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Masa anak-anak dan remaja boleh diidentikkan dengan keceriaan 
dan pendidikan. Ujian Nasional (UN) pun, meski masih dianggap 
menegangkan, perlu tetap disikapi sebagai upaya untuk 
memberdayakan siswa. Untuk itu, diharapkan pasca-UN terjadi 

pergeseran penyikapan dan tradisi, jangan lagi terjadi pengkotak-kotakan 
atas dasar kasta pintar dan kasta bodoh terhadap anak-anak, seberapa 

pun nilai UN yang diraihnya. Apalagi sudah ada indikasi bahwa siswa, 
sekolah, orang tua, dan pemerintah telah berusaha sepenuhnya dan tak 
mau bolong sedikit pun dengan persiapan UN dengan harapan agar 
dapat diraih hasil UN yang sebaik-baiknya. 

Alangkah sedikitnya jumlah anak baik di negeri ini bila ukurannya 
sebatas angka-angka hasil UN. Jika ukurannya sesempit itu, yang 
terapresiasi positif sebagai anak baik atau pintar paling banter 
hanya mereka yang hasil unasnya menempati peringkat-peringkat 
atas. Misalnya sepuluh besar. Sedikitlah anak yang mendapat 
sambutan hangat. Seakan-akan hanya sedikit itu juga yang layak 
naik podium, dielu-elukan, diberitakan, dan diberi seribu pujian. 

Sementara anak-anak yang tidak memenempati peringkat atas 
jadi  terabaikan. Terjadi kekurangadilan dalam porsi perlakuan. 
Padahal, justru anak-anak yang gagallah yang seharusnya 
mendapat lebih banyak pertolongan serta tetap ditumbuhkan 
motivasi, optimisme, dan percaya dirinya.

Tidak berarti bahwa anak-anak pintar kurang perlu bantuan. 
Mereka tetap perlu bantuan arahan agar terhindarkan dari sikap 
lena, tinggi hati, atau arogansi. Perlu diingat, sepenting apa pun hasil 

UN, secara kolektif jangan sampai terjadi akumulasi keliru dengan 
mendaulat hasil UN sebagai lambang supremasi yang tertinggi. 

Ungkapan syukur atas nilai UN yang diraih tahun ini hendaknya 
juga menjadi spirit untuk lebih mengelola secara arif duka sebagian 

anak yang dianggap kurang sukses dalam UN-nya. Sebab, keberhasilan 
atau kegagalan menjadi bagian yang biasa dalam ujian. Kegagalan anak 

dalam ujian pun seharusnya tidak menyebabkan rasa malu yang berlebih, 
tidak mau bersekolah lagi,  depresi, stres, dan sebagainya. Tetap tumbuhkan 

motivasi berprestasi anak-anak kita. (Jidi)

Tetap Tumbuhkan 
Motivasi Berprestasi
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Fokus

Menumbuhkan 
Motivasi Berprestasi

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

Al Falah Surabaya
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Salah satu wali murid 
menyampaikan 
kegembiraannya kepada 
saya ketika melihat putranya 

ada peningkatan prestasi di kelas 
8 SMP, sebelumnya putra ibu ini 
prestasinya biasa saja, namun setelah 
mengikuti salah satu ekstrakurikuler 
ada perubahan drastis pada anak 
keduanya tersebut. “Sejak mengikuti 
ekstrakurikuler Basket Ustad, Hilmi 
eksis di group basketnya dan 
mendapat pengakuan di teman-
temannya, sejak itulah dia percaya 
diri dapat berprestasi,” kata ibu Hilmi 
dengan semangat. “Dampaknya 
di prestasi akademisnya saya lihat 
hasil ulangannya kemarin bagus-

bagus.”  Imbuh wali murid yang semua 
anaknya dipercayakan pendidikannya 
di sekolah Al Falah. Ketika memantau 
perkembangan prestasi siswa tersebut, 
wali kelas mendapati nilai rata-rata 
Unas Hilmi di atas 9, suatu prestasi yang 
menggembirakan. 

Melihat cerita Hilmi ini banyak 
orang mengaitkan dengan motivasi, 
dimungkinkan siswa ini termotivasi 
untuk berprestasi terus setelah memiliki 
rasa kemampuan diri atau percaya diri 
untuk mampu berprestasi. Pertama dia 
mendapat pengakuan dan dukungan 
teman-temannya karena prestasinya di 
basket, selanjutnya dalam dirinya tumbuh 
kepercayaan bahwa dirinya mampu 
untuk sukses dan punya prestasi, hal ini 

membawa pengaruh 
positif di bidang lainnya 
termasuk di mata 
pelajaran. Terhadap 
kasus ini Albert Bandura 
dalam Hergenhahn and 
Matthew H. Olson(2008) 
mengulasnya dengan 
istilah perceived self 
effi  cacy(anggapan tentang 
kecakapan diri)  dan real 
self effi  cacy(kecakapan 
diri yang sesungguhnya, 
seseorang yang 
menganggap tingkat 
kecakapan dirinya cukup 
tinggi akan berusaha 
lebih keras, berprestasi 
lebih banyak, dan lebih 
gigih dalam menjalankan 
tugas ketimbang yang 
menganggap kecakapan 
dirinya rendah.  Anggapan 
kecakapan diri Hilmi 
sesuai dengan kecakapan 
diri sesungguhnyanya, 
sehingga anak ini 
dapat meningkatkan 
prestasinya.

Di sekolah kita masih banyak siswa  
yang memiliki anggapan kecakapan diri 
yang lebih tinggi dari pada kecakapan 
sesungguhnya, dan juga tidak sedikit 
yang mempunyai anggapan kecakapan 
diri  lebih rendah padahal kecakapan 
diri sesungguhnya lebih tinggi. Situasi 
yang terbaik menurut Hergenhahn 
and Matthew H. Olson(2008) 
adalah ketika anggapan seseorang 
itu sesuai  dengan  kemampuan 
sesungguhnya. Karena siswa yang 
senantiasa berusaha untuk melakukan 
sesuatu di luar kemampuannya akan 
mengalami frustasi dan putus asa, dan 
bahkan akan mengalami gampang 
menyerah.  Di sisi lain, jika siswa 
memilik anggapan kecakapan diri yang 
tinggi tidak menghadapi tantangan 
yang memadai, perkembangan 
personalnya mungkin terhambat. 
Untuk mengembangkan motivasi 
berprestasi siswa, guru atau orang 
tua mencari kegiatan atau aktivitas 
yang disenangi siswa atau menurut 
ukuran kita sesuai dengan kondisi siswa 
tersebut, baik ekstrakurikuler, pelajaran, 
atau kegiatan lainnya. Dari aktivitas 
tersebut siswa diberi tantangan yang 
dimungkinkan siswa mampu mencapai 
keberhasilan dan selanjutnya anak 
terus termotivasi untuk berprestasi. 
Masalahnya bagaimana sekolah 
mampu mengembangkan ukuran atau 
instrumen-instrumen yang standar. 

Motivasi dan Insentif
Kesuksesan atau pencapaian 

sebuah prestasi siswa senantiasa 
dihubungkan dengan motivasi. 
Islam banyak memberikan pedoman 
dan memotivasi agar umat muslim 
senantiasa berprestasi,  fastabihul 
khairat atau berlomba-lomba dalam 
kebaikan.  Motivasi merupakan 
salah satu aspek psikologis yang 
mendorong individu untuk memilih, 
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kedua yaitu membandingkan prestasi 
individu siswa dengan siswa lain telah 
banyak dilakukan, seperti memampangkan 
prestasi siswa di papan pengumuman 
diharapkan dapat memotivasi dan 
meningkatkan prestasi siswa lainnya, 
memberikan penghargaan pada peraih 
juara dan lain sebagainya. 

Terkait dengan prestasi, kita jangan 
hanya tertuju pada nilai, angka yang 
tinggi, atau juga hanya diartikan menjadi 
juara pada perlombaan tertentu, prestasi 
adalah suatu hasil yang telah dicapai 
seseorang dari apa yang telah dilakukan. 
Dalam kamus besar bahasa Indonesia 
prestasi diartikan sebagai hasil yang 
telah dicapai(dari yang telah dilakukan, 
dikerjakan dsb), kalau dihubungkan 
dengan belajar berarti hasil belajar yang 
diperoleh siswa pada kurun waktu tertentu. 
Di sekolah Al Falah  prestasi yang diukur 
tidak hanya akademis. Sesuai dengan visi 
sekolah mengembangkan peningkatan 
prestasi siswa di banyak hal, terutama 
yang terkait dengan akhlak mulia. 
Sekolah mengembangkan bagaimana 
prestasi ibadah siswa, kedisiplinannya, 
perilaku dan lainnya, semoga dengan 
semakin tingginya harapan orang tua 
dan guru terhadap prestasi siswa, sekolah 
dapat mengembangkan program untuk 
menumbuhkan dan meningkatkan prestasi 
siswa.    

melaksanakan, dan mengarahkan 
aktivitas seseorang. Semakin kuat 
motivasi seseorang semakin besar 
kemungkinannya dia berhasil 
melaksanakan satu kegiatan atau 
tugas.  Para pakar psikolog menyatakan 
perilaku individu dipengaruhi oleh 
adanya kebutuhan, dan salah satu 
kebutuhan itu adalah kebutuhan untuk 
berprestasi. McClelland   dalam Abdul 
Rahman Barakatu(2007) menyebutnya 
sebagai need for achievement, yaitu 
kebutuhan untuk mencapai kesuksesan 
yang diukur berdasarkan standar 
kesempurnaan dalam diri seseorang. 

Pemberian Insentif dapat dirancang 
untuk menumbuhkan motivasi 
berprestasi, selama ini kebanyakan 
orang cenderung memandang insentif 
identik dengan uang, padahal tidak 
harus seperti itu. Insentif adalah hal-hal 
yang disediakan oleh lingkungan atau 
sekolah dengan maksud merangsang 
siswa agar bekerja lebih keras dan lebih 
baik, misalnya kenaikan kelas, hadiah. 
Insentif dapat untuk memuaskan atau 
tidak memuaskan kebutuhan seseorang. 
Guru sering kali menggunakan 
insentif untuk memberikan motivasi 
kepada siswa untuk mencapai tujuan-
tujuan yang dinginkan, seperti sering 
mendorong  d e n g a n  pujian dan 
nilai positif. Dorongan, sambutan 

hangat, penghargaan, dan pengakuan 
pada prestasi atau yang telah 
dicapai siswa saat tertentu, akan 
menumbuhkan  kecakapan diri 
dan motivasi internal yang sangat 
bermanfaat dalam kegiatan belajar 
berikutnya.

Motivasi dan kompetisi
Kompetisi juga dapat meningkatkan 

motivasi berprestasi, ada dua macam 
kompetisi, pertama kompetisi dengan 
prestasi individu siswa sendiri, dan 
kedua kompetisi dengan orang lain. 
Untuk yang pertama bagaimana kita 
menyadarkan siswa akan prestasi 
yang akan dicapai mereka sendiri, dan 
selanjutnya bagaimana kita memotivasi 
mereka untuk meningkatkannya. 
Sedang yang kedua dengan 
membandingkan prestasi sendiri 
dengan prestasi yang telah dicapai siswa 
lain. Untuk kategori kompetisi pertama 
bagaimana kita memberikan bimbingan 
kepada siswa untuk evaluasi diri 
terhadap prestasi yang sekarang dengan 
sebelumnya, atau membandingkan 
dan memberi catatan prestasi atau 
nilai mereka sendiri dengan melihat 
portofolio mereka. Dengan catatan ini 
kita dapat merencanakan bagaimana 
prestasi siswa ini dapat dikembangkan 
dan ditingkatkan. Contoh kompetisi 
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Loving Book di KB-TK Al Falah
Budaya membaca ini sangat penting ditanamkan 

sejak dini pada anak. Sebagaimana diketahui, asa 
kanak-kanak adalah masa penting dalam tahapan 
kehidupan manusia. Banyak para ahli menyatakan 

bahwa masa ini adalah masa emas (golden age). Perkembangan 
otak anak dapat mencapai 60% pada usia  0-8 tahun awal 
perkembangannya, maka masa itu sangatlah menentukan 
pembentukan karakter saat ia dewasa kelak karena masa 
tersebut merupakan pondasi peletakan dasar perilaku di masa 
mendatang. 

Menyadari pentingnya kegiatan membaca yang 
penting untuk ditanamakan sejak dini, dengan cara yang 
menyenangkan, dirancanglah Loving Book Program di 
lingkungan KB-TK Al Falah. Tidak hanya siswa dan guru yang 
dilibatkan dalam program ini, orang tua juga dilibatkan 
aktif dalam upaya memberikan contoh kepada siswa akan 
pentingnya kebiasaan membaca. Diyakini, orang tua adalah 
teladan utama dan contoh yang ditiru anak-anak. Bahkan, 
seluruh bagian di KB-TK Al Falah dilibatkan aktif dalam program 
ini. Pelaksanaan program ini di atur sebagai berikut.

Loving Book For Children 
Aktivitas pada loving book program meliputi peminjaman 

buku perpustakaan dan lomba bercerita antar kelas. Pada 
peminjaman, buku dapat di bawa pulang dan dibacakan orang 
tua di rumah. Setiap minggu, anak-anak di biasakan meminjam 
buku secara rutin dua kali seminggu secara terjadwal. 
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Ruang KS

Prosedur pelaksanaanya, bersama-sama atau secara 
berombongan perkelompok bersama guru pembimbing 
masing-masing, siswa mengunjungi perpustakaan. Kegiatan 
diawali dengan pembacaan satu buku cerita oleh guru 
sebagai stimulus bagi anak sebelum memilih buku yang 
disukai untuk dipinjam ke rumah. Setelah membacakan 
cerita, anak dipersilahkan memilih buku yang di sukai. 
Setelah mendapatkan buku yang disukai, siswa antri di 
depan guru kelas untuk di data peminjamannya. Setelah 
di catat, buku yang akan di pinjam di rumah dimasukkan 
kedalam tas khusus yang di sediakan untuk tempat buku 
perpustakaan yang akan di bawa pulang. 

Mendengar Cerita Bersama 
Program membacakan buku cerita atau buku-buku 

tematis disesuaikan dengan program sekolah sebelum 
kegiatan peminjaman buku perpustakaan dimulai.  Pada 
kegiatan ini diharapkan kemampuan menyimak siswa 
mendapat latihan yang cukup intensif. Sehingga, anak-anak 
semakin kaya dengan kosa kata.  Anak juga berlatih untuk 
mampu berkonsentrasi dalam waktu yang relatif lebih 
lama, kurang lebih 15 menit karena menarik serta kaya akan 
imajinasi. 

Aku Pintar Bercerita 
Program ini diadakan setiap bulan 4 kali untuk 

pembiasaan agar anak berani bercerita di depan teman-



6    I   Media Pendidikan Al FalahBe
ra

kh
la

k M
ul

ia
 d

an
 B

er
pr

es
ta

si

IS
SN

 : 
20

85
-2

18
5

Ruang KS
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temann sekelas. Untuk kegiatan 
disediakan tersebut panggung 
mini untuk tempat anak-anak 
mempresentasikan ceritanya. 
Perwakilan masing-masing kelas, diberi 
kesempatan menceritakan buku yang 
ia sukai atau benda-benda kesayangan 
mereka. Di hari Rabu minggu secara 
bergantian 3 anak perwakilan dari 3 
kelas bercerita, dan teman-teman dari 3 
kelas yang lainnya yang lain sekelasnya 
mendengarkan. Kegiatan ini bertujuan 
melatih kemampuan anak untuk bearani 
bercerita dari lingkup yang terkecil, 
yaitu teman sebaya mereka. Rabu Kamis 
minggu ke 2 dan 4. 

Loving Book for Teachers
Program cinta buku untuk guru di 

lakasanakan dalam 2 program utama. 
Sebagai salah satu komponen penting 
penyelanggaraan pendidikan di usia 
prasekolah, peran guru sangatlah 
penting dalam hal menambah wawasan 
sekaligus memberikan contoh pada 
anak-anak dalam hal meningkatakan 
karakter gemar membaca ini. Tak 
hanya itu, peningkatan kompetensi 
paedagogis dan kompetensi kepribadian 
dikembangkan dengan Loving Book 
Proogram ini. 

