 

sebagai tolak ukur kelulusan siswa 
dengan diujikan dalam ujian nasional 

serta diajarkan hampir di semua jenjang 
pendidikan dan jurusan. 

Namun, bagi Yusuf, justru matematika 
adalah pelajaran yang sangat menyenangkan. 
Matematika tidak hanya menghafal 
sekumpulan rumus, tetapi lebih dari itu, yakni 
bagaimana memahami rumus-rumus tersebut 
untuk diaplikasikan ke dalam bentuk lain yang 
lebih luas.

Siswa yang ngefans dengan Nabi 
Muhammad SAW serta Imam Syafii ini meyakini 
bahwa setiap siswa adalah cerdas, termasuk 
pandai menguasai berbagai pelajaran hitung. 
Tidak ada siswa bodoh asalkan mau berusaha 
dengan sungguh-sungguh. Siswa yang hobi 
sepak bola dan bercita cita ingin jadi dokter ini 
meyakini bahwa genius itu hanyalah 1% dan 
99%-nya adalah usaha.

Lalu, mengapa memilih sekolah Al Falah? 
Dengan diplomatis siswa yang senang 
berkunjung ke perpustakaan ini menjawab 
agar menjadi anak yang saleh. Alasan itu juga 
diyakini oleh orang tuanya. ”Karena alumni 
Al Falah kebanyakan bagus akhlak maupun 
prestasinya. Semoga ananda Yusuf memiliki 
akhlak yang mulia dan berpresati,” harap sang 
ayah. 

Dari kecil, seringkali  orangtua dan guru sering 
menasehati anak-anak agar menggantungkan cita-
cita setinggi langit. Cita-cita yang baik adalah cita-cita 
yang dapat dicapai melalui kerja keras, kreativitas, 
inovasi. Semua itu memang benar karena dengan 
adanya cita-cita atau impian dalam hidup, akan 
membuat seseorang bersemangat dan bekerja keras 
untuk menggapai kehidupan yang lebih baik. 

Itulah pernyataan yang diyakini siswa kelas V-B 
yang suka nasi goreng dan sea food ini. Bagi Dhea, 
mencapai cita-cita harus dimulai dari sekarang. 
Seseorang boleh bercita-cita tinggi, bahkan sangat 
disarankan. Namun, sayang banyak orang berdiam 
diri membiarkan apa yang dicita-citakan sehingga 
tetap menjadi sekadar impian, tanpa benar-benar 
berusaha untuk mewujudkannya. “Jangan pernah 
berpustus asa dalam menggapainya,” ujar siswa 
yang suka pelajaran bahasa Inggris dan musik ini 
meyakinkan 
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Apa-sih cita-cita Dhea? Putri bungsu dari dua 
bersaudara pasangan Pak Srigat Pambirat dengan Bu 
Sulistiani ini berkeinginan menjadi dokter dan musisi. 
Demi cita-citanya itu, Siswa yang lahir di Surabaya 
25 Oktober 10 tahun yang lalu ini sengaja memilih 
sekolah Al Falah untuk menuntut ilmu. 

Dhea meyakini bahwa Al Falah adalah 
sekolah yang mampu mengantar 
mencapai mimpi mimpinya. Selain proses 
pendidikannya yang bermutu dan sudah 
diakui, Al Falah juga memberikan 
pendidikan agama yang cukup 
memadai.” Saya ingin lebih memahami 
pelajaran agama,” imbuhnya.

Mengenai waktu senggangnya,  Dhea 
banyak menghabiskannya untuk belajar 
mengembangkan diri terutama di bidang bahasa 
dan musik. ”Saya les bahasa Inggris dan les music,” 
tuturnya. 

Nadhifah Husna Zahidah

Ketika ditanya mengapa memilih Al Falah, 
dengan santai siswa yang kerap pergi ke toko 
buku dan berwisata ini menjawab bahwa TK 
Al Falah amat menyenangkan. “Selain itu, TK 
Al Falah juga banyak mainannya, ustadzahnya 
ramah dan sabar. “Pelajarannya mudah dan 
banyak manfaatnya,“ katanya. 

Orang tuanya berharap agar Alya mampu 
belajar agama lebih baik di sekolahnya. 
“Karena Al Falah adalah sekolah yang mampu 
membentuk akhlak mulia dan menjadikan 
siswanya berprestasi. Semoga ananda jadi anak 
yang salehah, cerdas, dan mandiri,” harap sang 
ayah 

Bagaimana dengan cita-citanya kelak? 
Siswa yang mengidolakan Nabi Muhmmad 
ini berkeinginan menjadi polisi wanita. Tentu 
menjadi polwan yang salehah dan membantu 
sesamanya dengan senang hati. Amin.

Alya Fairuz Pramesty

Muhammad Yusuf

Dhea Oktaviani Aribah
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Perjuangan Tim Futsal
Berbuah Juara I
Sebuah kemenangan yang diraih 

dengan mudah adalah hal yang 
biasa. Tidak ada degup jantung 
bergetar di sana. Tidak ada sorak 

sorai yang menggema. Namun berbeda 
halnya dengan kemenangan yang harus 
melewati perjuangan panjang dan 
melelahkan. Terucap syukur di sana, 
sorak-sorai dan kegembiraan yang tak 
terkira. Contohnya, perjuangan siswa 
kelas 6 SD Al Falah dalam lomba futsal 
yang diselenggarakan oleh salah satu 
lembaga kursus terkemuka.

Kali pertama tim futsal yang 
diperkuat oleh Nadhief, Nanda M, 
Sofyan, Bryan, Rizki, Rifqi, Ardis, Reza, 
Akbar, dan Hega ini melawan tim 
SD Al Azhar. Banyak kesempatan 
untuk mencetak gol namun kadang-
kadang terlewatkan. Berarti hal itu 
menunjukkan bahwa tim lawan tidak 
bisa dianggap enteng. Akhirnya, satu 
persatu gol bersarang di gawang lawan. 
Pertandingan berakhir 9-0 untuk SD Al 
Falah.

pelajaran, dari kebiasaan 
hidup penuh perjuangan 
menjadikan tim kuat dan 
tidak mudah terkalahkan. 
Buktinya tidak mudah bagi 
Bryan dan kawan-kawan 
untuk menjebol gawang 
lawan. Begitu 1 gol tercetak, 
seakan-akan tumbuh 
motivasi untuk membuat 
gol-gol berikutnya. 
Pertandingan berakhir 
dengan 4-0 untuk SD Al 
Falah. SD Al Falah menjadi 
juara di grup B.

Mendung bergelayut 
di langit kota metropolis. 
Disusul hujan mengguyur 
dan sesekali kilat 
menggelegar. Namun, cuaca 
tak mengurangi semangat 
tim, suporter, dan offi  cial 
SD Al Falah. Saatnya babak 
semifi nal sekarang. 

Lagi-lagi lawan yang 
dihadapi tak dapat dianggap 
remeh. SD Al Falah yang 
juara grup B berhadapan 
dengan SD Muhamadiyah 
4 sebagai runer up grup A. 
Pertandingan berlangsung 
alot. Semua tim berusaha 

mencetak gol atau setidaknya menjaga 
gawang agar tidak kebobolan. Tim 
SD Al Falah akhirnya mencetak gol. 
Kedudukan sementara 1-0. Namun, tidak 
berselang lama tim lawan membalas 
dengan gol juga. Kedudukan seimbang 
hingga waktu berakhir. Pertandingan 
berakhir dengan kemenangan SD Al 
Falah dengan kedudukan 3-1 yang diraih 
melalui tendangan penalti. Tim futsal SD 
Al Falah melenggang ke babak fi nal.

