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Di tengah pembahasan Kurikulum 2013 dan pencarian konsep baru bagi sekolah eks RSBI, 
masih terasa betapa pembubaran RSBI oleh MK telah disikapi oleh sebagian kalangan 
bagai mendapat durian runtuh, bahkan seperti menang perang. Padahal, RSBI yang semula 
dipuja, kemudian dicela, dan akhirnya dibubarkan itu, secara substansial merupakan 

ikhtiar legal negara untuk mencapai mutu pendidikan berkelas dunia. Terlepas apakah pada tahap 
implementasinya masih terdapat kekurangan.

Amar putusan MK yang menghapus RSBI memang final dan wajib ditaati dengan segala 
konsekuensinya. Namun, apa pun banderol penggantinya, substansi upaya untuk menjadikan 
pendidikan berkualitas internasional penting untuk dipertahankan. Agar bangsa ini tidak 
seperti katak dalam tempurung, pembekalan wawasan global kepada generasi mendatang 
tetap penting untuk diintegrasikan dalam pendidikan.  

Euforia menang perang itu justru menyisakan pertanyaan, apakah  masyarakat kita 
sedang mengalami inkonsistensi dan kelatahan yang gampang terbawa arus keinginan 
orang kebanyakan serta arah angin musiman? Masalahnya, di satu sisi masyarakat 
punya tuntutan besar terhadap layanan unggul pendidikan dan tak mau dibeda-
bedakan dalam pemenuhan hak. Sementara terhadap RSBI ketakutannya luar biasa, 
mulai dari diskriminasi, pungutan yang lebih tinggi, dan sebagainya. Padahal, jika 
tidak dikelola dengan baik, animo besar publik pun bisa saja kontraproduktif 
terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan. Sebab, keinginan orang banyak 
tidak selalu menjadi alternatif yang terbaik. 

Jangan-jangan terjadi semacam pembolehan bahwa dengan bungkus 
demokrasi dan keterbukaan, partisipasi yang subur bersemi justru pada urusan 
campur tangan, kritik, pengawasan berlebih, bahkan hujatan terhadap berbagai 
kebijakan secara berlebihan. Karena itu, wajar jika ada kekhawatiran bahwa 
penghapusan RSBI, orientasi mutu pendidikan terlindas oleh dominasi besar 
urusan pemenuhan tuntutan orang banyak yang ingin disamaratakan dalam 
mendapatkan layanan. Bila berketerusan, dasar analisis dan kajian keilmuan untuk 
membuat sebuah kebijakan oleh pemerintah pun rawan terabaikan.  

Meskipun demikian, pembubaran RSBI tetap perlu disikapi optimis. 
Kita berharap, pembubaran RSBI memang benar-benar untuk menghapus 
diskriminasi dan untuk lebih memeratakan pendidikan. Namun, diharapkan bahwa 
bubarnya RSBI tidak membubarkan akomodasi terhadap realita perbedaan atau 
keberagaman. Tersiratkan bahwa si miskin diusahakan meningkat daya belinya 
terhadap pendidikan berkualitas, bukan malah ditahbiskan sebagai komunitas masif 

sebagai tangan di bawah. Si kaya pun harus tetap terpenuhi kebutuhannya terhadap 
pendidikan yang berkualitas.

Salahkah  seandainya ada warga yang berkemampuan finansial memburu 
pendidikan yang berkualitas? Justru, hal itu lebih baik daripada berbondong-bondong 

menyekolahkan anak ke luar negeri. Seandainya ada sekolah dalam negeri yang taraf 
kualitasnya internasional, mengapa uang besar pendidikan dibayarkan ke negeri orang? 

Seandainya RSBI dianggap salah pun, kurang perlu untuk terus disalah-salahkan, 
dihujat apalagi. Toh RSBI terlanjur diimplementasikan dan sempat menjadi rebutan, pujaan, 

dan kebanggaan. Mengapa menumpas habis sisi yang baik dan masih relevan? Jika sisi 
baiknya juga dilenyapkan, jangan-jangan pembubaran RSBI hanya menjungkirkan arah ke 

titik nadir peningkatan mutu maupun internasionalisasi sekolah. (Jidi) 

Melewati Titik Nadir 
Internasionalisasi Sekolah
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Fokus

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

Al Falah Surabaya

Pernah saya ceritakan di majalah 
ini tentang keterkejutan 
saya ketika ada permintaan 
beberapa kelompok siswa 

SMP Al Falah Deltasari yang minta izin 
saya untuk membuat kandang ayam. 
Semula saya bertanya-tanya untuk 
apa kandang itu dibuat, mengapa 
mereka memerkan kandang, sederet 
pertanyaan bermunculan di benak saya 
berkait dengan kandang itu. Setelah 
berdiskusi dengan mereka, ternyata 
ada tugas sebelumnya untuk membuat 
penetas telur dari guru fi sika dan 
biologi. “Ustadz, penetas telurnya sudah 
bekerja, sebentar lagi telurnya akan 
menetas, dan keluarlah anak ayam, nah 
Ustadz kita perlu kandang ayam untuk 
menampung anak ayamnya,” jelas 
mereka untuk meyakinkan gurunya. 