Komptensi kepribadian, 
guru berperilaku yang dapat 
diteladani oleh peserta didik   dan 
masyarakat. Kompetensi paedagogis, 

guru memanfaatkan media dan sumber 
belajar yang sesuai  dengan pendekatan 
bermain sambil belajar. 

Untuk itulah pada Loving Book for 
Teacher dibuat beberapa program yang 
menarik minat dan memotivasi para 
pendidik untuk lebih memanfaatkan 
buku sebagai salah satu sumber belajar 
yang  menyenangkan. 

Kegiatan yang dapat dilakukan 
meliputi beberapa hal. Di antaranya, 
pertama, cerita pagi. Dalam 
pembelajaran rutin sehari-hari dan 
dilaksanakan setiap pagi. Guru wajib 
membacakan satu buku cerita setiap 
harinya. Diharapkan dalam kegiatan 

ini kebiasaan membacakan buku 
cerita menjadi kebiasaan sehari-hari 
bagi guru, buku yang dibacakan wajib 
dicantumkan dalam rencana kegaiatan 
harian (RKH). 

Kedua, peminjaman buku. Setiap 
pekan, guru-guru diwajibkan meminjam 
buku di perpustakaan, selain sebagai 
buku sumber yang dicantumkan dalam 
rencana pembelajaran, guru juga 
meminjam buku setiap hari Jumat untuk 
peminjaman pribadi. 

Ketiga, membuat buku cerita. 
Beberapa guru membuat buku cerita 
karya sendiri yang juga digunakan 
sebagai peraga dalam kegiatan 
bercerita. Kegiatan ini diharapakan 
dapat memacu kreativiats guru dalam 
membuat alat peraga. 

Loving Book for Parents 
Sebagai guru utama dan pertama 

bagi anak, peran orang tua tak kalah 
pentingnya dalam kegiatan ini. 
Sesungguhnya dari orang tua anak 
meniru tingkah laku yang mereka 
tunjukkan. Berbekal itulah, maka dalam 
Loving 

Book Program ini, orang tua 
dilibatkan dalam program. Di antaranya, 
pertama, infak buku. Di awal tahun 
pelajaran, saat akan dimulainya kegiatan 
perpustakaan, orang tua dilibatkan 
untuk menambah koleksi buku yang ada 
dengan program infak buku. Tiap wali 
murid dapat menginfakkan minimal 2 

buah buku yang ada di rumahnya atau 
yang baru dibeli. 

Kedua, peminjaman buku untuk 
orang tua. Setiap hari Jumat, orang 
tua diundang datang ke perpustakaan 
sekolah untuk meminjam buku 
yang ada. Sebagai petugasnya juga 
memanfaatkan tenaga dari orang 
tua/wali murid secara bergiliran untuk 
mencatat siapa saja yang meminjam 
buku pada hari itu. 

Pada akhirnya, kesadaran mencintai 
buku haruslah ditanamakan sejak dini 
dengan cara yang menyenangkan. Kerja 
sama orang tua sangat berarti dalam 
menumbuhkan minat baca ini, karna 
orang tua akan menjadi model bagi 
anak-anaknya.  
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Kiprah KB-TK

Juara I
Lomba
Pantomim
Menggunakan baju hitam, lengkap 

dengan aksesoris pantomim, Aliyah dan 
Dzaki tampil percaya diri dihadapan 
penonton yang memadati panggung 

utama Taman Remaja Surabaya yang berlokasi 
di Jalan Kusuma Bangsa tersebut. Acara itu 
diselenggarakan untuk memperingati Hari Anak 
Nasional (HAN).

Dalam aksi pantomim itu di ceritakan anak yang 
suka membuang sampah, yaitu kulit pisang dengan  
sembarangan sehingga mengakibatkan teman yang 
lainnya terpeleset akibat kulit pisang yang dibuang 
sembarangan itu. 

Penuh penghayatan mereka membawakan 
perannya masing-masing tanpa rasa canggung 
walaupun mereka berperan tanpa menggunakan 
kata-kata. Namun di sinilah letak kesulitan bermain 
pantomim, dimana pemeran dituntut dapat 
menerjemahkan seluruh skenario yang ada dengan 
gerakan saja tanpa sepatah kata sedikitpun. 

“Tadi ada yang hampir lupa gerakannya, tapi 
alhamdulillah terus aku ingat, jadi bisa nerusin 
gerakanku,” kata Aliyah saat ditanya perasaannya 
sesaat usai lomba. Sementara M. Dzaki terlihat lebih 
rileks, dan tampak tidak terbebani saat tampil diatas 
panggung, “ aku tadi Alhamdulillah nggak ada yang 
lupa” kata Dzaki sembari tersenyum. 

Mengambil tema Jagalah Kebersihan  duet 
tampilan Muhamad Dzaki dan Aliyah, mampu 
memukau juri sehingga menetapkan mereka 
sebagai juara I lomba pantomim tingkat kecamatan 
Wonokromo  dalam rangka Hari Anak Nasional yang 
dilaksanakan di Taman Remaja Surabaya. (Fauz)
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Penuh semangat 50 siswa 
kelompok Bermain Al Falah 
Surabaya bersama 6 orang 
pembimbing menyanyikan lagu 

yang berjudul “Hujan” yang diciptakan 
oleh Ibu Sud tersebut. Melengkapi aksi 
mereka, bocah-bocah cilik itu telah siap 
mengenakan jas hujan dan payung. Tak 
lama kemudian, dari selang-selang air 
yang telah disiapkan, memancarlah air 
yang diibaratkan sebagai hujan yang 
turun. 

Kontan saja, mereka berteriak-teriak 
kegirangan menyambut turunnya hujan 
itu. Maklum, selama ini anak-anak begitu 

Emir Faiq Al Dafi  , matahari Muhammad 
Dethian Rafa, dan titik-titik air  Zeva 
Sophia Firmanto. Dalam balutan busana 
hitam, masing-masing lakon memakai 
gambar berbahan dasar sterofoam . 

Di atas panggung berukuran 
1.5m x 2 m anak-anak memerankan 
opera tersebut dengan apik.  “Aku jadi 
matahari, seneng... gambarku besar,” 
kata Dethian Rafa dengan bangga 
sambil menunjukkan gambar matahari 
yang ia pegang. Tak kalah menariknya, 
sebagai pelangkap cerita, anak-anak 
diberi kesempatan bermain gelembung 
air yang terbuat dari air sabun. 

“Dengan kegiatan ini, diharapkan 
dapat menjawab rasa penasaran anak 
tentang asal mula hujan dan bagaimana 
rasanya bermain dibawah air hujan,” 
kata Siti Fauziah,S.Pd., Kepala KB-TK Al 
Falah, tentang tujuan kegiatan bermain 
hujan sebagai puncak dari pembelajaran 
bertemakan air. 

Belajar tentang Air, 
dengan Opera pun Jadi

Tik-tik bunyi hujan di atas 
genting.. airnya turun tidak 
terkira.. cobalah tengok.. 
dahan dan ranting.. pohon 
dan kebun basah semua…

penasaran merasakan rasanya bermain 
di bawah guyuran air hujan. Karena 
selama ini, orang tua seringkali melarang 
mereka bermain saat hujan turun. 

Kegiatan yang merupakan puncak 
dari pembelajaran bertemakan air 
itu dilaksanakan di halaman sekolah. 
Diawali dengan penjelasan tentang 
asal mula hujan yang dipandu oleh Arif 
Heryawan, prakirawan cuaca dari Badan 
Meteorologi dan Geofi sika, Juanda. 
Dalam penjelasannya Arif menayangkan 
bagaimana partikel air yang berasal dari 
air laut yang terkena panas matahari 
dan menguap berkumpul menjadi 
awan, lalu menggumpal berkumpul dan 
mencurahkan air hujan. 

Setelah menyaksikan tayangan 
tersebut, anak-anak diajak untuk 
menyaksikan opera dengan konsep 
panggung boneka tentang asal mula 
hujan. Beperan sebagai awan Fachri 
Ramadhan , sebagai lautan Muhammad 
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Penuh semangat 185 siswa KB-TK Al Falah 
dengan ditemani 200 orang tua dan guru 
menyanyikan lagu “Ibu Kita Kartini” dalam 
kegiatan upacara Hari Kartini di Mustafa Center 

lantai Upper Ground Royal Plaza Surabaya. Sebelumnya 
dinyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya 
dengan dipimpin oleh Usth. Sri Suharti, S.Pd., guru TK 
kelompok A. pada upacara itu juga dibacakan secara 
bergantian dibacakan surat – surat Ibu Kartini kepada 
sahabtnya Estelle Zehandelar , yang dibawakan 
dengan apik oleh Nayara Fazara Lisan Naufa 

Setelah upacara, karnaval menjadi kegiatan 
selanjutnya. Dengan berbaris rapi bocah-bocah 
ciliki yang telah menganakan busana adat jawa dan 
beberapa daerah di Indonesia berjalan mengelilingi 
rute yang ada di lantai UG mall tersebut. Tentu 
saja kehadiran bocah-bocah itu menarik perhatian 
pengunjung yang lain. “Enak jalan-jalan di sini, enggak 
gerah jadi enggak keringetan,” kata Khaira Mirsya 
Andiya, siswa kelompok B1. Sementara anak-anak 
melakukan karnaval, orang tua siswa yang hadir, 
diberikan materi tentang peran orang 
tua dalam proses tumbuh kembang 
anak oleh Drs. Miftahul Jinan, M.Pd. 

“Sesungguhnya orang tua adalah guru 
utama dan pertama bagi anak, maka 
sangatlah penting untuk memebrikan 
keteladanan dalam mendidik anak-
anak” papar Ustd. Miftahul Jinan dalam 
penyampaiannya kepada orang tua. 

Setelah kegiatan karnaval dan 
parenting selesai dilaksanakan,lomba 
mewarna dan kolase dengan kertas 
batik menjadi acara berikutnya. Orang 
tua dan siswa dengan berpasangan 
bekerja sama mewarnai gambar Ibu 
Kartini yang telah disiapkan. Setelah di 
warna, di sempurnakan dengan hiasan 
kertas batik yang telah disiapkan. 
Tak semua anak bisa terlibat dalam 
kegiatan itu. Tak sedikit anak-anak yang 
asyik berjalan-jalan sementara ibunya 
tampak sibuk mengerjakan kertas 
lomba yang disiapkan. “Capek Ma… 
Mama aja ya yang menyelesaikan,” kata 
Aqila Daffa Rasikha Putra. 

Kegiatan diakhiri dengan lomba 
busana serasi anak dan orang tua. 
Dalam lomba ini anak dan orang 
tua tampil diatas panggung yang 
disiapkan dengan balutan busan 
daerah. Criteria penilaiannya adalah 
kekompakan corak busana anak dan 
orang tua. Tak sedikit orang tua yang 
tampak canggung saat harus berjalan 
diatas panggung. “Saking ini demi 
anak, jadi malu-malu sedikit nggak 
papa deh,” kata Nur Bu Hayati, ibunda 
dari A’yun Rahmasari, siswa kelompok 
B1. 

“Harapan kami anak-anak dapat 
mengenal pahlawan nasional yang 
telah memberikan jasa mengenalkan 
pendidikan pada kaum wanita,” kata 
Siti Fauziah,S.Pd., tentang tujuan 
diadakannya kegiatan peringatan hari 
Kartini. “Selain itu, kami juga ingin 
lebih mengakrabkan hubungan anak 
dan orang tua melalui lomba yang kita 
rancang untuk diselelsaikan dengan 
bekerja sama,” sambungnya. Kegiatan 
diakhiri dengan pembagian piala untuk 
para pemenang. (Fz)

Ibu Kartini Jalan-jalan di Mall ?
“Ibu kita Kartini 

putri sejati. 
Putri Indonesia 
harum namanya. 
Ibu kita Kartini 

pendekar 
bangsa. Pembela 
kaumnya untuk 

merdeka. Wahai 
ibu kita Kartini 

putri yang mulia. 
Sungguh besar 

cita-citanya bagi 
Indonesia.”
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Penuh nada riang, 50 siswa Kelompok Bermain Al Falah 
Surabaya menyanyikan lagu berjudul “Naik Kereta 
Api”. Halaman sekolah yang terlatak di jalan Siak itu 
telah di-setting layaknya stasiun kereta api. Dengan 

menggunakan kardus bekas, anak-anak diajak mengenal 
aturan dalam menaiki kereta api. 

Kegiatan diawali dengan membeli tiket kereta di loket 
yang sudah disiapkan , masing-masing anak mendapat tiket 
kereta yang sudah disiapkan. Bertugas sebagai petugas 
ticketing adalah Kayla Zahira, siswa kelompok Rahman. 
Masing-masing anak-anak mendapat uang tiruan yang sudah 
disiapkan. 

Setelah membeli tiket, anak-anak diajak naik kereta tiruan, 
yang diibaratakan sebagai gerbong. Bertindak sebagai masinis 
adalah Muhammad Abduh. Dibelakang Abduh, berbaris anak-
anak dengan membawa kardus yang telah dirangkai dengan 
karet sebagai perangkainya. 

Saat mulai berjalan, disinilah kesabaran anak-anak untuk 
tetap berjalan diatas rel tiruan yang sudah disiapkan di 
tanamkan. Tiap-tiap anak diminta tetap bersabar berjalan 
diatas rel, tanpa mendorong atau mendahului teman. Tentu 
saja bukan hal mudah untuk bocah-bocah dengan kisaran 
usia 2-3 tahun itu. Daff a Rasika Putra , salah satu siswa tampak 
tak sabar berada dalam kardus yang difungsikan sebagai 
kereta itu. “Ayo dong… jalannya yang cepat dong,” kata Daff a 

pada teman yang didepannya aga mempercepat jalannya. 
Karena beberapa anak tak sabar berjalan beriringan, 
beberapa kali gerbongnya jadi terlepas rangkaiannya. 
Maka karena terputus anak-anak diminta berhenti untuk 
memperbaikinya

Tak hanya itu saja, mereka juga dilatih mengenal rambu-
rambu yang berkaitan dengan kereta. Beberapa anak yang 
berperan sebagai pengendara sepeda juga dilatih untuk 
berhenti ketika palang pintu kereta diturunkan. Sebagai 
penjaga palang M. Gaisan Almer Maulana. 

“Aku seneng main-main kereta ini, soalnya aku bantu 
ustadzah bikin keretanya,” kata Almira Athiya Rayani dengan 
bangga. “Aku juga pernah naik kereta,” sambungnya. Selain 
bermain kereta, anak-anak juga bermain mengenal rambu-
rambu lalu lintas dan tata cara antri bergiliran berjalan 
dalam barisan. 

“Karena mereka masih anak-anak, maka cara 
mengajarkan karakter sabar dan antre ini harus dikemas 
dengan cara yang menarik dan dalam kegiatan bermain, 
sehingga mereka tetap senang tapi tidak membuat mereka 
merasa digurui,” kata Usth. Siti Fauziah, S,Pd., kepala KB Al 
Falah tentang tujuan kegiatan tematik dengan tema kereta 
ini . “Selain itu, kami juga mengajak pada anak-anak untuk 
kreatif memanfaatkan barang bekas seperti kardus untuk 
menjadi alat bermain yang menarik,” sambungnya. (Fz) 

Naik Kereta Api, Tut Tut Tut …
Naik kereta api..tut tut tut..siapa hendak turun… Ke Bandung, Surabaya, boleh lah naik 

dengan kereta… Ayo kawanku lekas naik… Keretaku tak berhenti lama.
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Bagus ya, Baju Pilotnya
Suasana khusyuk dan syahdu 

begitu terasa, saat M. Fahd 
Adzaki membacakan baris demi 
baris untaian doa untuk para 

korban jatuhnya pesawat Sukhoi Super 
Jet 100 di gunung Salak beberapa 
saat yang lalu. Selesai doa dibacakan, 
bersama-sama 15 guru pendamping, 
siswa KB-TK Al Falah yang berjumlah 
170 siswa melantunkan bacaan surat Al 
Fatihah untuk para korban. 