Pada babak fi nal SD Al Falah 
berhadapan dengan SD Ciputra. Di 
atas kertas, dua tim ini sama kuatnya. 
Apalagi mereka sudah menjadi juara di 
grup masing-masing. Dengan penuh 
perjuangan akhirnya SD Al Falah berhasil 
menjadi juara I. Para pemain bersujud 
syukur seketika di lapangan. Lantunan 
syukur terucap dari hati dan bibir para 
pendukung tim. Terima kasih ya Allah, 
Engkau berikan hadiah indah menjelang 
ujian. Mudah-mudahan prestasi itu 
bersambung dengan prestasi-prestasi 
gemilang yang lain. (Iz.)
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Suporter SD Al Falah yang terdiri 
dari siswa, guru, dan orang tua/wali 
murid tak henti-hentinya bersama-
sama menyemangati tim kebanggaan 
mereka. Sementara Ustadz Anwar dan 
Ustadz Maghfur yang berperan sebagai 
pelatih berusaha menyusun strategi 
untuk mengalahkan lawan berikutnya 
teriring doa dengan harapan Allah SWT 
memberikan yang terbaik.

Pertandingan kedua melawan 
tim SD Xin Zhong. Rupanya pada 
pertandingan ini SD Xin Zhong 
bukanlah lawan yang sebanding. Mereka 
tidak berdaya dan dikalahkan telak 
oleh tim SD Al Falah dengan skor 10-0. 
Pertandingan berikutnya dengan tim 
SD Gloria. Namun, tim tersebut tidak 
hadir. Ketidakhadiran mereka seakan 
mempermulus jalan menuju status juara. 

Tim lawan yang lain ternyata tidak 
mudah untuk menyerah kalah. Seperti 
halnya saat melawan SD Rangkah. 
Tersirat dari tim tersebut, anak-anaknya 
seperti bermain lepas. Bisa ditarik 

Hobi Robot,
Cita-cita Dokter

Bahasa asing sering menjadi pelajaran yang menakutkan. 
Tidak banyak pelajar yang gemar berbicara bahasa asing 
karena dianggap sulit. Paradigma semacam ini tidak berlaku 
bagi siswa kelas IX-1 yang lahir di Jombang pada 2 Maret 
1998 ini. Fahmi, begitu biasanya dia dipanggil. Dia adalah 

siswa yang trampil berbicara bahasa Inggris. 
Bagi Fahmi  bahasa Inggris adalah bahasa asing yang 

harus dikuasai. Di saat ramainya imperialisme bahasa 
asing menyebar ke mana-mana, siswa yang bercita-

cita jadi astronot ini sepertinya siap menghadapi 
tantangan itu. Sudah lazim di zaman maju saat ini, 
siapa saja yang tidak bisa bahasa asing terutama 
bahasa Inggris, bisa tereliminasi bahkan terdepak 
dari kancah pertarungan global. 

Di sekolah, guru guru memberikan pengakuan 
jika dalam bidang bahasa Inggris, Fahmi memang 
jagonya. Kepintarannya berbahasa Inggris juga 
dikagumi oleh teman temannya. Karena itu pula, 
siswa yang suka makanan terong goreng tepung 
ini sempat menjuarai berbagai lomba bergengsi di 
bidang bahasa Inggris. Di antaranya peraih medali 
perak National Science Olympiad SMP RSBI 2012 di 

Solo. Kemudian juara ke-2 di Libels English Olypiad di 
SMAN 15. 

Untuk mengsisi waktu senggang, putra pertama 
dari dua pasangan Pak Imam Teguh Santoso dengan 
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Perkembangan elektronik di segmen robotika saat 
ini berkembang cukup pesat. Masyarakat meyakini 
jika salah satu produk peradaban modern yang paling 
terkenal ini dikembangkan dengan baik, robot bisa 
meringankan tugas-tugas manusia. Karena itu banyak 
kalangan yang tertarik untuk menggelutinya, tidak 
hanya di kalangan perguran tinggi tapi juga di tingkat 
sekolah.. Hal itu juga dialami oleh siswa kelas IX-1 suka 
membaca novel ini. 

Faishal, begitu biasanya ia dipanggil, memang 
senang berkreasi dengan barang-barang elektronik  
yang kemudian diolah menjadi sebuah robot. 
Walaupun awalnya terkesan susah, namun berkat 
kegigihan dan ketekunannya, siswa yang lahir 
di sidoarjo 7 oktober 1996 ini mampu membuat 
rangkaian robot yang cukup unik dan tentu saja 
canggih. 

Itu sempat dibuktikannya dengan berbagai 
kompetisi kejuaraan robotika yang diadakan oleh 
berbagai institusi. Dalam ajang yang diikutinya,  
robot-robot diadu ketangkasannya dengan track yang 
memiliki kesulitan tertentu. Biasanya dalam berbagai 
kompetisi, relativitas dan penerapan Ilmu eksak sangat 
dibutuhkan sehingga atmosfer kompetisi benar-
benar teraktualisasi. Bahkan di setiap langkah proses 
penyusunan robot, ada gabungan mata pelajaran 

Faishal Nur Fianto

Bu Lakhsmi Herawati Yuwantina 
ini banyak menggunakannya 
dengan membaca di ke tempat 
favoritnya yaitu toko buku dan 
berinternet untuk browsing ke 
situs-situs yang menawarkan 
ragam informasi dan berita yang 
bermanfaat. 

Baginya, informasi serta 
ilmu pengetahuan selalu 
dinamis, harus dicari dan 
tidak mungkin hadir dengan 
sendirinya. Karena itu, siswa 
pengagum Muhammad Al 
Fatih ini tidak suka duduk 
termenung tanpa aktivitas yang 
bermanfaat. Barangkali itu yang 
membuatnya selalu aktif dalam 
kehidupan sehari-harinya. Life is 
too short for the details, so just live 
it and love. Begitu mottonya.   

Fahmi Aditya Laksana

Trampil Berbahasa Inggris

Matematika, Fisika, Kimia, dan Biologi
Alhamdulillah siswa yang hobby bersepeda, 

futsal dan badminton ini berhasil 
menyabet beberapa kali juara. Di 
antaranya adalah juara 1 lomba 
electronic competition IT-smart 2011 
dan juara ke-2 IPU S2IC yang diadakan 
oleh SMAN 5 Surabaya tahun 2011. 

Meski cukup mahir di bidang 
robotika, putra pertama dari dua 
bersaudara pasangan Pak Nurkalim 
dengan Bu Wedaringsih Sajekti ini 
ternyata memiliki cita-cita yang tidak 
linear dengan skill yang digelutinya 
saat ini. Sebab, ia kelak berkeinginan 
menjadi seorang dokter yang saleh dan 
bermanfaat bagi masyarakat. Untuk 
meraih harapannya itu siswa yang 
mengidolakan Abu Bakar ini punya 
resep mujarab untuk meraih impian 
suksesnya yaitu belajar tanpa mengenal 
lelah. ”Kesuksesan jadi pelecut bagi masa 
depan,” urainya matap. 

Mudah-mudahan kelak berhasil menjadi 
dokter yang saleh dan dapat menciptakan robot 
yang bermanfaat bagi dunia kedokteran.

Kiprah SD
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Kiprah SD

senandung lagu serta beragam cerita 
menghiasi perjalanan pagi itu. Sesekali 
mereka menyapa temannya yang ada 
di angkutan lain. “Bye…bye… Adhi…, 
bemoku paling depan lho!” gurau Najwa. 
Ada pula yang bertanya, “Ustadzah, nanti 
kita naik kereta api yang warna apa? Ada 
AC nya nggak?”. Tanpa terasa, akhirnya 
kami sampai juga di stasiun Gubeng. 
Anak-anak turun dengan tertib dan 
segera membentuk barisan rapi sesuai 
kelompoknya masing-masing. Mereka 
memasuki peron seraya menunggu 
ustadzah Maryam  untuk membeli tiket 
dan menginformasikan kepada Pak 
Rizka selaku pemandu kereta api, bahwa 
anak-anak SD Al Falah telah tiba. Rasa 
penasaran ingin segera merasakan naik 
kereta api, amat sangat menyelimuti 
wajah mereka.  