Suatu sikap yang peduli dan 
antisipatif, mereka hanya mendapat 
tugas membuat penetas telur 
dan membuktikan berfungsi atau 
tidaknya alat tersebut. Tetapi, yang 

Bekal Akhlak 
dan Kecakapan Hidup

dipikirkan siswa  lebih dari itu, mereka 
memiliki sikap positif yang penting 
untuk dikembangkan. 

Pada kesempatan lain ketika penulis 
mengajar biologi kelas VII, waktu itu 
ada pembahasan tentang pencemaran 
lingkungan, sebagai guru saya senang 
siswa sangat lancar dalam menjelaskan 
bagaimana hubungannya kalau banyak 
pabrik atau banyak kendaraan, semakin 
banyak kendaraan menyebabkan 
pencemaran semakin meningkat. 
Pada saat guru menguji siswa dengan 
memberikan grafi k yang belum lengkap. 
Mereka diminta melengkapi, ternyata 
siswa masih kesulitan memahami 
dan memecahkan masalah tersebut, 
padahal secara lisan mereka mampu 
menjelaskannya dengan baik. 

Dari kasus tersebut penulis 
menduga siswa-siswi ini di jenjang 

sebelum nya kurang 
dilatih untuk 
melakukan analisis 
grafi k atau gambar, 

kemudian membuat prediksi terhadap 
gejala yang diamatinya. Mereka perlu 
lebih sering untuk dilatih keterampilan 
berpikir seperti itu, mereka perlu 
belajar keterampilan berpikir hingga 
keterampilan berpikir tingkat tinggi 
atau high older thinking skill.       

Dari dua cerita tersebut, penulis 
ingin menyampaikan bahwa bekal 
seperti peduli, antisipatif, memecahkan 
masalah, dan kemampuan 
memprediksi adalah kecakapan hidup 
dalam kategori personal skill yang 
diperlukan siswa untuk kehidupannya 
nanti. Kecakapan hidup (Life skill) yang 
diperlukan siswa selain personal skill 

Edisi 50  I   XX  I  Maret 2013   I    3

IS
SN

 : 
20

85
-2

18
5



Fokus

4    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

adalah kecakapan sosial(social skill), 
academic skill dan vocational skill. 
Untuk usia TK hingga SMP, bahkan 
SMA porsi yang lebih besar yang perlu 
dilatihkan adalah personal skill  dan 
social skill,  sekitar 80%. 

Kenyataannya di sekolah-sekolah 
pembelajaran terkait kecakapan 
yang umum ini relatif kecil, dan yang 
paling banyak adalah akademiknya. 
Hal itu terbalik. Dalam kehidupan 
nyata justru mereka memerlukan 
kemampuan memecahkan masalah, 
kerjasama, networking  dan kecakapan 
umum lainnya. Hal ini sesuai yang 
disampaikan para pakar dunia 
bahwa pada abad 21 agar orang 
siap hidup dan mempunyai daya 
saing diperlukan orang-orang yang 
memiliki kemampuan memecahkan 
masalah (problem solving dan critical 
thinking), kerjasama(collaboration 
and networking),  memiliki daya 
adaptasi yang tinggi, daya inisiatif 
dan entrepreneur yang handal, 
berkomunikasi yang efektif, 
kemampuan anilisis dan rasa ingin 
tahu(curiosity) yang memadai. 
Bukankah kemampuan tersebut 
diperlukan anak-anak kita untuk siap 
menghadapi tantangan zamannya? 

Dalam upaya membekali anak-
anak agar siap menghadapi zamannya, 
penulis ingat pesan amirul mukminin 
Umar bin Khatab,“Didiklah anak-
anakmu, karena mereka akan hidup 
pada zaman yang berbeda dengan 
zamanmu.” 