Berkaitan dengan tema profesi kali 
ini KB-TK Al Falah, mengundang Yusuf 
Herdiaman, kapten pilot maskapai 
penerbangan Kal-Star. Sedangkan 
pembacaan doa untuk para korban 
dilaksanakan sebelum pemutaran film 
yang berkaitan dengan pesawat dan 
bagian-bagiannya. 

Suasana ruangan tempat 
pemutaran film yang berkaitan 
dengan pesawat di setting layaknya 
gedung bioskop. Masing-masing anak 
membawa uang tiruan untuk membeli 
tiket pada loket yang telah disediakan. 
Setelah membeli tiket masuk, masing-

masing anak juga membeli popcorn 
yang telah disiapkan oleh guru 
pembimbing masing-masing. “Pop corn 
ini dimasak menjelang acara ini, tadi 
pagi di dapur sekolah, supaya fresh saat 
dikonsumsi anak-anak,” kata Usth. Arie 
Sukma Soesandari, S.E., koordinator 
acara puncak tema kali ini. 

Saat nara sumber di hadirkan 
di tengah bocah-bocah cilik itu, tak 
sedikit dari mereka yang berebut ingin 
bersalaman dengan kalten pilot yang 
telah menerbangkan pesawat lebih 
dari 4.000 jam, dan telah bertugas lebih 
dari 14 tahun. Penuh kesabaran, Yusuf 
Herdiaman, sebagai nara sumber yang 
dihadirkan pada hari itu, dengan sabar 
menyalami siswa-siswa yang berebut 
menyalaminya. “Pak pilotnya bagus 
ya, bajunya…,” kata Lalu Muhammad 
Surya, siswa kelompok B1 mengagumi 
penampilan pilot yang hadir hari itu di 
hadapan anak-anak. 

Membawa miniatur pesawat, Yusuf 
Herdiaman menerangkan pada siswa 
yang hadir di ruangan itu bagaimana 

kerja mesin-mesin pesawat, juga proses 
keamanan yang ada di dalam pesawat. 
“Jadi, sesungguhnya pesawat itu 
telah dilengkapi dengan serangkaian 
alat navigasi yang menjadi pemandu 
pesawat dalam perjalanannya, jadi 
Insya-Allah aman untuk kalian,” kata 
Yusuf Herdiaman menjawab pertanyaan 
anak-anak tentang kemanan pesawat, 
terkait dengan ramaianya pemberitaan 
tentang pesawat yang jatuh. “Jika ada 
kecelakaan seperti yang baru saja 
terjadi, bisa jadi itu karena faktor alam, 
cuaca, atau hal lain di luar kendali kita,” 
sambungnya. 

“Kegiatan ini merupakan puncak 
dari tema profesi yang dipelajari 
anak-anak dalam sebulan ini, sengaja 
kami datangkan untuk menjawab 
rasa ingin tahu anak-anak seputar 
ramainya pembicaraan terkait dengan  
kecelakaan pesawat yang baru-baru 
ini terjadi,” kata Usth. Siti Fauziah, S.Pd., 
kepala KB-TK Al Falah terkait dengan 
tujuan kegitan tematik yang diadakan 
pada hari itu.  (Fz) 
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Tak Pying, Tak Pying,  
Tari Remo Bertemu Lontong Balap
Rek ayo rek mlaku-mlaku nang 
Tunjungan. Rek ayo rek rame-rame 
bebarengan. Mangan tahu jok 
dicampur nganggo timun. Malem 
minggu gak apik digawa nglamun. 
……………………..

Penuh semangat 186 siswa KB-TK Al Falah 
menyanyikan lagu yang menggambarkan 
suasana kota Surabaya itu. Dipandu oleh 
Siti Asuroiyah, S.Pd, bocah-bocah cilik yang 

kali ini tampil dengan kostum kaos hitam dan putih 
dilengkapi dengan topi kertas berbentuk ikat kepala 
(udeng khas Surabaya) dan selendang.

Mengambil tema We Love Surabaya, kegiatan 
yang bertempat di halaman sekolah yang terletak di 
jalan Siak, berlangsung meriah. Setelah menyanyikan 
lagu Rek Ayo Rek, dihadapan anak-anak ditampilkan 
penari remo , Dwi Nurul dari SMK 9 Surabaya yang 
berlokasi di jalan Siwalankerto Surabaya. 

Setelah menyaksikan tampilan tari Remo, 
anak-anak diajak bersama-sama belajar tari Remo 
yang merupakan tarian khas kota Surabaya. Setelah 

menari Remo bersama-sama, anak-anak dikenalkan asal-usul 
lambang kota Surabaya. Yang mengisahkan bagaimana Sura 
dan Baya (Hiu dan Buaya) berebut kekuasaan, sampai akhirnya 
terjadi pertempuran yang tak kunjung usai. 

Usai mendengarkan cerita, anak-anak diajak menggambar 
Tugu Surabaya. Sementara 10 orang perwakilan menghias 
Tugu Surabaya yang terbuat dari batang pisang dengan 
300 lontong yang dibawa anak-anak. “Wiih.. ikan hiu 
sama buayanya besar, ya,” kata Azzalini Bara Iftijhar, saat 
menyaksikan Tugu Sura dan Baya yang ada.

Kegaiatan diakhiri dengan Festival Lontong Balap, sebagai 
makanan khas kota Surabaya. Tentu saja tidak semua anak 
mau mencicipi makanan yang terbuat dari sayur kecambah 
tersebut. M. Daff a Arya misalnya, ia tampak enggan mecoba 
Lontong Balap yang terhidang dihadapannya “Pahit ya, 
ustadzah,” katanya ragu-ragu saat diminta untuk mecicipi 
makanan yang ada. Namun setelah dirayu, akhirnya dia mau 
mencobanya sedikit. “Ternyata rasanya gak pahit kok,” katanya 
sambil tersenyum. 

“Harapan kami, anak-anak tahu sejarah dan budaya 
kota yang mereka tempati. “Kegiatan ini merupakan puncak  
dari pembelajaran dengan tema Surabaya Kotaku sekaligus 
menyambut HUT kota Surabaya yang ke-719,”  kata Siti fauziah, 
S.Pd., Kepala TK Al Falah Surabaya. 
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Para Ustadzah Juga Studi Banding
dan Paku Alaman Yogyakarta, tokoh-
tokoh pendidikan. 

Sementara di gedung oval dan kotak 
berbagai peraga pendididkan berbasis 
sains ada di sana ditampilkan berbagai 
peralatan peraga berbasis edukasi 
sains yang dikemas menyenangkan 
dan dapat diperagakan, seperti zona 
planet dan antariksa, zona pra sejarah, 
zona kelistrikan dan zona budaya yang 
menegalkan tentang gamelan, alat 
musik tradisional khas jawa tengah. 

keseokan harinya, kunjungan 
dilaksanakan ke ECCDRC ( Early 
Childhood Care  and Development 
Resource Center ). ECDDR yang terletak 
di jalan DI. Panjaitan No. 70 Jogjakarta 
ini memiliki keunikan dalam hal 
pengolahan bahan bekas yang didaur 
ulang sebagai alat pembelajaran siswa. 
Berbagi bahan bekas yang ada dapat 
di buat menjadi hasil karya siswa 
yang menarik dan bermanfaat untuk 
pembelajaran. 

dengan motto selalu ingin lebih 
baik  kami selalu berusaha membuat 
inovasi-inovasi yang menarik untuk 
pembelajaran siswa sekaligus 
meningkatnya kualitas  Sumber Daya 
Manusia (SDM) di lingkungan KB-TK Al 
Falah Surabaya,” kata Siti Fauziah, S.Pd 
tentang tujuan diadakannya stubdi 
banding seluruh ustadadz-ustadzah 
KB-TK Al Falah Surabaya. “Semoga Al 
Falah semakin baik dari hari ke hari,” kata 
Ustadzah Fauziah.

Selesai kunjungan ke ECCDRC, 
rombongan ustadaz-ustadzah 
berkemas untuk kembali ke Surabaya. 
Alhamdulillah,  seluruh kegiatan berjalan 
lancar. Semoga Allah Swt. ridlo. (Fauz)

Selasa siang itu, suasana ruang 
tunggu di stasiun kereta api 
Gubeng Surabaya tampak 
berbeda. Tampak serombongan 

penumpang dengan seragam yang 
sama bersiap menunggu kedatangan 
kereta api Sancaka jurusan Jogjakarta. 
Mereka adalah rombongan para ustadz-
Ustadzah KB-TK Al Falah berjumlah 
20 orang yang akan berangkat 
melaksanakan studi banding ke kota 
pelajar, Jogjakarta. 

Ketika kereta tiba, dengan tertib 
para ustadz dan Ustadzah yang diketuai 
oleh ustdzah Kamini, memasuki gerbong 
kereta yang ada dan duduk sesuai 
dengan nomor kursi yang tertera di tiket 
masing-masing. Setelah menempuh 
p[erjalanan selama 8 jam, akhirnya 
rombongan ustadz-Ustadzah KB-TK Al 
Falah samapi di stasiun Tugu Jogjakarta. 
Sesampainya disana rombongan 
langsung meneuju penginapan yang 
ada disekitar stasiun. 

Esok paginya, pukul 07.00 WIB, 
rombongan berangkat menuju PAUD 
Aisyah Ngampilan yang terlatak di jalan 
KH. Ahmada Dahlan 15 Jogjakarta. 
Disana, para ustadz-ustdzah mengamati 
bagian-bagian yang telah ditetapkan 
sebelumnya, misal : Ustadzah Sri 
Suharti mengamati tentang sentra 
Balok, Ustadzah Suwaidah mengamati 
pemebelajaran di kelompok Bermain. 
Tak ketinggalan Ust. Samsuri juga 
dilibatkan untuk mengamati proses 
pengolahan administrasi dan keuangan, 
Ustadz Nanang Hasan mengamati 
tentang prosedur kebersihan di PAUD 
Aisyah Nagmpilan. 

Menariknya di PAUD Aisyiah 
Ngampilan terdapat sebuah sentra yang 

bernama sentra Budaya, di mana dalam 
sentra ini dikenalkan muatan local yang 
berkaiatan dengan budaya jawa tengah, 
khususnya Daerah Istimewa Jogjakarta, 
dalam sentra tersebut dikenalkan 
bahasa jawa kromo inggil ( bahasa jawa 
dalam tataran yang halus) dan mana 
tradisonal khas jawa seperi dakonan, 
jumpritan, kancilan dan lain-lain. “ Kalau 
diterapkan di Surabaya, berarti anak-
anak dikenalkan bahasa Suroboyoan 
mungkin ya,” kata ustdzah Rina Rahayu, 
S.Psi, salah seorang peserta studi 
banding. 

Sepulang dari PAUD Aisiyah 
Ngampilan, para ustadzah menuju 
Taman Pintar, sebuah pusat 
pembelajaran yang dikemas delam 
konsep Edutainment yang bertujuan  
memperkenalkan sains kepada siswa 
mulai dari dini, harapan lebih luas 
kreativitas anak didik terus diasah, 
sehingga bangsa Indonesia tidak hanya 
menjadi sasaran eksploitasi pasar 
teknologi belaka, tetapi juga berusaha 
untuk dapat menciptakan teknologi 
sendiri.

Berbagai teknologi dikenalkan 
dengan cara yang mudah dipahami 
di taman pintar ini. Bangunan yang 
terktak di jalan Senpopati 1-3 Jogjakarta 
ini memiliki beberapa area bangunan 
yaitu : gedung oval, gedung kotak, 
dan gedung memorabilia. Tiap-tiap 
gedung memiliki cirri khas tersendiri. 
Gedung memorabilia misalnya, dalam 
gedung tersebut tersimpan banyak 
benda bersejarah milik para pahlawan 
Indonesia, seperti Biografi  dari semua 
presiden Republik Indonesia, peralatan 
peraga tentang pengetahuan sejarah 
Indonesia, seperti sejarah Kasultanan 
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Memahami Karakter 
Si Buah Hati

Karakter diciptakan Allah Swt. seindah pelangi 
yang menghiasi langit ketika hujan reda. Allah 
Swt. menciptakan warnanya begitu sempurna. 
Kesempurnaan karakter bisa terlihat dari bagaimana 

cara kita mengetahui potensi dari karakter tersebut. Mengapa 
karakter diciptakan layaknya pelangi? Karena karakter mereka 
akan jelas terlihat indah bila berbeda antara satu dengan yang 
lainnya.

 Dari mana kita ketahui karakter putra-putri kita? Tentunya 
dalam keseharian bertemu dengannya akan mengenalkan 
diri kita pada karakter putra putri kita. Kebanyakan dari kita 
mengenal karakter mereka disaat sudah mulai bertingkah laku 
yang tiba tiba saja tidak sesuai dengan keinginan kita sebagai 
orang tuanya. Lalu dari mana munculnya karakter anak yang 
tidak sesuai dengan keinginan kita? Mereka memunculkan 
karakter tersebut  karena dalam kesehariannya sebagian besar 
dari mereka terbiasa untuk dilayani dan diadakan segala bentuk 
permintaannya, sehingga dalam pengaplikasian di kehidupan 
sehari-hari hal itu akan menjadi sebuah PR besar bagi kedua 
orang tuanya.

Kita sangat mencintai putra putri kita tentunya. Akan tetapi 
mencintai mereka bukan hanya membuat mereka di zona 

Kiprah SD

14    I   Media Pendidikan Al FalahBe
ra

kh
la

k M
ul

ia
 d

an
 B

er
pr

es
ta

si

IS
SN

 : 
20

85
-2

18
5

nyaman saja. Mengapa saya katakan zona nyaman? Zona ini 
sangat diminati anak-anak, karena dalam zona ini mereka 
bisa berbuat apa saja sekehendak hatinya. Saat seorang 
anak merasakan ini, mereka akan ingin terus berada dalam 
zona ini. Akankah seorang anak tersebut bisa terbebas dari 
zona nyaman? Tentu bisa, yaitu dengan membuat ketegasan 
dalam setiap aspek kehidupannya. Contohnya, dalam 
keseharian, PR adalah tanggung jawab si anak. Tetapi di saat 
anak tidak paham maksud dari PR tersebut, bagaimanakah 
tanggung jawab kita sebagai orang tua dalam penyelesaian 
tugasnya? 

Jika anak terbiasa berada di zona nyaman secara 
otomatis anak tersebut akan merayu guru lesnya yang 
memberikan jawaban begitu saja tanpa harus mengajarkan 
menemukan jawaban. Bila hal ini sering kita temui, yang 
terjadi selanjutnya anak akan terus mengulangi untuk 
berada di zona nyaman tersebut. Seharusnya anak yang 
menjadi titipan illahi tersebut akan lebih baik jika kita sendiri 
yang membimbingnya, terutama dalam pembelajarannya 
di rumah, akan tetapi bila memang tidak memungkinkan 
tidak ada salahnya mengambil guru privat dari luar dengan 
membuat  kesepakatan dalam tanggung jawab si anak. 
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Tanggung jawab disini diartikan dengan 
perjanjian untuk tegas dalam tugas yang 
telah diberikan pada si anak.

Anak terlahir layaknya kertas putih 
yang bersih, kita sebagai orang tua 
akan menuliskan kalimat indah nan 
bijak pada kertas putih tersebut. Pada 
kenyataannya, sesuatu yang diinginkan 
orang tua sebagian besar untuk kebaikan 
anaknya, akan tetapi secara kenyataanya 
malah menjerumuskan. Pernahkah 
kita sebagai orang tua  berpikir 
bagaimana mengoptimalkan waktu 
dalam berkomunikasi? Sepertinya itu 
adalah salah satu treatment yang harus 
kita lakukan disaat anak yang menurut 
pandangan kita bermasalah.