 “Mohon perhatian, kepada 
penumpang kereta api komuter jurusan 
Surabaya-Sidoarjo, harap segera bersiap-
siap. Karena kereta akan segera tiba 
di jalur 1.” Mendengar informasi yang 
diberikan oleh petugas kereta api, para 
siswa dengan riang gembira menyambut 
kedatangan kereta yang sudah mereka 
tunggu- tunggu.  “Yeee… kereta kita 
sudah datang!” sorak anak-anak kompak. 
Dengan bantuan ustadz dan ustadzah 

Naik kereta api, tut… tut… 
tut… siapa hendak turut...”.  
Lagu tersebut sangat cocok 
dengan kegiatan yang 

dilaksanakan siswa-siswi SD Al Falah 
kelas 1 pada pergantian tema kedua 
yaitu transportasi, hari Selasa tanggal 
22 Februari 2012 lalu. Perasaan senang 
tergambar di wajah-wajah generasi 
penerus bangsa ini. Ada pula yang 
menyambutnya dengan perasaan 
tegang dan takut, karena inilah kali 
pertama mereka merasakan transportasi 
darat yang memiliki banyak gerbong. 

Sebelum berangkat menuju stasiun 
Gubeng,  wali kelas memimpin berdoa 
bersama di kelas masing-masing. Anak-
anak terlihat khusyuk, berharap semoga 
perjalanan mereka nanti selamat sampai 
tujuan, selalu dilindungi Allah SWT, 
sehingga kegiatan yang akan dilakukan 
nanti dapat berjalan dengan sukses 
dan pulang membawa tambahan ilmu 
pengetahuan.

 Wali kelas memberikan pengarahan 
tentang pembagian kelompok, tata 
tertib ketika berada di kereta api, serta 
apa saja yang harus mereka kerjakan. 
Usai pengarahan, anak-anak diminta 
turun menuju angkutan umum yang 
telah siap mengantar. Canda tawa, 

serta para petugas kereta api, akhirnya 
anak-anak memasuki kereta api komuter 
tersebut satu persatu Selama dalam 
perjalanan, anak-anak tampak begitu 
senang sekali, namun ada pula yang 
sedikit ketakutan. “Ustadzah, Nailah 
takut, soalnya dia nggak pernah naik 
kereta!” kata Keisha. 

Setibanya di stasiun Porong anak-
anak bersegera mencari tempat untuk 
mengerjakan LKS yang diberikan  sambil 
menunggu petugas PPKA stasiun 
Porong, guna memberikan penjelasan 
mengenai tugas beliau. Berbagai kuis 
pun telah dipersiapkan senyampang 
menunggu jadwal kedatangan kereta 
komuter tujuan Sidoarjo-Porong. Para 
siswa sangat antusias dalam menjawab 
semua pertanyaan yang dilontarkan 
gurunya. Banyak sekali hadiah menarik 
yang menanti mereka jika dapat 
menjawab pertanyaan dengan benar. 

Waktu telah menunjukkan pukul 10.00 
yang berarti kami harus bersiap untuk 
kembali ke Surabaya. Kereta komuter 
datang. Ucapan terima kasih kepada para 
petugas PPKA mengiringi perpisahan 
kami. Pukul 11.30 kami tiba di sekolah 
kembali dengan perasaan senang karena 
perjalanan kami lancar dan selalu dalam 
lindungan Allah SWT. (Izzati)
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Naik Komuter, Tut Tut Tut …

Semangat anak-anak kelas 1 SD Al Falah di Jumat pagi, 
seolah-olah tidak mau terkalahkan dengan hangatnya 
sinar mentari yang menyinari sekolah waktu itu. 
Terdengar teriakan lantang, “Al Falah... go, go, go! Al 

Falah... fi ght, fi ght, fi ght! Al Falah... win, win, win!” Setelah 
mengikuti doa bersama anak-anak kelas 1 didampingi para 
ustadzah berkumpul di hall SD Al Falah dengan wajah ceria 
dan penuh semangat. 

Mereka siap berpetualang mencari harta karun. Sebagai 
pembukaan petualangan ini, lagu berjudul “Aku Bisa” 
dinyanyikan secara serentak oleh anak-anak. Lagu tersebut 
sengaja dipilih oleh para ustadzah dengan maksud bahwa 
sesulit apa pun, medan atau rintangan dalam menempuh 
perburuan harta karun yang akan dihadapi nanti, insya-Allah 
mereka pasti bisa melewatinya.

  Usai bernyanyi, Ustadzah Ni’mah memberi pengarahan 
tentang siapa saja ustadzah yang bertugas sebagai pemberi 
petunjuk agar mereka dapat menelusuri semua jejak 
permainan dan teka-teki yang telah disiapkan. Dengan 
seksama anak-anak mendengarkan dan mengikuti arahan dari 
ustadzah Ni’mah. 

Setelah anak-anak paham dengan penjelasan dan 
pengarahan yang diberikan, Ustadzah Maryam sebagai 
pemandu acara didampingi Ustadzah Etty memberikan 
petunjuk kepada siswa untuk mengikuti alur permainan. 
Tempat, alat dan arena pun sudah siap untuk digunakan, 
mulai dari kardus bekas, botol, dan bola sepak yang 
berpetunjuk, serta arena permainan. Tepat pukul 07.30 WIB, 
permainan seru itu pun dimulai. 

Perasaan semangat bercampur deg-degan menghiasi 
wajah mereka. Akhirnya anak-anak mulai berpetualang. 
Alur pertama, permainan dimulai dari laboratorium 
bahasa bersama Ustadzah Walidah dan Ustadzah Abidah 
yang bertugas memberikan secarik kertas berisi petunjuk 
berikutnya yang harus dilalui kepada kelompok yang terdiri 
atas 7 siswa. Tugas mereka adalah mencari botol air mineral 
plastik dengan merek tertentu yang diletakkan di sekitar 
lorong lantai 3.  Botol plastik yang mereka cari, didalamnya 
terdapat petunjuk “Pergi ke depan perpustakaan untuk 
memasang puzzle”. Dari beberapa kelompok yang telah 
melalui alur pertama, ada siswa yang kurang memahami 
petunjuk yang tertulis, akibatnya mereka kebingungan. 
Permainan puzzle ini  bertujuan untuk melatih kerjasama dan 
kreativitas siswa dalam berfi kir cepat dan tanggap.

Setelah puzzle menjadi sebuah rangkaian gambar, 
Ustadzah Ni’mah memberi pengarahan agar anak-anak 
mencari ustadzah Maryam Munir untuk mendapatkan secarik 
kertas lagi sebagai petunjuk permainan selanjutnya pada 
alur kedua yang akan mereka jalani. Setelah mengetahui 
petunjuk yang dimaksud, dengan sigap siswa langsung 

Berburu Harta Karun 
Memang Seru

berlari menuju lantai 1 untuk mencari ustadzah Lia yang 
memberikan secarik kertas kemudian menjawab pertanyaan 
berupa deskripsi yang diberikan oleh Ustadzah Lia. Setelah 
menjawab deskripsi yang diberikan, siswa mendapat 
petunjuk berikutnya untuk melanjutkan permainan. Hilir 
mudik siswa dalam permainan ini menambah kemeriahan 
acara pagi itu.

 Petunjuk berikutnya mencari benda berbentuk bola 
yang berada di sekitar kantin. Dengan dipandu Ustdzah 
Laily dan Ustdzah Lucky, siswa berlomba mencari benda 
tersebut di sekitar kantin. Permainan terakhir, siswa diminta 
menuju arena bermain untuk menemukan sebuah “kotak 
rahasia”. Dengan hati-hati siswa berjalan menuju depan UKS. 
“Ustadzah, aku dapat harta karunnya! Alhamdulillah.... tapi 
kok ringan ya?“ kata Mizan 1A tertawa lebar.  

Seluruh siswa berkumpul dan merayakan keberhasilan 
mereka dalam berpetualang di depan UKS. Tiba-tiba seorang 
siswa menangis karena kehilangan anggota kelompok dan 
tidak mendapatkan kotak rahasia yang berisi harta karun. 
Seru melihat tingkah lucu anak-anak penerus masa depan ini. 