Pesan amirul mukminin 
memberikan insprirasi bagi kita, 
bagaimana kita menyiapkan generasi 
yang akan datang, generasi yang siap 
menghadapi tantangan di zamannya. 
Katakanlah dua puluh lima atau tiga 
puluh tahun lagi, pada era ini adalah 
masa-masa milik anak kita yang belajar 
sekarang ini, sehingga mereka perlu 
dibekali kompetensi yang diperlukan  
di masanya nanti yaitu bekal akhlak 
mulia dan kecakapan hidup yang 
cukup.

Dalam upaya mewujudkan 
generasi yang siap menatap 
zamannya, sekolah dan orang tua perlu 
menguatkan kembali pembelajaran 
dan program, khususnya yang terkait 
dengan kecakapan hidup. Apakah 
yang sudah dilakukan selama ini 
efektif dan sudah berkontribusi pada 
pengembangan kecakapan hidup 
siswa, apakah program-programnya 
masih banyak berkutat pada akademik 
semata. Perlu dilakukan evaluasi 
yang menyeluruh terhadap program-
program, proses pembelajaran, cara 
evaluasi, bahkan pada seluruh sistem 
yang berjalan di sekolah. 

Sebagai langkah dalam 
penguatan pembelajaran kecakapan 
hidup ini, sekolah mengembangkan 
standar lulusan yang sudah ada 
dengan memasukan kecakapan hidup 
secara eksplisit dalam standar lulusan 
LPF. Sehingga, pada tahun ajaran 
mendatang LPF dapat memenuhi 
standar lulusannya, yaitu 1) berakidah 

mantap; 2) beribadah dengan tekun 
dan istiqomah; 3) berbuat baik pada 
orang tua, sesama, dan lingkungan; 4) 
berketerampilan dan berkecakapan 
hidup; 5) berkesemaptaan dan 
bersemangat juang; 6) berprestasi 
akademik dan non-akademik; 7) 
bersemangat kebangsaan dan 
berwawasan global.

Standar lulusan tersebut 
merupakan indikator visi LPF yang 
ingin mewujudkan generasi yang 
berakhlak mulia dan berprestasi. 
Generasi yang berakhlak mulia adalah 
generasi yang memiliki akidah yang 
mantap, tekun dan istiqomah dalam 
beribadah, berbakti kepada orang tua, 
baik dengan sesama dan lingkungan, 
memiliki semangat juang yang tinggi, 
serta kecakapan hidup yang memadai. 

Lulusan LPF diharapkan juga 
memiliki keterampilan dan prestasi  
akademik maupun non-akademik 
yang sesuai potensi yang mereka 
miliki. Sudah seharusnya dan sesuai 
harapan bersama masyarakat dan 
negara bahwa hendaknya generasi 
mendatang juga memiliki wawasan 
global tanpa  kehilangan semangat 
kebangsaan. 

 Dengan harapan besar itu, seluruh 
komponen, baik manajemen, kepala 
sekolah, maupun seluruh guru mampu 
menerjemahkan dan mendesain 
program-program untuk mewujudkan 
harapan mulia tersebut.  Yang tidak 
kalah penting adalah dukungan semua 
warga sekolah serta orang tua siswa. 
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Ruang KS

Sudah menjadi sunnatullah jika di dunia ini segala 
sesuatu berubah atau akan menjadi usang alias 
tertinggal zaman. Tentulah kita masih ingat teknologi 
komputer saat pertama kali muncul, dengan 

bentuk yang besar dan program yang begitu rumit  untuk 
digunakan. Namun dengan berbagai inovasi, akhirnya 
kini bentuk dan program komputer jadi makin praktis dan 
mudah digunakan sampai kemudian generasi terakhir 
muncul komputer dalam bentuk jinjing bahkan bentuk 
tablet dalam bentuk yang begitu tipis, ringan, dan mudah 
dibawa ke mana-mana. 

Selain komputer, begitu banyak inovasi yang telah 
banyak dilakukan oleh perusahaan untuk semakin 
memudahkan para user atau pemakai yang notabene 
adalah costumer utama mereka. Inovasi adalah kata kunci 
untuk dapat bertahan dengan perubahan zaman yang 
ada. 

Perubahan untuk menjadi lebih baik multak 
diperlukan di segala bidang. Tak hanya di bidang 
teknologi, dalam bidang pendidikan proses perubahan 
adalah sebuah keniscayaan untuk menyesuaikan dengan 
perubahan zaman dan mengakomodasi perkembangan 
pola pikir anak yang terus berkembang.

