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Sebuah perubahan umumnya disikapi secara beragam. Termasuk perubahan 
kurikulum yang saat ini sedang diujipublikkan. Ada yang optimis, ada yang 
pesimis, ada pula yang biasa-biasa saja.  

Bagi yang optimis, perubahan kurikulum disikapi wajar disertai 
positif thinking. Sikap optimisnya dapat menggerakkannya untuk melakukan 

persiapan yang produktif dan proporsional. Sikap optimis dapat terkesan 
arif dan kreatif  dalam mengelola dampak perubahan. Sehingga, yang 
bersikap optimis lebih berpeluang untuk mendapatkan manfaat dari 
suatu perubahan.

Diperlukan kehati-hatian bagi yang pesimis sebab rasa pesimis itu 
bisa saja terekspresikan secara reaktif bahkan berbentuk penolakan. 
Sikap pesimis yang reaktif kadang-kadang merepotkan sebab dapat 
menjadi bibit perdebatan kusir tanpa dasar  keilmuan. Malahan yang 
muncul bisa sekadar perdebatan,  lebih dari itu juga bisa  terjadi 
saling menyalahkan atau adu argumentasi yang tak berujung 
pangkal. Seakan-akan kurikulum menjadi sempurna dengan debat 
kusir yang berkepanjangan. 

Lalu, bagaimana sikap Lembaga Pendidikan Al Falah (LPF) 
terhadap perubahan kurikulum?  Terhadap prubahan kurikulum, 
LPF akan proaktif, kritis, dan optimis sejalan dengan visi LPF untuk 
mewujudkan generasi berakhlak mulia dan berprestasi optimal 
berdasarkan Al Quran dan Al Hadis serta misi LPF untuk berdakwah 
melalui pendidikan, dan mengembangkan sistem pendidikan yang 
bermutu dengan mengacu pada Al Quran dan Al Hadis. Bukankah ke 
depan perubahan kurikulum memang terus dilakukan dan menjadi 
tuntutan zaman? Justru dengan perubahan kurikulum, LPF selayaknya 

dapat  secara dini melakukan persiapan untuk terus  meningkatkan 
kualitas pelayanan jasa pendidikan, khusunya yang berkait dengan isi 

dan proses pembelajaran.  
Sebaliknya, LPF tidak terjebak pada perdebatan panjang seputar 

perubahan kurikulum. Sudah terlalu banyak perdebatan sengit yang tidak 
membawa kemaslahatan. Ditambah pula tekad dan optimisme LPF itu 

dengan amanah dari para orang tua agar mendidik secara benar dan baik  
buah hatinya. Bukankah urusan besar pendidikan tidak sebatas pergantian 

kurikulum saja? (Redaksi)

Menyikapi Bijak 
Perubahan Kurikulum
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Fokus

Perlukah Orang Tua  
Tahu Kurikulum?Oleh: Drs. Sodikin, M.Pd.

Direktur Sekolah Lembaga Pendidikan 
Al Falah Surabaya

Menjelang waktu 
Pendaftaran Siswa Baru 
(PSB), calon orang tua/wali 
murid berdatangan ke 

sekolah. Mereka ingin tahu tentang 
sekolah Al Falah, baik itu dana 
infaknya, kurikulumnya, maupun jam 
belajarnya. Tidak jarang mereka datang 
dengan berombongan atau hanya 
bertiga yaitu sepasang suami istri yang 
mengajak putra atau putrinya, calon 
murid sekolah Al Falah. ”Pak, sekolah 
di sini pulangnya jam berapa? tanya 
seorang ibu sambil sesekali melihat  
brosur yang baru didapatnya.  Petugas 
PSB pun menjelaskannya dengan 
seksama. “Pelajarannya apa saja kok 
sampai sore Pak?” sahut ibu lainnya. 

Petugas belum menjawab, 
kepala sekolah datang. “Assalamu 
alaikum, apa kabar Ustadz?”   “Wa 
alaikum salam,” jawab kepala sekolah 
sambil berjalan mendekat ke meja 
PSB, rupanya ibu itu sudah mengenal 
sang kepala sekolah. 

“Ini loh Ustadz, ibu-ibu ingin 
bareng-bareng  mendaftarkan 
putranya di Al Falah,” kata Bu 
Astutik.  Kemudian Bu Astutik 
memperkenalkan kepala sekolah 
kepada ibu-ibu, selanjutnya 
pertanyaan-pertanyaan ditujukan 
kepada kepala sekolah.

“Sekolah kita sampai sore, 
karena kurikulum Sekolah Al Falah 
menghendaki seperti itu,  dengan visi 
mewujudkan siswa yang berakhlak 
mulia diperlukan mata pelajaran dan 
program yang dapat mengantarkan 
tercapainya harapan tersebut. 
Misalnya untuk membentuk siswa 
yang tekun beribadah, tentunya 
kita perlu program pembiasaan 
salat jamaah, perlu jam belajar yang 
memadai untuk memahami Al Quran 
atau  akidah akhlak. Sehingga, pulang 

sore itu sesuai desain kurikulum yang 
ada.”

“Ustadz, sebenarnya kurikulum 
sekolah Al Falah ini mengacu kemana, 
pelajaran dan kegiatannya kok berbeda 
dengan sekolah lain?” tanya seorang ibu 
lainnya. “Di sini lebih banyak pelajaran 
dan programnya,” tambahnya. 

“Kurikulum Sekolah Al Falah 
mengacu pada Kemendiknas,” jawab 
kepala sekolah. “Namun, ada suplemen 
atau tambahan yang mengadopsi dan 
mengadaptasi dari kurikulum lainnya, 
baik nasional maupun internasional. 
Seperti matematika, bahasa Inggris, 
teknologi dasar, sains, di beberapa 
kompetensinya ada tambahan muatan 
dari kurikulum internasional,” sambung 
kepala sekolah lagi.   

“Lalu, apakah kurikulum itu 
termasuk pelajaran yang diberikan 
kepada siswa?” sahut Bu Dedi yang ikut 
aktif dalam diskusi itu. “Ya, termasuk, 
Bu,” jawab kepala sekolah kepada Bu 
Dedi yang baru pertama mendaftarkan 
putranya ke Sekolah Al Falah.   

 “Melihat Undang-undang 
Sisdiknas, kurikulum diartikan sebagai 
seperangkat rencana dan pengaturan 
mengenai tujuan, isi, dan bahan 
pelajaran serta cara yang digunakan 
sebagai pedoman penyelenggaraan 
kegiatan pembelajaran untuk 
mencapai tujuan pendidikan tertentu,” 
jelas kepala sekolah sambil sedikit 
membaca buku kecil warna biru yang 
bertuliskan Undang-undang Sisdiknas. 
“Selain pengertian tersebut, banyak 
yang memaknai kurikulum secara 
luas, misalnya kurikulum diartikan 
semua kegiatan atau program yang 
dirancang sekolah untuk siswa sebagai 
upaya tercapainya tujuan pendidikan,” 
sambung kepala sekolah lagi.

“Lalu, mengapa Al Falah 
pulangnya sampai pukul 4 sore? Kan 
mengacu ke Diknas?” tanya Bu Dedi 
bersemangat.

 “Seperti yang saya jelaskan 
tadi Bu, sebagai upaya tercapainya 
tujuan pendidikan sekolah yang ingin 
mewujudkan generasi yang berakhlak 
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Fokus
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mulia dan berprestasi, tidak cukup 
dengan hanya mengandal kurikulum 
Diknas yang standar itu. Kurikulum 
tersebut dirancang untuk seluruh 
Indonesia mulai sabang sampai 
merauke, kurikulum itu standar 
minimal. Karena sekolah Al Falah ingin 
hasilnya lebih baik, terutama di bidang 
akhlak, maka di sini ada tambahan 
program atau kegiatan,” jelas kepala 
sekolah.

“Sekarang loh, banyak sekolah 
yang niru, ikut-ikut pulang sore!” 
sahut Bu Astutik. “Oh ya, senyampang 
ketemu kepala sekolah, Ustadz, anak 
saya sekarang kelas VIII SMP. Saat kelas 
VII yang lalu saya menerima rapornya. 
Di dalam rapor ada tiga nilai yaitu 
kognisi, afeksi dan skill.  Apa bedanya 
di antara ketiga nilai tersebut?”

“Begini Bu, nilai kognitif adalah 
hasil belajar siswa yang terkait 
dengan seberapa pengetahuan 
yang telah diperoleh siswa, nilai 
diperoleh dari ulangan harian atau 
tugas yang sifatnya pemahaman 
terhadap konsep-konsep, fakta-fakta 
atau kaidah yang telah dipelajari 
pada mata pelajaran atau tema 
tertentu. Sedangkan  skill adalah 
hasil belajar  siswa berupa kecakapan 

atau keterampilan, misalnya dalam 
bahasa Indonesia skill dalam membuat 
laporan atau berpidato, dalam 
matematika atau  sains terdapat 
kemampuan memecahkan masalah, 
memprediksi, membuat hipotesis atau 
menyimpulkan,” jelas kepala sekolah.

“Apakah pelajaran lain, seperti 
IPS, Seni Budaya atau lainnya ada 
kecakapan seperti itu?” Sela Bu Astutik. 
“Tentu, hampir semua pelajaran dapat 
dilatihkan skill tersebut, namun skill 
mana yang dilatihkan disesuaikan 
dengan karakter dan kompetensi  yang 
diajarkan,” jawab kepala sekolah lagi.

“Terus Ustadz, afeksi itu nilai apa?”
“Afeksi adalah hasil belajar siswa 

berupa sikap, misalnya dalam satu 
kompetensi, anak ibu mendapat nilai 
dalam kemampuan membuat laporan, 
nilai kognitifnya 8, skill 7, dan sikapnya 
B. Nilai Sikap atau afeksi dalam 
kemampuan membuat laporan, yang 
diukur misalnya ketelitian, kejujuran, 
atau ketepatan pengumpulan laporan. 
Nah, nilai ananda untuk afeksinya 
kategori baik atau B.” 

 “Loh, Ustadz, kenapa yang kognitif 
dan skill itu berupa angka, sedangkan 
afeksi berupa huruf?”

“Untuk afeksi, lazimya atau 

prosedurnya dengan kategori seperti 
itu, sulit kita mengangkakan sikap 
atau perilaku seseorang, walaupun 
proses pengukurannya diperoleh 
dari skor atau skala likert,” tambah 
kepala sekolah. 

Setelah mendapat penjelasan 
yang cukup, bapak dan ibu calon 
orang tua/wali murid tersebut 
meminta ijin untuk melakukan 
pembelian formulir dan menyudahi 
diskusi tentang sekolah dan 
kurikulum tadi. 

Pertanyaan-pertanyaan orang 
tua tersebut baik sekali dan memang 
seharusnya begitu.  Sebab, orang tua 
perlu mengetahui kurikulum yang 
diterapkan di sekolah  walaupun 
secara umum saja seperti halnya 
yang ditanyakan beberapa orang 
tua/wali murid tadi. Dengan sering 
berkomunikasi dan berdiskusi 
seperti itu sekolah akan memeroleh 
masukan serta harapan dari orang 
tua. Masukan itu sangat bermanfaat 
untuk pengembangan kurikulum 
sekolah. Sementara orang tua akan 
banyak memperoleh informasi 
tentang sekolah, khususnya tentang 
perkembangan program sekolah dan 
hasil belajar putra-putrinya. 
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Urgensi Pemahaman 
Kurikulum oleh Orang Tua
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Ruang KS

Ketika proses pendidikan 
berlangsung, pihak-pihak yang 
terlihat di dalamnya tidak bisa 
lepas dari diskusi mengenai 

kurikulum. Penyelenggara pendidikan 
(sekolah), pendidik (guru), peserta didik 
(siswa), wali siswa, dan masyarakat 
sangat membutuhkan kurikulum tidak 
hanya untuk mengetahui bagaimana 
proses pendidikan berlangsung, tetapi 
juga mengukur target maupun tujuan 
yang hendak dicapai.

Hal itu bisa dipahami mengingat 
kurikulum merupakan seperangkat 
rencana dan pengaturan mengenai 
tujuan, isi dan bahan pelajaran, 
serta cara yang digunakan sebagai 
pedoman penyelenggaraan kegiatan 
pembelajaran untuk mencapai tujuan 
pendidikan tertentu. Kurikulum berupa 
program pendidikan serta perangkat 
mata pelajaran yang diberikan oleh 
suatu lembaga penyelenggara 
pendidikan yang di dalamnya 
mencakup rancangan pelajaran 
yang akan diberikan kepada peserta 
didik dalam satu periode jenjang 
pendidikan. 

Dengan kata lain, kurikulum 
menjamin pendidikan berlangsung 
menuju arah dan tujuan yang 
dimaksudkan dalam kegiatan 
pembelajaran secara menyeluruh. 

Untuk kepala sekolah, kurikulum 
berfungsi sebagai pedoman dalam 
mengadakan fungsi supervisi, 
yaitu memperbaiki situasi belajar, 
menciptakan situasi untuk menunjang 
siuasi belajar anak ke arah yang lebih 
baik, serta memberikan bantuan 
kepada guru agar dapat memperbaiki 
situasi mengajar, pedoman untuk 
mengembangkan kurikulum di masa 
mendatang, serta pedoman untuk 
mengadakan evaluasi atas kemajuan 
belajar-mengajar. 

Bagi guru, kurikulum berfungsi 
sebagai pedoman kerja dalam 
menyusun dan mengorganisasi 
pengalaman belajar anak didik serta 
mengadakan evaluasi terhadap 
perkembangan anak didik dalam 
rangka menyerap sejumlah 
pengalaman yang diberikan. 

Untuk siswa, kurikulum berfungsi 
sebagai pedoman belajar. Melalui 
kurikulum siswa akan memahami apa 
yang harus dicapai, isi atau bahan 
pelajaran apa yang harus dikuasai, 
serta pengalaman belajar apa yang 
harus dilakukan untuk mencapai 
tujuan. 

Kurikulum merupakan suatu 
persiapan untuk anak didik. Pendidikan 
wajib diorientasikan pada kepentingan 
peserta didik dengan penekanan 
perlunya mereka bekal pengetahuan 
dan keterampilan untuk hidup pada 
zamannya kelak. Hal ini sejalan dengan 
sabda Nabi Muhammad SAW, ‘’Didiklah 
anak-anakmu karena mereka diciptakan 
untuk menghadapi zaman yang sama 
sekali lain dari zamanmu kini’’ (H.R. Ali 
Bin Abi Thalib). 

Oleh karena itu, sebagai alat 
mencapai tujuan pendidikan, 
kurikulum diharapkan mampu 
menawarkan program-program 
kepada peserta didik sebagai bekal 
hidup di zamannya yang tentu 
berbeda latar belakang sosio-historis 
dan kultural dengan zaman orang 
tuanya. 

Kurikulum suatu sekolah juga 
berfungsi untuk masyarakat, termasuk 
pihak-pihak pemakai lulusan sekolah 
yang bersangkutan. Mengetahui 
kurikulum suatu sekolah, masyarakat 
–sebagai pemakai lulusan— dapat 
melaksanakan sekurang-kurangnya 
dua hal: (1) memberikan kontribusi 
dalam memperlancar pelaksanaan 

program pendidikan yang 
membutuhkan kerja sama dengan 
pihak orang tua dan masyarakat dan 
(2) ikut memberikan kritik dan saran 
konstruktif demi penyempurnaan 
program pendidikan di sekolah 
agar lebih serasi dengan kebutuhan 
masyarakat dan lapangan kerja. 

Kurikulum pada tingkat sekolah 
yang lebih rendah  juga sangat 
berkaitan dengan pengembangan 
kurikulum pada jenjang pendidikan 
selanjutnya. Pengelola SMA, misalnya, 
juga akan  mengacu pada rumusan 
kurikulum SMP.  

Usaha Bersama 
Pendidikan merupakan usaha 

bersama. Tidak mungkin tujuan 
pendidikan berhasil secara optimal jika 
semuanya dibebankan kepada sekolah 
dan guru. 

Dalam kaitan inilah orang tua 
perlu memahami tujuan serta proses 
pembelajaran yang dilaksanakan oleh 
sekolah, sehingga bagi orang tua 
kurikulum berfungsi sebagai pedoman 
untuk memberikan bantuan, baik 
untuk penyelenggaraan program 
sekolah maupun membantu putra-
putrinya belajar di rumah sesuai 
program sekolah. 

Melalui kurikulum, orang tua bisa 
mengetahui tujuan yang harus dicapai 
serta ruang lingkup materi pelajaran. 
Kurikulum juga berfungsi sebagai 
acuan orang tua untuk berpartisipasi 
membantu usaha sekolah memajukan 
pendidikan putra-putrinya. Bantuan 
dimaksud bisa berupa konsultasi 
langsung dengan sekolah atau 
guru mengenai berbagai masalah 
menyangkut anak–anak mereka. 
Sedangkan bantuan berupa materi 
dari orang tua bisa melalui komite 
sekolah. 

Oleh: Ana Christanti, M.Pd.
Kepala SMP  Al Falah Deltasari, Sidoarjo
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Ruang KS
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Dengan membaca dan 
memahami kurikulum sekolah, orang 
tua diharapkan tahu dan memahami 
pengalaman belajar yang diperlukan 
anak-anaknya. Bisa dibayangkan 
betapa penting partisipasi orang 
tua ini dalam menyukseskan 
proses belajar-mengajar di sekolah. 
Bagaimana pun, sekolah dan orang 
tua memiliki amanah yang begitu 
berat terhadap masa depan generasi 
penerus ini. 

”Dan Hendaklah takut kepada 
Allah orang-orang yang seandainya 
meninggalkan di belakang mereka 
anak-anak yang lemah, yang mereka 
khawatir terhadap (kesejahteraan) 
mereka. Oleh sebab itu, hendaklah 
mereka bertakwa kepada Allah dan 
hendaklah mereka mengucapkan 
perkataan yang benar.’’ (Q.S. Annisa: 9)

 Dari ayat tersebut bisa dipahami 
hendaknya kita menyiapkan anak-
anak kita agar mereka menjadi anak-
anak yang kuat, baik secara aqidah 
akhlak maupun secara keilmuan, 
kesehatan, dan materi. Oleh karena 
itu, orang tua harus benar-benar 
selektif dalam memilih tempat 
pendidikan yang bisa membantu 
mengantarkan putra-putrinya 
menjadi generasi Islam yang kuat. 

Di sini perlunya orang tua 
mengetahui serta memahami 
kurikulum sebuah sekolah 

sebelum memilihnya menjadi ‘’kawah 
candradimuka’’ menggembleng buah 
hatinya. Muatan yang akan diberikan 
sekolah kepada anak seharusnya 
menjadi salah satu esensi atau pokok 
pertimbangan memilih sebuah sekolah. 

Namun, jika telah menentukan 
pilihan atas lembaga pendidikan yang 
dinilai paling tepat untuk buah hatinya, 
orang tua diharapkan bisa bekerja sama 
dengan sekolah  dalam mendidik anak-
anaknya. 

Sekali lagi, pendidikan merupakan 
ikhtiar dan usaha bersama. Sikap anak 
terhadap sekolah bersangkutan sangat 
dipengaruhi oleh sikap orang tua 
terhadap sekolah itu, sehingga sangat 
dibutuhkan kepercayaan orang tua 
terhadap sekolah yang mengisi –bukan 
menggantikan— tugas-tugas orang 
tua selama anak ada di ruangan dan 
lingkungan sekolah. 

Dengan demikian, seharusnya 
orang tua mencermati sekolah anaknya 
dengan memerhatikan pengalaman-
pengalamannya dan menghargai segala 
usahanya, bekerja sama dengan guru 
untuk mengatasi kesulitan belajar 
anak, serta bersama anak-anaknya 
menyiapkan jenjang pendidikan yang 
hendak dituju, serta mendampinginya 
selama menjalani  proses belajar di 
lembaga pendidikan.