Pada kegiatan akhir dilakukan untuk berefl eksi dan 
menentukan kelompok siapa yang menjadi pemenang. 
Petualang sejati akhirnya ditemukan dan ditentukan dari 
beberapa kriteria. Pengalaman belajar outdoor class pagi 
itu diharapkan membuat siswa lebih bersemangat dan 
siap untuk berkompetisi dalam belajar yang bertema 
“Petualanganku”. Semoga pioner masa depan ini bisa 
menjadi pejuang tangguh layaknya para sahabat Rasulullah,” 
tutur Ustdzah Izzaty selaku wakil kepala sekolah. (Izzati)
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Kiprah SD

Beberapa waktu yang lalu, SD Al Falah mengadakan 
beberapa lomba. Lomba ini untuk memperingati Tahun 
Baru Hijriyah dan sekaligus mengisi kegiatan pasca TAS.  
Berbeda dari lomba sebelumnya, lomba kali berupa 

lomba Kecerdasan Majemuk. 
“Maksud diadakannya lomba Kecerdasan Majemuk ini 

adalah untuk mewadahi bentuk kecerdasan lain yang pada 
umumnya kurang mendapat perhatian,” ujar ustadzah Izzaty 
selaku wakil kepala sekolah. Umumnya orang terjebak dengan 
anggapan bahwa anak yang cerdas adalah anak yang pandai 

matematika. Padahal, sesungguhnya anak-anak 
lain yang tidak cerdas matematika ternyata 

cerdas dalam bidang berbeda-beda. 
Dalam teori disebutkan tentang 

beberapa jenis kecerdasan. 
Memang tidak semua jenis 
kecerdasan dapat tertampung 
dalam lomba kali ini. Namun, 
setidaknya  dicoba diterjemahkan 

Kecerdasan pun Makin Tergali

Ada banyak cara untuk 
menunjukkan rasa cinta 
terhadap Indonesia.  Dan SD Al 
Falah memilih sebuah drama 

musikal untuk mengungkapkannya. 
Acara ini dikemas dalam “Gebyar 
Karya Siswa”. Ini adalah pementasan 
yang kedua. Pementasan pertama 
dilaksanakan pada bulan Maret 20120 
di Gedung Pertemuan Universitas 
Wijaya Kusuma, dan tahun 2012 ini 
dilaksanakan di Gedung Cak Durasim 
Surabaya. 

“Ini adalah wadah bagi anak-
anak untuk berkreasi dan berkarya”, 
ujar ustadzah Izzaty selaku wakasek 
Kesiswaan yang  juga merangkap 
sebagai ketua kegiatan ini. 
“Alhamdulillah, kami juga di-support 
oleh orang tua/walimurid melalui 
komite sekolah”, imbuh Ustadzah Izzaty 
lagi. 

Semenjak persiapan hingga 
pelaksanaannya tidak ada yang 
mematahkan semangat anak-anak 
untuk menampilkan yang terbaik.  
Mereka bersedia datang di hari Sabtu 
untuk latihan bersama. Semangat 
itu terus menyala disepanjang 
latihan.  Semangat itu terus dan terus 

menggelora dan puncaknya pada saat 
pelaksanaan kegiatan. Pada pagi tanggal 
3 Maret 2012, riuh rendah suara sudah 
mulai terdengar. Warna-warni kostum 
terus berkelebat di belakang panggung.  
Ustadzah Tika, Ustadzah Lastri, Ustadzah 
Devi,  dan Bu Yenni Purnamasari  terus-
menerus memberikan bimbingan 
kepada anak-anak. 

Dan... acara pun dimulai. Diawali 
ekstra kurikuler Al Banjari, mereka 
bermain rebana dan melantunkan 
pujian-pujian. Ustadz Tohir sebagai 
MC memulai acara, dan anak-anak 
tak mampu menunggu selesainya 
sambutan. Mereka mulai melongok 
di pinggir panggung dan bergantian 
bertanya, “Kapan tampilnya, ustadzah?”

Drama Musikal kali ini bercerita 
tentang anak-anak sekolah yang belajar 
ke museum. Di sana salah satu kelompok 
tersesat dan menemukan buku ajaib 
yang ternyata mengajak mereka 
berkeliling Indonesia. Dari sinilah 
cerita dirangkai. Mereka berkeliling 
dari Sabang sampai Merauke. Masing-
masing ekstra kurikuler menyuguhkan 
ragam budaya Indonesia.  Ada paduan 
suara, bermain seruling, bermain 
angklung,  memeragakan baju daerah, 

Cinta Indonesia Terbingkai
dalam Drama

berpuisi, melukis ala Irian dan menari. 
Mereka juga bertemu turis, berbicara 
dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab. 
Tepuk tangan terus bergema disetiap 
pergantian penampilan.  Dan, ketika 
confetti dilemparkan sebagai tanda 
selesainya acara, anak-anak yang 
sudah berada di kursi penonton segera 
merangsek ke panggung.

Diluar panggung pertunjukan, ada 
juga pameran hasil karya siswa. Ada 
kerajinan tangan : wayang, boneka dari 
sarung tangan, berbagai barang dari 
kain fl anel dan masih banyak lagi. Ada 
juga pameran foto, lukisan dan komik . 
Semua hasil karya anak-anak dan dibuat 
berdasar selera anak-anak. 

Selain itu, ada juga pameran bidang 
studi. Matematika memamerkan 
berbagai game unik. Bahasa Indonesia 
memamerkan hasil karya puisi. Bahasa 
Inggris memamerkan kreasi tentang 
activity in the past dan time table. IPS 
memamerkan peta buta yang dibuat 
dari kertas koran yang sdh dihancurkan 
dan dicampur dengan lem. Khusus hasil 
karya ini berhasil dilelang.

  Anak-anak riang, walimurid senang 
dan kami pun lega. Sampai jumpa di 
pementasan berikutnya. (tika)
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dalam berbagai bentuk lomba. Kecerdasan 
Linguistik dituangkan dalam bentuk Lomba 
Presenter. Kecerdasan Spasial dituangkan 
dalam bentuk Lomba Karya Daur Ulang dan 
Lomba Mewarnai. Kecerdasan Matematis 
dituangkan dalam Lomba Math and 
Computer. Kecerdasan Kinestetis dituangkan 
dalam Lomba Lempar Bola, Sepak Bola dan 
Basket. Kecerdasan Musik dituangkan dalam 
Lomba Menyanyi. Kecerdasan Intrapersonal 
dituangkan dalam Lomba Drama dan 
Kecerdasan Spiritual dituangkan dalam Lomba 
Gerakan Sholat, Adzan dan Doa Harian.

Dari hasil lomba tersebut, sungguh 
menakjubkan. Kami seperti menemukan 
bibit-bibit baru yang selama ini belum 
tampak. Ustdzah Devi selaku penanggung 
jawab lomba presenter terlihat berseri-seri. 
“Untung ada lomba seperti ini, kita seperti 
menemukan mutiara yang hilang...”. Ya betul, 
kita menemukan wajah-wajah baru sebagai 
pemenangnya. Semuanya anak-anak cerdas, 
yang selama ini belum tampak. 

Alhamdulillah, lomba berjalan dengan 
lancar sehingga kegiatan pasca-TAS dapat 
berjalan dengan optimal. Dari jauh samar-
samar terdengar celotehan mereka, “Untung 
ada lomba drama ya, soalnya kalau olahraga 
aku gak pernah menang...”. Insya-Allah, Nak. 
Kami akan selalu berusaha menghargai kalian. 
(tika)
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Kegiatan olimpiade matematika merupakan salah 
satu sarana peningkatan mutu pendidikan sekaligus 
untuk mencari bibit-bibit siswa berprestasi dalam 
bidang matematika sebagai calon peserta pada 

olimpiade tingkat internasional. Lembaga Pendidikan Al 
Falah (LPF) setelah dua kali sukses mengadakan workshop 
olimpiade matematika, semakin termotivasi untuk terus 
mengembangkan olimpiade matematika di Jawa Timur, 
khususnya tingkat SMP/MTs. 

Sebagai bentuk komitmen LPF, pada Ahad, 19 Februari 
2012 bertempat di SMP Al Falah Deltasari Sidoarjo, LPF 
menyelenggarakan Kompetisi Matematika Nalaria Realistik 
untuk siswa SMP/MTs se-Jawa Timur. Dalam kompetisi ini 
disediakan total hadiah Rp 12.500.000,00. Dengan 3 peraih 
medali emas, masing-masing mendapat Rp 1.000.000,00;  
6 peraih medali perak, masing-masing mendapat Rp 
750.000,00; dan 9 peraih medali perunggu, masing-masing 
mendapat Rp 500.000,00.  Bagi sekolah yang menjadi juara 
umum disediakan piala bergilir. 