Komunikasi adalah bahasa verbal 
yang dilakukan oleh dua orang atau 
lebih yang bertujuan untuk bertukar 
info. Adakalanya disaat kita merasakan 
perilaku anak kita yang berulah, secara 
refleks yang mungkin dilakukan padanya 
yaitu dengan membentak, menekan 
ataupun membuat aturan yang tidak 
membuat anak kita jera. Pernahkah 
kita berpikir untuk meluangkan waktu 
dengan anak kita melalui nuansa hati 
yang lebih tenang. Jika terjadi penolakan 
atas aturan yang disepakati, apakah kita 
langsung melarang? Yang seringkali 
terjadi dari kebanyakan orang sudah 
pastilah akan melarang. Jika kita segera 
melarang begitu saja tanpa menjelaskan 
alasan-alasannya, mungkin anak kita 
akan mematuhinya untuk beberapa kali. 

Tapi suatu saat dia akan mencari celah 
untuk bisa meloloskan langkahnya. 
Lalu yang terjadi, sudah pasti dia akan 
berbohong dan menutupi kesalahan 
yang dia punya. Apakah kita rela dengan 
kebohongannya. Langkah selanjutnya 
untuk menghindari itu semua akan lebih 
bijak apabila kita senantiasa memberikan 
aturan yang jelas, konsekuen dan 
konsisten. 

Sebagian dari kita barangkali 
berpikir, “Susah  sekali ya menjadi orang 
tua anak sekarang, mereka lebih banyak 
menuntut dan lebih kritis.” Apa dengan 
mengeluh semua akan beres? Tentu 
tidak. Langkah selanjutnya yang harus 
kita perbaiki adalah dengan mengubah 
pola kita selama ini. Dari awalnya hanya 
berupa perintah  yang sebagian malah 
menciptakan suasana yang kurang 
nyaman, diubah menjadi sebuah 
komunikasi verbal yang rutin secara 
tidak langsung hal itu akan membuat 
anak makin dekat dengan kita. Ritme 
komunikasi yang teratur tersebut bisa 
terjalin tanpa bertemu muka, dan bila 
kita sibuk dapat digantikan dengan alat 
elektronik yang sering sekali dapat kita 
mendekatkan kita dengan buah hati 
yang ada nun jauh di sana. Intensitas 
pemberian reward serta minimalisasi 
punishment juga merupakan tolak ukur 
dari keberhasilan kita menjadi orang tua 
berprestasi bagi mereka. 

Mereka adalah anugerah dari 
Allah Swt. untuk kita di alam ini. Bola 
matanya mewakili sebuah dunia yang 
nantinya akan kita singgahi. Celotehnya 
merupakan narasi kehidupan yang 
mengakar pada setiap generasi. 
Terbanglah nak, raihlah cita cita setinggi 
langit pikiranmu. (Defi)
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Warna merah tampak 
memenuhi ruangan aula 
SD Al Falah. Warna merah 
itu seolah menggambarkan 

semangat mereka dalam berjuang 
beberapa menit lagi. Antusias jelas 
terlihat saat di antara mereka meminta 
juri untuk segera memulai pertandingan 
pencak silat Pencak silat tapak suci.

Pertandingan dimulai tepat saat 
jam menunjukkan pukul tujuh 07.15. 
Pertandingan itu memakai sistem gugur. 
Siapa saja yang ikut dalam pertandingan 
ini harus siap dengan keputusan juri. 
Siapa pun yang menang nanti akan 
dipertandingkan kembali. Bagi yang 
kalah diperbolehkan tetap melihat 
pertandingan sampai usai. 

Semangat mereka yang tidak lolos 
masih jelas terlihat, ketika satu persatu 
pemenang menampilkan kembali 
aksinya. Ada yang berteriak histeris dan 
ada pula yang menatap tercengang 
dengan mimik khawatir. Mereka sangat 
sportif dengan hasil yang ada, walaupun 
akhirnya tidak menang, jabat tangan 
mereka mewakili kebersamaan yang 
terjalin.

Anak- anak yang ikut dalam 
ekstrakurikuler pencak silat tapak suci 
sebagian memiliki kecerdasan kinestetik. 
Kemampuan untuk mengendalikan 
gerakan tubuh atau memainkan benda-
benda secara terampil,  merupakan 
bentuk nyata dari kecerdasan tersebut. 
Individu dengan kecerdasan tersebut 
akan cenderung mengekspresikan 

diri melalui gerakan tubuh, memiliki 
keseimbangan yang baik dan mampu 
melakukan berbagai manuver fi sik 
dengan cerdik. Melalui gerakan tubuh 
pula, individu dapat berinteraksi 
dengan lingkungan sekelilingnya, 
dalam mengingat dan memroses setiap 
informasi yang diterimanya. Kecerdasan 
ini dapat terlihat pada koreografer, 
penari, pemanjat tebing. 

Beberapa kecerdasan yang dimiliki 
anak-anak berbeda antara satu dengan 
yang lainnya. Mereka mempunyai 
warna sendiri dengan kecerdasan 
yang telah dimiliki. Salah satu anak 
ada yang memiliki kecerdasan bahasa 
tapi ada anak lain yang memiliki 
kecerdasan spasial. Salah satu kegiatan 
ekstrakurikuler yang mewadahi 
kecerdasan bahasa, yaitu teater. 

Pada kecerdasan ini individu dengan 
dasar penggunaan kata-kata dan atau 
bahasa, meliputi mekanisme yang 
berkaitan dengan fonologi, sintaksis, 
semantik dan pragmatik. Mereka 
yang memiliki kecerdasan tersebut, 
mempunyai kecakapan tinggi dalam 
merespon dan belajar dengan suara dan 
makna dari bahasa yang digunakan. 
Pada umumnya merupakan ahli yang 
berbicara di depan publik. Mereka 
lebih bisa berpikir dalam bentuk kata-
kata daripada gambar. Kecerdasan ini 
merupakan aset berharga bagi jurnalis, 
pengacara, pencipta iklan.

Selain mengasah kecerdasan 
bahasa dalam teater juga mengusung 

Ada Multi Kecerdasan
pada Mereka

kecerdasan yang lain. Di antaranya, 
kecerdasan interpersonal dan 
kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan 
interpersonal merupakan kecerdasan 
dalam berhubungan dan memahami 
orang lain di luar dirinya. Kecerdasan 
tersebut menuntun individu untuk 
melihat berbagai fenomena dari 
sudut pandang orang lain, agar 
dapat memahami bagaimana mereka 
melihat dan merasakan. Sehingga 
terbentuk kemampuan yang bagus 
dalam mengorganisasikan orang, 
menjalin kerjasama dengan orang 
lain atau pun menjaga kesatuan suatu 
kelompok. 

Kemampuan tersebut ditunjang 
dengan bahasa verbal dan 
nonverbal untuk membuka saluran 
komunikasi dengan orang lain. 
Sedangkan kecerdasan intrapersonal, 
tergantung pada proses dasar yang 
memungkinkan individu untuk 
mengklasifi kasikan dengan tepat 
perasaan-perasaan mereka, misalnya 
membedakan sakit dan senang 
dan bertingkah laku tepat sesuai 
pembedaan tersebut. Kecerdasan 
ini memungkinkan individu untuk 
membangun model mental mereka 
yang akurat, dan menggambarkan 
beberapa model untuk membuat 
keputusan yang baik dalam hidup 
mereka.

Siapa lagi kalo bukan orang tua 
dan guru yang akan mengembangkan 
kecerdasannya. (defi )
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Pagi itu tepatnya hari Jumat, 27 
April 2012 semua siswa kelas 
VI SD sudah membawa tas 
kecil yang telah dihias cantik 

dan berisikan sebuah buku bacaan dan 
sejumlah makanan kecil. Dengan wajah 
ceria seluruh siswa kelas VI ini akan 
melakukan kunjungan ke YPAC yang 
berlokasi di Jl. Semolowaru Utara.

Beberapa siswa didampingi sopir 
membawa mobil pribadi, bahkan ada 
orang tua yang ikut mendampingi 
di kegiatan ini.  Adapun tujuan dari 
kegiatan ini adalah sebagai bentuk 
kepedulian dari anak-anak Al Falah 
terhadap sesama manusia yang diberi 
kekurangan/ cacat baik fisik atau 
mentalnya. Selain itu siswa Al Falah juga 
mohon do’a kepada guru dan siswa 
YPAC agar diberikan kemudahan saat 
mengerjakan soal-soal UNAS nanti.

Sesampai di tempat tujuan, 
rombongan dari Al Falah disambut 
dengan baik oleh pimpinan dan 
beberapa staf pengajar YPAC. Bertempat 
di ruang Serbaguna seluruh siswa kelas 
VI beserta guru pendamping menempati 
ruangan tersebut. Beberapa kursi juga 
telah disiapkan oleh pengurus YPAC 
sesuai dengan jumlah siswa Al Falah 
beserta guru pendampingnya. Di bagian 
depan kursi-kursi siswa juga dilengkapi 
dengan sebuah piano yang akan dipakai 

untuk mengiringi tampilan siswa YPAC 
yang akan menyanyi secara bersama. 
Yang memainkan piano tersebut juga 
siswa cacat. “Subhanallah, hebat sekali 
siswa YPAC ini,” kata seorang guru Al 
Falah yang melihat semua itu.  

Seluruh agenda kegiatan di sana 
langsung ditangani oleh guru YPAC. 
Acara diawali dengan sambutan dari 
pihak pengurus YPAC dan dilanjutkan 
sambutan dari SD Al Falah yang diwakili 
oleh wali kelas VI, Ust. Jantra. 

Acara dilanjutkan dengan 
penampilan atraksi dari siswa-siswi YPAC 
berupa menyanyi bersama dengan 
diiringi musik, bahkan ada salah satu 
siswa sebagai dancer. Beberapa lagu 
yang dinyanyikan tersebut diantaranya 
berjudul Aku Anak Istimewa. Salah satu 
penyanyi dari siswa YPAC ada yang 
pernah meraih juara I lomba puisi se-
Surabaya.

Dengan Sesama 
Suka Berbagi

Untuk lebih mempererat dan 
mengakrabkan antara siswa YPAC dan 
siswa Al Falah acara dilanjutkan dengan 
permainan kereta-keretaan. Siswa YPAC 
yang naik kursi roda di dorong oleh 
anak-anak Al Falah sambil melewati 
terowongan. Yang menjadi terowongan 
tiruan adalah para siswa Al Falah. Sambil 
bermain kereta ini mereka bernyanyi, 
“Naik kereta api, tut..tut..tut…”

Selesai acara permainan ini 
dilanjutkan dengan penyerahan 
bingkisan dari siswa Al Falah kepada 
siswa YPAC. Dengan wajah suka cita 
mereka menerima bingkisan tersebut. 
Hampir seluruh siswa Al Falah nampak 
senang sekali dengan kegiatan ini. 
Mereka bisa berbagi dengan sesama 
terutama dengan saudara yang diberi 
kekurangan fisik atau mental. Bahkan 
ada salah seorang siswa YPAC putri yang 
cacat fisiknya tapi bisa diajak komunikasi 
ini bisa enak diajak ngobrol oleh siswa 
Al Falah. 

Acara terakhir yaitu penyerahan 
kenang-kenangan dari SD Al Falah 
kepada pengurus YPAC berupa sebuah 
pigora yang bergambar lukisan siswa SD 
Al Falah. Penyerahan kenang-kenangan 
ini diberikan oleh Wakil Kepala Sekolah, 
Ust. Rizky, kepada pengurus YPAC. 
Mudah-mudahan menambah motivasi 
mereka. (Rizky)
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Pembentukan karakter anak 
didik dapat ditumbuhkan 
di mana pun dan kapan 
pun. Baik itu kreativitas, 

kerjasama, kemandirian atau hal-hal 
positif  lainnya. Yang dibutuhkan 
salah satunya adalah wadah untuk 
memupuknya. Coba simak kegiatan 
persahad (perkemahan Sabtu Ahad) 
anak-anak peserta ekstrakurikuler 
pramuka berikut ini.

Di pagi yang cerah, 40 peserta 
penggalang dan 10 pembina pramuka 
berkumpul bersama. Kegiatan mereka 
yang pertama adalah mendirikan 
tenda. Banyak kejadian menarik yang 
terlihat, misalnya saat memasang 
tenda. Tenda bagian depan adalah 
yang terdapat nama SD Al Falah. Entah 
seperti apa kejadian berikutnya, yang 
jelas bagian tenda yang ada namanya 
malah terletak di posisi belakang. 
Belum lagi kejadian-kejadian lainnya. 
Seperti saat memasang pasak, tiang, 
dan lain sebagainya. 

Setelah apel pembukaan, peserta 
dan pembina bergelut dalam game-
game yang telah disiapkan jauh-jauh 

Pramuka Al Falah 
Juga Membangun Kemandirian

hari. Di antaranya adalah bola bergulir, 
memecahkan sandi, melepas borgol , 
tongkat sakti, dan kereta buta. Hampir 
dalam setiap permainan ini dituntut 
kerjasama antar anggota kelompoknya. 
Seperti halnya permainan bola bergulir. 
Permainan ini mengandalkan keuletan, 
kesabaran dan kerjasama kelompok. 
Dimana masing-masing kelompok 
berusaha untuk membawa bola dengan 
menggunakan potongan bambu yang 
kecil-kecil.  Tak ayal lagi, terdengar 
teriakan penuh kegemasan,karena bola 
yang diharapkan segera sampai garis 
fi nis berkali-kali jatuh.

Dalam permainan kereta buta, 
anggota kelompok bekerjasama untuk 
mengambil bola dalam keadaan mata 
yang tertutup. Masing-masing anggota 
kelompok hanya  1 orang  yang matanya 
tidak tertutup.  Ditambah lagi dengan 
area lokasi yang cukup berlumpur 
membuat kaki dan tangan mereka 
berlepotan lumpur. Ya, belajar kerjasama 
dalam suasana seperti itulah yang justru 
berkesan dan melekat.

Selain hal tersebut di atas, masih 
terdapat kegiatan lain yang tak kalah 

18    I   Media Pendidikan Al FalahBe
ra

kh
la

k M
ul

ia
 d

an
 B

er
pr

es
ta

si

IS
SN

 : 
20

85
-2

18
5

Kiprah SD

menarik. Seperti mencari kata yang 
hilang dan menghindari arus listrik. 
Malam harinya, peserta Persahad 
diminta untuk menampilkan pentas 
seni tiap kelompok. Wah, atraksi yang 
ditampilkan juga cukup beragam.  Ada 
lagu, drama, gerak dan lagu, lawak dan 
masih banyak lagi. 

Kegiatan Pramuka salah satunya 
bertujuan untuk menumbuhkan 
kemandirian siswa. Untuk sarapan, 
siswa diharuskan menyiapkan sendiri 
makanannya. Mulai dari belanja, 
memasak dan menyajikannya. Banyak 
kejadian lucu saat kegiatan ini. Ada 
yang bingung bagaimana memotong 
sayuran, menggoreng ikan, dan banyak 
lagi. Hal ini memang dapat dimengerti 
karena anak-anak belum terbiasa 
melakukannya.

Suasana asyik ini memang harus 
berakhir. Setelah membereskan 
peralatannya, peserta persahad yang 
terdiri dari kelas 3-5 ini mengikuti apel 
penutupan. Meski capek, mereka tetap 
bersemangat seperti yang dituturkan 
oleh  Fauzan, siswa kelas III, “Capek, tapi 
asyik.......”     (Iz.)
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Menentukan pilihan memang tidak mudah. Termasuk 
juga saat memilih sekolah. Kami memilih kembali 
sekolah di Al Falah  karena dua hal. Yang pertama, 
kami mengharapkan anak-anak mendapatkan dasar-

dasar agama yang kuat dan ditunjang pendidikan akademik 
yang baik. Kami memang sangat  berharap anak-anak kami akan 
tumbuh dengan landasan yang kuat untuk kehidupannya di 
masa mendatang. Karena memang tak dapat kita pungkiri bahwa 
perkembangan globalisasi juga membawa dampak lain yang 
belum tentu positif. Selain itu, ketertarikan kami berdasar pada 
pola pengelolaan hubungan guru, murid, dan orang tua yang 
baik. Hal-hal tersebutlah yang membuat kami mantap memilih 
kembali sekolah di Al Falah.