Menurut Patricia Clark Brown 
dalam Involving Parents in the Education 

of Their Children, beberapa peneliti 
mencatat keterlibatan orang tua 
dalam pendidikan anak di sekolah 
berpengaruh positif untuk membantu 
anak dalam menumbuhkan rasa 
percaya diri dan penghargaan pada 
diri sendiri, meningkatkan capaian 
prestasi akademik, meningkatkan 
hubungan orang tua-anak, membantu 
orang tua bersikap positif terhadap 
sekolah, serta menjadikan orang tua 
memiliki pemahaman yang lebih 
baik terhadap proses pembelajaran 
di sekolah (www.kidsource.com/
kidsource/content2/involving_parents.
html)

Orang tua telah menyerahkan 
putra-putrinya kepada sekolah agar 
diajarkan ilmu pengetahuan, dididik 
menjadi orang yang bermanfaat 
untuk dirinya, orang tua, keluarga, 
masyarakat, bangsa, dan agama. 
Namun, itu bukan berarti tanggung 
jawab atas kesuksesan anak 
diserahkan secara total ke sekolah 
atau pendidik. 

Hanya dengan kerja sama 
berdasarkan fungsi masing-masing 
yang melibatkan orang tua, sekolah, 
dan guru, maka ikhtiar memberikan 
bekal terbaik kepada anak-anak untuk 
hidup di zamannya bisa dicapai. 
Oleh karena itu,  pemahaman orang 
tua terhadap kurikulum memang 
diperlukan. 
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Kiprah KB-TK

Bermain Air, Yuk!
Suasana halaman KB-TK Al Falah 

tampak ramai dengan anak-anak 
yang hilir mudik membawa 
perlengkapan berenag seperti 

ban dan pelampung. Tepat pukul 07.30 
WIB anak-anak kelompok putri berbaris 
dengan rapi, tiap-tiap guru mengabsen 
kelasnya masing-masing.  Rombongan 
pertama yang terdiri dari kelompok putri  
berangkat, dengan menaiki 6 mobil 
antar jemput yang telah disiapkan. 
Sementara kelompok putri berangkat, 
kelompok putra menunggu di sekolah 
bersama ustdzah masing-masing. 

Sesampai di lokasi anak-anak pun 
mulai berganti baju olah raga dengan 
baju renang yang telah disiapkan. 
Celoteh riang anak-anak suara kecipak 
air tampak menghiasi suasana pagi 
hari itu di kolam renang salah satu 
pusat perbelanjaan di Surabaya 
Selatan. Tampak riang anak-anak  
mencoba belajar berenang dengan 
gaya mereka masing-masing. 

Kegiatan berenang bersama 
yang dilaksanakan di sebuah pusat 
perbelanjaan  yang terletak di kawasan 
Margorejo Indah. Penuh antusias 
bocah-bocah cilik itu memamerkan 
baju renangnya pada teman 
sebayanya. “Baju renangku ada gambar 
princess-nya lho” kata di antara mereka 
sambil menunjukkan baju renangnya. 

“Baju renangku juga bagus, baju 
renangku warna ungu,” katanya lagi. 

Tentu saja hal ini membuat 
kelompok putra tak sabar. “Kenapa 
nggak renang bareng-bareng aja 
Ustadzah, biar bisa lama mainnya” 
tanya Bilal Alfarisi Marpaung, saat 
melihat kelompok putri berangkat 
terlebih dahulu. “Sabar Nak, temanmu 
kelompok putri kan malu kalau 
nggak pakai kerudung,“ jawab Usth. 
Nunik Fitriah, S.E., guru kelompok B3 
memberi penjelasan. 

Sampai di kolam renang, tak 
semua siswa berani bermain air. 
Dwi Pramudya Rasya, misalnya, 
siswa kelompok Rahman itu 
tampak ketakutan saat diajak guru 
pembimbingnya bermain air. Ia tampak 
bergelayut erat dalam gendongan 
ustadzahnya. “Takut ustadzah…, nggak 
mau di sini,” katanya sambil menangis. 
“Nggak apa-apa Nak…, ada ustadzah 
lho… nggak akan tenggelam kok,” kata 
Usth. Asih Dwiyanti, S.Pd. meyakinkan 
Rasya. Perlahan-lahan Rasya diajak 
untuk menepuk-nepukkan tangannya 
ke air, lalu dengan bergandengan 
tangan Rasya diajak berjalan 
mengelilingi kolam renang. Melalui 
terapi itu, Rasya tampak lebih tenang 
dan tidak lagi menunjukkan ekspresi 
cemas dan takut saat berada di air. 

Pemandangan berbeda tampak di 
kelompok B, karena telah melakukan 
kegiatan ini berkali-kali dan memiliki 
usia yang lebih matang, mereka lebih 
berani untuk mencoba berbagai 
fasilitas permainan air yang ada, seperti 
terowongan peluncur, bak tumpah, 
dan tali temali air. Awaliasal Ari Ramadi, 
misalnya. Siswa kelompok B2 itu tampak 
begitu menikmati permaianan yang 
ada. “Aku suka berenang, jadi aku nggak 
takut kalau main air seperti ini, malah 
seneng,” akunya sambil tersenyum. 

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

Kami berharap, dengan kegiatan 
ini anak-anak lebih berani dan tidak 
takut saat berada di air, mengingat dari 
eksplorasi air ini anak dapat melatih 
motorik kasar mereka,” kata Dra. Kamini, 
Waka kesiswaan saat ditanya tentang 
tujuan kegiatan berenang bersama ini. 
(Fz)
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Suasana di halaman KB-TK Al 
Falah pagi itu tampak berbeda. 
Tampak barisan kandang kucing 
tertata rapi, tak kurang dari 10 

ekor kucing Persia berdiam di kandang 
masing-masing. Sementara 150 siswa 
tampak asyik mengamati gerak-gerik 
kucing-kucing tersebut.

Mengambil tema “Kucing 
kesayanganku”, hari itu siswa-siswa 
yang memiliki kucing peliharaan di 
rumah diminta untuk membawanya ke 
sekolah. Sementara yang tidak punya 
kucing, diperbolehkan membawa 
boneka kucing atau gambar kucing. 

Kegiatan diawali dengan 
pembacaan ayat suci Al Quran 
yang dibacakan oleh Usth. Aslihatul 
Hayati, S.Ag., dilanjutkan dengan 
mendengarkan penjelasan dari 
narasumber, drh. Liang Kaspe, salah 
seorang dokter hewan yang bertugas 
di Rumah Sakit Hewan Surabaya, 
Jln. Setail. Dalam pemaparannya, 
drh. Lia, panggilan akrab Liang 
Kaspe, menjelaskan pada anak-anak 
bagaimana merawat kucing dengan 
baik, di antaranya memberi makan, 
minum, menjaga kebersihan bulunya. 

Kucing pun Disayangi

Kiprah KB-TK

“Sama seperti manusia, kucing juga 
makan 3 kali sehari, dia juga perlu 
minum vitamin supaya tetap sehat,” 
kata drh. Lia. “Bulunya juga harus rajin 
dibersihkan dengan sampo supaya 
tidak ada kutunya,” lanjutnya. 

Selanjutnya, Nunik Fitriyah, 
S.E., guru TK B1, menjelaskan pada 
anak-anak sikap yang baik terhadap 
makhluk Allah yaitu kucing. “Ada 
sahabat Rasulullah SAW yang bergelar 
Abu Hurairah, yang artinya bapaknya 
kucing, karena beliau memiliki banyak 
kucing,” papar Usth. Nunik di hadapan 
para siswa. “Oleh karena itu, jangan 
kita menyakiti kucing yang ada di 
sekitar kita dengan melemparnya atau 
menyiram air, kalau ada kucing yang 
lewat di depan kita,” sambung Usth. 
Nunik saat menerangkan perilaku 
manusia  terhadap kucing yang 
banyak ditemui di sekitar kita. 

Sesudah mendengarkan paparan 
dari ustadzah Nunik Fitriyah, siswa 
yang membawa kucing diberi 
kesempatan untuk presentasi di 
hadapan teman-temannya. Bima 
Anugrah Putera siswa B3, tampil di 
panggung yang sudah disiapkan 

sambil membawa kucing Persia coklat 
susu . “Kucingku namanya Micheal, 
minum susu juga loh, supaya sehat,” 
katanya sambil menunjukkan kucing 
yang dibawanya dari rumah. “Kalau 
kucingku ini namanya Prince, minum 
vitamin juga, minum susu juga,” kata 
Richello Ristyant Akbar, tak mau 
kalah sambil mengelus kucing yang 
dibawanya. 

Bagi yang tidak membawa kucing, 
siswa tetap tampil di panggung sambil 
membawa boneka kucing. “Aku ndak 
punya kucing, soalnya aku alergi bulu 
kucing,” kata Jasmine  Nadia Safi raa 
saat ditanya alasannya kenapa tidak 
membawa kucing ke sekolah. 

“Harapan kami, anak-anak bisa lebih 
sayang pada hewan yang ada disekitar 
mereka, karena tak sedikit orang 
yang menyakiti binatang, terutama 
kucing. Ada yang melempar, menyiram 
dengan air, dan sebagainya. Walaupun 
anak-anak tidak suka dengan kucing, 
setidaknya mereka tidak menyakitinya,” 
kata Usth. Dra. Kamini. Di akhir acara, 
kucing yang mendapat penilaian 
sebagai kucing tersehat mendapat 
hadiah berupa makanan kucing. (Fz)
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Dipandu oleh ustadzah Warti, 
S.Pd. dan usth. Sri Suharti, 
S.Pd., 135 siswa TK Al Falah 
tampak bersemangat 

menyanyikan lagu Kebunku. Sementara 
di hadapan mereka telah tersedia 
pot-pot kecil yang tertata rapi dengan 
ditempeli nama tiap-tiap anak, kegiatan 
tersebut merupakan rangkaian Special 
Day dengan tema tanaman. 

Pembacaan ayat suci Al Quran 
surat An Nahl ayat 11 oleh Ratu 
Alyaprita Subekti dan diterjemahkan 
oleh Ghatsa Tsuroya Haniyya, ayat 
tersebut yang menerangkan proses 
pertumbuhan tanaman dari biji 
menjadi batang dan seterusnya. 

Menanamkan Kepedulian 
terhadap Lingkungan

Usai pembacaan ayat suci Al Qur-
an, anak-anak menyaksikan tampilan 
Fadly Naufal Novanto, Nadien Misyal 
Bilbeid dan Jasmine Nadia Safira yang 
memainkan operet tentang proses 
pertumbuhan tanaman. Dalam operet 
ini diceritakan proses dari biji, daun, 
lalu menjadi bunga kuncup sampai 
menjadi bunga yang mekar. Tanaman 
itu tumbuh dengan subur karena rajin 
disiram dan diberi pupuk. “Aku jadi 
tanamannya, sembunyi di pot raksasa, 
tapi nanti akhirnya aku jadi bunga 
yang cantik,” kata Jasmine Nadia Safira 
siswa TK B2 yang berperan sebagai 
tanaman.

Anak-anak tampak antusias 
menyaksikan operet tersebut, mereka 
tampak tak sabar ingin melihat 
siapa yang bersembunyi di dalam 
pot rakasasa yang telah disiapkan. 
“O…, ternyata Yasmin ya, yang jadi 
tanamannya,“ kata Elvina Zasqya Fatin, 
setelah tahu bahwa Jasmin temannya 
yang berperan sebagai tumbuhan 
yang bersembunyi di pot itu. 

Kegiatan berikutnya adalah 
menanam biji-bijian pada pot-pot 
kecil yang telah disiapkan. Masing-
masing pot bertuliskan nama tiap-
tiap siswa. Berbagai biji tanaman 
telah disiapkan seperti biji sawi, cabe, 
dan bayam. “Nanti tiap-tiap siswa 
akan bertugas menyiram tanaman 
mereka masing-masing sampai 
tumbuh dan mengeluarkan daun,” 
kata ustadzah Arie Sukma Soesandari, 
S.E., koordinator kegiatan Special Day 
tema tanaman yang dilaksanakan 
hari itu.

Selain menyiram biji-bijian yang 
telah ditanam, anak-anak juga diberi 
tanggung jawab untuk merawat dan 
menjaga tanaman yang mereka bawa 
dari rumah. “Anak perlu dikenalkan 
tanggung jawab sejak dini, dan 
merawat tanaman ini merupakan 
cara untuk menanamkan kepedulian 
terhadap lingkungan sejak dini 
sekaligus melatih tanggung jawab 
dengan cara yang menyenangkan,” 
kata usth. Siti Fauziah, S.Pd. (Fz) 

“Lihat kebunku… 
penuh dengan bunga, 

ada yang putih dan ada 
yang merah, setiap hari 
kusiram semua, mawar 

melati, semuanya indah” 



10    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 KB-TK

10    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

Menyambut tahun baru 
bisa dilakukan dengan 
banyak hal yang berguna, 
seperti yang di KB-TK Al 

Falah Surabaya. Dalam menyambut 
tahun baru 1 Muharam 1434 H., mereka 
menggelar kegiatan jelang Muharam 
dengan mengambil tema Ayo Menjadi 
Lebih Baik dengan menggunakan 
dresscode hitam dan putih, sebagai 
perlambang perilaku baik dan buruk. 
Kegiatan tersebut dilaksanakan di 
halaman sekolah pada hari Rabu, 14 
November 2012. 

Melibatkan 170 siswa dengan 
didampingi 17 orang guru, kegiatan 
dimulai dengan operet dengan judul  
Ayo Jadi Lebih Baik yang dimainkan 
oleh 8 anak wakil siswa kelompok 
A dan kelompok B. Operet tersebut 
menggambarkan karakter buruk harus 
dijauhi, dan karakter  baik yang harus 
dilakukan. Dalam operet tersebut 
digambarkan beberapa perilaku 
buruk seperti malas belajar, suka 

berebut dengan teman. Dua karakter 
tersebut dimainkan dengan baik oleh  
M. Ardavan Muslim dan Muhammad 
Izzan yang memakai baju berwarna 
hitam, dan dua kareakter baik sebagai 
perilaku yang harus dilakukan yaitu 
rajin belajar dan sayang teman yang 
diperankan oleh Qoffan dan Abiyyu. 
“Aku mau jadi anak yang baik, biar 
disayang Allah,” komentar M. Ardavan 
saat selesai memerankan perannya 
dalam operet tersebut. 

Usai operet, anak-anak 
menerbangkan dengan balon 
berbagai karakter buruk yang harus 
ditinggalkan seperti pemarah, pelit, 
bohong, kotor, dan lainnya. Karakter-
karakter tersebut diterbangkan 
sebagai perlambang bahwa karakter-
karakter itu akan dihilangkan dan 
diganti dengan perilaku yang lebih 
baik. 

Usai menerbangkan sifat-sifat 
buruk tersebut, anak-anak berbaris 
rapi, berpasangan antara siswa TK A 

Melakukan yang Baik, 
Meninggalkan yang Buruk

dan TK B. Siswa kelompok A memakai 
baju putih dan siswa kelompok B 
menggunakan baju  hitam. Anak 
yang berbaju putih membawa tulisan 
yang menggambarkan karakter 
baik. Sementara yang berbaju hitam 
membawak tulisan karakter buruk. 
Pawai itu mengambil rute jalan Siak-
Kampar-Cisedane-Komering dan 
kembali ke Siak. 

Sepanjang perjalanan, anak-
anak beserta guru tak hentinya 
bersalawat, sebagai puji-pujian untuk 
Nabi Muhammad SAW yang telah 
melakukan kegiatan Hijrah (pindah) 
dari Mekkah dan Madinah yang 
menjadi dasar penentuan tahun Hijriah. 
“Harapan kami, anak tahu bahwa besok 
adalah tahun baru dalam kalender 
Hijriah,”  kata Dra. Kamini , Wakil Kepala 
KB-TK Al Falah saat ditanya tentang 
tujuan kegiatan tersebut. “Disamping 
itu, kami tanamkan pada mereka 
bahwa esok harus lebih baik daripada 
hari ini,” sambungnya. (Fz)
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Makin Trampil
dan Percaya Diri dalam Mengaji

Sebuah panggung mini berukuran 
5x2 meter tersedia di dalam 
ruangan masjid Ibnu Sina. 
Sementara di samping panggung 

berkumpul 45 siswa yang hari itu telah 
menyelesaikan belajar membaca Al 
Quran dengan buku Tilawati. Selain 
siswa, hadir pula para  orang tua murid 
yang hari itu putra-putrinya tampil 
dalam kegiatan munaqosah KB-TK Al 
Falah Surabaya. 

Acara diawali dengan pembacaan 
ayat suci Al Qur-an yang dibacakan 
oleh Khaira Azwa Putri Ranaji dan 
diterjemahkan oleh Amelia Solinaputri 
Azzalini. Setelah itu, secara bergiliran 
anak-anak dari mulai yang telah 
khatam jilid satu, dilanjutkan jilid 
dua, tiga dan empat bergiliran secara 
berkelompok tampil di hadapan para 
undangan yang telah hadir. 

Setiap selesai satu jilid, Usth. 
Aslihatul Hayati mempersilahkan orang 
tua untuk menguji kelancaran anak-
anak yang tampil. “Silahkan Bapak/Ibu, 
bisa menanyakan halaman mana yang 
akan dibaca oleh ananda,“ kata usth. 
Aslihatul Hayati di hadapan orang 
tua murid. Beberapa orang tua lalu 
membuka buku Tilawati yang telah 
diberikan, lalu mereka menanyakan 
bacaan halaman itu kepada siswa yang 
tampil di panggung.  

Gambaran di atas adalah suasana 
munaqosah yang dilaksanakan 
sebagai upaya apresiasi anak-anak 
yang telah mengkhatamkan buku 
Tilawati. Kegiatan ini rutin dilaksanakan 
setiap 3 bulan, sebagai upaya untuk 
menanamkan cita Al Quran sejak 
dini, mengingat usia kanak-kanak 
adalah masa emas. Banyak penelitian 
menyebutkan, masa emas adalah masa 
yang terbaik untuk mengenalkan 
pengetahuan pada anak. Namun, 
karena mengaji adalah hal yang masih 
abstrak bagi anak, maka KB-TK Al 
Falah mencoba mengemas berbagai 
kegiatan yang manarik minat anak agar 
segera mengkhatamkan buku  Tilawti 
masing-masing. 

Acara ini di kemas dengan model 
tampilan on the spot. Disediakan 
panggung sebagai tempat anak-anak 
tampil untuk membacakan buku 
mengajinya, setelah itu penonton 
yang hadir dipersilahkan untuk 
memilih halaman yang diinginkan 
secara dan anak membaca halaman 
yang ditunjuk. Hal ini dilakukan untuk 
memastikan bahwa mereka mamapu 
membaca semua halaman yang ada di 
buku tersebut dengan baik dan bukan 
hafalan. 

Dalam kegiatan tersebut, tidak 
hanya kemampuan anak dalam 
membaca Al Qur-an yang ditunjukkan, 
namun keberanian untuk tampil 
di hadapan umum juga terpupuk 
dengan baik, karena dalam kegiatan 
ini anak-anak memebaca secara 
Individu halaman demi halaman. Gaya 
tampilan anak pun berbeda-beda ada 
yang dengan lantang membacakan 
halamannya ada juga yang tampak 
malu-malu dalam membacakan 
halaman yang diminta oleh para 
undangan yang hadir

Setelah semua selesai 
membacakan jilidnya masing-
masing, anak-anak mendapat piagam 
penghargaan dan pin yang bertuliskan 
Alhamdulillah, Aku Lulus Tilawati. Tentu 
saja hal itu membuat para peserta 
Tilawati menjadi senang dan lebih 

bersemangat dalam menyelesaikan 
bukunya masing-masaing. “Aku mau 
segera lulus Jilid II, biar nanti dapat 
hadiah lagi,“ kata Umar Abdillah Rahman 
sambil tersenyum menunjukkan pin dan 
piagam pada mamanya yang juga hadir 
saat itu. 