Objektivitas dalam kompetisi ini sangat dijunjung tinggi, 
karena itu pada kompetisi itu LPF bekerja sama dengan Klinik 
Pendidikan MIPA (KPM), sebuah lembaga profesional yang 
melaksanakan sistem metode seikhlasnya dalam bidang 
pendidikan dan bisnis. KPM yang diasuh oleh Ir. Ridwan 
Hasan Saputra, M.Si. sudah dikenal secara luas di dunia MIPA 
baik tingkat nasional maupun internasional.

Wadah kompetisi di bidang matematika ini dimaksudkan 
untuk memberikan motivasi bagi para guru dan siswa agar 
senantiasa mengembangkan diri, menumbuhkan suasana 

kompetitif  yang sehat, terjalin persahabatan antarsekolah, 
melahirkan bibit-bibit unggul dalam bidang matematika, 
dan kelak mampu mengangkat martabat bangsa di tingkat 
internasional. 

Semua peserta yang berpartisipasi dalam kompetisi 
ini jumlahnya lebih dari 165 siswa, berasal dari sekolah 
negeri dan swasta di Jawa Timur. Peserta kompetisi ini 
tidak dipungut biaya dengan besaran tertentu, tetapi 
semua peserta diberi kesempatan untuk memberikan 
biaya seikhlasnya. Meski demikian, ketiadaan pungutan 
wajib itu tidak mengurangi profesionalitas panitia dalam 
memberikan layanan kepada para peserta. Sehingga, 
semua kegiatan tetap akan berjalan dengan standar yang 
ditetapkan panitia.

Bersamaan dengan itu, selain kompetisi matematika,  
LPF juga memberikan pencerahan dan motivasi bagi guru-
guru matematika. Kegiatan dikemas dalam bentuk seminar 
Strategi Menuju International Mathematics Contest, dengan 
peserta lebih dari 70 orang guru matematika dari daerah-
daerah di Jawa Timur. 

Ada hal menarik yang disampaikan oleh Ir. Ridwan 
Hasan Sahputra berkait dengan manajemen seikhlasnya. 
“Semakin ikhlas mengerjakan sesuatu, maka akan semakin 
banyak berkurban untuk melakukan yang terbaik,” ujarnya. 
“Bagaimana mungkin Bapak dan Ibu guru akan melahirkan 
siswa berprestasi dan juara bila pengorbanan yang 
dikeluarkan hanya sedikit?” tanyanya retoris. Sehingga 
untuk ikhlas harus latihan berkurban dengan memberikan 
sesuatu  yang besar dan bermakna bagi anak didik. (Indarto)

Menuju Olimpiade 
Internasional 

Pelaksanaan Al Falah Gathering 
tahun 2012 kali ini dilaksanakan 
di Kebun Binatang Surabaya 
(KBS). Pesertanya lebih dari 700 

orang, terdiri atas pegawai,  pengurus 
Lembaga Pendidikan Al Falah (LPF) 
Surabaya beserta keluarga, suami, istri, 
dan anak-anaknya. Sebagai rasa sayang 
LPF terhadap binatang serta untuk 
memeriahkan acara, diikutertakan 
dalam jalan sehat itu beberapa ekor 
orang utan.

Kegiatan tersebut bertujuan 
meningkatkan kebersamaan pegawai 
dan keluarga besar Lembaga 
Pendidikan Al Falah Surabaya. Dengan 
demikian, insya-Allah meningkatlah 
rasa syukur segenap  keluarga besar 
LPF Surabaya. 

Berkait dengan tempat 
pelaksanaan di KBS,  LPF konsisten 
dalam berusaha untuk membaca 
ayat-ayat Allah SWT, baik yang 
tertulis dalam Al Quran maupun yang 
terhampar dalam kehidupan sehari-
hari. Ayat-ayat yang tidak tertulis itu di 
antaranya adalah KBS. Sekaligus LPF 
memberikan dukungan moral bagi 
upaya pelestarian KBS. Pasalnya, KBS 
merupakan salah satu pusat sumber 
belajar bagi para siswa, bukan hanya 
siswa Al Falah tetapi juga para siswa 
pada umumnya, baik dari Surabaya, 
Jatim bahkan dari daerah lain. 

Kiprah SD
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Al Falah Gathering, 
Orang Utan pun Ikut Jalan Sehat

Sebagai wujud dukungan moral 
itu, LPF selama ini mengagendakan 
kunjungan rutin siswa ke KBS. “Syukurlah 
bila ke depan dapat dibuat MOU antara 
KBS dengan LPF. Keduanya jelas saling 
memberikan manfaat, kata Direktur 
LPF, Ustadz Drs. Sodikin, M.Pd. dalam 
sambutannya. Pada acara Al Falah 
Gathering yang juga dihadiri wakil 
dari pengurus KBS itu juga diserahkan 
secara simbolis makanan binatang 
sebagai simbol bahwa LPF mencintai 
dan konsisten dalam mendukung upaya 
pelestarian KBS. 

Selain jalan sehat keluarga, pada 
acara gathering itu ditampilkan pula 
musik gambus, pembagian door prize, 
dan voucher belanja.  Bahkan pada saat 
itu pula diumumkan para pegawai 
yang berhak mendapatkan reward 
umrah, reward masa pengabdian, serta 
reward pegawai yang berprestasi. 

Mudah-mudahan Allah SWT 
menjadikan segenap keluarga besar 
LPF sebagai hamba yang sabar dalam 
mengemban amanah pendidikan 
umat serta tetap pandai bersyukur. 
Amin. (Sk)

 

Kiprah SMP
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Kiprah SMP

Siswa SMP Al Falah yang tergabung dalam 
ekstrakurikuler Bina Mandiri yang di asuh oleh 
Ustadz Mustofa mengunjungi pangkalan militer 
TNI AL. Beberapa tempat yang dikunjungi 

di antaranya adalah kapal perang penyapu ranjau, 
monument, dan planetarium. Rombongan berangkat 
dengan satu bus TNI AL berkapasitas 50 siswa dan 3 
guru pendamping. 

Saat kami sampai pada lokasi langsung dibariskan 
seperti baris militer oleh anggota TNI AL. Kemudian 
kami mendapat penjelasan dan pengarahan 
selama memasuki kapal perang. Di antaranya tidak 
bergurau, membuang sampah di atas kapal, maupun 
menimbulkan kerusakan peralatan kapal. Kita langsung 
menuju kapal dengan berjalan secara bergiliran. 
Terbayang ketika kami di kapal akan membosankan, 
ternyata salah. Kapal penyapu ranjau ini sangat bersih 
dan tertata rapi. Setiap hari selalu dicek dengan teliti, 
dan dijaga kebersihannya bak hotel berbintang.

Di dalam kapal ada tempat tidur untuk awak kapal, 
kemudi, dapur, kamar mandi, dan tempat meeting 
sekaligus untuk tempat santai, menonton fi lm, dan 

Belajar di Kapal Perang TNI AL

SMP Al Falah merupakan 
sekolah Rintisan Sekolah 
Bertaraf Internasional (RSBI) 
yang menjadi mitra orang tua 

dalam mewujudkan anak yang saleh 
atau salehah. Bertujuan meluluskan 
peserta didik yang memiliki ketakwaan 
yang tangguh, akhlak yang karimah, 
prestasi akademik dan non-akademik 
optimal serta trampil dalam bidang 
ICT, dan berwawasan global. Salah satu 
upaya untuk memberikan wawasan 
global adalah kegiatan internasional 
dalam bentuk pertukaran pelajar/
Immersion Program dengan sekolah SMK 
Aminuddin Baki Malaysia dan Al Irsad/Al 
Juned Singapore.