Perubahan Kurikulum
Sebagaimana diketahui bersama bahwa 

pembelajaran anak usia dini adalah hal yang fundamental 
yang sangat menentukan. Sebagaimana kata pepatah, 
mendidik di waktu kecil seperti mengukir di atas batu 
yang perlu dilakukan dengan perlahan, berulang-ulang 
agar guratan yang terukir pada batu benar-benar baik. 

Berubahlah
atau Menjadi Usang

Karena anak juga memiliki perkembangan 
yang pesat, maka jika kurikulum sebagai perangkat 
proses pembelajaran haruslah juga mampu memiliki 
kemampuan adaptasi dengan perkembangan zaman dan 
perkembangan pola pikir anak. 

KB-TK Al Falah selalu berusaha menelaah berbagai 
perkembangan kurikulum yang ada, mulai dari 
Kurikulum Berbasis Kompetensi yang biasa di singkat 
dengan KBK lalu dilanjutkan dengan penyempurnaan 
model pembelajaran dengan sistem Moving Class, lalu 
dilakukan pembenahan dengan menggunakan kurikulum 
yang berdasarkan Permendiknas Tahun 2010 dengan 
dikolaborasikan dengan Pendidikan Berbasis Karakter 
seperti yang telah dicanangkan oleh kemendikbud. 

Berbagai penyempurnaan kurikulum yang ada 
tentulah harus disikapi dengan persiapan yang baik oleh 
guru selaku pelaksana dari kurikulum tersebut karena 
diyakini bahwa perubahan yang dilakukan dimaksudkan 
untuk perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan bagi 
kemajuan pendidikan Indonesia. 

Guru dan Pembelajaran
Komponen utama pendidikan yang sangat 

menentukan keberhasilan proses pendidikan adalah 
guru. Karenanya pemahaman guru terhadap proses 
pertumbuhan dan perkembangan anak sangat 
menentukan cara yang tepat dalam pembelajaran.  

Menyadari pentingnya peran guru, di KB-TK Al Falah, 
setidaknya secara rutin dilakukan empat kali pertemuan 
untuk peningkatan dan koordiansi antarguru. Dengan 
jumlah 20 orang guru tentulah kegiatan Kelompok Kerja 



Ruang KS
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Al Ma’tsurat secara bersama-sama 
setiap hari Senin dan Jumat. Seusai salat 
Dluhur berjamaah terdapat program 
‘Mengaji 5 Menit’, maksudnya setiap 
guru mengaji selama 5 menit sesuai 
dengan maqra’nya masing-masing. 
Kegiatan ini rutin dilakukan dan 
terlaporkan melalui presensi mengaji.  

Tak hanya itu, pembekalan ruhiyah 
juga dilakukan dengan mengaji 
bersama yang secara rutin dilakukan 
setiap hari Kamis, diisi dengan hafalan 
doa-doa dan hadis-hadis pilihan, hari 
Jumat hafalan surat-surat pendek, dan 
Sabtu mengaji serta pembenahan 
tajwid. Kegiatan mengaji bertujuan 
untuk terus memperbaiki kualitas 
pembacaan Al Qur-an para guru 
karena setiap guru KB-TK Al Falah 
selain mengajar materi perkembangan 
secara umum, mereka semua adalah 
guru mengaji bagi anak-anak. Yakinlah 
bahwa teko yang tidak berisi tak akan 
mampu mengeluarkan apapun, maka 
guru-guru KB-TK Al Falah penting untuk 
bisa seperti teko yang menyimpan 
banyak pengetahuan agar dapat 
menuangkan pengetahuan kepada 
anak-anak. (Siti Fauziah, S.Pd., Kepala 
KB-TK Al Falah Surabaya)

Guru (KKG) sangat penting untuk 
menyatukan langkah seluruh guru.  

Dimulai dari hari pertama setiap 
minggu, yaitu Senin, seluruh wali kelas 
bersama-sama membaca Al Ma’tsurat 
sebagai pembuka kegiatan di awal 
minggu dilanjutkan dengan koordinasi 
kegiatan yang akan dilakukan dalam 
minggu tersebut.  Hari Kamis setiap 
selesai salat Dhuhur, para guru belajar 
hal-hal yang berkaitan dengan 
kegiatan pembelajaran, seperti teknik 
menyanyi, bercerita, komunikasi pada 
anak, dan berbagai kegiatan yang 
menambah kemampuan guru dalam 
mendidik siswa. 