Tak hanya anak yang merasa 
bangga dengan penapilan anak dalam 
kegaiatan munaqosah ini, orang tua juga 
mengapresiasi dengan baik kegiatan 
ini. Tampak antusiasme mereka dalam 
mengikuti  munaqosah ini. “Anak-anak 
sangat bersemangat kalau sudah 
terpilih tampil dalam kegiatan ini,“ kata 
Bu Sujarwati, oramg tua dari Nizzar 
Nadir Bakarisuk siswa A3. “Kegiatan ini 
sengaja kami adakan agar anak-anak 
lebih percaya diri dan tidak canggung 
mengaji di hadapan umum, sekaligus 
mengapresiasi mereka yang telah 
menyelesaiakan buku Tilawati,” kata 
Usth. Siti Fauziah, S.Pd., Kepala KB-TK Al 
Falah. “Karena, mengaji adalah hal yang 
abstrak bagi anak, maka dibutuhkan 
cara yang dapat memotivasi anak 
untuk dapat mengkhatamkan bukunya 
masing-masing, salah satunya melalui 
munaqosah ini,” sambungnya.  Kegiatan 
pun semakin terasa lengkap karena 
menghadirkan ustadz Hari Susandi, S.Ag. 
selaku penanggung jawab bidang Diklat 
dan Supervisi dari yayasan Nurul Falah 
selaku penyusun metode Tilawati. (Fz)
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Anak-anak Mengenal 
Manfaat Buah Pisang

Suasana berbedatampak di 
halamanKelompok Bermain Al 
Falah Surabaya yang terletak di 
jalan Siak No. 2. Tepat di tengah 

halaman terdapat pohon pisang yang 
berdiri dengan di hiasan aneka jenis 
pisang yang siap untuk dipetik.

Di samping pohon pisang terdapat 
tempat berjualan yang di desain 
semenarik mungkin. Dengan beratapkan 
daun pisang, di dalamnya terdapat aneka 
olahan makanan berbahan dasar pisang, 
seperti kolak pisang, pisang goreng, sale 
pisang, pisang kukus dan setup pisang. 

Memakai dresscode warna kuning 
dan topi bergambarkan pisang, 45 
siswa dengan di dampingi 6 orang 
pendamping, mengawali kegiatan 
puncak pembelajaran tematik 
dengan tema We Love Banana dengan 
mendengarkan story telling yang 
dibawakan dengan menarik oleh 
Usth. Asih Dwiyanti, S.Pd. Dalam cerita 
tersebut, diceritakan tentang manfaat 
dan vitamin yang ada pada buah pisang. 

Selesai mendengarkan cerita, 
anak-anak diajak memetik buah 
pisang yang telah disiapkan di pohon 
pisang. Aneka jenis pisang tersedia 
di sana, seperti pisang emas, pisang 
susu, pisang raja dan pisang kepok. 
Selesai memetik pisang, anak-anak 
diajak untuk mencicipi buah yang 
telah mereka petik. Berbagai komentar 
muncul saat anak-anak memakan buah 
ini, “Rasanya manis ya, ternyata”, kata 
Bagaskoro Levananda Pratama siswa 
KB yang menghabiskan pisang lebih 
dari satu. 

Setelah menikmati buah pisang 
yang telah dipetik,  dipandu oleh Siti 
Assuroiyah anak-anak diajak untuk 
membuat mainan tradisional berbahan 
dasar pelepah dan daun pisang seperti 
mainan perahu, alat musik dan kuda-
kudaan. Ekspresi riang tampak ketika 
mereka mampu membuat mainan 
buatan mereka sendiri. “Kapalku bagus 
lho, besar,” kata Zain Alam Yassar 
bangga.

Usai membuat maian berbahan 
dasar pelepah dan daun pisang, anak-
anak diajak untuk memasak setup 
pisang. Empat puluh lima siswa dibagi 
dalam 5 kelompok, masing-masing 
mendapat kesempatan memotong 
pisang yang telah disiapkan dan 
setelah itu dimasukkan kedalam air 
gula yang telah disiapkan. “Enak, manis 
rasanya, aku suka”, kata Wildan Rizki 
Nugraha saat ditanya rasanya ketika 
memakan setup pisang itu.

“Tak banyak anak yang mau 
makan buah pisang, maka dari 
kegiatan ini kami mengharap anak 
mau mengkonsumsi buah yang 
banyak mengandung vitamin C. 
Selain itu mereka juga bisa berkreasi 
membuat mainan dari bahan pelepah 
pisang,” kata Siti Fauziah, S.Pd, 
kepala KB Al Falah Surabaya. Di akhir 
kegaiatan, anak-anak diajak untuk 
menikmati aneka olahan pisang yang 
tersedia seperti kolak pisang dan 
pisang goreng. (Fz)
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Berkunjung ke Rumah Teman, 
Berlatih Sosialisasi

ada dalam Al Quran , sedangkan yang 
membacakan adalah siswa yang 
rumahnya ditempati tadarus ini. 

Setelah pembacaan surat 
pendek, orang tua dari anak yang 
dikunjungi memberikan sambutan 
yang menceritakan tentang keluarga 
mereka, seperti berapa jumlah saudara, 
apa kegiatan di rumah, dan hobinya. 
Usai sambutan, anak-anak mengaji 
bersama dengan menggunakan buku 
Tiwati yang telah disiapkan. “Seneng bisa 
ngaji di rumah Chiara, jadi ganti-ganti 
tempatnya,“ kata Arshiya Hanifah, siswa 
kelompok B3 saat ditanya kesannya 
dalam kegiatan tadarus ini. 

“Kegiatan yang rutin diadakan tiap 
6 bulan sekali ini memang diadakan 
dengan tujuan agar anak tahu adab 
bertamu dan melatih sosialisasi 
mereka di tempat baru, sekaligus 
mengenalkan mereka dengan anggota 
kelurga temannya,” kata Dra. Kamini 
ketika ditanya tentang tujuan kegiatan 
kunjungan ke rumah teman ini. Di akhir 
kegiatan, seusai tadarus, anak-anak 
bermain bersama. (Fz)

Menanamkan kecintaan pada 
Al Quran sejak dini dapat 
dilakukan dengan berbagai 
cara. Salah satunya melalui 

mengaji bersama yang dilakukan 
dalam kegiatan tadarus keliling yang 
dilaksanakan secara serempak di  rumah 
siswa perwakilan kelompok  KB dan  TK. 

Lokasi kegiatan dilaksanakan   di 5 
tempat yang berbeda. Dari kelompok 
KB dilaksanakan di 3 tempat, untuk 
Kelompok Malik (Pra-KB) dilaksanakan 
di rumah Al Rizziq Santoso yang 
berlokasi di Palm Spring, sementara 
kelompok Rahman di rumah Erina 
Aynal Farah. Tadarus keliling TK A 
dilaksanakan di rumah Aqila siswa  A3.  

Karena usia yang berkisar antara 
2-3 tahun, maka kegiatan mengaji 
bersama ini dikemas dalam kegiatan 
bermain. Anak-anak yang hadir di beri 
kesempatan untuk bermain bersama 

di rumah anak yang dikunjungi, 
beberapa anak tampak tak mau 
bergantian dengan temannya saat  
mencoba mainan yang disediakan. 
Usth. Siti Assuraoiyyah, S.Pd., salah 
seorang ustadzah pembimbing segera 
mengingatkan agar anak-anak mau 
bermain bergantian. “Ayo, siapa yang 
tadi ingat pesan ustadzah tentang 
adab bertamu, yaitu sopan dan mau 
bergantian dalam bermain?“ katanya 
mengingatkan.  

Sementara kelompok Taman 
Kanak-kanak mengemas kegiatan 
kunjungan ke rumah teman ini 
dalam kegiatan tadarus bersama. 
Kegiatan ini dibagi dalam 2 kelompok, 
yaitu kelompok A dilaksanakan di 
rumah Aqila Ghania dan kelompok B 
dilaksanakan di rumah Chiara Dewi 
Chatlina Tjipta Hartawan. 

Dikarenakan dikemas dalam 
kegiatan tadarus maka tujuan utama 
dari kegiatan ini adalah mengaji 
bersama di rumah teman yang di tuju. 
Kegaiatn diawali dengan pembacaan 
hafalan surat-surat pendek yang 
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Optimislah,
Unas Dapat Ditakhlukkan 

Seperti apa rasanya berjalan di 
atas api?” “Seru, Ustadzah. Aku 
mau lagi,” kata Aldo, siswa 6A. 
Padahal, dia adalah peserta 

laki-laki urutan akhir yang berani atau 
mencoba memberanikan diri mengikuti 
jejak teman-temannya. Tetapi, Aldo 
termasuk hebat karena masih ada 
belasan peserta perempuan yang belum 
juga berani berjalan di atas api. Kegiatan 
tersebut adalah salah satu rangkaian 
acara dalam Training Motivasi (TM) siswa 
kelas VI SD Al Falah Surabaya. Kali ini, 
TM bertempat di Pusat Pendidikan dan 
Latihan (Pusdiklat) Hidayatullah, Batu.

Dari beberapa kegiatan, berjalan 
di atas api memang termasuk hal 
baru bagi peserta TM. Jadi, melihat 
arang yang diatur dalam segi empat 
balok batu bata saja sudah membuat 
peserta penasaran. Belum lagi saat 
arang disiram minyak gas dan api 

dipantikkan. Api berkobar membara 
di sela dinginnya Kota Batu. Peserta 
laki-laki, yang sudah tahu ada acara 
ini, langsung mendekat bak pahlawan 
penyelamat. Lebih tepatnya, pasukan 
pemadam kebakaran. Sementara 
peserta perempuan, masih terlihat 
enggan dan lebih banyak yang 
bersembunyi di balik teman-teman 
perempuannya. Meski demikian, mata 
mereka tak lepas dari kobaran api.

Saat perjalanan di atas api 
dimulai, Ustadz Jantra diminta peserta 
untuk lebih dulu berjalan. Dengan 
santai tapi pasti, Ustadz Jantra pun 
berjalan dan berhasil melewati api 
tanpa cedera. Melihat yang demikian, 
peserta laki-laki jadi tertantang untuk 
ikut mencoba. Satu, dua, tiga, dan 
serangkaian peserta laki-laki pun 
akhirnya melewati api, dan tanpa 
cendera. Alhamdulillah. Mereka 

Kiprah SD

tersenyum puas dan gembira, 
termasuk Rian, siswa 6C yang saat 
berjalan di atas api harus dituntun 
Ustadz Jantra. Beberapa peserta 
perempuan jadi lebih berani. 
Dengan membaca basmalah, satu 
per satu dari mereka pun mulai 
berjalan. Peserta yang awalnya 
takut bahkan menangis, mulai 
membesarkan diri untuk menata 
hati bahwa semua akan berjalan 
baik-baik saja. 

Alhamdulillah, semua peserta 
berani berjalan di atas api, akhirnya. 
Semua hal di dunia ini masih 
berpeluang dan berkemungkinan 
untuk ditakhlukkan atas perkenaan 
Allah. Termasuk cita-cita untuk 
berhasil di Unas dan sukses dalam 
hidup. Selamat berjuang dan tetap 
semangat. Semoga Unas dapat 
ditakhlukkan.
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Belajar mengenal sejarah dan 
budaya bangsa terasa lebih 
menarik jika kita dapat melihat 
langsung benda-bendanya. Hal 

inilah yang diwujudkan oleh siswa-siswa 
SD Al Falah kelas IV. Pada hari Rabu, 28 
November 2012 mereka berkunjung ke 
Museum Mpu Tantular, Sidoarjo. Dengan 
dikawal oleh ustadz Thohir selaku guru 
IPS kelas IV yang juga wali kelas IVA. 
Anak-anak kelihatan menikmati wisata 
sejarah bersama-sama.

Dengan wajah ramah kedatangan 
mereka disambut oleh petugas 
museum. Diawali dengan cerita awal 
mula berdirinya Museum Negeri 
Mpu Tantular yang merupakan 
kelanjutan dari Stedelijh Historisch 
Museum Surabaya, yang didirikan 
oleh Godfried Hariowald Von Faber 
tahun 1933. Kemudian lokasi museum 
berpindah-pindah tempat sampai 
akhirnya sekarang menempati lokasi 
Jalan Raya Buduran, Kecamatan 
Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Sedang 
penamaan “Mpu Tantular” berasal 
dari nama seorang Pujangga Jawa 
Timur yang hidup dalam pertengahan 
abad XIV dari kerajaaan  Majapahit. 

Berwisata Sejarah
ke Museum Mpu Tantular

Yang terkenal dengan karyanya 
Kitab Arjuna Wiwaha dan Sutasoma. 
Di dalam Kitab Sutasoma inilah 
tercantum kata-kata Bhineka Tunggal 
Ika, yang sampai sekarang dipakai 
sebagai semboyan bangsa Indonesia.

Setelah mendapat penjelasan dari 
pihak museum, wisata sejarah pun 
dimulai. Siswa dibagi dalam beberapa 
kelompok. Ada beberapa orang 
pemandu yang siap mengantar dan 
menjawab pertanyaan seputar sejarah 

dan koleksi museum. Mereka berganti-
ganti memasuki ruangan yang sudah 
dikategorikan menjadi Zona Purbakala, 
Zona Peninggalan Hindu-Budha, 
Zona Zaman Islam, Zona Zaman 
Kolonial, Zona Teknologi Modern dan 
Peraga Iptek, Zona Koleksi Kesenian. 
Dari sekian banyak koleksi yang ada, 
ternyata mereka lebih tertarik di zona 
Peraga Iptek seperti gelombang radio, 
pencerminan, drum pipa, dan masih 
banyak lagi. 

Setelah berkeliling, memotret 
dan bertanya, siswa dipersilakan 
untuk mengisi Lembar Kerja yang 
sudah disiapkan. Ada juga yang 
memanfaatkan berdikusi tentang 
koleksi yang mereka lihat. Setelah 
makan siang, tak lupa mereka 
menyempatkan diri untuk salat 
Dhuhur berjamaah di musala museum. 
Tak lama kemudian mereka pulang 
dengan oleh-oleh pengalaman, 
ilmu, dan foto hasil jepretan mereka. 
“Sayang, aku gak sempat foto di pohon 
maja, padahal sedang berbuah loh!” 
kata salah seorang siswa. Terlihat 
ustadz Thohir, ustadz Maghfur, dan 
ustadzah Fitri selaku wali kelas puas 
dan lega telah mengantar mereka ke 
sana. (Tika, dituturkan oleh Idah)
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Sebagai upaya dari SD Al Falah 
untuk menegakkan kedisiplinan 
siswa, seperti halnya pada tahun-
tahun sebelumnya, sekolah 

mengadakan pengaderan petugas 
afeksi. Hal ini bertujuan untuk melatih 
siswa-siswi khususnya kader afeksi 
agar bisa lebih disiplin dalam segala 
hal, mulai dari kelengkapan seragam 
sekolah, kedatangan, perilaku, sikap 
pada saat makan dan minum, ketertiban 
saat di kelas maupun saat di masjid. 

saat itu pula acara pelatihan ini secara 
resmi dibuka. Acara pembukaan ini 
berlangsung hanya sekitar 20 menit, 
kemudian siswa istirahat sambil 
persiapan salat Maghrib dan makan 
malam.

Ketika adzan Maghrib tiba, seluruh 
peserta kader afeksi dan ustadz-
ustadzah pendamping langsung 
menuju masjid Al Falah untuk 
melaksanakan salat Maghrib secara 
berjamaah. Setelah salat Maghrib siswa 

ini menggunakan metode ceramah 
dengan menggunakan pengeras suara 
dan tayangan dengan LCD. Sesekali 
ust. Ashari memutar fi lm tentang 
pentingnya disiplin dan membangun 
motivasi siswa. 

Seusai materi yang diberikan 
ust. Ashari, kegiatan selanjutnya 
uji keimanan, keberanian, dan rasa 
percaya diri. Materi ini disampaikan 
oleh ust. Tohir, S.Pd. Beliau memberikan 
materi ini hanya beberapa menit 
lalu dilanjutkan dengan praktek di 
lapangan. Sekitar pukul 10 malam 
siswa disuruh satu persatu berjalan 
melewati Jalan Citarum, Jalan Porong, 
Darmokali terus kembali ke Al Falah. 
Selama perjalan itu ada 3 pos yang 
dilalui siswa. Pos pertama di jaga 
oleh usth. Mita dan usth. Maryam. Di 
pos ini siswa ditanya tentang tujuan 
mengikuti kegiatan afeksi serta 
motivasinya. Selanjutnya pos kedua 
dijaga oleh ust. Maghfur dan ust. Rizki 
sebagai pengarah agar siswa tidak 
tersesat jalannya. Pos ketiga dijaga 
oleh ust. Tohir. Di pos ketiga ini siswa 
diminta menandatangani Janji Aqidah 
yang berisi tentang janji-janji sebagai 
tim efeksi serta konsekuensi yang 
diterima jika melanggar janji tersebut.

Waktu menunjukkan pukul 
23.00, seluruh siswa sudah kembali 
ke sekolah lagi untuk istirahat. Sekitar 
pukul 03.00 siswa dibangunkan untuk 
persiapan salat malam, dzikir, dan doa 
hingga menjelang Subuh. Saat adzan 
Subuh suluruh siswa bergegas menuju 
masjid untuk salat Subuh berjamaah. 
Setelah itu siswa beristirahat sambil 
menunggu kegiatan selanjutnya yakni 
senam pagi. Setelah senam pagi, siswa 
diperbolehkan bersih diri. 

Sekitar pukul 06.30 pagi menu 
nasi soto ayam telah datang di sekolah. 
Seluruh peserta afeksi langsung 
menuju kantin untuk sarapan pagi. 
Acara terakhir setelah sarapan pagi 
yaitu latihan baris-berbaris oleh ust. 
Anwar. Acara ini berakhir sekitar pukul 
9 pagi. Selanjutnya siswa berkemas 
untuk pulang. Semoga benar-benar 
menjadi teladan. (riz)

Kader-kader Afeksi yang Andal

Kiprah SD
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Untuk kali ini pelatihan 
dilaksanakan pada Jumat - Sabtu , 28 - 
29 September 2012 yang bertempat di 
SD Al Falah Surabaya. Pada hari itu para 
siswa peserta pelatihan afeksi tetap 
masuk seperti biasa, namun mereka 
diperkenankan pulang sebelum salat 
Jumat. Hal ini dikarenakan mereka 
harus kembali lagi ke sekolah pada 
pukul 16.30 WIB untuk persiapan 
kegiatan pelatihan. 

Peserta pelatihan ini terdiri dari 
kelas IVA, B, C, dan VA, B, C. Jadi,  ada 6 
kelas,  tiap-tiap kelas dipilih 4 siswa, 
sehingga jumlah keseluruhan ada 24 
siswa. 

 Jumat, 28 September 2012 pukul 
16.30 satu persatu peserta afeksi mulai 
berdatangan. Semua perbekalan siswa 
disimpan di kelas-kelas yang ada di 
lantai I dan II.  Pukul 17.00 seluruh 
peserta dikumpulkan di lapangan 
sekolah untuk mendengar beberapa 
penjelasan dari kepala sekolah dan 

membaca Alquran secara berkelompok 
di ruangannya masing-masing dan 
dilanjutkan dengan makan malam. 
Selesai makan malam terdengar adzan 
Isya, siswa melanjutkan salat Isya 
berjamaah di masjid. 

Kegiatan selanjutnya yaitu 
pembekalan materi tentang afeksi/
sikap serta kedisiplinan. Kegiatan ini 
dimulai pukul 19.30 yang bertempat di 
ruang Auditorium SD Al Falah. Pemberi 
materi yang pertama yaitu ust. Drs. 
Anwar Rosyadi. Beliau memberikan 
arahan-arahan dan motivasi kepada 
siswa dengan menggunakan  lagu-
lagu penyemangat dan juga melalui 
cerita-cerita. 