Kegiatan yang dilaksanakan selama 
sepekan mulai 15 Januari sampai 
dengan 23 Januari 2012 ini meliputi  City 
Tour to Genting Island, belajar di sekolah 
SMK Aminuddin Baki, berkunjung ke 
KLCC twin tower, Coklat Centre, Istana 
Negara, Sungai Wong, dan belajar di 
Victoria Secondary School. Selain itu, di 
Singapura juga dilakukan kunjungan ke 
Sains Centre, Universal Studio, melihat  
Show Song of the Sea,  Merlion Park,  
Mustafa Centre, dan  Orche Road.

Selama belajar di Aminuddin 
Baki banyak hal yang bisa dipelajari. 
Misalnya, sekolah itu sudah memiliki 
visi sebagai sekolah berprestasi tinggi 
bertaraf internasional. Sehingga, sangat 
terasa nuansa internasionalnya, apalagi 
dengan bahasa pengantar bahasa 
Inggris. 

Di sana pengendalian diri dalam 
berdoa sangat dianjurkan, ini terlihat 
ketika apel pagi yang selalu diakhiri 
dengan syahadatain dan doa. Ketika 
berdoa semua pelajar tenang dan 
khusuk. Ketika bergerak misalnya, 
doa akan diulang sampai berkali-kali 
bahkan sampai lebih dari sepuluh kali. 
Pemeriksaan rambut dilakukan tiap 
Kamis, bagi yang rambutnya panjang 
langsung akan ditangani pagi itu juga 
oleh guru disiplin. 

kurang siap dalam menerima kami, 
sehingga pihak sekolah tidak bisa 
memberikan apa yang harus dilakukan 
oleh sekolah kepada tamu dari Indonesia. 
Kedisiplinan di Victoria sangat baik 
dengan mencetak kader dari siswa 
sendiri.

Ketika di Singapura kami batal 
berkunjung ke Sekolah Al Irsyad untuk 
menimba ilmu. Penyebabnya, ada tamu 
penting, yaitu menteri. Sehingga, kami 
dialihkan di sains centre. Kami melihat-
lihat wahana pengetahuan dan ilmu 
pengatahuan alam beserta pernak-
perniknya.

Dengan rangkaian kegiatan yang 
padat selama 24 jam, kesabaran, 
perhatian, ketelatenan, dan pengertian 
guru pendamping sangat diperlukan. 
Yang tak kalah penting, anak-anak 
semakin dewasa dan mandiri untuk 
belajar saling menghargai serta 
menghormati. Kegiatan ini masih bisa 
lebih optimal di waktu mendatang 
dengan perbaikan-perbaikan kerja sama 
yang berkelanjutan. Khususnya kerja 
dengan sekolah yang lebih baik dengan 
penanganan kerjasama yang lebih 
profesional. (Diceritakan Ustadz Suyatno 
kepada Ustadz Indarto)

Immersion Program
Indonesia, Malaysia, dan Singapura

karaoke.  Kapal itu dilengkapi pula dengan persenjataan 
berat, misalnya peledak ranjau yang beratnya mencapai 
500 kg perbuah. Ada juga alat penembak jarak jauh serta 
radar untuk mendeteksi ranjau dalam jarak jauh maupun 
di dasar kedalaman laut. 

Setelah belajar di atas kapal perang penyapu ranjau, 
semua siswa menuju lokasi museum TNI AL   dan sebelum 
masuk museum mendapat pengarahan serta motivasi 
dari pemandu. Motivasinya berisi  pesan untuk menjadi 
siswa yang berdisiplin dan sigap atas segala tugas yang 
diberikan guru. Di museum kami bisa melihat berbagai 
jenis senjata seperti pistol, torpedo zaman Jepang, hingga 
bom besar.

Dari kegiatan ini yang bisa kita rasakan dari anggota 
TNI AL yang bertugas di kapal penyapu ranjau adalah 
kedisiplinan tinggi dalam menjaga dan mengoperasikan 
kapal. Setiap hari selalu ada yang mengontrol kebersihan 
dan kelayakan perlengkapan perang ini. TNI AL memiliki 
tugas dan tanggung jawab yang besar sekaligus menjadi 
garda terdepan dalam menjaga wilayah Republik 
Indonesia yang terdiri atas beribu-ribu pulau itu, yang 
terbentang dari Sabang sampai Merauke. (Indarto)
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Kami diterima dengan senang 
hati, selama kegiatan di sekolah 
SMK Aminuddin Baki, siswa SMP 
Al Falah Deltasari bisa mengikuti 
kegiatan sekolah secara penuh.  Kami 
ditempatkan di kelas, setiap kelas ada 
2 siswa di antara kami, dan mendapat 
materi pelajaran yang sesuai dengan 
jadwal saat itu. 

Pihak SMK Aminuddin Baki terlihat 
sangat antusias menerima kami, 
sehingga ada kesamaan pemahaman 
dalam kerjasama amat dapat dirasakan. 
Mereka juga sangat terbuka terhadap 
guru dan siswa. Terasa juga, SMK 
Aminuddin Baki berusaha untuk 
bisa bekerjasama dengan kami. 
Kami diberikan keleluasaan untuk 
mendapatkan buku wajib, silabus, dan 
RPP. Di samping itu kedisiplinan di SMK 
Aminnuddin Baki sangat baik dengan 
adanya tim penegak disiplin dari guru. 
Pada akhir berlajar dan kunjungan di 
Sekolah Aminuddin Baki, ada acara 
memperkenalkan tampilan seni budaya 
dari masing-masing daerah. 

Selama di Victoria, kami juga 
diterima dengan baik, tetapi tidak bisa 
mengikuti kegiatan sekolah secara 
penuh.  Pihak Victoria terlihat agak 
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“... Melaksanakan haji adalah 
kewajiban manusia terhadap Allah, 
yaitu bagi orang yang sanggup 
mengadakan perjalanan ke Baitullah. 
Barang siapa mengingkari kewajiban 
haji, maka sesungguhnya Allah maha 
kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari 
semesta alam. ( QS. Ali Imran : 97 ).

Jadi ingat cerita mbah-mbah buyut 
kita dulu. Kalau ingin menunaikan 
ibadah haji harus melakukan perjalanan 
yang lama, berbulan-bulan naik kapal 
laut. Sekarang semangat haji ini ditiru 
oleh Kang Bahri, berangkat haji lewat 
jalur darat. Ketika ditanya mengapa 
melakukan haji lewat jalur darat, padahal 
alat tranportasi udara sudah canggih, 
beliau menjawab, “Saya berangkat 
haji lewat jalur darat, tak lebih hanya 
ingin menghibur masyarakat yang mau 
berangkat haji tanpa mendapat waiting 
list 10 tahun. Bahwa masih ada alternatif 
haji lewat jalur darat.” 

Cerita itu didapatkan SMP Al Falah 
saat akhir semester pertama atau pasca 
ujian akhir semester SMP Al Falah. Saat 
itu SMP Al Falah mengundang Kang 
Bahri Haji Darat. Acara bersama Kang 
Bahri ini mendapat sambutan hangat 

dan antusias dari para siswa. Dalam 
kesempatan itu Kang Bahri  banyak 
bercerita tentang perjalanan di berbagai 
negara yang dilalui, yang dimulai pada 
Selasa, 6 September 2011 dari Masjid 
Ampel, Surabaya, Indonesia, hingga 
Mekah, Arab Saudi, dengan melintasi 12 
negara dan seribu lebih kota setingkat 
kabupaten.

Hal yang menarik dalam 
pengalaman Kang Bahri ini adalah 
dalam mengurus visa masuk negara-
negara yang dilalui. Tidak semua negara 
memberikan visa masuk dengan mudah. 
Ada yang menaruh kecurigaan terhadap 
warga asing. Ada juga yang langsung 
dengan mudah memberikan visa, karena 
mereka kesulitan komunikasi dengan 
bahasa asing.

 Seberapa lama waktu untuk 
menunggu visa tidak menentu. Waktu 
luang banyak dihabiskan di penginapan 
dan menulis berita serta ngobrol 
bersama mahasiswa Indonesia yang 
sedang studi. Kadang-kadang muncul 
rasa jenuh dan bosan, karena ada suatu 
negara yang dalam waktu 15 hari baru 
menurunkan visa. Untuk mengusir rasa 
jenuh dan bosan digunakanlah waktu 
untuk mencuci pakaian, banyak berdoa, 

dan salat tahajud untuk meminta 
pertolongan Allah SWT. 