Menurut kami, pembelajaran di sekolah harus didukung 
oleh pembelajaran di rumah. Sehingga dengan begitu, materi 
yang didapat akan melekat pada anak-anak. Termasuk juga 
penanaman moral atau akhlaknya. Untuk itu semua, kami 
menambahkan guru les privat ke rumah. Selain itu anak-anak 
juga kami ikutkan les tambahan di lembaga kursus swasta.

Guna menanamkan kedisiplinan dan kemandirian, kami 
sebagai orang tua berusaha memberi contoh. Misalnya 
dengan mendisiplinkan diri untuk selalu belajar pada bidang 
masing-masing. Juga kami wajibkan untuk 
menaati waktu sholat, belajar, bermain, 
dan istirahat. Dengan begitu, kami 
berharap 

anak-anak dapat mengatur waktu dan berlatih untuk 
disiplin. Kami juga memberikan reward dan punishment 
yang seimbang untuk mereka. Ketika mendapat prestasi 
mereka kami beri reward, dan saat melanggar aturan 
kami berikan punishment yang mendidik.

Dalam mengembangkan kreativitas, minat dan 
bakat anak, kami memberikan mereka kebebasan. Pada 
prinsipnya kami sebagai orang tua mengikuti keinginan 
anak untuk berkembang di bidang yang diingini. Salah 
satu caranya adalah dengan mengikutkan kursus pada 
lembaga swasta sejak TK hingga saat ini.

Kegiatan kami masing-masing cukup padat, namun 
kami berusaha untuk mempunyai waktu berkumpul 
bersama. Tentunya, di tempat favorit kami yakni ruang 
keluarga. Tak hanya itu. Kami juga mempunyai aktivitas 
favorit keluarga yaitu bersepeda, membaca novel, 
mendengarkan musik, dan nonton. 

Sebagai orang tua, kami selalu berharap yang terbaik 
untuk anak-anak. Karena itulah kami memberikan 
bekal ilmu pada mereka. Semoga nantinya mereka 
bisa menjadi lebih maju dari orang tuanya sesuai 
dengan ilmu yang diminatinya. Tentunya hal tersebut 
tak lepas dari doa dan usaha yang sungguh-sungguh, 
sesuai dengan motto keluarga kami. Semoga Allah Swt. 
meridhoinya. Amin. (Iz)

Biodata
Bapak :  Kolonel Laut (P) Imam Teguh Santoso, S.T., M.Si.
Pekerjaan   :  TNI
Ibu :  dr. Lakhsmie Herawati Yuwantina
Pekerjaan :  Dokter RSUD Kabupaten Sidoarjo
Ananda :  Fahmi Aditya Laksana (Kelas IX SMP Al Falah)
  Fikri Aditya Laksana (Kelas IX SMP Al Falah)
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Ingin Jadi Dokter Anak
“Ingin jadi dokter.” Itulah jawaban yang 

dilontarkan siswa yang kini duduk di kelas 
TK B ini ketika ditanya apa  cita-citanya 
kelak. Dengan jadi dokter anak, Nawfa, 
biasa ia dipanggil berharap bisa menolong 
anak-anak yang terserang penyakit. Lalu 
apa yang harus dipersiapkan? Tentu saja 
dengan menuntut ilmu. 

Memang, sejak dini, menuntut ilmu 
sangat dianjurkan, ilmu apa saja yang pasti 
bermannfaat, sebagaimana sabda nabi Saw, 
menuntut ilmu adalah wajib bagi muslimin 
dan muslimat. Tak heran, sejak dini, putri 
kedua pasangan Sulis Bayusentono dengan 
Yuani Setiawati ini berkeinginan masuk 
sekolah TK Al Falah. Keseimbangan antara 
agama dan life skill ditanamkan di sekolah 
tersebut.

 “Al Falah adalah sekolah Islam 
berkualitas, perduli, dan ramah lingkungan. 
Supaya Ananda menjadi anak yang  salihah 
dan generasi Islam yang tangguh,” ujar sang 
ayah. 

Di sekolah, Nawfa termasuk siswa 
yang aktif. Siswa yang lahir di Surabaya, 

28 November 2005 ini paling senang 
pelajaran menggambar dan bahasa 
Inggris. “Pernah juara nominasi 
lomba mewarnai tingkat kecamatan 
Wonokromo,” urainya. 

Kalau lagi ada waktu luang, 
kegiatan apa saja yang dilakukan? 
“Ikut les renang, matematika, dan les 
menggambar,” ujar siswa gemar 
masakan ayam goreng dan kebab 
ini. Bukan hanya itu, Nawfa, juga 
senang mengikuti les tambahan  
bahasa asing, terutama bahasa 
Inggris. Mengapa? Sebab 
bahasa Ingris adalah bahasa 
dunia yang harus dikuasai oleh 
siswa agar bisa berkompetisi 
di era mendatang. “Tanpa 
perlu malu jika salah, jangan 
menyerah, yang penting 
berlatih, dan berdoa, insya-
Allah bisa. Kita harus hapus 
kata tidak bisa,” begitu 
mottonya. 

Mengidolakan Nabi Muhammad
Siapa sosok yang pantas jadi idola dalam di 

dunia ini? Tentu saja sosok yang baik hati, suka 
menolong, giat belajar dan semua yang baik-
baik. Dialah Nabi Nabi Muhammad Saw. Pribadi 
yang mulia ini pantas menjadi teladan umat 
manusia. Itu pula yang diyakini oleh Qaffan. 
Siswa KB kelahiran Surabaya, 23 Juli 2008 ini 
memang cinta dengan sosok Nabi Muhammad.  
“Tokoh idolaku adalah Nabi Muhammad 
Saw,”tuturnya. Tak heran dalam perilaku dan 
bersikap, siswa yang hobi membaca buku cerita 
dan main game interaktif ini berusaha untuk 
berperilaku seperti Rasulullah. 

Putra bungsu pasangan Pak Yudha 
Bramantia dengan Bu Eri Sundari ini meyakini 
jika berperilaku seperti Rasulullah, maka hidup 
manusia akan selamat dunia maupun akhirat. 
Itu sebabnya, siswa yang gemar makanan telur 
orak-arik ini sengaja memilih sekolah Al Falah 
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Nayyara Farzana Lisan S.

yang mengajarkan banyak keteladanan dari 
Rasulullah Saw. Menurutnya, sekolah Al Falah 
tidak hanya mencetak generasi prestatif secara 
akademis tapi juga berakhlak mulia seperti 
Rasulullah Saw.

“Membekali anak dengan ilmu dunia 
dan akhirat agar jadi insan saleh dan pandai. 
Semoga ananda menjadi anak yang bertaqwa 
kepada Allah dan berbakti kepada orang tua,” 
harap sang ayah.

Untuk mengisi waktu luang, siswa paling 
suka pelajaran bahasa Inggris, computer, 
dan mengaji ini banyak menggunakan untuk 
bermain bersama orang tua dan kegiatan 
belajar dengan mengikuti kursus membaca. 
Dengan kegiatan tersebut, Qoffa, biasa ia 
dipanggil,  berharap semakin bertambah ilmu. 
Dari pada digunakan untuk sia-sia lebih baik 
dimanfaatkan untuk kegiatan positif.  “Aku 
ingin jadi dokter,” tuturnya, menyebut cita-
citanya kelak. Semoga sukses, ya.

Qoffan Zain Zaidan
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Cinta Al Quran

Gemar
Bermain Sepak Bola

Senangnya hati orang tua jika putra-putrinya 
menjadi ahli Al Quran. Tiap hari selalu bergelut 
dengan membaca dan mempelajari Al Quran. Pada 
zaman Nabi, para sahabat adalah orang-orang 
yang tidak pernah melepaskan kehidupannya dari 
kecintaan kepada Al Quran. 

Demikian pula yang diharapkan siswa 
yang bernama lengkap Fauziah Adhima ini. 
Senyampang masih belia, siswa yang lahir di 
Surabaya, 19 Maret 2000 ini membiasakan diri 
untuk selalu membaca Al Quran. “Karena itu saya 
memilih sekolah Al Falah karena ingin pintar 
membaca Al Quran dan berakhlak mulia,” tutur 
siswa yang gemar makanan nasi goreng dan 
mie ini. “Agar menjadi generasi tangguh yang 
berakhlak mulia,” harap sang ayah.

Putra bungsu pasangan Pak Muswantoro 
dengan Bu Siti Aliah ini memang pandai membaca 
Al Quran. Itu pun diakui oleh guru dan kawan-
kawannya. Bukan hanya itu, kebiasaannya 
yang senang membaca kalam suci Ilahi 
mengantarkannya menjadi juara dalam berbagai 
lomba. ”Juara I lomba tartil di Al Irsyad,” jelasnya

Mengenai pelajaran favorit, siswa yang hobi 

berenang ini menyukai pelajaran berhitung. 
Padahal, pelajaran ini kerap dianggap 
menakutkan oleh sebagian siswa. Bagi Uci, 
begitu biasanya ia dipanggil, matematika akan 
menjadi mudah dan menyenangkan jika  rajin 
berlatih, mendapat bimbingan dari guru, serta 
buku-buku acuan yang bermutu. “Kegiatan di 
luar sekolah pun saya ikut les 3 mata pelajaran, 
matematika, IPA, dan Bahasa Indonesia,” 
urainya

Siswa yang mengidolakan Nabi 
Muhammad dan dokter muslim ini 
bercita-cita ingin menjadi seorang 
dokter anak yang bermanfaat bagi 
masyarakat. Tentu saja sekolah 
Al Falah, tempatnya menuntut 
ilmu serta motivasi dari orang 
tua amat  membantu dalam 
mewujudkan kesuksesannya. 
”Sukses hanya membutuhkan 
usaha yang besar dan tekad 
yang kuat, dengan ridlo Allah 
Swt., kita pasti bisa meraihnya,” 
begitu mottonya. 

Sepak bola adalah salah satu olahraga yang sangat populer di 
bumi ini. Tidak sedikit orang yang suka bermain sepak bola. Indonesia 
adalah negara yang memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak, 
juga memiliki masyarakat dengan minat yang sangat tinggi terhadap 

olahraga sepak bola. Adalah satunya adalah Alvin 
Taqwa Wijaya.  Siswa SD Al Falah ini memang 

terkenal jago olahraga. Terutama, olahraga 
yang  mengandung nilai kekompakan dan 

kebersamaan, yaitu sepak bola. Tak heran 
jika siswa kelas VIC yang lahir di Surabaya, 
5 Desember 1999 ini telah menorehkan 
sejumlah prestasi membanggakan di bidang 

tersebut.  
Tentu saja, hal itu tidak hanya membuat 

bangga orang tua tapi juga sekolah. Perjuangan 
yang tidak mengenal lelah dan berlatih terus 
menerus memberi hasil yang optimal. Di tingkat 

kota, siswa yang berhobi olahraga dan 
membaca buku ini pernah menyabet juara 

II sekaligus menjadi kiper terbaik saat 
mewakili lomba sepakbola se-Surabaya 
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“Ingin jadi pemain bola,” ungkapnya ketika ditanya 
cita-citanya. Membagi waktu antara kesibukan di 
bidang olahraga dengan belajar menjadi tantangan 
tersendiri bagi siswa yang gemar masakan soto ayam 
ini. Tentu saja arahan guru dan orang tua agar takwa 
tetap rajin menuntut ilmu menjadi prioritas utama. 
“Saya memilih sekolah Al Falah agar mempunyai akhlak 
yang baik dan menjadi anak yang berbakti kepada 
orang tua,” ungkapnya

Putra pertama pasangan Pak Darmawan Wijaya 
dengan Bu Dewi Susanti yang menyukai pelajaran 
matematika ini, meski sibuk di dunia olahraga tetapi 
masih tetap rajin membaca, baik di perpustakaan 
maupun toko buku. Membaca adalah sarana untuk 
membuka cakrawala dunia. Jargon ini menjadi 
pedoman bagi siapa saja yang ingin maju. Hanya 
dengan membaca, ratusan bahkan ribuan informasi 
bisa diketahui dengan mudah. Hanya duduk sambil 
membolak balik halaman, ratusan informasi dapat 
diserap otak. Ilmu pun bertambah banyak. “Selain 
membaca saya juga senang pergi ke toko buku bersama 
orang tua,” ungkapnya.

Fauziah Adhima

Alvin Taqwa Wijaya
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Al Falah Visi dan Misinya Baik

Musik merupakan simfoni kehidupan, menjadi bagian 
seni yang mewarnai kehidupan sehari-hari manusia di muka 
bumi. Itulah yang diyakini oleh Prithvi Rahmatul Ainiyah. 
Siswa kelas VII-2 yang biasa dipanggil Vivin ini meyakini 
bahwa tanpa musik dunia sepi, hampa, dan monoton 
karena musik mampu mencairkan suasana, merelaksasi 
hati serta menstimulasi pikiran manusia sebagai pemeran 
cerita kehidupan. Bahkan dengan musik, seseorang bisa 
mengekspresikan diri baik sedih maupun senang.

Bagi siswa yang lahir di Sidoarjo, 25 April 1991 ini, 
musik tak sekedar memberikan efek hiburan, tetapi 

mampu memberikan makna untuk membangkitkan 
gairah dan spirit untuk memberdayakan hidup. 

Musik sebuah alunan jiwa, dimana alunan 
tersebut bisa mempengaruhi jiwa orang yang 
mendengarkannya.

Di bidang musik, putri pertama dari dua 
bersaudara dari pasangan Pak Solihin dan Bu Ana 
Christanti ini banyak menorehkan prestasi yang 
mengagumkan. Di antaranya, juara I dan harapan 
II festival keyboard Purwacaraka dan juara III lomba 

cipta lagu, FLS2N kabupaten Sidoarjo tingkat SMP 
tahun 2012. “Di sekolah, kesenian adalah pelajaran 

favorit,” ungkapnya.
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Memilih sekolah ibarat memilih 
kehidupan. Sekolah adalah rumah kedua 
setelah keluarga. Waktu di sekolah, 
setidaknya tujuh jam sehari. Itu artinya, 
dengan waktu tersebut didikan sekolah 
terhadap potensi siswa cukup dominan, 
apakah kelak menjadi anak yang berprestasi 
dan berakhlak mulia atau sebaliknya. Yang 
pasti, setiap siswa ingin sukses dalam 
kehidupan belajarnya. Tak terkecuali siswa 
kelas VIII-4 yang biasa dipanggil Vina ini. 
Baginya, Al Falah adalah sekolah idaman 
semua peserta didik. ”Misi dan visinya baik, 
bisa merubah saya menjadi lebih baik,” 
urainya.

Sekolah yang bagus tentu memiliki misi 
dan visi jelas ke mana arah pendidikan yang 
akan diberikan kepada peserta didik. Hal ini 
bisa diterjemahkan melalui berbagai target-
target pendidikan yang ingin dicapai sekolah 
seperti aspek akademis, holistik (agama), 
ketrampilan maupun kemadirian output yang 
dihasilkan. 

Kusfiani Safina

Meski begitu, siswa 
pengidola Wolfgang Amadeus 
Mozart ini memiliki cita-cita 
yang agak berseberangan 
dengan dunia yang digemarinya 
saat ini.” Ingin jadi duta besar 
dan ahli bahasa,” urainya. 

Untuk meraih harapannya, 
siswa yang senang browsing 
internet ini percaya bahwa Al 
Falah adalah sekolah yang tepat 
untuk menimba ilmu. Al Falah 
mampu menyeimbangkan 
antara intelektual dan moral 
serta mengembangkan potensi 
siswa secara optimal. Bagi 
Vivin, Al Falah adalah sekolah 
yang bagus sehingga mampu 
memberikan kepuasan baik 
bagi siswa maupun orang tua.  
“Agar prestasi meningkat dan 
berakhlak mulia,” harapnya. 

Prithfi Rahmatul Ainiyah

Juara Musik Diraih, Cita-cita Digapai

Sekali pun  lembaga pendidikan formal lainnya 
banyak yang memiliki konsep serupa, namun dengan 
tegas, siswa penyuka makanan rawon dan soto ayam 
ini menjadikan Al Falah sebagai tempatnya berlabuh 
menuntut ilmu. 