Acara selanjutnya yakni materi 
tentang pemantapan akhlak, visi 
misi kader afeksi, serta kiat-kiat 
memberikan teladan kepada teman-
temannya. Pemberian materi ini 
disampaikan oleh ust. Juwito Ashari, 
M.A. Pemberian materi oleh ust. Ashari 
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Di desa Corbau kota Dosambih 
Tajkistan ada hal yang dapat 
menarik perhatian kita semua. 
Di sana ada sebuah madrasah 

yang hampir semua siswanya sudah 
hafal Al Quran 30 juz pada usia tidak 
lebih dari 9 tahun (asharilillah.blogspot.
com). Di daerah Gaza, Palestina juga 
demikian keadaannya. Lebih dekat 
lagi di Kudus, Jawa Tengah anak usia 
SD/MI juga sudah mampu menghafal 
Al Quran 30 Juz. Semua realita tersebut 
menunjukkan bahwa Al Quran adalah 
mukjizat terbesar dan Allah benar-benar 
akan menjaga Al Quran tersebut di 
dalam hati para penghafal Al Quran. 

Melihat hal itu mungkin muncul 
pertanyaan-pertanyaan dalam benak 
kita. Bagaimana metode pengajaran 
tahfi dznya? Apakah semua itu tidak 
menggannggu masa kecil anak-anak 
tersebut? Dan, mungkinkah anak-anak 
kita dan sekolah kita mampu berbuat 
seperti itu?.

Apabila kita melihat metode 
pengajaran tahfi dz dari semua 
madrasah tersebut maka kita tidak 
akan menemukan metode yang asing 
dan luar biasa. Ternyata metode yang 
digunakan sangat sederhana. Ada 4 

hal mendasar dari metode, yaitu (1) 
Mengoptimalkan usia dini pada anak-
anak yang penuh potensi, (2) Guru 
yang matang, mahir dan mencintai 
siswanya, (3) Metode pengajaran 
dengan pembiasaan dan pengulangan 
yang berhasil, (4) Dalam prosesnya 
tetap memberikan ruang pada anak 
untuk tetap dapat mengekpresikan 
dirinya. Anak-anak disela-sela proses 
pembelajaran juga ada kegiatan 
bermain sebagaimana anak seusianya. 

Ide-ide liberal yang menganggap 
bahwa menghafal Al Quran tidaklah 
penting sangatlah merusak generasi 
Islam dan mengendurkan cahaya 
Islam. Kenyataan menunjukkan 
kejayaan Islam di zaman Abasiyah 
diawali dengan kekuatan pendidikan 
dasarnya yang mewajibkan menghafal 
Al Quran pada usia SD.

SD Al Falah dalam hal ini 
berupaya setahap demi setahap 
mengaplikasikan program tahfi dz. 
Dan sebagai pondasi program tahfi dz 
tersebut dimulai dari tahfi dz juz ke-30 
atau juz amma. Konsep dasar program 
tahfi dz juz amma di SD Al Falah adalah 
pembiasaan dan muroja’ah. Konsep 
pembiasaan disini artinya setiap hari 

Pembiasaan Menghafal Al Quran

Kiprah SD

anak dibiasakan untuk menghafal satu 
hari satu baris dari buku Juz Amma SD 
Al Falah. Apabila setiap anak terbiasa 
menghafalkan satu hari satu baris 
maka insya-Allah anak tersebut akan 
mampu menghafal juz ke-30 dengan 
hafalan yang baik dan kuat selama 
306 hari atau tidak lebih dari setahun. 
Untuk detail rencana program tahfi dz 
hariannya bisa dilihat di buku metode 
pengajaran tahfi dz atau di buku saku 
catatan tahfi dz yang akan dibagi pada 
semester dua tahun ajaran 2012-2013 
ini. Sekarang yang menjadi tantangan 
buat sekolah dan orang tua adalah 
bagaimana memunculkan kebiasaan 
menghafal satu hari satu baris dalam 
diri anak.

Lima menit setelah doa awal 
pelajaran di pagi hari seluruh siswa 
membaca target hafalan juz amma hari 
itu dengan dipandu wali kelas masing-
masing. Selama 5 menit itu siswa 
membaca 5 - 10 kali secara bersama-
sama atau dengan bergantian. Yang 
menjadi kendala pada proses pertama 
ini adalah apabila ada siswa yang 
terlambat datang masuk kelas maka 
siswa tersebut akan ketinggalan 
satu proses sehingga menghambat 
ketercapaian target.

Di sela-sela waktu istirahat, 
sebelum dan sesudah salat Dhuhur 
siswa bisa mengulang hafalan pagi tadi 
secara mandiri. Untuk mempertajam 
hafalan satu baris pada hari tersebut 
ada program halaqah. Pada waktu 
program halaqah setiap siswa 
menyetor target hafalan hari tersebut. 

Program tahfi dz juz amma ini 
insya-Allah lebih berhasil apabila 
ada peran serta dari orang tua murid 
untuk ikut mendorong putra-putrinya 
menghafal juz amma satu hari satu 
baris. Hasil yang dapat kita petik dari 
program ini, selain anak-anak kita bisa 
hafal juz ke-30 adalah munculnya 
karakter gemar dan cinta pada Al 
Quran, memiliki kebiasaan positif sejak 
dini. Yang tidak kalah pentingnya, 
anak-anak akan memberikan mahkota 
di akhirat kelak berkat Al Quran yang 
sudah dihafalnya. (Ashari)
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Ada yang Baru di Tahun Baru

Kiprah SD

Tahun baru islam kali ini bagi 
anak-anak kelas V dan VI SD Al 
Falah Surabaya mempunyai 
cerita yang menarik. Mereka 

mengikuti Perkemahan Satu Muharram 
(Persamuh). Kegiatan dimulai 08.00 
WIB, namun peserta sudah ada yang 
datang pukul 06.30 WIB. Kedatangan 
peserta yang lebih pagi membuktikan 
antusiasme untuk mengikuti kegiatan 
persamuh ini sangat tinggi. Perlu 
diketahui bahwa peserta persamuh 
1434 H. terdiri atas 5 sekolah, yakni 
SD Al Falah sebagai tuan rumah dan 4 
sekolah undangan. Sekolah undangan 
yang hadir terdiri atas 4 regu dengan 
perincian SD Al Irsyad, SD Putra Wijaya 
IV, SD Sawunggaling VIII, dan SD Siti 
Masyitoh Mojokerto.

Kegiatan pertama yang dilakukan 
oleh peserta adalah apel pagi dan 
dilanjutkan dengan pendalaman materi 
kepramukaan. Semua peserta dibagi 
kedalam dua kelompok besar yaitu 
kelompok putra dan putri. Kelompok 
putra mendapatkan materi semapur dan 
kelompok putri mendapatkan materi 
kode morse. Rolling untuk kegiatan 
ini adalah 30 menit. Kegiatan yang 
kedua adalah melakukan game yang 
melatih kepemimpinan, kekompakan 
dan keterampilan motorik siswa. Game 
tersebut juga diharapkan mampu 
meningkatkan kepercayaan diri dan 
kemandirian siswa. 

Pembukaan resmi persamuh 
dilaksanakan oleh Ibu Esti mewakili 
Walikota Surabaya. Ibu Esti adalah Kepala 
Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Beliau 
menyampaikan bahwa ibu Risma tidak 
dapat menghadiri acara ini karena ada 
tamu dari Malaysia. Selanjutnya beliau 
berpesan kepada peserta persamuh 
untuk menjadi generasi yang mandiri, 
bermartabat, dan bertanggungjawab. 
Salah satu caranya yakni dengan 
penempaan kepemimpinan melewati 
perkemahan ini.

Kegiatan selanjutnya yaitu istirahat 
dan salat dhuhur berjamaah dilanjutkan 
dengan makan siang. Tepat pukul 13.30 
WIB seluruh peserta bersiap untuk 

melakukan penjelajahan. Namun, untuk 
memberi kesan yang berbeda, kata 
penjelajahan diganti dengan istilah 
hijrah. Tema hijrah pada kegiatan 
persamuh  yaitu berhijrah dari yang 
baik menjadi lebih baik lagi. Ada 3 pos 
hijrah dalam persamuh ini. Setiap pos 
diisi dengan pemecahan kode-kode 
yang bersandi pramuka, dikombinasikan 
dengan tema hijrahnya Nabi Muhammad 
ke Madinah. Pos terakhir terletak di 
makam menanggal, dengan tujuan 
bahwa peserta persamuh memahami 
tentang arti hidup sesungguhnya yang 
pada akhirnya akan berakhir ketika 
sudah meninggal. Kegiatan ini selesai 
pada pukul 16.00 WIB.

Kemudian kegiatan selanjutnya 
yaitu istirahat dan persiapan doa awal 
tahun. Tikar untuk salat sudah digelar 
oleh panitia dan peserta dengan tertib 
berbondong-bondong menuju lapangan 
utama untuk bersegera mengikuti doa 
awal tahun. Rangkaian doa awal tahun 
dilanjutkan dengan salat maghrib 
berjamaah, doa akhir tahun, serta salat 
Isya berjamaah.

Malam hari, kegiatan berakhir pukul 
22.30 WIB yang diisi dengan pentas seni 
(malam inagurasi) oleh seluruh peserta 
persamuh. Penampilan pada malam 
inagurasi cukup menarik dan beragam, 
mulai dari drama peristiwa hijrah, puisi, 
pembacaan salawat, bahkan sampai 
dengan hafalan surat Al Mukminun. 
Setelah itu kegiatan peserta persamuh 
adalah tidur malam. 

Pukul 03.00 WIB peserta bangun 
untuk melaksanakan salat tahajud secara 
berjamaah. Salat tahajud ini diimami oleh 
Ust. Choirul Anam dengan melaksanakan 
8 rakaat dan 3 rakaat salat witir. 
Tanpa meninggalkan tempat, peserta 
langsung melaksanakan salat subuh 
secara berjamaah, dilanjutkan dengan 
tausiyah oleh Ust. Jantra dengan tema 
makna peringatan  1 Muharram untuk 
membentuk jiwa mandiri. 

Menjelang terbit matahari, seluruh 
peserta persamuh yang sedang 
bersantai di tenda dikejutkan dengan 
kode peluit yang ditiupkan oleh panitia. 

Arti kode tersebut adalah peserta 
persamuh harus segera berkumpul di 
lapangan utama. Panitia menjelaskan 
bahwa ketua kelompok akan diajak 
oleh panitia untuk belanja ke pasar 
tradisional di belakang Cito dengan 
di dampingi oleh satu perwakilan 
kelompok. Tiap ketua dan satu 
perwakilan kelompok mendapatkan 
uang belanja dari panitia sebesar 
Rp. 25.000,00 sedangkan anggota 
kelompok yang lain berkompetisi dalam 
lomba pembongkaran tenda. 

Waktu menunjukkan pukul 07.00 
WIB. Ketua dan wakil kelompok selesai 
dari pasar tradisional, begitu juga 
lomba pembongkaran tenda pun sudah 
selesai. Sehingga, tiap-tiap kelompok 
sudah siap untuk melaksanakan 
kegiatan memasak secara mandiri. 
Dengan bekal kompor parafi n, wajan, 
dan juga alat-alat dapur yang lain, 
peserta persamuh memasak bahan-
bahan yang sudah dibeli tadi menjadi 
olahan yang lezat.

Setelah itu peserta persamuh 
akan ditantang oleh panitia untuk 
berkompetisi dalam lomba-lomba 
yang dipersiapkan oleh panitia. 
Tampak dari kejauhan bapak dan ibu 
wali peserta persamuh sudah datang 
untuk mengikuti kegiatan parenting. 
Kegiatan parenting ini diperuntukkan 
bagi para wali murid dan merupakan 
rangkaian program kegiatan yang 
dilaksanakan oleh panitia persamuh. 
Kegiatan parenting dipandu oleh tim 
ESQ Surabaya dengan peserta  yang 
berjumlah 150 orang. 

Akhirnya lomba sudah selesai 
dan parenting juga sudah selesai 
pada pukul 10.30. Ketika bapak dan 
ibu wali peserta persamuh keluar dari 
tempat parenting, peserta persamuh 
melakukan apel penutupan. Kegiatan 
apel dilakukan untuk pembagian tropi 
lomba dengan kategori juara I, II, dan 
III putra dan putri serta juara terbaik 
lomba pembongkaran tenda kategori 
putra dan putri. Persamuh diakhiri 
dengan pembacaan doa kafarotul 
majelis oleh ketua panitia. (Thohir)
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Ingin Jadi Dokter
“Menjadi Dokter.” itulah jawaban 

yang muncul saat ditanya cita citanya 
kelak. Alika, siswa kelahiran Surabaya, 25 
April 2009 ini, biasa dipanggil memang 
berkeinginan untuk menjadi seorang dokter 
yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan 
masyarakat. 

Untuk mengerjar keinginannnya, 
siswa yang gemar makanan bakso dan 
coklat ini percaya bahwa Al Falah adalah 
sekolah yang tepat untuk menimba ilmu. 
Bagi bocah imut ini, Al Falah adalah sekolah 
yang bagus sehingga mampu memberikan 
kepuasan baik bagi siswa maupaun 
orangtua.  Ustadz-ustadzahnya juga sabar 
dan telaten. “Kakak-kakakku juga sekolah di 
Al Falah,” tuturnya. 

“ Sekolah Al Falah banyak membantu 
dalam perkembangan akhlak putra-putri 
kami,  semoga Alika menjadi anak dengan 
pribadi yang baik dan berprestasi” harap 
sang ibu. 

Membaca adalah kegiatan yang menyenangkan. Sarana untuk membuka 
cakrawala dunia. Syarat ini menjadi pedoman bagi siapa saja yang ingin maju. 
Hanya dengan membaca, ratusan bahkan ribuan informasi bisa diketahui 
dengan mudah. Hanya duduk dengan sambil bolak balik halaman, ribuan 

informasi sudah terserap. Ilmu pun bertambah banyak. Dengan sering membaca, wawasan 
seseorang dengan sendirinya akan berkembang. 

Itulah aktivitas yang digemari siswa TK B  yang suka makanan spageti dan roti maryam 
ini. ”Di sekolah saya paling suka pelajaran membaca dan berhitung,” tukasnya. Contoh 
orang yang sukses karena hobi membaca sudah banyak buktinya seperti Ibnu Sina, Imam 
Syafii, Imam Ghazali dan masih banyak lagi. Bukan hanya membaca pengetahuan, membaca 
Al Quran pun juga menjadi agenda rutin siswa yang lahir di Surabaya, 1 Agustus 2007 ini. 
”Saya pernah menang lomba tartil juara harapan II,” imbuhnya.

Bagaimana dengan waktu senggangnya? Siswa yang biasa dipanggil Oval ini 
biasa meluangkan waktu santai dengan melakukan kegiatan belajar. Untuk menambah 
pengetahuan, putra ketiga dari tiga bersaudara pasangan Bapak Tri Broto Santoso S.T. 
dengan Ibu Novi Judi Ristanti ini mengikuti bimbingan belajar di tempat lain terutama 
untuk membaca Al Quran, ilmu hitung dan menggambar. 

Siswa yang mengidolakan Nabi Muhammad ini bercita-cita menjadi ahli medis. ”Saya 
ingin jadi dokter,” katanya.  Siswa yang hobi bernyanyi ini  tidak menampik jika Al Falah, 
tempatnya menuntut ilmu juga membantu dalam mewujudkan cita-citanya itu. Apalagi 
sekolah Al Falah banyak mengantar para siswa meraih prestasi baik akademis maupun 
nonakademis. 

Lalu bagaimana dengan dengan orang tuanya? Mereka juga memiliki harapan yang 
amat mulia. Orang tua siswa yang senang ke toko buku ini ingin Oval  menjadi anak 
yang saleh dan berprestasi. ”Semoga Oval menjadi anak yang cerdas dan mandiri,” harap 
ayahnya. Amin. (Abdillah)

Suka Membaca 
dan Berhitung

Fadly Naufal 
Novanto

Roysita Malika Akbar

Di kelasnya, putri kedua pasangan Bapak 
Akbar Fathoni dengan Ibu Maghfirah Khalid 
ini bersemangat bila guru mengajaknya 
untuk bernyanyi. Memang, bernyanyi adalah 
materi kelas yang paling disukai siswa yang 
mengidolakan orang tuanya ini  “Aku hob 
bernyanyi,” katanya.

Bukan hanya bernyanyi, Alika juga senang 
dan menikmati kegiatan bermain dengan 
fasilitas yang disediakan oleh sekolah. Ada 
slurutan, ayunan, mandi bola dan lain-lain. Selain 
cukup lengkap, permainan yang disediakan 
juga mendidik sehingga sesuai dengan 
perkembangan anak. 

 Ditengah keriangan bersama temannya, 
siswa kelas KB Rahman ini tampak aktif. Sesekali  
bercanda ria sambil berlari kesana kemari. Di 
sela waktu senggangnya di luar sekolah Alika 
banyak menggunakannya untuk aktivitas yang 
bermanfaat sekaligus menyenangkan.  “Pergi ke 
toko buku dan mall.” urainya.
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Ilmu hitung seperti matematika sering 
dianggap sulit. Bahkan sebagian siswa 
yang  belajar matematika dengan 
susah payah tetap saja menganggap 

matematika itu sulit. Hasil ujianya juga 
kurang memuaskan sesuai harapan. Mungkin 
kesulitannya bukan karena pelajarannya tapi 
belum bisa menemukan cara yang tepat, 
dan praktis, serta cara yang mudah untuk 
menyelesaikan setiap permasalahan yang 
ada dalam soal. Itulah yang diyakini oleh Suci 
Nur Aisyah. Siswa kelas I SD Al Falah Surabaya 
yang lahir di Surabaya pada 12 Januari 2006 
ini malah menganggap matematika adalah 
pelajaran yang mudah dan menyenangkan. 

Hal itu tidak hanya dibuktikan saat 
pembelajaran di kelas, siswa hobi membaca, 
menulis, mengaji dan melukis ini mampu 
bersaing dengan siswa lain dalam berbagai 
ajang kompetisi ilmu hitung. Sudah 
banyak kompetisi matematika yang sukses 
dimenangkannya. 

Diantaranya, juara II matematika yang 
diadakan di GOR Serba Guna Sidoarjo, juara 
II lomba matematika di Suncity Mall, juara II 

Sering Juara Lomba Matematika

Senang dan Bangga
dengan Masjid Sekolah

Suci Nur 
Aisyah

lomba matematika saat hari jadi Kota Sidoarjo, juara 
I matematika di Kaza Kapas Krampung, di Giant oleh 
Erlina Production, juara I Calistung Gebyar Dinas 
Pendidikan Sidoarjo dan masih banyak lagi.

Prestasi ini cukup membanggakan orang tua 
dan sekolah. Sebab, meski masih duduk di kelas I 
SD, putra kedua dari pasangan Bapak M. Rosuli 
dengan Ibu Tiah ini memiliki segudang prestasi 
dan multi talenta. “Selain matematika, saya juga 
banyak memenangkan lomba lain seperti 
juara hafalan surat pendek, lomba fotogenik, 
peragaan busana, dan baca Al Quran,” 
imbuhnya.

Ingin jadi dokter adalah cita-cita siwa 
yang gemar berkunjung ke toko buku dan 
perpustakaan ini. Tak heran jika orang tua Cici, 
biasa namanya dipanggil mempercayakan Al 
Falah Surabaya sebagai tempat menimba ilmu. 
Sebab, sekolah Al Falah memberinya banyak 
wawasan baik secara intelektual maupun moral. 
”Al Falah memberikan pemahaman ilmu alam 
dan ibadah. Semoga Cici menjadi anak yang 
salihah,” harap sang ayah. 

Kharis Hibatullah

Masjid yang makmur adalah 
dambaan setiap Muslim. Bagi 
orang yang pernah menunaikan 
haji di Baitullah, tentu merasakan 

pengalaman spiritual yang sangat berkesan 
ketika salat di Masjidil Haram. Suasana masjid 
begitu khusyuk dengan jumlah jamaah 
yang membludak. Kesakralan masjid yang 

didukung dengan arsitektur yang sangat 
megah menjadikan setiap umat Islam terus 

merasa rindu dan berharap kapan lagi 
bisa salat dengan suasana seperti itu.