Jumat pagi, para guru juga 
berkumpul untuk membaca Al 
Ma’tsurat secara bersama-sama 
sebagai bekal untuk mendampingi 
anak-anak dalam kegiatan 
pembelajaran. Siang harinya secara 
rutin guru-guru berkumpul di kelas 
secara bergiliran untuk berkoordinasi 
dan evaluasi kegiatan satu pekan. 
Mengawali kegiatan tersebut, selalu 
dimulai dengan hafalan surat-
surat pendek di juz ke-30. Dengan 
mengaji seperti ini, hafalan para guru 
diharapkan tetap terjaga sekaligus 

pembenahan pada bacaan-bacaan 
yang kurang tepat. Usai hafalan 
surat-surat pendek dilanjutkan 
dengan menyanyi bersama. Lagu 
yang dinyanyikan setiap pertemuan 
minimal 2 lagu, yaitu lagu tematik dan 
lagu bahasa Inggris atau lagu tematik 
dengan lagu keislaman. Dengan 
menyanyi bersama, setidaknya para 
guru bisa memiliki  kesamaan nada 
ketika mengajarkan kepada anak.  

Hari Sabtu, walaupun anak-anak 
libur, para guru tetap masuk dengan 
berbagai agenda yang bertujuan 
untuk meningkatkan kemampuan 
guru. Kegiatan dimulai dengan 
mengaji bersama yang disempurnakan 
dengan pembelajaran tajwid, secara 
bergantian, dilanjutkan dengan 
pembahasan materi yang berkaitan 
dengan materi yang berkaitan dengan 
tahapan perkembangan anak.

Pembekalan Ruhiyah
Selain berbagai kegiatan yang 

bertujuan untuk meningkatkan 
kemapuan guru, pembekalan ruhiyah 
juga rutin dilakukan, seperti Salat 
Dluha yang rutin dilakukan oleh para 
guru setiap pagi sebelum memulai 
kegiatan bersama anak, juga membaca 
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Kiprah KB-TK

Wartawan Sahabat Anak
Tema itulah yang diangkat dalam peringatan 

Hari Pers Nasional di KB-TK Al Falah 
Surabaya. Bertempat di ruangan Ibnu 
Sina, 70 siswa dengan didampingi oleh 8 

pembimbing merayakannya bersama beberapa 
perwakilan dari media massa. 

Untuk lebih mendekatkan anak dengan 
wartawan, diadakanlah lomba cerdas cermat 
terdiri dari 3 tim yang merupakan kolaborasi 
antara siswa kelompok B TK Al Falah dengan 
perwakilan wartawan dari media massa, yaitu 
Nico Leopold mewakili media televisi, Totok J. 
Sumarno dari media online dan Wahid Agus 
Winarno yang mewakili TK Al Falah. Masing-
masing perwakilan didampingi oleh 2 anak 
sebagi pendamping.  

Acara dibuka dengan pembacaan surat Al 
Fatihah dan doa yang disampaikan oleh anak-
anak yang berisikan doa agar para wartawan 
diberi kemudahan dan kesehatan dalam 
menjalankan aktivitas sehari-hari. “Supaya om 
wartawan bisa memberitakan berita banjir pada 
masyarakat supaya banyak yang membantu “ 
kata Elvna Zaskia Fatin kelas B-2.

Usai pembacaan doa, maka lomba cerdas 
cermat dimulai. Berbagai soal yang berkaiatn 
dengan dunia juga ditanyakan, tak jarang para 
wartawan diminta melanjutkan lagu anak-anak 
yang sudah dinyanyikan seperti pelangi, bintang 
kecil, dan kasih ibu. 

Tak hanya itu, berbagai keterampilan seperti 
menggambar, menyusun balik dan melengkapi puzzle. Tentu 
saja acara berlangsung dengan meriah karena ternyata 
melatih anak-anak bekerja sama dengan orang dewasa 
membutuhkan ketelatenan tersendiri. “Agak susah menyusun 
puzzle-nya, tapi alhmadulillah dibantu sama om wartawan jadi 
selesai, “  kata Muhammada Azka Zafran Yapari siswa TK B-1. 

Keseruan tampak tatkala lomba menyusun bangunan 
dari balok-balok kayu yang telah disediakan. Dalam lomba 
ini pemenangnya adalah yang mampu menyusun balok 
membentuk bangunan yang palin tinggi. Tentu saja lomba 
ini membuat anak-anak yang bertindak sebagai penonton 
bersorak penuh semangat memberi semangat pada masing-
masing grup agar dapat membuat bangunan yang paling 
tinggi dari peserta lainya. “ ayo..ayo..ayo…” soarak mereka 
memberi semangat pada para peserta. Untuk sesi balok ini, 
tim yang dipimpin oleh Nico Leopold mampu memenanginya 
karena bangunan yang disusun bersama timnya menjulang 
paling tinggi dari peserta lainnya walaupun pada akhirnya 
roboh karena tersenggol. 