 Lalu apa cita-citanya kelak? ketika pertanyaan 
itu meluncur, siswa yang lahir di Sidoarjo, 29 Juli 
1998 ini berkeinginan menjadi seorang pelayan 
medis. “Inginnya dokter,” ungkapnya. Tentu saja 
putri pertama pasangan Pak Edi Kuswanto 
dengan Bu Sistiowati ini akan berusaha 
optimal dengan belajar dan berdoa. 

Informasi serta ilmu pengetahuan 
selalu dinamis, harus dicari dan tidak 
mungkin hadir dengan sendirinya. Karena 
itu, siswa pengagum Ibnu Sina ini tidak 
suka duduk termenung tanpa aktivitas 
yang bermanfaat. Barangkali itu yang 
membuatnya selalu aktif dalam dalam 
kehidupan sehari-hari. “Kalau waktu 
senggang ikut les,” tutur siswa yang hobi 
bernyanyi, bulutangkis, dan fotografi ini. 
(Abdillah)
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Kiprah SD

Banyak Tamu
Studi Banding di LPF

Semakin banyaknya lembaga pendidikan 
yang melakukan studi banding ke Lembaga 
Pendidikan Al Falah (LPF) dapat menandai 
bahwa LPF memberi makna silaturrahim secara 

lebih luas. Silaturrahim dapat dimaknai juga sebagai 
jaringan kerja sama. Sehingga silaturrahim makin 
terasa dapat memperpanjang umur, bukan saja umur 
seseorang secara pribadi tetapi juga umur eksistensi 
sebuah institusi. Dalam bank-bank yang saling 
berkompetisi saja masih ada peluang riil untuk bekerja 
sama, penggunaan ATM bersama misalnya. Lebih-lebih 
dalam lembaga pendidikan. Kerja sama sudah menjadi 
kebutuhan.  

LPF senantiasa siap untuk berbagi kebaikan. 
Selaras dengan salah satu misi LPF, berdakwah melalui 
pendidikan, sebenarnya wajar saja jika LPF terbuka bagi 
lembaga pendidikan mana saja  yang ingin berstudi 
banding atau beranjang sana. Sehingga hingga saat ini 
para tamu studi banding umumnya terlayani dengan 
baik oleh LPF atas hal-hal yang diperlukan sesuai 
dengan target studi banding yang dicanangkan. 

Tidak jarang sebuah lembaga pendidikan 
menindaklanjuti studi bandingnya dengan magang, 
studi banding lanjutan, malahan ada yang berkeinginan 
meminjam seorang guru untuk ditugaskan sebagai 
kepala sekolah  di lembaga pendidikan yang 

dikelolanya. Hal seperti itu bisa saja dilakukan asal 
benar-benar memberi kebaikan maslahat bagi semua. 

Secara kuantitatif, cukup banyak lembaga 
pendidikan yang melakukan studi banding ke LPF 
Surabaya. Pada kurun waktu Februari sampai dengan 
Mei 2012, ada sepuluh lembaga pendidikan yang 
melakukan studi banding di LPF, baik yang ke KB-TK, 
SD, maupun SMP. Itu pun tidak menyeluruh dari yang 
berkeinginan melakukan studi banding sebab tidak 
semua permohonan selalu dapat direalisasikan karena 
jadwal yang berbenturan. 

Perlu dipahami oleh para calon tamu yang akan 
berstudi banding, ada rambu-rambu di LPF, studi 
banding silakan, program LPF tetap berjalan dengan 
sebaik-baiknya. Karena itu, kadang-kadang pelaksanaan 
studi banding ke LPF ditunda, menyesuaikan dengan 
jadwal dan kondisi LPF serta kesanggupan para calon 
tamunya. 

LPF pun terbuka untuk menimba hal-hal baru yang 
memang baik. Misalnya LPF melakukan studi banding 
ke lembaga pendidikan yang lain, dalam kota maupun 
luar kota. Sesekali juga dilakukan studi banding ke 
luar negeri. Beberapa guru juga sudah berkesempatan 
belajar di luar negeri. Singkatnya, terhadap berbagai 
kebijakan dan perkembangan global, LPF senantiasa 
proaktif dan selektif. 
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Studi Banding
Di Lembaga Pendidikan Al Falah Surabaya

Februari-Mei 2012

No. Nama Lembaga Waktu Kunjungan Yang Dipelajari di LPF

1 SMPN 3 Tuban 21 Februari 2012 Pembelajaran PTD SMP Al Falah

2 BPTKI Balikpapan 01 Maret 2012 Observasi belajar mengajar TK Al Falah

3 Yayasan Islam Malik Ibrahim Gresik 21 Maret 2012 1. Kepegawaian meliputi perekrutan dan kedisiplinan

 2. Penerapan metode pembelajaran

4
Balai Pengembangan Pendidikan 

Nonformal dan Informal Jawa Timur
19 April 2012 Pengelolaan Paud di TK Al Falah

5
Yayasan Pendidikan Islam Iskandar Said 
Surabaya

30 April 2012
Kewenangan, kebijakan, Managerial, Administrasi, 

pengelolaan keuangan dan pengembangan Yayasan

6 Yayasan Al Ikhlas Ngadiluwih Kediri 17 Mei 2012 pengelolaan Yayasan dalam kepengurusan

7 Yayasan Al Aman Sleman, Yogyakarta 19 Mei 2012
Mengenal sejarah Al Falah dan menambah wawasan 

keagamaan

8 UPT Disdikpora Kecamatan Cilacap Tengah 21 Mei 2012 Observasi belajar mengajar TK, SD  Al Falah

9 Yayasan Perguruan Islam Kartasura 22 Mei 2012
Manajemen, pengelolaan, teori pembelajaran dan 

Sarpras di SMP Al Falah

10
Peserta Pelatihan Manajemen UMMI 
Foundation Surabaya 

24 Mei 2012 Manajemen sekolah tingkat SD dan TK

Kiprah SD

LPF melakukan MOU kerja sama dengan Adni Islamic 
International School dan Sekolah Kebangsaan Aminudin 
Baki Malaysia, SMP Al Falah Deltasari menjadi duta budaya 
Sidoarjo di Jinan, Cina. Beberapa guru juga diminta untuk 
menjadi narasumber di sekolah lain, bahkan ada yang 
berkaliber master trainer yang sudah pernah menjadi 
narasumber di hampir seluruh wilayah Indonesia. 
Beruntunglah guru-guru ahli seperti itu sebab ilmunya insya-
Allah akan bertambah mantap, begitu juga barakahnya. 

Sebenarnya tidak terlalu baru jika nama dan reputasi 
LPF dikenal cukup luas yang pada awalnya memang dimulai 
dari nama besar masjid Al Falah Surabaya. Didukung dengan 
kecanggihan teknologi komunikasi, sebagai lembaga 
pendidikan Islam yang semakin eksis, LPF semakin dikenal di 
seluruh wilayah nusantara. Ditambah lagi, di antara kepala 
sekolahnya ada yang berprestasi di tingkat nasional. 

Dengan terus mengembangkan sistem pendidikan yang 
bermutu, dengan mengacu pada Al Quran dan Al Hadis, LPF 
optimis akan mampu mewujudkan generasi yang berakhlak 
mulia dan berprestasi optimal. Dengan demikian, LPF akan 
terus berkontribusi buat kemajuan pendidikan nasional 
serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Mudah-mudahan 
LPF dipercaya masyarakat hanya karena kebenaran dan 
kebaikannya. (Skd)
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Kiprah SMP

Di antara kehidupan anak-
anak yang ceria ketika 
bermain dengan orang 
tuanya, sesungguhnya ada 

kehidupan lain dari anak-anak dengan 
wajah sedih ketika menatap dunia 
betapa nikmat saat mereka dicium, 
digendong, dan dipeluk orang tuanya. 
Di antara bangunan yang sederhana di 
panti asuhan, mereka nyaris mengubur 
harapannya, karena, seakan hanya 
mimpi saja untuk memenuhi keinginan 
itu. 

Ditinggal orang tua dalam kondisi 
yatim merupakan kenyataan pahit yang 
harus diterima oleh anak-anak yang 
masih belum dewasa. Seandainya saja 
ibu atau ayahnya sedang bercanda 
dan membuatnya tertawa, sungguh 
indah dunia ini, tapi, kepiluan yang 
menjadi jawabannya. Jumlah mereka 
setiap tahun terus bertambah. Mereka 
tidak hanya bermukim di desa-desa, 
tapi juga di kota-kota besar, di antara 
jepitan gedung-gedung bertingkat di 
kota metropolitan. Tak heran perhatian 
kepada mereka sangat dianjurkan 
oleh agama. Bahkan dalam QS Al-
Mauun ditegaskan bahwa orang yang 
melupakan anak yatim termasuk dalam 
golongan pendusta agama. 

Itulah sebabnya mengapa Nabi Saw. 
sangat mencintai mereka. Jika saja Nabi 
masih hidup, pasti Nabi dengan lapang 
dada akan mengasuhnya, mendidiknya 
hingga mereka dewasa kelak menjadi 
orang yang berguna. Nabi Saw. bahkan 
menjamin umatnya yang menyantuni 
dan memelihara mereka, kelak akan 
bersamanya di surga seperti dua jari 
yang saling berdekatan. (HR Bukhari)

Alhamdulillah, siswa kelas IX SMP Al 
Falah Deltasari mendapat kesempatan 
untuk bersilaturahmi mengunjungi 
anak-anak yang dikasihi nabi tersebut 
pada tanggal 14 April 2012  di Yayasan 
An-Nur, Desa Semambung, Gedangan. 
Karena jarak sekolah dengan panti 
tidak terlalu jauh, maka hanya butuh 
perjalanan beberapa menit untuk 
sampai di lokasi. Kedatangan siswa SMP 
dan para guru juga disambut ramah 
oleh pengurus. 

Mereka memang selayaknya 
mendapatkan bantuan dan 
perlindungan dari yang mampu agar 
dapat hidup seperti anak-anak yang 
lain. Usia mereka belum memungkinkan 
untuk menghadapi sendiri seluk-beluk 
kehidupan ini dengan seimbang. Dalam 
kunjungan tersebut ada beberapa 
agenda acara yang telah dipersiapkan, 
di antaranya adalah pembacaan Alquran 
dan sambutan dari sekolah serta 
perwakilan dari panti. 

“Tujuan kedatangan kita ke sini 
adalah untuk menjalin silaturhami 
sekaligus mohon 
doa dari anak-
anak yatim agar 
apa yang kita 
harapkan 
bersama 

Berbagi dengan Anak Yatim
dikabulkan oleh Allah,” ujar seorang guru 
saat memberi sambutan. 

Di penghujung acara, perwakilan 
dari sekolah, menyerahkan bingkisan 
berupa uang tunai kepada pengurus 
untuk digunakan bagi kegiatan dan 
kebutuhan yang bermanfaat bagi panti. 
Para siswa juga memohon doa agar  
diberi kemudahan dalam menerjakan 
soal Unas dan mendapat nilai 
memuaskan.

Kepulangan para siswa dihantar 
dengan jabatan tangan hangat anak-
anak yatim sebagai rasa terima kasih 
yang tak terhingga. Semoga amalan 
seperti ini menjadi tradisi yang terus 
mengakar di lingkungan sekolah Al 
Falah. 

Jika surga saja dapat diraih dengan 
berkah yatim,  untuk menggapai 
kesuksesan Unas pun juga pasti bisa, 
bahkan jauh lebih mudah. Tentu saja, 
semua harus dibarengi dengan ikhtiar 
(belajar sungguh-sungguh) serta rasa 
optimis meraih nilai yang memuaskan. 
Semoga. (Abdillah)
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Para Guru Menulis Buku Ajar
Di antara tujuan dari proses pembelajaran dalam dunia 

pendidikan adalah adanya aspek pengembangan 
linguistik yang diaplikasikan melalui aktivitas tulis-
menulis. Sayangnya, tulis menulis yang dilakukan di 

ruang belajar tidak banyak yang berkutat pada penuangan ide 
atau gagasan namun sebatas menulis dalam arti literal saja. 

Materi workshop yang diadakan oleh Lembaga Pendidikan Al 
Falah pada 28 April 2012 lalu, ditujukan untuk memberi motivasi 
agar guru mau menulis buku ajar. Mulai dari jenjang TK hingga 
SMP,  para guru antusias mendengar penyaji menyampaikan 
materinya. Acara dibuka oleh Direktur sekolah, Drs. Sodikin, 
M.Pd. Dalam sambutannya, beliau menekankan kepada para 
guru bahwa menulis adalah 
aktivitas yang penting dalam 
dunia pendidikan. Menulis 
merupakan salah satu hal 
penting bagi seorang guru 
saat ini dan ke depan. 

Memang menulis 
tak semudah membaca. 
Perlu ketekunan khusus 
dan kedisiplinan dalam 
mewujudkannya. Ketekunan 
itu sebenarnya bisa 
didapatkan bila seorang 
guru telah sering menulis, 
dan sesuatu yang sulit dari 
menulis adalah memulai. Menulis akan terasa mudah bila sering 
melakukan proses menulis apa saja yang ada di dalam pikiran 
tanpa harus cemas. 

Menulis sebenarnya sangat membantu tugas para guru. 
Kebiasaan menulis akan membuat guru berpikir sistematis, 
lancar dalam mengajar, dan menambah ilmu pengetahuan. 
Melalui menulis pula, seorang guru sebenarnya telah 
menyebar ilmu pengetahuan bukan hanya kepada para 
siswanya, tetap juga kepada pembaca tulisannya.

Salah satu pembicara workshop, praktisi dari perpustakaan ITS 
memberi catatan menarik dari workshop tersebut. Salah satunya 
tentang buku digital yang penyajian informasi bukunya dapat 
diakses langsung secara on-line. Jika buku pada umumnya terdiri 
dari kumpulan kertas yang dapat berisikan teks atau gambar, 

maka buku digital berisikan informasi digital yang juga 
dapat berwujud teks atau gambar. 

Dewasa ini buku elektronik diminati karena ukurannya 
yang kecil bila dibandingkan dengan buku, dan juga 
umumnya memiliki fi tur pencarian, sehingga kata-kata 
dalam buku digital dapat dengan cepat dicari dan 
ditemukan. Salah satu usaha untuk melestarikan literatur 
berbentuk buku yang banyak jumlahnya dan memerlukan 
biaya perawatan yang mahal adalah dengan melakukan 
transfer dari bentuk buku ke bentuk buku digital. 

Namun, untuk bisa membuat karya tulis guru jadi on-
line (digital), terlebih dahulu bagaimana mengupayakan 

agar guru gemar bahkan 
memiliki budaya menulis 
yang masif. 

 Apakah guru harus bisa 
menulis buku (termasuk 
buku ajar)? Ada baiknya 
bila menyimak perjalanan 
penulis penulis tenar yang 
sejatinya bukanlah penulis 
bakatan namun mereka 
mampu menghasilkan 
gagasan gasan tertulis yang 
cukup fenomenal. Karya 
mereka cukup digandrungi 
penikmat buku di banyak 

belahan dunia. 
Mereka sebenarnya adalah orang orang kreatif yang 

ingin maju. Di antaranya, Bobbi De Porter, seorang ibu 
rumah tangga dan pekerja pada fi rma real estate di 
Sanfransisco adalah penulis buku Quantum Learning 
yang pernah booming di Indonesia. Banyak pula artis 
dalam negeri yang menulis novel, puisi atau cerpen dan 
diterbitkan oleh penerbit yang cukup populer seperti 
Tamara Geraldine, Ratih Sanggarwati, Tri Utami, dan masih 
banyak lagi. 

Jika ada banyak guru-guru yang mampu dan mau 
menulis, membagikan ilmunya kepada anak didik, mereka 
akan menjadi inspirasi bagi dunia pendidikan di negeri ini.  
(Abdillah)
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Terus Maju Mendulang Berprestasi 
Kalimat di atas rasanya pantas ditujukan pada siswa-siswi SD Al Falah berikut ini. Mereka meraih kemenangan dalam lomba-lomba yang diikutinya. Hal ini tak lepas dari bimbingan ustad-ustadzah yang tak kenal lelah dan putus asa.