Barangkali, alasan itulah yang 
melatarbelakangi Kharis Hibatullah 
untuk memilih sekolah di lembaga 
pendidikan Al Falah. Sebab siswa kelas 
IV, putra pertama pasangan Bapak 
Satya Budianto dengan Ibu Utari 
Prasetyawati ini sengaja memilih 
sekolah Al Falah karena ada bangunan 
masjidnya. ”Senang di Al Falah 
karena ada masjidnya,” ungkap siswa 
yang bercita-cita jadi dokter ini 
meyakinkan.

Masjid adalah sentral dari seluruh kebaikan 
masyarakat yang ada. Sebagaimana lingkungan 
yang baik juga tercermin dari masjid yang ada 
di sekitar wilayah itu. Jika masjidnya ramai 
dengan jamaah yang salat lima waktu, niscaya 
orang-orang dan lingkungan masjid itu ikut 
menjadi baik pula. Karenanya, siswa yang lahir 
di Surabaya, 15 November 2003 yang hobi baca 
komik dan bermain ini, ingin menjadi siswa 
yang saleh dengan selalu mengerjakan salat di 
masjid sekolah saat Dhuhur dan ashar menjelang 
pulang.

”Semoga Kharis mendapat pendidikan yang 
sesuai dengan Al Quran dan hadis serta menjadi 
anak yang berbakti kepada orang tua dan 
bermanfaat bagi sesamanya,” harap sang ayah.

Untuk mengisi waktu luang, siswa yang 
gemar makanan mi pangsit ini senang 
mengunjungi tempat rekreasi yang ada di tanah 
air seperti jalan ke pegunungan atau tempat 
wisata menarik lainnya. Bersama orang tua, 
Kharis menikmati indahnya ciptaan Allah yang 
patut disyukuri.
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Bangga Jadi Ketua Remus

Ketua OSIS
yang Gemar Matematika

Awang Irfan Habibullah

Siswa kelas VIII-1 kelahiran Malang 6 juli 1998 ini 
adalah sosok yang cukup populer di sekolah. 
Dengan kepandaiannya berargumen, bersosialisasi, 
Awang, namanya biasa dipanggil, mendapat 

banyak simpati dan dukungan saat mengikuti seleksi 
pemilihan ketua OSIS periode 2012-2012. Saat presentasi 

menyampaikan visi dan misi OSIS di hadapan seluruh 
siswa dan tim juri, Awang akhirnya mendapat 

kepercayaan menjabat sebagai ketua OSIS baru.
Tentu saja, selain sebagai pelajar, posisi siwa 

yang hobi mengaji dan berolahraga ini semakin 
padat. Di samping terus belajar menyangkut 
materi pelajaran di kelas, juga  berkonsentrasi 
untuk mengembangkan kegiatan di sekolah. 
Belum lagi kegiatan yang  diikutinya di luar 
sekolah yang menuntutnya untuk pandai 
mengatur waktu.  

Bagaimana dengan waktu senggangnya? 
Ketika ditanya hal itu, siswa yang suka 
masakan buatan mamanya, rendang dan 
steak ini menjawab dengan ramah, “Membaca 
Al Quran, membaca buku, dan kadang-
kadang main game.”  Bagi Awang, dari sisi 
fungsi, waktu luang adalah waktu yang 
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dimanfaatkan sebagai sarana mengembangkan 
potensi, meningkatkan mutu pribadi, kegiatan 
selingan dan hiburan atau sarana rekreasi.

Mengenai pelajaran favoritnya, putra 
pertama dari dua bersaudara pasangan Bapak 
Agus Mohammad Taufik, S.T. dengan Ibu Enik 
Chairul Umah, S.Pd., M.Si. ini paling mem-
favoritkan pelajaran berhitung, seperti fisika, 
matematika, biologi. ”Saya juga suka pelajaran 
bahasa Indonesia,” imbuhnya. Pelajaran-pelajaran 
tersebut biasanya menakutkan bagi sebagian 
pelajar. Namun, bagi siswa yang mengidolakan 
Rasulullah SAW ini, pelajaran berhitung cukup 
mengasyikkan. Apalagi jika diajar oleh guru yang 
kreatif, atraktif sehingga pembelajaran tidak lagi  
membosankan di dalam kelas.

Kalau besar ingin jadi apa? Ketika pertanyaan 
itu meluncur, Awang menjawab demgan 
yakin, “Ingin jadi pengusaha yang hafidz dan 
punya TK.” Awang pun mengakui jika Al Falah, 
tempatnya menuntut ilmu juga membantu dalam 
mewujudkan cita-citanya itu. “Karena sekolah di 
Al Falah kita bisa belajar akademis dan agama 
secara baik dan fasilitasnya bagus,” ungkapnya. 

Sebagian anak muda zaman sekarang kurang 
greget terhadap kelangsungan masjid. Padahal, 
di zaman Nabi SAW masjid menjadi sentral umat 
Islam dalam mengembangkan diri, bukan sekedar 

tempat salat. Di zaman Nabi SAW peran masjid cukup 
sentral, dalam arti, tidak sebatas tempat melaksanakan 
salat berjamaah namun juga menjadi sentral sosial politik 
umat Islam kala itu. Tak heran jika keadaan masjid benar-
benar semarak tak terkecuali saat digunakan untuk salat 
berjamaah.  Tak heran jika Nabi SAW mengatakan kepada 
sahabatnya, “Jika kamu melihat orang rajin mendatangi 
masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang 
beriman.” (HR. Ahmad dan Tirmidzi).

Inilah yang menjadi keinginan Exel, siswa SMP kelas 
VII-1 ini ingin menjadi salah satu pelajar yang gemar 
memakmurkan masjid. Siswa yang mengidolakan 
Rasulullah dan sahabat Usman ini ingin teman-temannya 
memiliki kepedulian terhadap musala di sekolah. Setelah 
melalui berbagai seleksi yang cukup ketat, siswa kelahiran 
Probolinggo 9 Mei 1999 ini menjadi ketua remaja 
musala SMP Al Falah Deltasari. ”Tahun 2012-2013 ini saya 
mendapat amanah sebagai ketua remas, semoga bisa 
menjalankan program-program dengan baik,” ungkapnya.

Itulah sebabnya orang tua Exel mempercayai Al Falah 

sebagai tempat menimba ilmu karena 
sekolahnya tidak sekedar berprestasi 
akademis tapi juga mengajarkan nilai 
nilai Al Quran kepada siswanya. “Al Falah 
memiliki banyak prestasi dan semoga 
Exel menjadi anak yang saleh dan 
berprestasi,” harap sang ayah. 

Putra kedua dari tiga bersaudara 
pasangan Bapak Andry Mastjah Jana dengan 
Ibu Yuni Wisiari ini sudah terbiasa dengan 
kegiatan ibadah di rumah terlebih di sekolah. 
Tak heran jika menjadi pengurus remaja musala 
merupakan salah satu impiannya. Ia yakin 
akan firman Allah dalam surah at Taubah 
18,  “Hanyalah yang memakmurkan 
masjid-masjid Allah ialah orang-orang 
yang beriman kepada Allah dan hari 
kemudian, serta tetap mendirikan salat, 
menunaikan zakat dan tidak takut 
(kepada siapa pun) selain kepada Allah, 
maka merekalah orang-orang yang 
diharapkan termasuk golongan orang-
orang yang mendapat petunjuk”. Semoga 
Exel menjadi salah satu di antaranya. 
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Riuh suara anak-anak kelas V ketika disampaikan 
rencana berkunjung ke sebuah pabrik minuman 
teh di Mojosari, Mojokerto. Moment belajar di 
luar gedung sekolah atau belajar langsung di 

masyarakat memang jarang dilakukan,. Di kelas mereka 
telah mendapatkan materi tentang produksi, distribusi, dan 
konsumsi pada mata pelajaran IPS. Ada materi membuat 
laporan kunjungan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. 
Saatnya anak-anak melihat langsung proses produksi 
minuman teh, bagaimana distribusinya, dan membuat 
laporan kunjungan atau pengamatan di suatu tempat. 

Saat yang ditunggu telah tiba, Senin tanggal 12 
November 2012 siswa dan guru pendamping berangkat 
pada pukul 07.30 dari sekolah menuju lokasi pabrik di 
Mojosari, Mojokerto dengan menggunakan 2 bus. Selama 
perjalanan peserta  dapat menikmati salah satu produk 
minuman yang telah disiapkan pihak manajemen pabrik 
minuman teh tersebut. 

Awak armada bus memberi pelayanan yang ramah. 
Dari sana ada pembelajaran pertama bagi anak-anak, yaitu 
memberikan service excelent dan cara mempromosikan 
sebuah produk konsumsi. 

Alhamdulillah, perjalanan lancar, tibalah rombongan 
bus di lokasi pada pukul 09.00, disambut oleh 2 orang 
karyawan. Peserta diarahkan menuju ruangan galeri dan 
dipersilakan menikmati salah satu produk minuman 
the sambil mengamati sejarah perkembangan pabrik 
tersebut. Sekali lagi, peserta mendapatkan sebuah inspirasi 
untuk membangun sebuah badan usaha, dimulai dari ide 
dan cara yang sangat sederhana. Tentu, ketekunan dan 
keuletan juga menjadi salah satu faktor eksistensi sebuah 
perusahaan. Semua materi lengkap disampaikan dalam 
sebuah cerita bergambar yang menarik. 

Setelah puas mengamati galeri pabrik minuman itu 
peserta diarahkan menuju auditorium tertutup guna 
memperoleh wawasan seputar pabrik minuman teh dari 
pemandu. Peserta menonton  sebuah fi lm berjudul Si 
Daun, yang idenya diambil dari daun teh. Film singkat 

Memberi Inspirasi Sejak Dini

22    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

Ki
pr

ah
 SD

tersebut menceritakan seluruh proses pembuatan minuman 
dari ekstrak daun the, mulai dari pemetikan daun sampai 
pengolah limbah pabrik. Peserta mendapatkan banyak 
wawasan tentang proses pembuatan produk minuman teh, 
distribusi produk sampai ke manca negara di dunia, serta 
pelestarian lingkungan dari pengolahan limbah padat dan 
cair hasil ekstrak produksi. 

Selanjutnya, peserta diajak keliling pabrik minuman 
teh untuk menyaksikan langsung proses sterilisasi botol, 
pengisian produk, seleksi produk, pengemasan, gudang 
penyimpanan, pengolahan limbah padat dan cair. 
Peserta mengikuti serangkaian kegiatan dengan tertib. 
Celetukan polos anak-anak membuat suasana ceria walau 
cuaca sangat panas. “Kasihan ya, bapak itu hanya duduk 
mengamati botol berjalan,” celetuk salah satu siswa. Dengan 
sabar pemandu menjelaskan bahwa bagian pekerjaan 
bapak tadi adalah menyeleksi botol yang masih kotor 
setelah proses sterilisasi. “Tanpa disadari, jika bapak tadi 
bekerja diniatkan beribadah karena Allah, Insya-Allah pahala 
mengalir padanya karena telah berusaha menyelamatkan 
banyak nyawa dengan menjaga kualitas produk yang 
dihasilkan,” sahut salah seorang guru pendamping sambil 
santai berjalan mengelilingi area pabrik. Sampailah 
pada penghujung kegiatan, peserta ditunjukkan lokasi 
pemanfaatan limbah cair yang digunakan untuk budidaya 
ikan mas. Peserta memperoleh pengetahuan bagaimana 
memanfaatkan hasil alam dan menjaga kelestarian alam 
sebagai bentuk tanggung jawab manusia yaitu khalifatu fi l 
ardhi.

Tepat pukul 10.45 peserta diarahkan menuju ruang 
makan untuk menikmati sajian makan siang dan dilanjutkan 
salat dhuhur di musala lingkungan pabrik. Peserta kembali 
tiba di sekolah pukul 13.30, kemudian dilanjutkan membuat 
laporan kunjungan di kelas masing-masing. Semoga 
perjalanan  kunjungan kelas V ini dapat menginspirasi sedini 
mungkin untuk menumbuhkan jiwa wirausaha pada anak-
anak dan memperoleh pengetahuan konkret tentang dunia 
usaha. (Idah)
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Pagi itu langit cukup cerah, udara 
tidak terlalu panas. Tepatnya 
hari Selasa, 20 November 2012 
seluruh siswa kelas III SD Al 

Falah Surabaya melakukan kegiatan 
pembelajaran di luar sekolah. Kegiatan 
ini biasa disebut studi kontekstual. Selain 
studi kontekstual siswa juga melakukan 
kegiatan outbound yang bertujuan 
untuk melatih keberanian, kemandirian, 
rasa percaya diri, serta kerja sama 
antarteman. 

Siswa yang mengikuti kegiatan 
ini terdiri atas kelas IIIA, IIIB dan IIIC 
yang berjumlah kurang lebih 100 siswa 
serta didampingi 8 ustadz/ustadzah. 
Siswa berangkat dari sekolah tepat 
pukul 06.30 dengan mengendarai 
2 bus pariwisata. Dengan diawali 
dengan doa, para siswa berangkat. 
Alhamdulillah selama dalam 
perjalanan berangkat menuju lokasi 
kondisi jalan lancar, siswa tidak ada 
yang sakit atau pun mabuk. Semua 
siswa nampak ceria, sesekali mereka 
bercanda dengan temannya, bahkan 
ada yang bernyanyi menirukan 
nyanyian yang sedang diputar di TV 
yang ada di dalam bus.

Tepat pukul 9.00 pagi semua 
siswa sudah sampai di tempat yang 
dituju yaitu di Kaliwatu, Batu Rafting, 
Bumiaji, Batu, Malang. Dengan wajah 
yang amat ceria seluruh siswa menuju 

tempat yang telah disediakan yaitu di 
aula yang cukup luas. Seluruh siswa 
meletakkan barang-barang yang telah 
dia bawa. Setelah barang-barang 
diletakkan di aula, siswa menuju ke 
lapangan yang telah disediakan guna 
mendapatkan penjelasan dari kakak 
pembina/pelatih outbound. Acara 
penjelasan dan motivasi dari kakak 
pembina ini berlangsung lebih kurang 
20 menit. Acara dilanjutkan dengan 
istirahat sejenak, panitia menyediakan  
jagung rebus yang masih hangat. 
Dengan lahapnya seluruh siswa 
menikmati jagung rebus yang telah 
disediakan oleh kakak pembina.

Pada pukul 10.00 siswa langsung 
menuju area outbound. Dengan 
dipandu beberapa kakak pembina, 
seluruh siswa dibagi dalam beberapa 
kelompok. Kelompok putra dan putri 
dipisahkan. Tiap kelompok terdiri 
atas 10 siswa. Dalam kegiatan ini 
mereka merambat di atas seutas tali, 
panjat jaring laba-laba, fl ying fox, dan 
merambat di atas  bambu. Ada pun 
untuk kegiatan studi kontekstualnya 
adalah menanam jagung, menangkap 
ikan, dan memetik strawberry.

Seluruh kegiatan tersebut 
berakhir pada pukul 12.30 yang 
dilanjutkan dengan makan siang. 
Acara terakhir setelah makan siang 
adalah petik strawberry. Lokasi 

Outbound Seru Kelas III
tanaman strawberry agak jauh dari 
lokasi outbound kira-kira 2 km. 
Oleh karena itu, untuk menuju ke 
lokasi, siswa  naik kendaraan pickup. 
Sesampai di perkebunan strawberry, 
siswa diperkenankan memetik dan 
menikmati strawberry yang ada. 
Menurut penjelasan dari kakak 
pembina, strawberry yang sudah 
masak itu  berwarna hitam, ada 
pun yang masih berwarna merah 
masih belum matang. Manfaat dari 
tanaman strawberry ini adalah 
untuk menyembuhkan sariawan 
karena banyak mengandung vitamin 
C, demikian kata kakak pembina. 
Setelah siswa menikmati strawberry, 
siswa kembali ke tempat outbound. 

Sesampai di tempat outbound 
sekitar pukul 13.30, siswa langsung 
melanjutkan acara mandi, bersih-
bersih diri, dan salat Dhuhur. Karena 
jumlah kamar mandinya terbatas, 
maka siswa yang selesai lebih dulu 
langsung salat Dhuhur yang dijamak 
dengan ashar.  Pada pukul 14.15 
kegiatan selesai, langsung persiapan 
pulang. Pukul setengah tiga sore 
seluruh siswa perjalanan pulang 
menuju sekolah. Alhamdulillah 
perjalanan pulang juga lancar dan 
tidak ada kendala apa pun saat 
pulang sehingga sampai di sekolah 
pukul 5 sore. (Rizki)

Kiprah SD
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Kiprah SMP

Melihat ‘dunia luar’ melalui 
study tour atau lebih keren 
dengan sebutan studi 
banding ke sejumlah 

sekolah di luar daerah lain memang 
diperlukan untuk menimba ilmu yang 
kemudian diinternalisasi ke dalam 
ruang komunitas sekolah. Itulah yang 
dilakukan oleh SMP Al Falah Delatasari. 
Pada tanggal 29 Oktober 2012 lalu, 
rombongan guru dan karyawan SMP Al 
Falah Deltasari melakukan studi banding 
ke sekolah SMPN 5 Malang. Berangkat 
pagi sekitar pukul 8, rombongan tiba 
pukul 10.WIB. Rombongan langsung 
di sambut ramah oleh 
komunitas sekolah. 

Setelah sesi perkenalan, 
rombongan SMP Al Falah 
lalu melakukan eksplorasi 
ke sejumlah area, termasuk 
melihat proses pembelajar 
di kelas, ruang administrasi, 
area reseptionis, kantin 
sampai perpustakaan. Ada 
satu yang menarik dalam 
proses eksplorasi tersebut. 
Yaitu perpustakaan sekolah 
yang sudah merintis konsep 
digital library .

Secara defi nisi 
perpustakaan digital 
adalah perpustakaan yang 
mempunyai koleksi buku 

Menuju Perpustakaan Digital
sebagian besar dalam 
bentuk format digital 
dan yang bisa diakses 
dengan komputer. 
Jenis perpustakaan 
ini berbeda dengan 
jenis perpustakaan 
konvensional yang 
berupa kumpulan 
buku tercetak, fi lm 
mikro (microform dan 
microfi che), ataupun 
kumpulan kaset audio, 
video, dll. Isi dari 
perpustakaan digital 
berada dalam suatu 
komputer server yang 
bisa ditempatkan 
secara lokal, maupun di 

lokasi yang jauh, namun dapat diakses 
dengan cepat dan mudah lewat 
jaringan komputer.

Harus diakui bahwa manfaat 
kemajuan teknologi telah banyak 
membantu dan mempermudah 
proses pencarian informasi. Kehebatan 
komunikasi digital era modern ini 
membuat beragam kebutuhan 
akan koleksi buku terangkum dalam 
sebuah kotak kaca yang bisa diakses 
oleh siapapun. Apapun informasi 
yang dibutuhkan sudah terpampang 
di depan mata. Menariknya, untuk 
tingkat sekolah, perpustakaan digital 
ini masih belum banyak diadopsi 

oleh sekolah-sekolah di tanah air. 
Jika dihitung pun jumlahnya hanya 
beberapa gelintir sekolah saja. 

Di tengah derasnya arus 
modernisasi, kemajuan teknologi 
digital telah menjadi tuntutan 
baru, bukan lagi pilihan. Komunitas 
pendidikan yang gaptek akan 
ketinggalan. Memang, kondisi 
masyarakat yang masih belum melek 
teknologi mengakibatkan kebutuhan 
akan penelusuran informasi melalui 
dunia digital kerap dianggap barang 
langka karena belum membudaya. 

Sebenarnya, perpustakaan digital 
bukan sesuatu hal yang baru, bahkan 
sudah menjadi bahasan beragam 
komunitas akademika sebelum 
tahun 2000. Namun untuk melakukan 
transformasi dari model tradisional 
menjadi digital library banyak hal 
yang harus dipersiapkan. Artinya, 
mengadopsi perpustakaan digital ala 
SMPN 5 memang tidak mudah, banyak 
unsur yang harus dipenuhi. 