“Harapan kami, anak-anak memiliki rasa percaya diri 
untuk bekerja sama dalam tim walaupun dengan orang yang 
lebih dewasa daripada mereka,” kata Siti Fauziah, kepala KB-TK 
Al Falah Surabaya menjelaskan tujuan dari peringatan hari 
Pers Nasional kali ini. 

 “Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini sebagai bentuk 
penghargaan dan apresiasi postif pada rekan-rekan jurnalis 
dalam melaksanakan aktivitasnya,” kata Totok J. Sumarno dari 
media online saat diminta pendapatnya tentang kegiatan 
dalam rangka Hari Pers kali ini. (Fz)



 

Agar Anak-anak
Makin Sayang 
Mama dan Adik

Kiprah KB-TK

Usia kanak-kanak adalah usia  
ego dan harga diri anak 
berkembang dengan pesat. 
Anak suka diperhatikan oleh 

orang-orang yang ada disekitarnya. 
Keadaan ini tentu akan berubah drastis 
saat mulai ada adik bayi yang hadir 
di tengah keluarga. Perasaan iri dan 
cemburu seringkali muncul sehingga 
menyebabkan anak menjadi pemarah 
dan mencari perhatian karena merasa 
tersaingi dengan hadirnya sang adik. 

Hal ini juga banyak dialami oleh 
siswa Kelompok Bermain (KB) Al 
Falah Surabaya.  Banyak orang tua 
yang menceritakan bahwa sejak 
adanya adik di rumah, sikap sang 
kakak menjadi berubah menjadi 
suka marah dan mencari perhatian. 
Untuk itu berkaitan dengan tema 
dokter yang menjadi pembelajaran 
anak di sekolah, dibuatlah kegiatan 
kunjungan ke rumah sakit bersalin .

Mengenakan baju doter 
dilengkapi dengan perlatannya 
seperti stetoskop, 45 bocah berusia 3 
tahun itu diajak mengunjungi Rumah 
Sakit Bersalin “ Sayang Ibu” di jalan 

Cimanuk 8-12 Surabaya. Kegiatan 
diawali dengan cerita singkat oleh 
dr. Maya Sri Kamrukmi, Sp. OG (K) 
yang menceritakan secara sederhana 
tentang ibu hamil dan melahirkan. 
”Jadi anak-anak harus sayang mama 
ya, karena sebelum kalian lahir, kalian 
tinggal diperut mama lama sekali, 9 
bulan,” kata dr. Maya pada anak-anak. 

Setelah mendengarkan cerita 
dari dr. Maya, anak-anak diajak 
mengunjungi ruangan-ruangan yang 
ada di rumah sakit tersebut, mulai dari 
ruang USG, ruang bersalin, dan ruang 
operasi. Kunjungan terakhir adalah 
mengunjungi kamar bayi. Namun 
karena bayi yang ada masih baru lahir, 
maka anak-anak hanya di perbolehkan 
melihat dari kaca. ”Seperti adikku yang 
ada di rumah, lho” kata Luna Amira 
Gendroyono, siswa yang baru saja 
memiliki adik. ”Mamaku juga baru 
melahirkan,” sambungnya. 

”Seringkali dokter dan rumah 
sakit menjadi hal yang menakutkan 
bagi anak, oleh karena itu kegiatan ini 
bertujuan agar anak tak takut pergi ke 
dokter dan tahu bahwa sebelum mereka 
bersekolah seperti sekarang mereka 
juga mengalami fase bayi seperti yang 
mereka lihat saat ini,” kata Siti Fauziah, 
S.Pd, Kepala KB Al Falah menjelaskan 
tujuan kegiatan tematik tersebut.  

Sebagai akhir kegiatan, anak-anak 
diajak mengunjungi kamar pasien. Di 
sana anak-anak menjenguk 4 orang 
pasien yang baru melahirkan. Di 
hadapan pasien, anak-anak dibimbing 
oleh Ustadzah Aslihatul Hayati untuk 
mendoakan agar para pasien segera 
sehat dan pulang berkumpul dengan 
keluarga masing-masing. ”Nanti 
aku kalau di rumah mau bantuin 
mama merawat adik supaya mama 
nggak repot,” kata Alicia April Safi ra, 
siswa Kelompok Rahman saat dalam 
perjalanan pulang usai kegiatan 
kunjungan. (Fz) 
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Bermain Bersama
di Taman Flora

Pada usia Kelas Persiapan (KP) 
sikap mandiri mulai tanamkan. 
Upaya untuk menanamkan sikap 
tersebut dilakukan dengan cara 

yang menyenangkan, yaitu bermain. 
Mengusung tema Asyiknya Main 
Bersama Teman dan Ustadzah hari itu 
8 siswa yang rata-rata berusia 2 tahun 
diajak untuk bermain di Taman Flora 
yang terletak di Bratang, Surabaya. 