M. Aqmal Rasyadan, 
Siswa kelas VA, masuk 10 besar dalam Olimpiade IPA se Jawa Timur

Salah satu siswa berprestasi di sekolah ini adalah M. Aqmal Rasyadan. Siswa kelas VA ini masuk 10 besar dalam Olimpiade IPA se Jawa Timur. Hal ini merupakan perolehan yang hebat. Karena  Aqmal harus menyisihkan 114 siswa lainnya. Meski terlihat santai, persiapan Aqmal tak dapat dibilang kurang. Dimanapun dan kapan pun dia berusaha membaca dan bertanya pada ustadzah Fitri selaku pembimbingnya.

Wanda Mufl ihaSiswi kelas VIB, juara II lomba story telling
Cerita lain berasal dari Wanda Mufl iha. Wanda, nama panggilannya sekarang duduk di kelas VIB. Meski sedang mempersiapkan UN, Wanda tetap bersemangat mengikuti lomba. Semangat ini muncul karena dia memang sudah siap materi UN, demikian penuturan ustadzah Isnoe pembimbing sekaligus orangtua Wanda.  Dan dalam lomba Wanda story telling di kawasan Perak, akhirnya Wanda menggondol juara II.

Muhammad Yusuf
Siswa kelas VC, juara III lomba komputer

Lain lagi dengan sang juara ini. Muhamad Yusuf namanya. Siswa kelas VC ini berhasil meraih juara III lomba komputer. Lomba komputer ini tidak hanya berisi materi komputer melulu. Namun juga berisi materi sain. Sehingga para peserta lomba dituntut untuk bisa kedua materi tersebut.

Sang Juara

M. 
Siswa kelas VA,

Rasyadan. Siswa kelas VA ini masuk 10 besar dalam Olimpiade IPA se Jawa Timur. Hal ini merupakan perolehan yang hebat. Karena  Aqmal harus menyisihkan 114 siswa lainnya. Meski terlihat santai, persiapan Aqmal tak dapat dibilang kurang. Dimanapun dan kapan pun dia berusaha membaca dan bertanya pada ustadzah Fitri selaku pembimbingnya.

Siswa kelas VC ini berhasil meraih juara III lomba komputer. Lomba komputer ini tidak hanya berisi materi komputer melulu. Namun juga berisi materi sain. Sehingga para peserta lomba dituntut untuk bisa kedua materi tersebut.
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Sang Juara

Syifa Annaura
Siswi kelas VB, juara II mendongeng dan juara III lomba pidato

Syifa Annaura namanya. Siswi kelas VB ini meraih dua kejuaraan. 

Masing-masing adalah juara II mendongeng dan juara III lomba pidato. 

Meski untuk lomba pidato persiapannya mepet, namun hal tersebut 

tidak membuatnya putus asa. 

Hega Darrani Abidin
Siswa kelas VIA, juara harapan lomba gambar manga

Demikian juga halnya dengan Hega Darrani Abidin, 

siswa kelas VIA. Hega meraih juara harapan dalam lomba 

menggambar manga yang diadakan oleh salah satu koran 
anak.

M. Rafl y At Thariq
Siswa kelas IVC, juara I lomba story telling se-Surabaya

Jagoan yang satu ini duduk di kelas IVC. M. Rafl y Atthariq 

namanya. Tapi jangan ditanya prestasinya. Sejak kecil, dia 

mengikuti berbagai macam perlombaan dan menjadi juaranya. 

Yang terakhir , Rafl y berhasil menjadi juara I dalam lomba story 

telling se-Surabaya di salah satu lembaga pendidikan.

Aldia Adhidara & Afsy Nadhifa A
 juara I lomba Poster

Dalam lomba poster yang diadakan oleh salah satu Puskesmas 

ini, Aldia Adhidara dan Afsy Nadhifa A., berhasil menjadi juara I. 

Mereka saling bekerjasama satu sama lain dalam membuat poster 

menarik tentang antibiotik. Insya-Allah yang lain juga siap jadi 
juara. (Iz.)
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Siswa
SMP Al Falah 

Juara S2LC

Sang Juara

Prestasi yang membanggakan SMP Al Falah Deltasari kali 
ini ditorehkan oleh Fathurrahman & Faishal. Dua siswa 
kelas RSBI yang aktif di kegiatan Osis dan Remas SMP Al 
Falah telah mampu membuktikan prestasinya. Selama 

ini masih ada saja yang beranggapan bahwa aktif berorganisasi 
akan mengganggu belajar. Ternyata hal ini  tidak berlaku bagi 
Fathur maupun Faishal. Fathur pernah menjadi ketua Osis, 
sedangkan Faishal wakil ketua Remas. 

Lomba S2LC (Smala Science and Linguistic Competition) 
Tingkat Provinsi yang diselenggarakan SMA Negeri 5 Surabaya 
diikuti oleh  siswa-siswi  dari tiga provinsi: Jawa Timur, Jawa 
Tengah, dan DI Yogjakarta.  Fathur dan Faishal menjadi wakil 
SMP Al Falah Deltasari yang mengkuti lomba kategori IPU (Ilmu 
Pengetahuan Umum). Lomba yang diadakan pada 29 Maret 
2012 benar-benar menjadi ajang bergengsi bagi sekolah tingkat 
SMP dan MTs. 

Pada hari pertama mengikuti lomba, 
terlihat banyak sekali pesertanya. “Tidak sama 
dengan tahun sebelumnya,” kata Fathur. “Dan, 
alhamdulilah kami dapat mengikuti babak 
penyisihan hingga ikut fi nal,” lanjutnya. Di 
semifi nal lebih dramatis lagi karena informasi 
yang ditangkap salah. Mestinya fi nal dimulai 
pukul 12:30, tetapi Fathur dan Faishal datang 
pukul 12:50 sehingga kehilangan waktu 20 
menit. “Di uji ketrampilanpun kita benar-benar 
ditantang untuk mengutarakan pendapat, 
mengatur strategi dalam menjawab soal yang 
sulit,” kata Fathur lagi.

Setelah berjuang keras, alhamdulillah kami 
mendapat juara III di tingkat provinsi untuk 
kategori IPU. “Kami pun langsung bersujud 
syukur atas prestasi yang dikarunikan oleh 
Allah Swt.,” cerita Faisal dengan penuh rasa 
syukur dan gembira. (Ind)

Fathurrahman
Geigy Haryutama (Fathur)

Nur Fianto (Faisal)

Fa ur

Faisal
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Memotivasi Cerdas

Berbahasa
Bisa jadi muncul fenomena super dalam  

relasi orang tua dengan anak atau guru 
dengan murid. Karena tanggung jawab dan 
rasa sayangnya, ada orang tua atau guru  

yang cenderung mengedepankan otoritas. Dalam 
komunikasi sering muncul bentuk-bentuk perintah 
atau larangan. Karena itu layak dikhawatirkan, 
komunikasi dengan si buah hati yang seharusnya 
serasa madu justru menjadi tidak efektif, bahkan 
dirasakan pahit oleh anak dalam proses pendidikan.   

Meski secara norma bahasa tidak salah, 
dominasi penggunaan perintah atau larangan 

dalam komunikasi oleh orang tua atau 
guru sebijaknya dikemas kembali. 

Sebab, memberi nilai motivasi 
dalam komunikaksi dengan 
anak dapat menjadi bagian dari 
pekerjaan pendidikan. Bentuk 
perintah atau larangan termasuk 

bahasa dozis tinggi. Ibarat terbiasa 
diberi dozis tinggi, anak tidak 

akan mempan dengan dozis biasa, 
artinya anak  dikhawatirkan tidak 

cerdas bahasa. Ditambah 
lagi, pada era informasi 

dan kemudahan  
sarana belajar, anak 
cenderung tidak 
mudah menerima 
perintah atau 
larangan begitu 

saja. 
 Ada beberapa 

hal yang sebaiknya 
diperhatikan dalam 

melatih kecerdasan 
bahasa anak. 

Pertama, melatih 
kecerdasan 

bahasa 
berbeda 

dengan 

mengajarkan seperangkat tata bahasa 
seperti halnya persiapan ujian. Justru 
pemberian  terlalu dini setumpuk aturan 
atau tata bahasa dikhawatikan kurang 
melatih keberanian dan kreativitas 
berbahasa. Akan lebih bijaksana jika 
ada pengembalian fungsi bahasa 
sebagai alat komunikasi. Terhadap 
kesalahan berbahasa, pembetulannya 
selayaknya tidak kontraproduktif 
dengan proses berbahasa. Masalah 
benar atau salah secara tata bahasa, 
dengan banyaknya sumber belajar, 
kelak anak dapat bereksplorasi sendiri 
untuk pembetulannya, berbanding lurus 
dengan tuntutan kebutuhan. 

Kedua, penting bagi anak untuk 
dibiasakan berbahasa santun. Sekarang 
berkurangnya penggunaan bahasa 
santun sudah merambah siapa saja, 
bahkan sebagian elite kita. Seharusnya 
serumit apa pun permasalahan, bila 
dirunding dengan bahasa santun 
tidak akan berkembang menjadi 
pertengkaran. 

Anak yang cedas bahasa akan 
cenderung santun bahasanya. Kelak 
seandainya tidak setuju dengan 
pendapat orang lain, anak dapat 
mengungkapkan argumen yang 
proporsional, masuk akal, dengan 
tutur kata yang tidak memantik rasa 
kecewa apalagi sakit hati orang yang 
pendapatnya berbeda. 

Ketiga, orang tua dan guru 
selayaknya lebih memilih penggunaan 
bentuk pertanyaan, minimal ajakan 
daripada bentuk perintah atau larangan. 
Saat hari sudah sore, sementara si anak 
belum melaksanakan shalat Ashar, 
tentu orang menyuruhnya segera 
shalat. Meski bermaksud menyuruh, 
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lebih bijaksana jika orang tua mengemasnya dalam 
bentuk bentuk pertanyaan. “Sudah shalat, Nak?” 
Kemasannya bertanya tetapi pesan yang sebenarnya 
adalah menyuruh untuk segera shalat. Dengan 
bentuk pertanyaan, terjadi pemberian dozis ringan 
bahasa. Bila dengan dozis ringan saja anak mampu 
merespons positif pesan komunikasinya, cerdaslah 
bahasa anak itu.  

Keempat, kadang-kadang pertanyaan anak perlu 
dijawab dengan pertanyaan. Perlu pemicu agar 
anak mau berpikir dan serta-merta mau betutur 
kata. Lebih baik jika kepada anak diberikan pesan 
yang menantang dan tidak siap saji. Anak dilatih 
agar terbiasa mencerna informasi. Sekaligus, cara itu 
melatihkan tindak berbahasa yang produktif, bukan 
konsumtif. Maksudnya tindak berbahasa diupayakan 
lebih kontributif dalam komunikasi, anak dilatih 
bukan saja sebagai pendengar atau pembaca tetapi 
juga sebagai penutur (pembicara dan penulis) yang 
baik. 

Kelima, Sesekali perlu diberikan amanah kepada 
anak berupa pesan lisan untuk disampaikan kepada 
orang lain, misalnya guru, kakak, adik, atau lainnya. 
Umumnya orang tua di rumah menanyakan kepada 
si anak, apa yang tadi diajarkan guru di sekolah. 
Sebenarnya perlu ditanyakan pula kepada anak apa 
yang tadi telah ditanyakannya kepada guru. Anak 
dibiasakan bereksplorasi untuk menemukan sendiri 
jawaban permasalahan. Bukankah esensi pendidikan 
adalah pemberdayaan dan bukan pemberian 
setumpuk pengetahuan? 

Keenam, jadilah pendengar yang baik bagi anak-
anak. Allah Swt. menganugerahkan potensi luar 
biasa pada anak-anak, termasuk kemampuan untuk 
mengungkapkan gagasan dengan tutur bahasa. Oleh 
orang tua dan guru, kanal-kanal potensi itu seharusnya 
dibuka. Tak berbeda dengan kita, yang agak susah 
berbicara dalam forum seminar misalnya. Saat pertama 
kali mendapat kesempatan dan berani berbicara, apalagi 
didengarkan oleh forum, ada kecenderungan bagi kita 
untuk mengambil lagi kesempatan agar bisa berbicara.  

Ketujuh, besarkan hati anak-anak dengan 
menggunakan kata-kata positif. Diharapkan, dengan 
kata-kata positif, anak tidak tervonis negatif. Percaya 
diri dan rasa optmisnya tidak luntur. Anak-anak akan 
tetap yakin dan bersyukur bahwa Allah Swt. benar-benar 
menganugerahkan sejumlah besar kehebatan pada 
dirinya. Bukanlah hal yang susah bila para orang tua 
dan guru selalu menggunakan kata-kata positif meski 
sebenarnya mengungkapkan sesuatu yang negatif 
atas anak-anak tertentu. Misalnya sebutan pada anak 
malas diganti kurang rajin, jahat diganti kurang baik, 
acak-acakan diganti kurang rapi atau kurang tertib, dan 
sebagainya.

Mudah-mudahan para orang tua dan guru makin 
sukses dalam mengemban amanah pendidikan anak 
atau muridnya. Anugerah besar potensi kecerdasan 
bahasa dari Allah Swt. kepada anak-anak perlu terus 
dikembangkan. Kita berharap, anak-anak benar-benar 
menjadi khalifah fil ardli yang penuh maslahat bagi 
sesame sekaligus menjadi hamba Allah Swt. yang taat 
dan pandai bersyukur. (Skd)
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Merekakah 
Penghuni Surga-Mu,
ya Robbi ?

Ada saat-saat bahagia dalam hidup, ada juga waktu sedih di 
sela-selanya. Karena, antara bahagia dan sedih bagaikan dua 
sisi mata uang.  Bagaimana kita bisa merasakan gembira jika 
kita tak pernah sedih. Atau, bisakah kita merasakan sedih jika 

sebelumnya kita tak mengenal bahagia? 
Allah Swt. berfi rman bahwa sesungguhnya di dalam kesulitan pasti 

ada kebahagiaan. Demikian kuatnya fakta akan hal tersebut, hingga 
Allah Swt. mengulanginya dua kali dalam surat yang sama yakni surat al 

Insyirah.  
Siapapun kita, bagaimana pun keadaannya pasti akan 

mengalami masa-masa tidak menyenangkan dalam hidup. Ada 
yang mengambil sikap untuk bangkit, ada yang berdiam diri 
dalam kondisi tersebut, ada pula yang terpuruk. Cobalah kita ikuti 
beberapa kisah berikut. 

Pertama, Laki-laki yang sering saya temui ketika berangkat 
sekolah ini berpostur tubuh tinggi, tegap. Berusia tak kurang 
dari setengah abad menurut perkiraan saya. Beberapa giginya 
sudah tanggal dan itu terlihat jelas saat beliau tersenyum. Dalam 
keadaan tidak tersenyumpun seakan-akan wajahnya tersenyum. 
Sepertinya tidak ada kesulitan, kesusahan yang mendera 
hidupnya.  Rumahnya terletak di pinggiran kota Surabaya, 
sekitar 20 km menuju kota. Sebelum pukul 6, bapak ini sudah 
sampai di kota Surabaya dengan mengendarai sepeda onthel 
kesayangannya dengan membawa gerobak untuk tempat 
tempe yang akan dijualnya. 

Kedua, Bapak yang satu ini berjualan bola-bola plastik di 
dekat sebuah pusat perbelanjaan. Usia beliau kurang lebih 70 
tahun. Pagi hari sebelum pukul 6 beliau sudah mengelilingi 
daerah yang menjadi wilayah mangkalnya. Beberapa kali saya 
menemukan beliau masih di tempat yang sama pada pukul 9 
malam.
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Ketiga, rasanya tak adil bagi saya untuk tidak 
menceritakan tentang perempuan. Ibu yang satu ini 
adalah penjual camilan berupa makanan tradisional. 
Kacang, kentang, umbi-umbian dan lain sebagainya. 
Saat pekerja lain mulai beristirahat, ibu tersebut mulai 
berangkat kerja kembali  usai maghrib. 