“Kalau sekolah kita, dana mungkin 
hanya untuk maintenance, karena 
untuk penyediaan komputer dan 
software program, dapat bantuan dari 
diknas ”ungkap R.V.  Sudharmanto, 
S.Pd, M.KPd, kepala SMPN 5 Malang.

Yang pasti, perpustakaan 
yang terorganisasi secara baik dan 
sisitematis, secara langsung atau 

pun tidak langsung dapat 
memberikan kemudahan 
bagi proses belajar 
mengajar di sekolah tempat 
perpustakaan tersebut 
berada. 

Jadi perpustkaan 
bukan sekedar tempat 
pajangan buku-buku tapi 
juga sebagai study center, 
pusat belajar para siswa 
dan guru.  Mudah-mudahan 
perpustakaan SMP Al Falah 
juga mampu mengadopsi 
sistem digital library sebagai 
bentuk profesionalisme 
pelayanan bagi pengguna 
di lingkungan sekolah. 
(Abdillah)
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Ketika Guru Holland 
Mengajar di Al Falah

Diberlakukannya 
internasionalisasi sekolah 
membawa berbagai dampak 
dalam kehidupan institusi 

pendidikan. Salah satunya adalah 
pemberlakuan bahasa asing yang 
mau tidak mau harus dikuasai oleh 
stakeholder sekolah. Namanya saja  
rintisan sekolah bertaraf  internasional, 
bahasanya juga menggunakan bahasa 
internasional. Salah satu cara yang 
paling memungkinkan untuk ditempuh 
adalah dengan mendatangkan guru 
asing. 

Selama tiga bulan ini di SD Al 
Falah Surabaya dan SMP Al Falah 
Deltasari kedatangan guru magang 
dari Belanda yang mengajarkan 
olahraga. Seperti masyarakat pada 
umumnya, sambutan siswa terhadap 
kedatangan guru asing tersebut 

menjadi perhatian 
tersendiri. 

Yang jelas, 
kehadiran guru 
tersebut di SD 

Holland
Kiprah SMP
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Al Falah Surabaya dan SMP Al Falah 
Deltasari cukup mengesankan. 
Ibaratnya magnet yang mampu 
menarik logam di kanan kirinya. Ia 
ibarat keluarga baru yang memberi 
warna baru pula bagi komunitas 
sekolah.  Ada yang berani ngobrol, ada 
yang malu-malu bahkan bercanda ria. 
Meskipun asalnya dari Belanda, guru 
muda yang bernama Domien Hettinga 
tersebut cukup fasih berbahasa Inggris. 
Karena itu, selain belajar olahraga, para 
siswa juga bisa belajar bahasa Inggris 
darinya. 

Awalnya, si bule terasa 
kebingungan, terutama dalam masalah 
adaptasi budaya bangsa timur yang 
ramah dan santun. Sedikit-sedikit 
senyum. Sedikit-sedikit mengucapkan 
“hallo”, sedikit-sedikit  “monggo”.  
Namun, kesan kebingungan itu tidak 
berlangsung lama, setelah sering 
diajak ngobrol, baik oleh siswa maupun 
guru, guru dari Belanda tersebut 

tampak, kerasan menjadi warga baru 
Sekolah Al Falah. 

Kehadiran Mr. Domien di sekolah 
terasa sesuatu banget. Bahkan anak-
anak terbiasa tertawa lepas dengannya 
saat makan siang di kantin sekolah. Pak 
Guru Jangkung pun  malah semakin 
akrab dengan masakan Indonesia 
yang terasa asin dan gurih seperti soto 
ayam, rawon, jangan asem, dan bayam. 

Dalam hal disiplin, memang orang 
luar terkesan on time dan itu sudah 
jamak di negeri bule. Istilah time is 
money sudah pasti dipraktikkan. Begitu 
pentingnya waktu sampai diistilahkan 
uang.  Saat bel mengajar, tidak ada 
lagi waktu untuk santai, semua siswa 
harus sudah di tanah lapang untuk 
mengikuti pelajaran yang akan 
disampaikan. 

Pelajaran olahraga yang diajarkan 
Mr. Domien bukan olahraga khas 
Belanda seperti menunggang kuda, 
hockey, skating, lompat galah, dan 
semacamnya. Tetapi, olahraga pribumi 

seperti sepak bola, basket, 
ataupun lari. Meski begitu, 
si bule nampak mahir dan 

menguasai dengan 
baik. 

Dengan 
keberadaan guru 
dari Belanda itu, 
LPF mendapat 
manfaat dan dan 
mengeksplorasinya 
untuk kepentingan 
belajar para siswa. 
Kehadiran Mr. Domien 
memberikan pengaruh 
yang cukup besar 
terhadap wawasan 
para siswa. Terutama 
dalam penguasaan 
bidang olahraga 
agar meraih prestasi 
setinggi-tingginya. 
(Abdillah)
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Ada lebih dari seratus siswa 
SMP Al Falah Deltasari yang 
mengikuti LDKS (Latihan Dasar 
Kepemimpinan Siswa) di Bumi 

Marinir Gunungsari Surabaya. Kegiatan 
LDKS yang dilaksanakan selama tiga hari 
dua malam, tepatnya pada Jumat-Ahad, 
12-14 Oktober 2012 berlangsung dalam 
cuaca terik matahari yang panas. Tetapi, 
mereka tetap semangat menyelesaikan 
seluruh rangkaian acara, tanpa ada 
yang sakit berarti. Mereka adalah calon 
pengurus Osis dan Remasfa (Remaja 
Masjid SMP Al Falah) dan panitia LDKS 
yang terdiri dari siswa senior Osis dan 
Remasfa periode 2012-2013. 

Sebagai latihan menjadi 
pemimpin, yang menjadi panitia 
adalah para pengurus organisasi 
sekolah yang akan berakhir masa 
baktinya. Sehingga setelah masa 
bakti menjadi pengurus organisasi 
sekolah berakhir, regenerasi calon 
pemimpin organisasi sekolah telah 
siap memegang amanah selanjutnya. 
Dengan program regenerasi ini siswa 
semakin percaya diri, bisa menjadi 
pemimpin sekaligus bisa dipimpin.

Tujuan utama kegiatan ini adalah 
memberikan dasar-dasar kepemimpin 
baik secara mental, fi sik maupun 
organisasi administratif. Sehingga 
terbentuklah siswa-siswa yang 
memiliki sikap disiplin dan amanah 
mengemban tugas tanpa keluh 
kesah. Selain itu, jiwa mereka juga 
ditanamkan aspek akidah akhlak yang 
dikemas dalam materi menjadi pribadi 
remaja Islam tangguh. “Pribadi remaja 
Islam tangguh akan terwujud, jika cara 

LDKS SMP Al Falah Bersama Marinir 

Kiprah SMP

terik matahari,  semua siswa dapat 
mengikut kegiatan dengan fi sik prima, 
tidak ada yang pingsan.

Kegiatan-kegiatan fi siknya 
cukup menguji daya tahan tubuh 
karena semua kegiatan di bawah 
terik matahari yang panas. Mulai PBB, 
panjat menara dengan ketinggian 
9 meter, panjat jaring laba-laba  
hingga merayap di atas tambang 
menyeberangi lintasan air sungai. 
Bahkan ada atraksi yang unik dan 
menguji nyali para peserta LDKS, yaitu 
melumpuhkan ular berbisa tanpa 
harus membunuhnya. Bapak-bapak 
Pembina dari marinir menjelaskan 
semua prosedur kegiatan dengan 
tegas dan disiplin yang tinggi. Semua 
dilakukan dengan cekatan, sangat 
terlatih, sehingga peserta LDKS 
termotivasi untuk meniru dengan baik. 

Hari ketiga, di acara penutupan 
peserta LDKS benar-benar 
menunjukkan atraksi PBB yang 
memukau para orang tua murid yang 
menyaksikan apel penutupan LDKS. 
Apel penutupan diadakan pukul 08.00 
di lapangan terbuka dengan pembina 
apel Ust. Jusa Indrawan selaku Wakil 
Kepala Sekolah. Sehingga, para orang 
tua murid bisa menyaksikan dengan 
jelas dan memberikan applaus 
panjang ketika gerakan dan formasi 
PBB dilakukan. “Kami sangat bangga 
dengan anak-anak SMP Al Falah yang 
cepat beradaptasi dengan lingkungan. 
Mereka memiliki semangat dan 
memiliki fi sik yang prima. Meski cuaca 
panas dan acara padat, tidak ada yang 
jatuh sakit” ujar Mayor Haryono. (Ind)
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berfi kir dan berperilaku kita mengacu 
kepada halal haram,” ujar Ust. Hisyam 
Hidayat.

Sehari sebelumnya, mereka 
mendapatkan materi tentang surat 
menyurat. Mulai membuat surat 
undangan, proposal kegiatan, dan 
pengarsipan.  Begitu juga ada materi 
menarik yang disampaikan oleh 
Ust. Luqman Hakim yaitu Leadership 
Training. Mereka diajak mengenal 
kepemimpinan hebat rasulullah SAW 
yang memiliki sifat shidiq (jujur), 

amanah (dapat dipercaya), fatonah 
(brilian) dan tabligh (menyampaikan). 
“Terasa bermain saja mendapat 
materi leadership ini, karena banyak 
permainan,” ujar Aditya siswa kelas 
VIII-1.

Di hari kedua, sesi outdoor lebih 
banyak bersifat kegiatan fi sik yang 
butuh ketangkasan, keberanian dan 
kekuatan tenaga. Selain sejak hari 
pertama mereka sudah mulai pelatihan 
baris berbaris (PBB) yang dikomandani 
oleh petugas dari kesatuan marinir. 
Mereka mengikuti pelatihan di bawah 
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Melalui program Sister 
School AEF (Asia Education 
Foundation) Australia yang 
bekerja sama dengan Dinas 

Pendidikan (Dispendik) Jatim, SMP Al 
Falah Deltasari ditunjuk sebagai wakil 
dari sekolah-sekolah SMP se-Kabupaten 
Sidoarjo. SMP Al Falah menjadi sister 
school dengan Corryong College Hume 
Victoria. Tepatnya pada Selasa, 25 
September 2012 tiga orang guru dari 
Corryong College Hume Victoria Australia 
berkunjung ke SMP Al  Falah Deltasari. 
Mereka disambut oleh direktur sekolah 
Ust.Drs. Sodikin, M.Pd. dan para wakil 
kepala sekolah serta siswa-siswi. Tiga 
orang siswa memberikan karangan 
bunga dan cinderamata khas Indonesia. 
Direktur sekolah memasangkan udeng 
kepada Mr. Tony dan Ustadzah Ita 
memasangkan kerudung batik kepada 
Mrs. Nadia dan Mrs. Danise. 

Dengan senyum mengembang 
dan menghormati tuan rumah, mereka 
mengucapkan terima kasih dengan 
aksen logat asing. Beberapa siswa 
kelas RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf 
Internasional) berjajar di koridor 
menyambut tamu asing dengan 
senyum ramah. Kemudian mereka 
diantar oleh wakil kepala sekolah ke 
ruang auditorium untuk mengikuti 
acara resmi penerimaan tamu asing.

Acara dimulai tepat pukul 08.00 

Asia Education Foundation Australia 
di SMP Al Falah Deltasari

Kiprah SMP

yang dipandu oleh ustadzah Ichwati. 
Dalam sambutannya direktur sekolah 
menyampaikan rasa senang bisa 
menerima tamu dari Australia dengan 
harapan mereka merasa senang dan 
berkenan. “Kami berharap Mr. Toni, 
Mrs. Nadia, dan Mrs.Danise berkenan 
atas sambutan ini. Sehingga kerja 
sama antar negara untuk saling 
belajar dalam memajukan pendidikan 
ke depan bisa lebih baik,” ujarnya.  
Sambutan disampaikan dalam bahasa 
Indonesia campur bahasa Inggris 
dengan suasana akrab dan bersahabat. 
Sambutan yang  juga diterjemahkan 
dalam bahasa Inggris. Suasana 
terlihat cair dan sesekali diselingi 
dengan ungkapan-ungkapan segar. 
Acara penyambutan ini, dihadiri oleh 
beberapa siswa-siswi 
perwakilan kelas 
RSBI, beberapa guru, 
wakil kepala sekolah 
dan direktur sekolah.

Mr. Tony 
menyampaikan 
dalam sambutannya 
bahwa mereka 
sangat terkesan 
dengan sambutan 
yang baik dan 
menyenangkan.“We 
were very 
impressed with 
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your extraordinary welcome”, ujarnya. 
Dalam kesempatan itu Mr. Tony juga 
menyampaikan bahwa kedatangannya 
ke Indonesia akan belajar untuk 
mengetahui kebiasaan dan budaya yang 
ada. Dari pengalaman ini akan dibawa 
untuk diceritakan kepada murid-murid 
sekolah di negaranya. Mereka akan 
berada di SMP Al Falah selama tiga hari 
dan menginap di rumah beberapa guru 
SMP Al Falah Deltasari.

Setelah acara sambutan, ada 
kesempatan untuk tanya jawab dengan 
siswa perwakilan dari kelas RSBI dan 
tampilan paduan suara dari siswa. 
Lagu-lagu yang disuguhkan adalah lagu 
khas daerah dan nasyid dalam bahasa 
Inggris, aplause meriah pun bergemuruh. 
Kesempatan seperti ini adalah langka, 
bagi siswakelas RSBI untuk berdialog 
langsung dengan orang asing dalam 
bahasa Inggris.

Kerja sama ini diharapkan 
memberikan manfaat dan jalinan kerja 
sama budaya dan kurikulum serta 
keterlibatan guru, siswa dan komunitas 
sekolah dengan negara bagian Victoria. 
Bagi guru jalinan ini dapat memperluas 
peran dalam mendukung kemitraan 
antar sekolah dengan sekolah Victoria. 
Bagi siswa, didapat dukungan dalam 
belajar dan dalam pemanfatan ICT 
(Information and Communication 
Technology ) untuk hubungan antar-
ruang kelas di sekolah Victoria. (Ind)
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Idul Qurban 
di Sekolah Al Falah

Pada tanggal 10 Dzulhijjah, umat 
Islam dunia melaksanakan 
hari raya kurban yang terkenal 
dengan sebutan Idul Adha. 

Dari segi bahasa, Idul adha adalah hari 
pengorbanan. Disebut pengorbanan 
karena latar belakang hari besar ini 
adalah ujian yang diberikan oleh Allah 
SWT kepada nabi Ibrahim dimana beliau 
diwajibkan menyembelih putranya 
nabi Ismail sebagai simbol untuk selalu 
memiliki jiwa pengorbanan yang tinggi. 

Setelah sekian lama 
mendambakan dan tak kunjung 
mempunyai anak, permohonan 
Nabi Ibrahim agar dianugerahi 
anak dikabulkan oleh Allah. Allah 
menganugerahinya seorang anak 
yang sabar. Ketika si anak sudah 
cukup dewasa untuk membantu  
ayahnya bekerja, tiba-tiba sang ayah 
memberitahukan bahwa ada isyarat 
Tuhan untuk menyembelihnya.

Mendapat perintah itu Nabi 
Ibrahim rela mengorbankan putranya 
dan putranya ikhlas dijadikan kurban 
demi Tuhan mereka. Bagi Nabi Ibrahim 
dan putranya, Tuhan adalah nomor 
satu. Allah adalah segalanya. Siapa 
pun dan apa pun tidak ada artinya di 
hadapan-Nya. Demi dan untuk-Nya, 
apa pun ikhlas mereka korbankan; 
sampai pun anak atau nyawa sendiri.

Kiprah SMP
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Meneladani pengorbanan yang 
dilakukan Nabi Ibrahim dan Ismail, 
momentum yang berharga ini tidak 
dilewatkan oleh lembaga pendidikan 
Al Falah. Atas partisipasi orang tua 
murid, LPF mampu mengadakan 
acara penyembelihan hewan kurban. 
Kegiatan Idul Qurban 1434 H. LPF 
dipusatkan di jenjang SMP di Deltasari. 
Sejumlah  hewan kurban juga 
disalurkan  ke masjid , mushala, dan 
lembaga di sejumlah daerah. Semoga 
daging kurban tersebut memberi 
manfaat bagi yang menerimanya. 

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

“Ketika bapak-anak itu bertekad 
bulat berserah diri sepenuhnya untuk 
melaksanakan perintah Allah dan 
Nabi Ibrahim telah merebahkan anak 
kesayangannya itu di atas pelipisnya, 
ketika itu pula keduanya membuktikan 
kepatuhan dan kebaktian mereka. Dan, 
Allah pun mengganti si anak dengan 

kurban sembelihan berupa kambing 
yang besar,”jelas seorang panitia.

Secara umum, rutinitas kegiatan 
yang dilaksanakan tiap tahun 
ini adalah wujud implementasi 
pendidikan di sekolah yang tidak 
hanya berorientasi pada faktor 
akademis tapi juga mendidik para 
siswa memiliki intiusi tajam agar 
memiliki semangat ketakwaan dalam 
hidupnya.

Kegiatan penyembelihan 
dilakukan pada tanggal 26 Oktober 
2012, dimulia dari pukul 7.30 hingga 
menjelang shalat Jumat. Sampai 
kegiatan selesai, Alhamdulillah 
semunya berjalan dengan lancar. 

Di dalam Islam dimensi kurban 
tidak sekedar pemenuhan terhadap 
perintah bagi setiap yang mampu 
untuk membeli hewan kurban tapi 
bukti kepatuhan seorang hamba 
kepada Rabnya. Sama sekali bukan 
daging-daging dan darah-darah 
hewan itu yang mencapai Allah, 
melainkan ketakwaan. Hamba yang 
sungguh mencintai dan mengabdi 
kepada Allah, seperti Nabi Ibrahim 
dan putranya, akan siap dan rela 
berkorban apa pun, yang paling 
berharga atau yang remeh, termasuk 
ego dan kepentingan sendiri demi 
Tuhannya.(Abdillah)
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Atlet Anggar SMP Al Falah 
Masuk Seleksi Nasional

Sang Juara
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F
arah Yusrania telah membuktikan kemampuannya 
dalam olah raga anggar dengan keberhasilannya 
meraih prestasi. Yaitu juara I kejuaraan anggar cabang 
II Surabaya pada 16 November 2012 di Gedung SGO 

Surabaya. Kejuaraan anggar yang diikuti lebih dari 13 club 
anggar di Surabaya ini cukup bergengsi, karena diramaikan 
lebih dari 100 peserta dan akan diikutkan seleksi nasional bagi 
para pemenangnya.

Dengan prestasi  ini, Farah akhirnya masuk kualifi kasi 
untuk mengikuti Seleksi Nasional Prima Pratama di Senayan 
Jakarta pada 23-25 November 2012. Seleksi nasional yang 
diikuti oleh seluruh atlet anggar di seluruh Indonesia, 
dengan persaingan yang ketat. Ada lebih dari 150 atlet 
anggar yang ikut seleksi nasional ini. Meski akhirnya Farah 
tidak bisa mencapai prestasi yang paling puncak, tetapi 
prestasi ini cukup membanggakan. Anggar SMP Al Falah 
Deltasari menjadi di kenal, tidak hanya ditingkat lokal, tetapi 
hingga nasional. 

Berawal dari ketertarikan pada ekstrakurikuler cabang 
olah raga anggar, Farah Yusrania siswa kelas VIII-2 
SMP Al Falah Deltasari bisa meraih juara. Farah 
menetapkan pilihan ekstrakurikuler anggar sejak 
kelas VII dan aktif berlatih dengan teman-
teman yang lain. Dalam latihan yang 
diasuh oleh Ibu Rini Ismalasari dan Bapak 
Ari Rusdiyanto dalam sepekan dua kali di 
SMP Al Falah. 