Menanamkan sikap mandiri 
dan berani dapat dikenalkan secara 
lebih dini pada anak. Dengan cara 
yang menyenangkan sikap ini akan 
dapat tumbuh dengan baik. Karena, 
usia anak adalah usia bermain, maka 
pengenalannya perlu dengan cara 
yang menyenangkan. 

Ditemani  oleh 4 orang guru 
pendamping, 8 orang siswa kelompok 
persiapan berangkat dari lokasi 
sekolah di jalan Siak menuju taman 
Flora dengan mobil sekolah. Sepanjang 
perjalanan, bocah-bocah cilik itu riang 
bernyanyi tanpa henti sambil sesekali 
bercerita dan mengomentari berbagai 
pemandangan yang mereka lihat 
sepanjang perjalanan. 

Sesampai di taman Flora, bocah-
bocah itu segera berjalan-jalan 
di seputar Taman Flora dengan 
didampingi oleh Ustadzah Aslihatul 
Hayati dan Ustadzah Kamini. Tempat 
pertama yang mereka kunjungi 

adalah tempat rusa. Di sana mereka 
memberikan makanan pada rusa-
rusa yang ada.  “Aku tadi berani 
ngasih makan rusa pake rumput ini,” 
kata  Lamiya  dengan bangga sambil 
menunjukkan rumput yang dibawanya. 

Selain Lamiya, siswa yang lain juga 
berani memberi makan hewan yang 
ada di Taman Flora, hampir semua siswa 
kelompok persiapan berani memberi 
makanan, mengelus, atau memegang 
rusa-rusa itu dari balik pagar. “Tadi aku 
pegang tanduknya rusa,” kata Tania 
bangga pada teman-teman yang 
lainnya.. 

Usai memberi makan rusa mereka 
berpindah ke kolam ikan. Tiap-tiap siswa 

mendapat segenggam makanan 
ikan untuk disebarkan di kolam ikan. 
“Ustadzah, aku berani sama ikan, 
soalnya nggak nggigit,” kata Alya 
sambil menyebarkan makanan ikan 
yang ada digenggamannya. 

Puas memberi makan kepada 
binatang, mereka berpindah menuju 
arena bermain yang lainnya. Berbagai 
permainan mereka coba, mulai dari 
terowongan, ayunan, papan seluncur, 
papan jungkitan, dan tangga 
majemuk. “Aku tadi berani ayunan 
yang tinggi,” cerita Al Maraghi kepada 
ustadzahnya.  

Setelah puas bermain, anak-
anak berkumpul di gazebo untuk 
menikmati bekal yang telah disiapkan 
oleh gurunya. “Alhamdulillah, 
dalam kegiatan ini semua anak 
bisa mengikutinya dengan mandiri 
dan gembira, tujuan kami adalah 
menanamkan pada anak-anak 
bahwa mereka aman beraktivitas 
bersama teman dan guru, sehingga 
mereka tidak cemas saat berpisah 
dengan orang tua saat berkativitas 
di luar sekolah. Ini penting untuk 
menanamkan rasa percaya diri pada 
mereka,” papar Ustadzah Kamini saat 
menjelaskan manfaat kegiatan fi eld 
trip ini. (Fz)

Kiprah KB-TK
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Kiprah KB-TK

Dengan penuh penghayatan 
Bu Rury Elfa, ibunda 
Bagaskara Levananda Pratama 
menyanyikan lagu Nina Bobo 

sambil mengelus-elus kepala putranya 
di atas panggung yang telah di setting 
menjadi tempat tidur yang nyaman untuk 
anak. Usai menyanyi lagu Nina Bobo, Bu 
Rury melanjutkan dengan membacakan 
doa sebelum tidur.  

“Saya selalu berusaha 
menyempatkan untuk menemani Bagas 
tidur sesibuk apa pun saya,” kata Bu 
Rury seusai tampil bersama putranya. 
Usai Bu Rury Elfa tampil,  secara 
bergiliran para ibu wali 
murid KB-TK Al Falah 
mengikuti lomba 
yang diadakan 
dalam rangka 
memperingati 
Hari Ibu 
tersebut. 