Ada negara yang tidak bisa dilalui, 
sehingga harus putar balik ganti haluan 
dengan naik ojek lebih dari 5 jam 
dalam kegelapan malam. Semua ini 
bisa memunculkan rasa stres, gelisah, 
sedih dan rasa putus asa. “Untungnya 
temen-temen yang ada di Indonesia dan 
keluarga selalu memberikan semangat 
dengan sms, telepon, dan doa-doa, 
ujarnya.”  

Saat bercerita, ditampilkan pula 
foto-foto perjalanan haji darat yang 
menambah rasa haru dan seru. “Apa 
rahasia terbesar untuk bisa melakukan 
perjalanan haji darat ini?” tanya Abi, 
siswa kelas IX-1. “Pertama, kita harus niat 
ikhlas melaksanakan haji ini untuk Allah, 
sehingga semua kesulitan, hambatan, 
dan tantangan terasa nikmat.  Saya 
orangnya suka petualang, akan lebih 
membantu kalau kita bisa menguasai 
bahasa asing Arab dan Inggris,” jawab 
Kang Bahri.

Ustadz Hidayat pun tidak kalah 
antusias untuk bertanya, “Apa masih 
mungkin kita berangkat haji dengan 
biaya yang lebih murah apabila lewat  
jalur darat?” “Masih sangat mungkin Pak, 
misalnya kita menjadi mahasiswa di 
Mesir, Pakistan, Sudan, atau negara yang 
berdekatan dengan Mekah. Mereka 
mahasiswa sudah biasa berangkat 
haji dan umrah lewat jalur darat. Atau, 
kita dari Indonesia naik pesawat terus 
menempuh jalur darat dari Mesir,” 
ujarnya.

. Tidak terasa hampir tiga jam 
anak-anak bersama Kang Bahri untuk 
menyimak cerita tentang perjalanan haji 
darat. Pengalaman ini bisa menguatkan 
niat untuk bisa berangkat haji serta 
belajar ikhlas. Kita harus yakin, Allah 
SWT yang akan memudahkan. Jika 
Allah SWT sudah memudahkan dan 
menolong, tidak ada satu makhluk 
pun yang mampu menghalangi dan 
menggagalkan. (Indarto)

Kiprah SMP

Menyimak Perjalanan Haji Darat
Kang Bahri
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Sang Juara

Upaya Meraih Prestasi 
Tiada Henti

Untuk meraih prestasi, penting untuk disiapkan sejak jauh-jauh hari. Kedatangannya sering tak pasti. 
Sehingga perlu perjuangan setiap hari. Diperlukan motivasi agar kita tidak mengenal henti  dalam mengejar 
prestasi. Berikut sekelumit catatan upaya  anak-anak berprestasi  SD Al Falah.

M. Rafl y Atthariq, 
Siswa kelas IV, peraih 5 besar Jagoan Indonesia Cerdas tingkat Surabaya

Saat babak penyisihan tingkat Surabaya, saya melihat begitu banyak 
peserta. Ya, kurang lebih 50 peserta. Untuk lomba kali ini peserta diminta untuk 
menunjukkan bakatnya. Satu persatu peserta tampil. Ada yang menampilkan 
diri sebagai model, menyanyi, game matematika. Saya menampilkan story telling 
diiringi dengan menyanyi dan bermain piano. 

Saat pengumuman, perasaan saya harap-harap cemas. Nominator pertama 
disebutkan. Saya tepuk tangan. Demikian juga saat diumumkan nominator 
kedua, ketiga, keempat. Saya masih tepuk tangan untuk para nominator. Begitu 
saya dan mama akan beranjak pergi, ternyata nama saya disebut oleh pembawa 
acara. Alhamdulillah, tepuk gembira untuk orang lain ternyata membawa berkah 
untuk diri saya. 

Adrian Danindra Indarto,
Siswa kelas VI, peraih peringkat ke-2 Try Out UN se-Kota Surabaya

Saat diumumkan, saya tidak lagi berada di tempat lomba. Saya sendiri 
kurang menyangka akan menjadi juara. Karena, selama kelas VI  ini 
peringkat hasil tes pembinaan intensif UN di sekolah juga tidak menentu. 
Kadang-kadang peringkat atas, kadang-kadang di tengah. Namun, hal 
itu tidak membuat saya putus asa. Saya tetap berusaha. Bahkan jika ada 
peluang, besar semangat dan keinginan saya untuk bisa menuai prestasi 
tingkat internasional. 

Hega Darany Abidin, 
Siswa kelas VI, peraih peringkat ke-2 Try Out se-Kota Surabaya dan Sidoarjo

Saya senang sekali saat diberitahu oleh teman bahwa saya meraih peringkat 
ke-2. Malahan,  sebelumnya tersebar kabar kalau saya mendapatkan peringkat 
pertama. Apa pun itu, tetap saya syukuri. Selama 6 tahun di SD ini, saya bisa 
mengikuti pelajaran dengan baik. Meski kadang-kadang nilai saya tidak berada 
pada peringkat atas, saya tetap bersyukur. Demikian juga saat di kelas 6 ini. 
Rangking hasi tes pembinaan intensif UN, hasil saya saya kadang-kadang naik 
turun juga. Harapan saya, semoga pada waktu mendatang saya bisa mencetak 
prestasi yang lebih baik lagi. Semoga!
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Sang Juara

Juara di tingkat Nasional bisa diraih oleh Fahmi Aditya 
Laksana merupakan prestasi yang ditorehkan oleh SMP Al 
Falah Deltasari diajang olimpiade sekolah RSBI (Rintisan 
Sekolah Berstandart Internasional) seluruh Indonesia. 

Kompetisi yang hanya diikuti oleh sekolah-sekolah RSBI ini sangat 
bergengsi. Karena selain pesertanya siswa dari Sabang sampai 
Merauke, juga karena hanya siswa pilihan yang bisa mengikuti 
olimpiade ini. Dan tentu saja khusus untuk sekolah RSBI.

Ada tiga siswa yang mewakili SMP Al Falah, di antaranya 
Fahmi Aditya kelas IX-1, Abizhar Multazam kelas IX-1 dan Agatha 
Putri kelas IX-2. Fahmi demikian sapaan akrabnya, adalah peserta  
olimpiade Bahasa Inggris, Abizhar peserta olimpiade IPA dan 

Siswa SMP Al Falah Meraih Medali 
The 3rd National Science Olympiad SMP RSBI 2012

Tata peserta olimpiade Matematika. Olimpiade yang 
diselenggarakan di kota batik Solo ini dilaksanakan selama 
tiga hari, 14-16 Februari 2012. Mereka berangkat di bersama 
Kepala Sekolah dan guru pembina.

Setiap bidang studi yang dilombakan dikuti 
kurang lebih 350 siswa pilihan, dari seluruh Indonesia. 
Model seleksinya langsung menggunakan perangkat 
komputer, sehingga tingkat akurasi dan kejujurannya bisa 
dipertanggungjawabkan. “Bentuk soalnya pilihan ganda, 
langsung di komputer mengerjakan soalnya. Sebanyak 50 
soal dan kalau salah menjawab dikurangi skornya. Begitu 
juga di sesi kedua,” ujar Fahmi. 

Ketika pengumuman dibacakan, ternyata Fahmi Aditya 
dari SMP Al Falah Deltasari termasuk siswa yang berhak 
mendapat medali perak dan uang saku sebesar 750 ribu 
rupiah. “Alhamdulilah, kaget, sampai tidak bisa ngomong, 
tidak percaya,” ujar  siswa pasangan kembar yang bercita-
cita jadi astronot ini. 