Keempat, rumah Bapak Jagung, begitu saya 
menyebutnya karena sesuai dengan barang dagangannya 
di Pasuruan. Bapak jagung ini bersama teman-teman satu 
profesi, pada pukul 2 siang berangkat menuju Surabaya. 
Bersama-sama sepeda onthel dan rombong jagungnya 
mereka naik truk terbuka. Kemudian turun di jalanan 
Sidoarjo dan Surabaya sesuai tujuannya. Mereka pulang 
kembali ke rumah sekitar pukul 11 malam.Tentunya naik 
truk juga, kecuali jika truk tumpangan tidak lagi ada, pasti 
mereka menempuhnya dengan sepeda onthel.

Barangkali  masih banyak orang seperti mereka 
di sekitar kita. Bahkan yang lebih susah juga banyak.  

Namun, seberapa banyak yang dapat menyentil 
hati  untuk tetap bersyukur atas keadaan kita? 
Seberapa banyak orang di sekitar kita yang lebih 
malang dari sisi ekonomi, yang dapat menjadikan kita 
rajin bersedekah? Butuh berapa contoh lagi untuk 
membuat kita termotivasi? 

Jika sekarang kita seorang pekerja yang sedang 
duduk di kursi empuk dengan menghadap komputer 
yang setiap saat bisa membuka situs apapun, yang 
kadang-kadang tidak ada hubungannya dengan 
pekerjaan kita, setiap saat bisa meninggalkan 
pekerjaan  untuk urusan pribadi kita (dengan catatan 
gaji tetap mengalir), sudahkah kita bersyukur hari 
ini atas semua nikmat dan kesenangan yang telah 
kita peroleh selama ini? Jika belum, cukup baca saja 
firman Allah Swt., fabi ayyii irobbikumaa tukadzdziban 
(maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang engkau 
dustakan?) (Iz.)
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Artikel

Tontonan Menjadi Tuntunan, 
Tuntunan Menjadi Tuntutan

“Adik, sholat dulu sayang.  Sudah 
waktunya nih. Apakah tadi ada tugas dari 
sekolah? Coba bunda lihat”.

“Mas, tumben ndak jalan-jalan? 
Biasanya kalau Minggu pagi, mas ngajak 
Adik jalan-jalan?”Terdengar jawaban, 
“Bentar, Bun lagi asyik. Bentar, Bun 
tanggung nih. Bentar, Bun acara TV-nya 
lagi ok. Bentar, Bun.., Bentar Bun….”

Mungkin ini jawaban yang akan kita 
dengat dari buah hati kita, baik yang 
masih anak-anak maupun yang sudah 
remaja.  Mereka asyik dengan tontonan 
yang saat itu ada di depan mata, dan 
telah membius hati, dan menyetir 
fi kirannya, kaki dan tangannya sehingga 
tidak segera melaksanakan aktivitas 
yang biasa dan harus mereka lakukan. 

Hadirnya acara televisi 
yang spektakuler dan peralatan 
telekomunikasi yang canggih, justru 
membawa perubahan pada diri anak, 
dan remaja. Tontonan yang gratis 
sampai yang membayar jutaan akan 
menjadikan rangsangan dan pengikat 
hati. Tontonan yang baik dan kurang 
baik pada akhirnya akan mentadi 
tuntunan pada orang yang melihatnya 
dan tanpa disadari akhirnya menjadi 
tuntutan yang harus dipenuhi. Lalu 
tontonan yang bagaimana yang harus 
kita tonton? Tontonan bagaimana yang 
harus kita jadikan tuntunan? Tuntunan 
bagaimana yang harus kita jadikan 
tuntutan agar terselamatkan dunia dan 
akhirat?

Tontonan yang bagaimana yang 
harus ditonton?  Ada satu hal yang harus 
kita cermati, yakni pendampingan. 
Baik orang  tua di rumah maupun guru 
disekolah. Mengapa begitu? Menonton 
dengan didampingi orang tua akan 
memunculkan dialog. Dengan demikian 
orang tua  akan bisa memberikan arahan 
kepada anak, dan anak akan lebih 
dekat dengan kita. Menonton dengan 
didampingi guru di sekolah akan 
mengaktifkan dua gaya belajar. Yaitu 
belajar dengan visual dan auditorial. 
Tontonan yang diputarkan guru untuk 
anak didik akan  membawa inspirasi bagi 
siswa untuk mensyukuri nikmat Allah, 
meningkatkan empati, dan percaya diri, 
sehingga mampu untuk meraih prestasi 
dengan semangat atau motivasi yang 
datang dari dalam diri. 

Tontonan yang didampingi orang 
tua dan guru secara tidak langsung akan 
menjadi tuntunan bagi kita. Tuntunan 
yang baik mampu menyelamatkan 
dunia dan akhirat sehingga kita tidak 
menjadi orang yang merugi (Al Ashr:1-3). 
Tuntunan dianggap baik karena diserap 
oleh hati yang sehat. Hati yang sehat 
akan mampu memilih dan memilah 
setiap rencana atas suatu tindakan. Pada 
akhirnya setiap yang akan diperbuatnya 
benar-benar sudah melewati 
perhitungan yang jitu, berdasarkan 
hati nurani yang bersih. Tuntunan 
dari hati yang sehat akan menuntut 
langkah kita untuk mengadakan 

perubahan. Perubahan yang didasari 
oleh kesadaran dan diniatkan untuk 
ibadah akan menjadikan generasi 
muda yang tangguh, berprestasi, dan 
mampu memanfaatkan potensi dengan 
maksimal dengan berorientasi dunia dan 
akhirat. 

Sekolah Al Falah  memberikan 
pendidikan kepada siswa dengan 
mengedepankan akhlak. Merubah 
akhlak tidak seperti membalik “pisang 
goreng” berbagai upaya dilakukan baik 
melalui lisan atau tulisan. Melalui apel 
tiap hari Senin, kultum di mushala, 
tausiah di kelas, sampai dengan pola 
mengajar yang berdasarkan Al Quran 
dan Al Hadis. 

Mengubah akhlak siswa ibaratnya 
melubangi batu. Harus senantiasa 
ditetesi dengan air. Karena sikap 
atau perilaku yang mereka kerjakan 
datangnya dikomando oleh qolbu (hati). 
Kalau hati mereka sudah menyatu 
dengan kita, insya-Allah kita gampang 
mengarahkan sehingga mereka bisa 
merubah perilakunya sendiri. Seperti 
sabda Rasulullah, “Ingatlah dalam tubuh 
manusia ada segumpal daging, bila ia 
baik maka akan baiklah seluruh tubuh, 
akan tetapi bila ia rusak, maka akan rusak 
pula tubuh itu seluruhnya. Segumpal 
daging itu adalah qolbu (hati.” (HR. 
Bukhari Muslim). (Wahyu)
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Konseling

Assalamu alaikum wr.  wb.,
Ustadzah, untuk beberapa hari ini saya sempat agak pusing oleh ulah anak saya. Beberapa kali saya 

mendapati dia memperoleh nilai ulangan yang minim untuk setiap mata pelajaran. Jika saya suruh untuk 
belajar, ada saja alasan untuk menolak. Sesekali dia mulai membantah apa yang saya perintahkan. Padahal,  
perintah itu untuk kebaikan dia. Kira-kira hal apa saja yang menyebabkan dia membantah? Letak kesalahan 
saya ada dimana? Maaf ya, ustadzah, sebenarnya saya ini juga guru. Beberapa teori yang saya pelajari sudah 
saya terapkan, tapi hasilnya nol. Harus bagaimana ya saya dengan perilaku anak saya kali ini?

Oleh :  Ustadzah Defi  Aryani Ega W.S. S.Psi.

Prestasi Dimulai dengan Sadar Diri

Waalaikum salam wr.  wb.,

Anak-anak bisa 
mengekspresikan segala 
bentuk emosi dengan sikap 
yang berbeda. Ada yang 
mengekspresikan dirinya 
dengan marah, ada yang 
biasa saja, tapi ada pula yang 
menanggapi dengan baik. 
Untuk membantah biasanya 
bergantung pada bentuk 
perintah yang kita gunakan 
sehari-harinya. Misalnya, 
“Sepatumu ini selalu saja ibu 
lihat kemana-mana, sudah 
besar kok tidak tahu sepatunya 
harus diletakkan di mana?” Akan 
terasa berbeda jika kalimat 
itu diganti dengan “Ibu rasa, 
anak ibu yang hebat ini tahu di 
mana meletakkan sepatu, kan? 
Ayo, ibu temani meletakkan di 
tempat yang benar, ya.”

Sesekali perlu kita coba mengingat-ingat lagi masa kanak-kanak kita dulu. Kita tentu sedih 
bila orang tua kita membentak kita. Mereka pasti juga ingin yang terbaik buat kita, akan tetapi bila kita ingat lagi, 
kita pun melakukan hal yang sama kali ini. Bedanya dulu kita sebagai anak tapi kita sekarang sebagai orang tua. 

Bu Guru yang terhormat, kita sama-sama perlu terus belajar untuk mendapatkan apa yang terbaik buat anak-
anak kita. Kita juga perlu banyak introspeksi, banyak beristighfar mungkin juga menjadi salah satu solusinya. 

Perlu pula diingat dan dicamkan bahwa kita bisa menjadi contoh bagi anak-anak kita. Tidaklah anak manusia 
dilahirkan melainkan pasti lahir di atas fi trahnya, maka kemudian orang tuanyalah yang membuatnya menjadi 
Yahudi, Nasrani, atau Majusi.” (HR Bukhari dan Muslim). (Defi )
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Rabu ,  21 Maret 2012 adalah hari spesial 
bagi murid kelas IV SD Al Falah Surabaya. 
Karena, pada hari itu siswa kelas IV pergi 
ke Jombang untuk outbound. Pada 

pagi itu aku bangun pukul 3. Setelah itu, pukul 
setengah enam, aku langsung berangkat ke 
sekolah. Sesampainya,  ternyata sudah banyak 
teman-temanku yang datang. Lalu kami menaiki 
bus masing-masing. Di sana ada empat bus. Di 
dalam bus, kami bersenda gurau tetapi tidak 
berlebihan. Ada yang memakan snack, pisang, 
bahkan kami berkaraoke bersama. Aku tertawa 
ketika melihat teman-teanku bernyanyi penuh 
semangat.

Sesampai di sana, kami pemanasan dahulu 
lalu dilanjutkan dengan funny game. Setelah 
itu dibentuk kelompok. Kelompokku bernama 
Green. Pertama, kami bermain empat bola 
pingpong yang harus dimasukkan ke dalam 
galon dengan tali, tapi ada batasnya. Lalu galon 
itu harus dibawa ke tempat yang disediakan. 
Seru deh pokoknya. Setelah melalui permainan 
lainnya, kami shalat dhuhur yang dijamak 
dengan shalat ashar serta makan siang. Menu 
makan siang kami adalah nasi, ayam goreng, 
tempe, dan sayur sop. Setelah itu, kami kembali 
outbound di sesi ke-2. Ini waktunya main air!!! 
Yeey.....

Perjalanan yang ditempuh menuju lokasi 
permainan jauh dari tempat sebelumnya. 

Petualanganku

Karya Siswa
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Jalannya pun juga bebatuan. Pertama, aku bermain fl ying 
fox. Flying foxnya panjang dan tinggi. Pasti seru.... aku 
menaiki fl ying fox bersama Nisa. Kemudian, kami bermain 
Rawa Buaya. Itu hanya nama, bukan nyata. Permainan ini 
sangatlah seru. Jadi, di situ ada kotak-kotak, kami harus 
melewatinya dengan dua kayu. Pertama, aku dan  Nisa. 
Haduh, rasanya pusing saat melihat bawah. Aliran airnya...
hadehhh....pusinggg... waktu habis. Waktu habis untuk 
kelompokku di permainan Rawa Buaya. 

Selanjutnya, kami bermain jembatan layang. Ini 
permainan air juga. Dua permainan itu bikin aku basah 
kuyup. Aku nyebur... huaa... Kolamnya seperti sawah karena 
berlumpur.

Setelah itu, kami bermain titanic. Karena panjang 
antriannya, kami beralih  menanam padi. Di sawah itu ada 
cacingnya, panjaaang... Kemudian kami bersih diri, nyebur 
ke air. Tapi airnya kotor. Gak papalah…, yang penting 
lumpur-lumpur ini bisa dibersihin. Sayangnya, waktu 
sudah habis. Aku gak sempat bermain titanic. Lalu kami 
mandi. Kami menaiki jalan bebatuan tadi. Sepatuku basah, 
sehingga aku tak memakai alas kaki. Haduhhh....rasanyaaaa 
sakit, batunya tajam. Setelah sampai, kami langsung mandi. 
Antrinyaaa.... 

Setelah semua selesai, kami berkumpul di kantin. 
Di sana kami makan puding, gorengan, dan teh hangat. 
Pudingnya enaaaak...sekali. Lalu, kami pulang. Saat 
pulang, perjalanannya lama... Bosan di bus. Kami sampai 
di sekolah saat orang-orang shalat Maghrib. Outbound ini 
menyenangkan… Tapi, kenapa waktunya singkaaat???  
(Afsi Nadifa Aff andi, kelas IVB SD Al Falah).
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Hari Rabu itu, kelas V berencana 
pergi ke salah satu pabrik 
yang ada di Surabaya. 
Tiap-tiap kelas akan dibagi 

menjadi dua gelombang. Tiap-tiap siswa 
berjumlah 20 dan 13 siswa.  Gelombang 
pertama akan berangkat pukul 
08.00, sedangkan gelombang kedua 
berangkat pukul 13.00. Bertepatan 
dengan hari itu juga ada berita duka. 
Ayah temanku Tiara,  meninggal dunia. 
Jadi Tiara tidak dapat mengikuti acara 
ini.

Setelah menunggu lama, akhirnya 
jarum jam menunjukkan pukul 08.00. 
Itu artinya gelombang pertama akan 
berangkat. Tetapi tidak secepat itu 
kami berangkat dari sekolah. Kami 
harus naik bemo terlebih dahulu. 
Sesampai di kawasan Jembatan Merah, 
kami baru naik bis dari perusahaan 
penyelenggaranya. Setelah 30 menit, 
sampailah kami di sana.  Kami akan 
berkeliling Surabaya, di antaranya ke 
Tugu Pahlawan dan PTPN XI. 

Asyiknya Berkeliling Surabaya

Dan sampailah kami di Tugu 
Pahlawan. Kami hanya diberi waktu 20 
menit saja. Kata pemandu wisata, disini 
terdapat makam pahlawan tak dikenal. 
Dan terdapat 160 ribu tulang belulang 
para pahlawan saat pertempuran 10 
Nopember. Di dalam museum aku 
mendengarkan pidato Bung Tomo. 

Saat di PTPN, kami melihat 
bangunan yang asli. Artinya belum 
pernah direnovasi sejak jaman 
Belanda. Semua bahan bangunannya 
didatangkan dari Eropa. Wah, asyik 
juga  hari ini pengalamanku berkeliling 
Surabaya.

Tempat lain yang dikunjungi oleh 
rombongan kedua adalah kampung 
Cina dan kampung Arab. Mbak Vivi, 
pemandu wisata kami menerangkan 

bagaimana terbentuknya kampung 
Cina yang ada di Surabaya. Setelah 
dijelaskan, kami diajak ke klenteng 
Hok Kwan. Di sana kami mendapat 
penjelasan mengenai dewa-dewa. Dan 
waktu pun berlalu tanpa terasa.

Kami pun melanjutkan perjalanan 
ke kampung Arab. Di sana dijelaskan 
bagaimana terbentuknya kampung 
Arab. Setelah melewati kampung Arab, 
kami diajak ke jembatan Petekan. 
Jembatan tersebut adalah jembatan 
bekas Belanda. Belanda menggunakan 
jembatan tersebut sebagai jalur 
perdagangan. Kurang lebih 10 menit 
kepada kami dijelaskan tentang 
jembatan itu. Setelah itu kami pun 
kembali ke sekolah.  (Latifa Khumaira 
dan Rizky Rahmalia, VB)
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