Untuk meningkatkan kemampuan 
dan ketangkasan bermain anggar, Farah 
tidak cukup berlatih di sekolah, tetapi 
juga ikut club Anggar Al Falah. Selama 
ini Farah sering memimpin teman-
temannya agar giat berlatih. (Ind)
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Sang Juara
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Alfi ansyah Tedhi Pangestu 
 kelas VIA, SD Al Falah Surabaya

Pengalaman yang menarik bagi saya saat mengikuti lomba 
ini adalah adanya 2 pemenang dari SD Al Falah. Wah  betapa 
senang, bahagia dan bangganya hati saya. Saya sebagai 
juara I, sedang Arel temanku menjadi juara III. Harapan saya 

berikutnya adalah saya dapat memenangkan lomba pada tahap 
selanjutnya. Jadi dengan begitu, kami dapat membawa nama baik 
untuk sekolah tercinta. Semoga harapan itu menjadi nyata, dan saya 
akan berusaha keras untuk membuktikannya.

Aurel Muhammad Abdi Mahardika 
 kelas VIA, SD Al Falah Surabaya

Saat diumumkan menjadi juara III, wah rasanya tak terkatakan. 
Gembira, kaget dan bangga campur jadi satu. Suasana lomba 
yang hingar bingar membuat kegembiraan saya larut di dalamnya. 
Ternyata saya dapat menyisihkan 13 anak  lainnya. Memang sejak 

ditunjuk untuk mengikuti lomba ini, kami wakil dari sekolah berusaha 
berlatih semaksimal mungkin. Dengan peralatan yang ada, yang penting 
semangat dan percaya diri.  

Saya sangat mengagumi Alfansyah, teman sekelasku yang menjadi 
juara I dalam lomba ini. Semoga di hari-hari mendatang saya dapat 
mencetak prestasi lebih baik lagi atau menjadi juara I. 

Muhammad Aqmal Rasyadan Reza Putra
 kelas VIA, SD Al Falah Surabaya

Untuk menghadapi olimpiade ini, saya mempersiapkan 2 hal. Yang 
pertama belajar. Yang kedua, berdoa. Dalam lomba ini, saya bersama 
Muhammad Rozan Garibaldi  tergabung dalam 1 tim. Kami berusaha 
memanfaatkan waktu yang ada untuk berlatih dan belajar.  Tentu 

saja, kami didampingi oleh ustadzah Eka selaku pembimbing. 
Suasana lomba yang begitu ramainya (ada sekitar 250 peserta) tak 

membuat konsentrasi kami terpecah. Kami berusaha  tetap konsentrasi.  
Dalam lomba ini kami melakukan beberapa percobaan menarik. Beberapa 
di antaranya belum pernah saya lakukan, sebagian yang lainnya sudah. 
Setelah melewati babak penyisihan dan fi nal, alhamdulillah kami meraih 
juara III. Saya berharap, di hari-hari mendatang dapat menjadi juara I dalam 
lomba semacam ini. (Iz)
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Sang Juara

No. Nama Kelas Usia Medali Prestasi
1. Aldiansyah Hafi dz Akbar VII-3 U-14 Putra Emas Juara I
2. Laura Raihanna ATS. VII-6 U-14 Putri Emas Juara I
3. M. Alfi ar Yudha VIII-3 U-14 Putra Emas Juara I
4. Dhiwa Azka Ridhwanna VII-1 U-11 Putra Perak Juara II
5. Rossy Fairus Azzahra VIII-4 U-14 Putri Perak Juara II
6. Alfi an Satrio M.W. VII-3 U-14 Putra Perak Juara II
7. Gelarwan Yodi Utomo VIII-5 U-14 Putra Perunggu Juara III
8. Burhan Fajar Amirullah VII-1 U-14 Putra Perunggu Juara III
9. M. Raffi   Athaillah VII-5 U-14 Putra Perunggu Juara III

10. Irsyadut Tawab VIII-3 U-14 Putra Perunggu Juara III
11. M. Habib WS. VIII-5 U-14 Putra Perunggu Juara III
12. Gerbera Timami VIII-4 U-14 Putri Perunggu Juara III
13. Syarelia Safi ra Putri VII-2 U-14 Putri Perunggu Juara III
14. Ahmad Naufal F. VIII-5 U-17 Putra Perunggu Juara III
15. Fadhil Musyaff a R. VIII-5 U-14 Putra Perunggu Juara III

SMP Al Falah Deltasari 
Memborong 15 Medali  

Pada Porkab (Pekan Olah Raga 
Kabupaten) Sidoarjo 2012, 
terutama di cabang olahraga 
anggar, siswa SMP Al Falah 

memborong juara (seperti yang tertera 
dalam tabel). Tidak tanggung-tanggung, 
ada 15 siswa kita yang meraih gelar 
juara dan berhak memperoleh medali, 
baik emas, perak maupun perunggu. 
Mereka memperebutkan medali dalam 
kejuaraan anggar yang dilaksakan 
selama dua hari, tepatnya Rabu-
Kamis, 28-29 November 2012 di SMK 2 
Antartika Sidoarjo. 

Rasa bahagia ini bisa dilihat dari 
raut wajah mereka yang tampak 
berseri dan senyum, karena berhak 
membawa pulang tiga medali 
emas, tiga medali perak dan 9 
medali perunggu. Mereka berhasil 
memborong juara, bukan karena 
kebetulan apalagi curang seperti yang 
sering terdengar dalam kejuaraan-
kejuaraan olah raga. Tetapi, mereka 
telah disiapkan melalui kegiatan 
ektrakurikuler dan club anggar Al Falah 
yang diasuh langsung oleh jawara 
nasional anggar Ibu Rini Ismalasari. 

Porkab Kejuaraan Anggar Sidoarjo 
2012 diikuti lebih dari 100 peserta 
dari lima club anggar dan beberapa 
sekolah negeri dan swasta yang berada 

di kota udang. Dengan banyaknya 
peserta menjadikan pertandingan 
cukup melelahkan peserta dan panitia. 
Selain itu, cuaca hari itu juga cukup 
panas. 

Kejuaraan anggar kali ini 
cukup bergengsi di kalangan para 
pelajar. Karena bagi mereka yang 
berhasil meraih medali emas akan 
mendapatkan jalur prestasi untuk 
masuk sekolah negeri di Sidoarjo tanpa 
seleksi. Pemerintah kabupaten Sidorajo 

melalui KONI (Komite Olah Raga 
Nasional Indonesia) Sidoarjo sebagai 
panitia, telah menganggarkan biaya 
pembinaan dan beasiswa. Sekolah 
negeri yang bisa dilalui jalur prestasi 
adalah sekolah yang telah melakukan 
kerja sama dengan KONI. Selain 
memberikan beasiswa pemerintah 
kabupaten Sidoarjo melalui KONI 
dengan mengadakan Porkab adalah 
sebagai upaya penjaringan atlet 
berbakat. (Ind)

Daftar Siswa SMP Al Falah Deltasari Peraih Medali 
di Porkab Kejuaraan Anggar Sidoarjo 2012.
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Sang Juara

SMP Al Falah Deltasari Meraih 
Juara Journalist Competition Junio

JRBL 2012 Surabaya Series

SMP Al Falah mengirimkan satu 
tim yang terdiri dua siswa untuk 
mengikuti Journalist Competition 
Junio JRBL 2012 Surabaya Series. 

Safi ra Vidya Sarafi na dan Dea Desideria 
Yusuf namanya, mereka berdua adalah 
siswa kelas IX-2. Peserta lomba ini diikuti 
oleh sekolah-sekolah SMP dari tiga 
kota besar yaitu Surabaya, Sidoarjo dan 
Gresik. Ada lebih dari tiga puluh tim 
yang berpartisipasi dalam Journalist 
Competition Junio JRBL 2012 Surabaya 
Series. Kegiatan yang dimulai sejak 8 
September hingga 10 Oktober 2012 ini 
selalu heboh dihadiri oleh remaja SMP 
dan SMA. 

Peserta selama satu bulan 
diberikan kesempatan untuk 
meliput kegiatan Junior Basketball 
League (JRBL) yaitu liga basket yang 
melibatkan pelajar SMP. Dalam 
peliputannya, ada delapan kategori 
foto yang dilombakan di antaranya 
ekspresi penonton, sporting event, 
sponsor, dance, suasana, pertandingan 
dan bebas. Mereka biasanya 
melakukan liputan disela-sela waktu 
kegiatan ekstrakurikuler atau waktu 
jam sekolah yang bisa ditinggalkan. 
Safi ra dan Dea begitu sapaannya, 
adalah siswa yang aktif dikegiatan 
ekstrakurikuler jurnalistik dan tim 
redaksi majalah MOA (Majalah Osis Al 
Falah). 

Sejak awal ketika ditunjuk untuk 
mengikuti Journalist Competition 
Junio JRBL 2012 Surabaya Series 
merasa tidak siap. “Kita nervous, kaget 
ketika ditunjuk oleh pembina ekskul 
untuk mengikuti lomba jurnalis DBL, 
karena merasa tidak siap,” ujar Safi ra. 
Karena ini untuk mencari pengalaman 
akhirnya  diikuti juga, sehingga seperti 
kurang niat dan menganggap main. 
“Tekad muncul saat kegiatan mabit di 
sekolah untuk ikut lomba jurnalis,” ujar 
Dea menambahkan.

Untuk mengikuti lomba ini 
banyak rintangan yang harus dihadapi, 
karena awalnya yang kurang siap 
dan niat tidak mantap. Naskah dan 
foto dimasukkan di meja dewan juri 
hari terakhir hampir jam-jam akhir 
dan tutup. Begitu juga saat meliput 
harus mencari jam-jam sekolah yang 
bisa ditinggalkan serta di lokasi yang 
panas, ramai, desak-desakan, tenaga 
terkuras, karena harus naik turun 
tangga. “Untuk memenangkan lomba 
ini banyak suka dan dukanya, karena 
harus berjuang keras dan akhirnya 
dapat juara. Rasanya masih 
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belum percaya kalau juara,” ujar Dea 
sambil senyum. 

Tekad Safi ra dan Dea baru 
muncul saat berdoa dan mendekat 
kepada Allah. Karena tekad untuk 
memenangkan lomba ini terjadi pada 
mabit di bulan suci Ramadan.  Dari 
tekad ini, kerja keras tanpa kenal lelah, 
untuk memenangkan lomba menjadi 
motivasi juara. Semua pengorbanan 
tenaga waktu dan kerja keras terasa 
hilang setelah doa-doa kita dijawab 
oleh Allah dengan meraih predikat 

juara. “Merasa senang, tetapi masih 
belum percaya juara,” ujar Safi ra 

mengakhiri pembicaraan. (Ind)
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Artikel

T
iga puluh tahun lebih perjalanan lembaga 
pendidikan Al Falah sesungguhnya telah 
banyak pengalaman-pengalaman yang didapat. 
Upaya perbaikan juga sudah banyak dilakukan. 

Pengalaman-pengalaman yang didapat  merupakan 
akumulasi  pengetahuan yang bernilai tinggi  bagi 
pengembangan Al Falah di masa yang akan datang. 
Selanjutnya adalah bagaimana memanage pengalaman-
pengalaman tersebut menjadi sebuah resources yang  
optimal sehingga mampu meningkatkan mutu pendidikan. 

Salah  satu tolok ukur utama peningkatan mutu 
pendidikan adalah adanya upaya-upaya pengembangan dan 
perbaikan kurikulum secara berkelanjutan. Pengembangan 
kurikulum merupakan sebuah keharusan yang dilaksanakan 
oleh sebuah institusi pendidikan. Pengembangan kurikulum 
harus senantiasa  diilakukan  dalam era kompetitif yang 
menuntut produktivitas, kreativitas, dan inovasi yang tinggi. 

Ketergantungan institusi pendidikan secara berlebihan 
pada lembaga pemerintah dapat saja mempersempit ruang 
gerak institusi  dalam setiap pengembangan kurikulum. 
Pengembangan kurikulum tidak harus menyesuaikan barat, 
identitas, dan karakter. Jati diri bangsa harus senantiasa 
dipertahankan, dalam sebuah kalimat dapat dikatakan 
“Wawasan dan tindakan boleh global tapi identitas tetap 
lokal”. Kurikulum yang baik harus mandiri, up to date dan 
berkarakter.

Upaya pengembangan kurikulum harus senantiasa 
menyesuaikan perubahan dan globalisasi. Menurut 
Kresnayana Yahya, kurikulum selayaknya dapat beradaptasi 
dengan perubahan dan dinamika dunia. Kurikulum yang bisa 
beradaptasi di masa depan memiliki ciri-ciri 1) mempunyai 

Pengembangan Kurikulum
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muatan-muatan yang mampu mencetak lulusan yang 
menguasai teknologi informasi yang terkini dan tercanggih, 
2) mampu menelurkan lulusan yang mempunyai kreativitas 
berfi kir dan bertindak sehingga selalu siap menghadapi 
segala permasalahan dan mampu mencari jalan keluar dari 
setiap permasalahan yang ada, 3) dapat mencetak lulusan 
yang mempunyai kemampuan pribadi yang terspesialisas
i.(personal capability), 4) mampu mencetak pribadi-pribadi 
yang mampu beradaptasi dengan lingkungan dengan 
membentuk jaringan kerja (networking) yang kuat dan luas, 
5) mampu meluluskan anak didik yang berkarakter yang 
berfi kir dan bertindak global tetapi senantantiasa menjaga 
identitas lokal, 6) senantisa berbasis moralitas yang tergali 
dari kearifan tradisi-kultural dan nilai-nilai doktrinal agama 
yang kuat.

Dengan kurikulum yang baik dan sesuai dengan 
karakter bangsa ini maka akan dapat mencetak sumber 
daya manusia yang berkualitas dan bermoral yang siap 
terlibat dan berkiprah dalam kancah globalisasi. Sebaliknya 
apabila kurikulum yang kita kembangkan kurang baik maka 
hanya akan menciptakan generasi-generasi yang kurang 
siap bersaing  sehingga bangsa ini senantiasa akan menjadi 
bangsa pinggiran (peripheral) dan hanya menjadi penonton 
dari hiruk pikuknya percaturan negara-negara secara global 
di berbagai dimensi kehidupan. Kurikulum  yang kurang 
baik hanya akan menciptakan SDM yang kurang berkualitas 
dan  menimbulkan ekses negatif bagi masyarakat baik 
ekonomi, politik maupun sosial budaya. Dari sinilah sekali 
lagi pengembangan dan perbaikan kurikulum menjadi 
sebuah agenda yang harus senantiasa dilaksanakan. (Tukin, 
S.Pd., Kepala SD Al Falah Surabaya)
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Artikel

Bimbingan Konseling 
dalam Kurikulum

Kurikulum erat kaitannya dengan poses belajar. Proses 
hasil belajar harusnya bukan hanya untuk memenuhi 
KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal). Akan tetapi, dalam 
proses pembelajaran siswa juga dapat mengambil 

manfaatnya. Contoh kecil dalam sebuah kompetensi dasar 
adalah menghargai orang yang lebih tua. Dalam hal ini apakah 
seorang anak akan mengerti maksud menghargai jika contoh 

sehari-hari dalam kehidupannya belum menunjukkan sikap 
saling menghormati? Layak bagi kita untuk mengetahui 

bahwa semua dari yang kita lakukan akan berdampak 
juga bagi anak-anak kita.

Sebuah pembelajaran tidak lepas dengan 
kurikulum yang berlaku. Dalam hal ini orang tua 
selaku pendamping siswa belajar perlu tahu dengan 

hal tersebut. Kurikulum seyogyanya bukan hal yang 
sulit untuk dipelajari, justru malah sebaliknya. Bagi 
orang tua, mengetahui kurikulum akan memudahkan 

untuk berkoordinasi tentang pembelajaran dengan 

pihak sekolah.  
Kurikulum merupakan seperangkat/sistem rencana dan 

pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara 
yang digunakan sebagai pedoman untuk menggunakan 
aktivitas belajar mengajar. Yang dititik beratkan pada 
pembelajaran ini adalah belajar. Belajar mempunyai 
pengertian suatu proses kegiatan dan bukan suatu hasil atau 
tujuan. 

Untuk mengaktifkan sebuah proses belajar tadi 
perlu diadakan cara  untuk meningkatkan prestasi atau 
hasil belajar yang baik harus dilakukan dengan baik dan 
pedoman cara yang tepat. Salah satu faktor yang paling 
menentukan keberhasilan belajar adalah pribadi  siswa.  
Untuk dapat mencapai hasil belajar yang sebaik-baiknya 
harus mempunyai kebiasaan belajar yang baik. Dalam 
mengaktifkan dan meningkatkan hasil belajar siswa 
diperlukan juga bimbingan atau konseling. Tilaar (dalam 
Mikarsa 2004) merumuskan hakekat pendidikan sebagai 
suatu proses menumbuhkembangkan eksistensi peserta didik 
yang memasyarakat, membudaya, dalam tata kehidupan yang 
berdimensi lokal, nasional, dan global. 

Agar pendidikan dapat berhasil sesuai dengan tujuan 
diperlukan, berbagai sarana atau sumber daya seperti 
bangunan sekolah, buku/materi pelajaran, guru, dan sarana 
pendukung lainnya. Berkaitan dengan guru, sebagaimana 
telah dikemukakan bahwa dalam proses pendidikan banyak 
dijumpai permasalahan yang dialami oleh anak-anak, remaja, 
dan pemuda yang menyangkut dimensi kemanusiaan 
mereka. 

Lebih lanjut Priyanto mengemukakan bahwa 
permasalahan yang dialami oleh para siswa di sekolah 
sering kali tidak dapat dihindari meski dengan pengajaran 
yang baik sekali pun. Di sinilah dirasakan perlunya 
pelayanan bimbingan dan konseling disamping 
kegiatan pengajaran. Dan pelayanan bimbingan dan 
konseling merupakan peran yang dilakukan oleh guru 
bimbingan dan konseling.

Bimbingan konseling ibarat seuah multivitamin 
wajib bagi siswa. Dalam kurikulum dapat simpulkan 
bahwa tujuan BK di sekolah sangat bermanfaat 
dalam pengembangan potensi, minat dan bakat 
yang dimiliki oleh siswa di sekolah. karena dengan 
adanya pelayanan bimbingan dan koseling 
di sekolah, siswa dapat berkonsultasi dalam 
berbagai hal yang dialaminya baik itu masalah 
dalam proses pendidikan itu sendiri maupun  
persoalan lain yang menyangkut diri pribadi. 
(Defi , Guru BK LPF)
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Kurikulum Langit
Q

S 53: 3, “Dan apa yang Rasulullah 
ucapkan bukanlah dari hawa 
nafsu melainkan wahyu 
dari Allah SWT”. Apabila kita 

memahami surat An Najm tersebut maka 
kita dapat mengintrepretasikan bahwa 
apa saja yang diucapkan Rasululullah itu 
adalah pesan dari langit. Mari kita melihat 
pesan langit yang berkaitan dengan 
kurikulum langit.

Beliau bersabda  ”Diangkat pena (tidak 
dikenakan kewajiban) pada tiga orang, 
yaitu : orang yang tidur hingga bangun, 
anak kecil hingga ihtilam, dan orang gila 
hingga berakal” (HR. Abu Dawud no. 4403 
dan At-Tirmidzi no. 1423; shahih). Beliau 
bersabda, “Bahwasannya Rasulullah SAW 
mengutusnya (Mu’adz) ke Yaman dan 
memerintahnya untuk mengambil dari 
setiap orang yang telah ihtilam satu dinar.” 
(HR. An-Nasa’i no. 2450, Al Baihaqi dalam 
Al Kubra no. 19155, dan Ahmad no. 21532; 
sahih). Dari dua pesan langit tersebut 
para ulama telah sepakat bahwa ihtilam 
merupakan tanda kedewasaan bagi anak 
laki-laki dan perempuan dan beriringan 
dengan kedewasaan tersebut melekat 
beban taklif atau kewajiban ibadah, 
huduud, dan seluruh perkara hukum.” 
[Fathul-Baariy, 5/277].

Lebih detail dapat diterjemahkan 
bahwa target kurikulum langit adalah 
menciptakan kurikulum sesuai tahap 
perkembangan anak. Dalam kurikulum 
langit ada empat tahap perkembangan 
anak, yaitu tahap shobiy (balita), tahap 
thifl un (kanak-kanak), tahap mumayyiz 
(pra-baligh) dan tahap baligh (dewasa). 
Sangat luas apabila dikupas satu persatu 
kurikulum langit untuk tiap tahap 

perkembangan tersebut. Dan insya-Allah 
akan lebih detail pada kesempatan lain.  