Untuk mengikuti olimpiade ini, SMP Al Falah terus 
belajar dari pengalaman sebelumnya. Sebelumnya belum 
ada Tim Pembina Olimpiade, di tahun 2010 mencanangkan 
diri sebagai Pusat Pengembangan Olimpiade Sastra dan 
di tahun 2011 sebagai Pusat Pengembangan Olimpiade 
MIPA tingkat SMP se-Jawa Timur. Melihat prestasi 
olimpiade tingkat nasional masih minim, SMP Al Falah terus 
melakukan berbagai upaya pembinaan yang melibatkan 
guru dan  pembina olimpiade nasional maupun lokal. 
(Indarto)
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Artikel

Siapa manusia yang paling mulia dan paling pantas 
dijadikan rujukan belajar keteladanan dalam 
mengarungi hidup di alam ini? Sebagai muslim, tentu 
saja tidak ada jawaban lain  kecuali Nabi Muhammad 

SAW.  Bukan hanya manusia, malaikat dan makhluk seluruh 
alam yang takjub dengan pribadi Nabi SAW, bahkan Allah 
Rabbul’alamin pun memujinya. ”Sesungguhnya telah ada pada 
(diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi 
orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari 
kiamat dan dia banyak menyebut Allah.” (QS. Al-Ahzab: 21).

Sudah sepantasnya umat manusia mulai dari pucuk 
timur hingga barat belajar keteladanan kepada beliau. 
Tidak seorang pun mampu menandingi kecerdasan, 
kebijaksanaan, keluhuran budi, kebaikan hati serta 
keutamaan hakiki yang dimilikinya. Bahkan Michael H 
Hart, sejarawan Amerika, setelah membuat riset yang 
mendalam, tanpa ragu menempatkan Muhammad SAW 
sebagai orang nomor wahid di atas tokoh dunia lainnya, 
komentarnya, “A Striking example of this is may ranking 
Muhammad higher than others, in large part, because of 
my believe that Muhammad had a much greather personal 
infl uence on the formulations of the Moslem (The Hunderds, a 

Ranking of Most infl uential person in history, New York, 1978).
Suatu kali  Umar bin Khatab menghadap Nabi SAW. 

Ketika itu beliau sedang tidur di atas tikar. Umar melihat 
anyaman tikar tempat Nabi SAW tidur membekas di bagian 
lambung beliau. Melihat itu, Umar menangis. Lantas Nabi 
SAW bertanya, “Apa gerangan yang membuatmu menangis? 
Umar menjawab, “Aku teringat tentang Kisra dan raja  serta 
segala fasilitas kenikmatan duniawi yang didapat keduanya. 
Sedangkan Anda, Ya Rasulullah, di lambung Anda membekas 
anyaman tikar tempat Anda tidur. “Nabi lalu menjawab, 
“Mereka adalah orang-orang yang kenikmatan hidupnya 
diperoleh di kehidupan dunia ini, sedangkan kita baru 
memperoleh kenikmatan hidup di akhirat nanti.”

Dalam hal kepedulian dan kesetiakawanan, Nabi SAW 
adalah orang yang sangat pemurah.  Sampai suatu ketika 
beliau berada di kamarnya dan hendak tidur, beliau tidak 
mampu memjamkan matanya. Beliau gelisah dengan 
mengubah posisi tidurnya agar terasa  nyaman. Melihat 
gelagat itu, istri beliau heran dan menanyakan ada apa 
gerangan, “Ya, Rasulullah, Mengapa engkau tidak bisa  tidur? 
“Beliau SAW menjawab, “Tadi ada sebiji kurma yang terletak 
di suatu tempat, aku khawatir kurma itu tidak termakan dan 

Keteladanan Sang Nabi
Ya Allah limpahkanlah shalawat dan salam yang sempurna kepada junjungan kami, Nabi Muhammad 

SAW beserta keluarganya pada setiap kejapan mata dan tarikan nafas serta dengan seluruh hitungan yang 
Engkau ketahui, wahai Tuhan semesta alam.
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akhirnya terbuang percuma sehingga 
aku segera  memakannya. Sekarang 
aku menyesal karena mungkin buah 
itu dikirimkan ke sini untuk diberikan 
kepada fakir miskin.”  

Sebagai pemimpin agung yang 
layak dipuji, beliau justru tidak suka 
dipuja-puja. Ketika beliau keluar 
menemui sahabatnya dan sebagai 
penghormatan, para sahabat 
berdiri, namun seketika itu beliau 
memerintahkan kepada mereka 
agar tidak berdiri. Suatu ketika ada 
sahahat yang memanggilnya dengan 
sebutan “Wahai semulia-mulia 
manusia”. Dengan tawadhu’ Nabi SAW 
membalas, “Semulia-mulia manusia 
adalah Ibrahim AS.” Nabi SAW telah 
melarang agar umatnya tidak memuji 
secara berlebihan sebagaimana 
yang dilakukan orang orang nasrani 
terhadap putra maryam. 

Sebagai kepala rumah tangga, 
Nabi SAW tak ubahnya seorang ayah 
yang sangat perhatian terhadap anak 
anak serta istri istrinya, memenuhi 
hak mereka baik lahir maupun batin. 
Ketika berada di rumahnya, beliau 
melayani keluarga, mencuci bajunya, 
memperbaiki sandalnya, dan  beliau 
juga makan bersama pembantu. 
Bahkan kasih sayang beliau hingga 
mencapai keadaan di mana beliau 
membiarkan cucunya menaiki 

punggungnya saat sedang shalat. Kasih 
sayang beliau tidak hanya terbatas 
kepada manusia bahkan juga pada 
binatang dan pohon. Beliau memberi 
makan binatang dengan tangannya 
sendiri bahkan beliau pernah merawat 
anjing yang sakit. 

Begitulah kepribadian insan 
kamil yang sulit pena di atas jagad 
ini mencatatnya secara tuntas. Annie 
Besant menulis dalam The Life and 
Teachings of Muhammad, “Mustahil  
bagi  siapa  pun  yang  mempelajari  
kehidupan  dan karakter Muhammad 
SAW hanya mempunyai perasaan 
hormat saja terhadap   Nabi  mulia  
itu.  Ia  akan  melampauinya  sehingga 
meyakini bahwa beliau adalah salah 
seorang Nabi terbesar  dari sang  
Pencipta,”  

Berbekal keagungan itulah Islam 
mampu menembus tabir penguasaan 
kaisar dunia barat dan timur melebih 
apa yang pernah dialami sejarah 
peradaban mana pun. Penguasa Eropa 
pada abad 8, Karel Agung. Penguasa 
Mongol, Jengis Khan, abad 12.  Kaisar 
Mogul terbesar, Akbar, yang bertahta 
di abad 16. Napoleon Bonaparte, 
penguasa Prancis abad 18, sejatinya 
hanyalah kaisar kiasar yang tidak 
seberapa jika dibandingkan dengan 
Rasulullah SAW. 

Rasulullah SAW dengan pekerti 
dan jiwanya yang luhur, tanpa dendam, 
tanpa caci maki dan pemaksaan,  
mampu membawa  Islam melewati 
batas batas dunia hingga detik ini. 
Sejarah tidak pernah berbohong 
menulis bahwa beliaulah satu-satunya 
manusia yang mampu membawa 
transformasi humanisme, dari  kondisi 
krisis hingga  mengalami kejayaan.

Keagungan baginda diakui 
juga oleh banyak sarjana non-Islam, 
misalnya George Bernard Shaw, 
memanggilnya, “manusia yang 
menakjubkan” dan “penyelamat 
kemanusiaan.” Katanya lagi, “Jika orang 
seperti Muhammad memegang tugas 
sebagai ditaktor di zaman moden, 
dia akan berjaya mengurai masalah-
masalah dengan cara aman dan 
sejahtera ….....” 

Bahkan Penyair persia, Syeikh 
Moslehuddin Saadi Syairazi 
meringkasnya secara tepat, “ Engkau 
yang paling agung setelah Tuhan. 
“Dalam kondisi yang demikian 
sempurna, adakah sosok yang lebih 
tepat menjadi panutan umat di atas 
jagad raya ini? “Dan Aku (Allah) tidak 
mengutusmu (Muhammad) kecuali 
sebagai rahmat bagi alam semesta.” 
(QS. al-Anbiya’: 107) (Abdillah F. Hasan, 
Ka Perpustakaan SMP Al Falah Deltasari, 
Penulis buku Berguru Kepada Sang Nabi 
SAW).
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