Kita batasi bahasan ini dengan 
target goal kurikulum secara umum 
dan bagaimana secara singkat 
mengaplikasikan kurikulum langit 
tersebut. Secara umum target goal 
kurikulum langit adalah mencetak 
anak untuk siap menjadi dewasa 
yang di dalamnya memiliki indikator 
kematangan spiritual, kematangan 
emosi, dan kematangan akal. Dan 
perlu menjadi perhatian kita semua 
bahwa anak usia SD sudah pada masa 
baligh, artinya kurikulum SD perlu 
mempertimbangkan tiga indikator 
tersebut.

Untuk menuju pada indikator 
kematangan spiritual maka perlu ada 
materi atau muatan kurikulum yang 
mengarahkan anak untuk memiliki 
kompetensi kematangan spiritual 
tersebut. Di antara materi penting 
untuk mengasaah kompetensi tersebut 
adalah pengajaran materi salat yang 
komprehensif, materi pembiasaan dan 
akhlaq Islami, dan materi akidah cinta 
Allah dan cinta NabiNya, materi tahfi dz Al 
Quran. Coba kita melihat sejarah aplikasi 
kurikulum langit pada masa zaman 
keemasan Islam. Pada masa itu anak usia 
SD sudah menghafal Al Quran 30 juz dan 
sudah mengenal hukum-hukum Islam 
dan mampu melaksanakan hukum Islam 
secara total.

Dan untuk mencapai kompetensi 
kematangan emosi pada anak usia 
SD perlu ada muatan kurikulum yang 
mengasah emosi dan kematangan 
sosialnya. Muatan kurikulum yang perlu 

Artikel
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diadakan dalam kompetensi ini adalah 
muatan yang melatih dan mengajarkan 
anak untuk mandiri dan percaya diri. 
Kompetensi ini berkaitan dengan 
beban taklif bagi anak laki-laki yang 
sudah baligh yang mana anak tersebut 
memiliki kewajiban mencari nafkah 
sendiri dan beban taklif ini tidak akan 
tercapai apabila anak tersebut belum 
mandiri dan percaya diri. Dan untuk ini 
perlu ada sinergi antara sekolah dan 
orang tua di rumah. Kompetensi ini 
juga berkaitan dengan pengembangan 
karakter emosi anak perempuan 
baligh yang harus mampu menjaga 
kehormatan dirinya dan keluarganya.

Sedangkan untuk memunculkan 
kematangan akal sebatas menuju 
kebutuhan baligh adalah hanya materi-
materi dasar matematika, dasar sains, 
dan dasar pengetahuan sosial. Pada 
tahap ini belum dibutuhkan kedalaman 
materi kecuali bagi yang ingin 
mendalaminya. 

Pengembangan kurikulum 
berkarakter seharusnya berpedoman 
pada kurikulum langit. Dan seandainya 
kurikulum baru yang akan diaplikasikan 
tahun 2014 mendatang tidak mengacu 
pada tahap perkembangan anak 
sesuai kurikulum langit maka sulit 
mencapai generasi yang matang  sesuai 
tahap perkembangan anak. SD Al 
Falah Surabaya pada kesempatan ini 
bisa mengambil peran menciptakan 
inovasi kurikulum yang mengacu 
pada kurikulum langit. SD Al Falah 
Surabaya nantinya mampu melangitkan 
kurikulum. (Ashari, Guru SD Al Falah 
Surabaya)
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Artikel

Wacana Kementrian 
Pendidikan dan Kebudayaan 
(Kemendikbud) untuk 
menghilangkan mata 

pelajaran Bahasa Inggris bagi siswa SD 
dari kurikulum wajib, menuai pro dan 
kontra dari berbagai pihak. Banyak 
pihak menanyakan alasan penggantian 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
(KTSP) menjadi Kurikulum 2013 dengan 
standar isi yang berbeda jauh, khususnya 
untuk pendidikan dasar.

Ibrahim Bafadal selaku Direktur 
Pembinaan Sekolah Dasar Ditjen Dikdas 
mengatakan bahwa perubahan ini 
juga melihat kondisi yang ada selama 
beberapa tahun belakangan. KTSP yang 
memberi keleluasaan terhadap guru 
membuat kurikulum secara mandiri 
untuk masing-masing sekolah ternyata 
tak berjalan mulus.  Di antara sekian 
banyak guru tidak semuanya memiliki 
profesionalitas untuk membuat 
kurikulum sehingga yang terjadi 
adalah pengadopsian belaka. Sehingga, 
pemerintah akhirnya membuat dan 
merancang kurikulum, sedangkan pihak 
sekolah serta guru mengaplikasikannya.

Untuk tingkat SD terjadi perubahan 
yang cukup besar mengingat basis 
tematik integratif yang dianut saat 
ini. Mata pelajaran yang dulu ada 10 
bidang dikurangi menjadi tersisa enam 
mata pelajaran saja dengan pembagian 
empat mata pelajaran utama dan dua 
mata pelajaran muatan lokal. Tidak 
diwajibkannya mata pelajaran bahasa 
Inggris ini beralasan untuk menguatkan 
penguasaan Bahasa Indonesia dan 
bahasa daerah.

Mata pelajaran bahasa Inggris 
dihapus dengan alasan “kasihan” 
karena beban belajar anak anak 
bertambah berat bila sejak SD sudah 
mempelajari bahasa Inggris.  Siswa 
ditekankan untuk mempelajari 
bahasa Indonesia terlebih dahulu 
sebagai bahasa ibu.  Apabila terdapat 
satu atau beberapa sekolah yang 
menjadikan bahasa Inggris sebagai 
mata pelajaran tambahan, hal 
tersebut akan dipertimbangkan. 
Untuk sekolah negeri, wajib mengikuti 
aturan peniadaan mata pelajaran 
Bahasa Inggris, sedangkan sekolah 
lain (swasta/non negeri) boleh 
menjadikannya mata pelajaran 
tambahan.

Mari kita mencoba menelaah 
penting tidaknya bahasa asing, 
dalam hal ini Bahasa Inggris dikuasai 
oleh warga negara Indonesia. 
Perkembangan zaman, era globalisasi 
dan bahasa dunia menjadikan belajar 
bahasa asing sebagai kewajiban. 
Mengenai kapan mulai diberikannya 
mata pelajaran ini itu adalah sisi yang 
berbeda. Pemberian mata pelajaran 
bahasa asing ini dapat diberikan saat 
siswa menginjak kelas IV misalnya. 
Dalam hal ini notebene siswa sudah 
cukup matang penguasaan  bahasa 
ibunya. Dalam hal ini bahasa Indonesia.

 Coba kita tengok di kota-kota 
besar di Indonesia. Kursus bahasa 
Inggris tumbuh subur bagaikan jamur 
di musim penghujan. Orang tua yang 
perekonomiannya menengah ke 
atas sibuk mengantar anaknya untuk 
belajar bahasa Inggris. Meski dalam hal 
ini si anak sudah belajar hampir 8 jam 
di sekolah, termasuk belajar bahasa 
asing. Orang tua dilanda kekhawatiran 
apabila anaknya tertinggal atau tidak 
fasih berbahasa asing. Salah satunya 
adalah karena mereka berharap 
anaknya dapat tumbuh lebih sukses 
dalam persaingan.

Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial 
dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas 
Sumatera Utara Badaruddin 
mengatakan, ia tidak sependapat 
dengan rencana Kemendikbud yang 
tidak memasukkan lagi pelajaran 

Bahasa Inggris pada kurikulum SD. 
Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa 
ini adalah sebuah kemunduran bagi 
dunia pendidikan di negara ini. Apapun  
alasannya, pembelajaran bahasa Inggris 
di jenjang SD harus tetap dipertahankan 
karena akan merugikan pelajar SD sebagai 
generasi muda harapan bangsa. Apalagi 
bahasa Inggris adalah salahsatu dari 
bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi 
yang wajib dikuasai. 

Pendapat berbeda disampaikan 
oleh Kepala Badan Pengembangan 
dan Pembinaan Bahasa Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), 
Mahsun. Menurut Mahsun, seseorang  
patut diduga mengalami kecemasan 
secara psikologis jika lebih senang 
menggunakan bahasa asing daripada 
bahasa ibu. Mahsun menambahkan, 
daya ungkap Bahasa Indonesia sangat 
memadai. Bahkan, ada lebih dari 350.000 
glosarium kata yang dapat mewakili 
bidang keilmuan. Dengan demikian, 
berbagai isi pikiran dapat disampaikan 
dalam bahasa Indonesia. Saat seseorang 
dapat berbahasa Indonesia dengan baik 
dan benar, maka penguasaan bahasa 
asingnya pun akan lebih mengedepankan 
substansi bahasa dan bukan sekedar 
menggantinya dengan bahasa lain.

Apa pun keputusan akhir pemerintah 
mengenai hal ini, orang tua perlu tahu. 
Jika memang pelajaran bahasa Inggris 
tetap dimunculkan maka orang tualah 
yang mendapat tugas berikutnya. 
Membiasakan berbahasa dan cinta 
bahasa daerah dan bahasa Indonesia, juga 
menumbuhkan rasa nasionalisme dengan 
berbagai upaya. 

Mempertimbangkan urgensinya, di 
SD Al Falah Bahasa Inggris masih penting 
untuk tetap diajarkan. Seandainya bahasa 
Inggris ditiadakan untuk jenjang SD, 
maka orangtua yang menginginkan 
anaknya menguasai bahasa Inggris 
pun harus merogoh kocek lebih dalam. 
Mengikutkan kursus misalnya. Atau jika 
orangtua mempunyai  kemampuan 
berbahasa Inggris dan mempunyai cukup 
waktu dapat mengajarinya di rumah. 
Bukankah dengan mengajari anak dapat 
membangun kedekatan antara orangtua 
dan anak?  (Iz)

Pelajaran Bahasa Inggris di SD
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Anak Tidak Mau Menurut ataukah 
Orang Tua yang Terlalu Menuntut?

Anak adalah amanah Allah 
kepada orang tua. Bila 
diabaikan akan menjadi 
malapetaka dan bila 

dididik akan menjadi investasi. Lalu, 
pertanyaannya, bagaimana cara 
mendidik yang baik? Allah SWT telah 
berfi rman, “Dan aku tidak menciptakan 
jin dan manusia melainkan supaya 
mereka mengabdi kepada-Ku.” (Q.S. Adz 
Dzariyat: 56). Konteks ayat Al Quran di 
atas sudah sedemikian jelas, bahwa 
tujuan manusia diciptakan itu adalah 
hanya untuk mengabdi kepada Sang 
Pencipta, Allah SWT. Itu berarti, orientasi 
orang tua ketika mendidik anaknya 
adalah harus dalam konteks mengabdi 
kepada-Nya. 

Konteks mengabdi yang 
dimaksud adalah bukan hanya 
menjalankan salat, zakat, puasa, dan 
sejenisnya, melainkan pada segala 
aktivitas yang selalu mengingat akan 
kebesaran, kasih sayang dan murka 
Allah.  Sehingga ketika ia (anak kita) 
menjadi seorang pejabat, ia akan 
menjadi pejabat yang amanah, ketika 
ia menjadi pengusaha, ia akan menjadi 
pengusaha yang jujur yang selalu 
memperhatikan etika dan aturan 
bisnis menurut hukum syar’i, ketika ia 
menjadi pemimpin, ia akan menjadi 
pemimpin yang adil. Menjadi apa pun 
bagi seorang muslim bisa menjadi 
sebuah pengabdian kepada-Nya 
selama itu dilakukan dengan niat, cara, 
dan tujuan yang sesuai dengan ajaran 
Islam. Sebaliknya, menjadi apapun 
bagi seorang muslim hanyalah sia-sia 
belaka manakala semuanya hanya 
menjauhkan diri dari pengabdian 
kepada-Nya.

Tanggung jawab pendidikan 
adalah orang tua, orang tua berhak 
memutuskan satu lingkungan 
pendidikan lain untuk memperkaya 
dan berkembangnya faktor jasadiyah 
(fi sik), fi kriyah (intelektualitas) ruhiyyah 
(spiritualitas) pada anak, yaitu 
lingkungan sekolah. 

Sekolah merupakan faktor 
lingkungan berikutnya setelah rumah 
dalam memoles anak. Sekolah yang 
menyuguhkan konsep, visi, dan 
misi serta aplikasi kegiatan yang 
jelas merupakan pilihan yang tepat 
untuk mendukung cita-cita anak dan 
mewujudkan harapan orang tua. 
Kurikulum dengan mengedepankan 
aspek ruhiyah merupakan pilihan 
yang tepat, karena siswa bukan hanya 
mendapatkan ilmu dunia tapi lebih 
dari itu, misalnya mewujudkan 5 S 
disegala kondisi (senyum, salam, sapa, 
sopan, santun), salat dhuha, dzikir 
setelah salat, membaca Al Quran 
sebelum memulai pelajaran, kultum, 
hafalan Al Quran dan beberapa 
kegiatan lainnya. 

Sekolah dengan tuntutan karakter 
yang kuat akan menghadirkan siswa 
yang cerdas hati, ia akan mampu 
menghormati, berempati, berdisiplin, 
bertanggung jawab, berkompetisi 
dengan sehat, jujur dalam menapaki 
bangku sekolahnya, sehingga akan 
tercermin dalam ia bersikap, bertutur 
kata, bahkan berpakaian. 

Tetapi, semua ini belum tentu 
berjalan dengan mulus, jika tidak 
terjadi kesinambungan pola didik 
antara sekolah dan orang tua. Orang 
tua merupakan pioner bagi anak, 
orang tua merupakan 
contoh. Orang tua 
merupakan fi gur yang 
perlu diteladani bagi anak, 
tapi sayangnya banyak 
orang tua yang ingin 
anaknya menjadi anak 
yang baik, pandai, mandiri, 
menuruti perintah orang 
tua, rajin belajar,  tanggung 
jawab, disiplin dan banyak 
keinginan lainnya, tapi 
di sisi lain, mereka malah 
membiarkan anak-anaknya 
diasuh orang lain, pasrah 
pada guru les, diasuh 
televisi, diasuh video game, 

tidak memberikan contoh, tuntutan 
tidak disesuaikan dengan kondisi/
kemampuan anak, hanya karena 
malu dengan teman atau tetangga. 
Tuntutan dilakukan karena merasa 
sudah mengeluarkan biaya sekolah 
yang banyak sehingga anak harus 
mempunyai kemampuan yang lebih 
dibanding lainnya. Tuntutan dilakukan 
karena membandingkan kemampuan 
ananda dengan kemampuan kakak 
atau adiknya. Sehingga, kalaupun 
orang tua terlibat, hanya ketika 
merasa perlu untuk memberi 
perintah, berteriak, atau marah. Jadi, 
wajar apabila kemudian anak itu 
malah menjadi orang lain, menjadi 
TV atau video game bernyawa, balik 
memerintah, balik berteriak, atau 
balik marah, tidak mau nurut (bengel) 
bertolak belakang dengan keinginan 
orang tuanya. Kalau sudah begini, lalu 
apa yang harus dilakukan orang tua? 
Mari menjadi orang tua yang tidak 
terlalu menuntut, agar anak menjadi 
nurut dengan menjalin 3ko-kakerha 
(komunikasi, komitmen, konsisten, 
kasih sayang, kerjasama). Hargai apa 
yang dilakukan sesuai dengan dengan 
hadis “Setiap anak dilahirkan dalam 
keadaan fi trah, lalu kedua orang tuanya 
yang menjadikan ia Yahudi, Nasrani 
atau Majusi.” (HR. Baihaqi). (Wahyu)
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Burung kecil 
Kau nampak indah nan menawan

Bulumu halus warana-warni 
Paruhmu tajam seperti duri kulit durian
Matamu cerah secerah biji buah delima

Jari-jemarimu mungil 
Tapi kuat mencengkeram ranting atau dahan

Burung-burung kecil beterbangan 
Melihat indahnya pemandangan

Bunga-bunga menghias hamparan alam
Rumput-rumput hijau tumbuh menawan 

Pohon- pohon tinggi menyapa awan
Batu-batu hitam berserakan, berkilauan

Burung-burung kecil hinggap di ranting cemara 
Burung-burung kecil berkicau bersahut-sahutan

Cit...cit...cuit... suaranya 
Seakan-akan mereka berkata,

“Oh... indahnya ciptaan Allah ta’ala”

Burung-burung kecil,
Dapatkah terbang setinggi cita-cita?

Karya Siswa
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Burung-
burung Kecil
Oleh : Fadhila Kamila Ismail
Kelas III B SD Al Falah



Edisi 49  I   XIX  I  Desember 2012   I    39

IS
SN

 : 
20

85
-2

18
5

Membiasakan 
Disiplin dan Mandiri

Nama ayah: : Wiwin Widyanto
Pekerjaan   : Wiraswasta
Nama Ibu    : Nur Aini
Pekerjaan   : Ibu Rumah Tangga
Nama ananda : 1. M. Fitrah Nurwidyanto (Kelas VIA 
   SD Al Falah Surabaya)
  2. Fathaariq N. (Kelas IVA 
   SD Al Falah Surabaya)
  3. M. Firmansyah N. (Kelas IIIA 
   SD Al Falah Surabaya) 

Biodata
Je

nd
ela

 Ke
lua

rg
a

Sejak mula kami menginginkan untuk memiliki anak-
anak yang saleh. Agar mereka tumbuh menjadi 
anak-anak yang saleh, kami pun harus memberikan 
lingkungan yang baik. Akhirnya, pilihan kami jatuh 

pada Sekolah Al Falah. Lembaga pendidikan Al  Falah 
kami yakini dapat membantu untuk mewujudkan 
mimpi tersebut. 

Kami dari pihak orangtua tak semata-mata 
meletakkan harapan pada Al Falah semata. 
Sebagai orangtua, kami pun merasa memiliki 
tanggung jawab yang tak kalah beratnya. Oleh 
karena itu, kami berusaha membantu agar terjalin 
kesinambungan antara 
rumah dan sekolah. 
Kami selalu meminta 
anak-anak untuk 
mengulang kembali 
pelajaran di sekolah.  
Dan jika memang 
diperlukan, kami 
akan memberikan 

pengetahuan tambahan. Misalnya, dengan mengikutkan les. 
Kedisiplinan dan kemandirian bukanlah sesuatu 

yang muncul secara instan. Pribadi, lingkungan dan 
dukunganlah yang banyak membantu mewujudkannya.  

Untuk menanamkan kedisiplinan dan kemandirian 
kami melakukannya dengan berbagai cara. Di 

antaranya adalah dengan mengajak mereka 
berdiskusi, memberi pengertian, membimbing 
dan menasehati mereka. Hal ini bertujuan agar 
ananda bertanggungjawab terhadap apa yang 
mereka lakukan setiap hari. Karena begitu 
pentingnya kedisiplinan dan kemandirian, maka 
kami menjadikan keduanya sebagai motto 
keluarga kami.

Bagi kami tiap anak memiliki bakat dan 
minat yang tak selalu sama. Maka tugas 

orangtualah untuk mendukung dan 
memberikan fasilitasnya. Misalnya, 

ananda senang bermain bola. 
Maka, di samping memberi fasilitas 
kami juga memberikan waktu 
luang menjelang liburan( Sabtu 
dan Minggu) .

Untuk mengurangi kejenuhan 
karena rutinitas sehari-hari kami 
biasanya mengajak anak-anak 
untuk pergi jalan-jalan. Salah 
satunya adalah ke tempat favorit 
kami yakni telaga Sarangan. Di 
sana kami melakukan banyak 
hal. Mengagumi ciptaan Allah, 
merenung dan bersosialisasi 

dengan lingkungan sekitar. 
Dengan semua yang telah 
kami upayakan, kami berdoa 
semoga anak-anak kami 
dapat menjadi anak yang 
berbakti, saleh, dan berguna 
bagi orang lain. Amin. (Iz)  
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