Bertempat di ruang petemuan KB-
TK Al Falah, 150 pasangan ibu dan anak 
berlomba untuk dapat menampilkan 
tampilan terbaik saat menyanyikan lagu 
Nina Bobo yang dilanjutkan dengan 
membaca doa sebelum tidur. Untuk 
mendukung suasana menjelang tidur, 
para ibu juga berlomba mengenakan 
baju tidur saat tampil di atas panggung. 

Mengambil tema “Kasih Ibu 
Sepanjang Waktu” acara diawali dengan 
pembacaan doa kedua orang tua oleh 
seluruh siswa KB-TK  Al Falah, sebagai 
hadiah dan ucapan terima kasih anak-

anak atas kasih 
sayang 

yang telah 
mereka 

terima 
selama 
ini. “Aku 
suka 

membacakan doa ayah ibu, soalnya 
aku udah hafal,” kata Elvian Zaskia 
Fathin, siswa Kelompok B-2 dengan 
gembira. 

Sebelum tampil, siswa 
menyerahkan kipas bambu yang 
telah mereka hias dengan tulisan “I 
Love You, Ibu”. Dengan menggunakan 
kipas itulah para ibu mengawali 
aksinya menina-bobokan putra-
putrinya. Sebuah kebiasaan yang 
saat ini makin langka, mengingat 
padatnya kesibukan para orang tua 
bekerja, sehingga acap kali anak-
anak tertidur bersama pengasuhnya. 
Padahal, kedekatan emosi akan dapat 
terbangun dengan baik saat anak 
pergi tidur dalam dekapan ibunya. 

“Melalui lomba ini, kami ingin 
metumbuhkan kembali kedekatan 
emosi antara anak dan ibu dengan 
kegiatan pengantar tidur seperti 
menyanyikan lagu, membacakan 
dongeng, dan mengajak anak berdoa 
bersama-sama,” kata Siti Fauziah, 
S.Pd, kepala KB-TK Al Falah Surabaya. 

“Karena, saat menjelang tidur 
adalah saat otak dalam tataran alfa, 
sehingga dengan mudah anak 
akan menyimpan kenangan 
indah bersama ibunya dalam 

memori jangka panjang 
dalam otaknya. Kenangan 
indah inilah yang menjadi 

fi lter paling ampuh saat 
mereka menghadapi 
berbagai kesulitan saat 
mereka dewasa kelak,” 
sambungnya. 

Usai lomba, 
diumumkan para 
pemenang untuk 
tiap-tiap lomba yang 
dibagi menjadi tiga 
kategori, kelompok 
pra-TK, kelompok TK 
A, dan kelompok TK 
B. (Fz)

“Nina bobo, ooo Nina 
bobo, kalau tidak bobo 
digigit nyamuk. Bobolah 

bobo anakku sayang, kalau 
tidak bobo digigit nyamuk”

Ibu-ibu pun Ber-Nina Bobo
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Menjadi Dermawan Melalui 
Peringatan Maulid Nabi

Halaman KB-TK Al Falah hari itu 
tampak berbeda dari biasanya. 
Di sana tampak beberapa 
stand yang telah siap dengan 

aneka barang yang siap untuk dijual. 
Ada tasbih mini, kipas, pembatas buku, 
gantungan kunci, yang kesemuanya 
adalah karya anak. 

Sementara di stand yang lain 
terpajang juga aneka bross, rukuh, 
sajadah, baju-baju busana muslim 
dan aneka makanan khas timur 
tengah seperti sambosa, roti maryam, 
kacang, dan kurma. Kesemuanya ditata 
semenarik mungkin untuk menarik 
minat para pembeli. 

Dengan mengenakan busana khas 
Arabia 180 siswa bersama 20 orang 
guru bergabung dengan 30 orang 
wali murid  dalam peringatan Maulid 
Nabi Muhammad Saw yang kali ini 
mengangkat tema “Rasulku Pengusaha 
yang Dermawan “ .

Acara dimulai dengan pembacaan 
surat Al Fiil yang dibacakan oleh Dina 
Novia Irwanto kelas B3. Usai pembacaan 
surat Al Fiil, ditampilkan cerita boneka 

yang menceritakan sejarah kelahiran 
nabi Muhammad Saw.  “Lucu yaa..
bonekanya bisa gerak-gerak dan 
jalan-jalan,” kata Abigail Kusuma Cokro 
Hartojo kelas B-1. 

Setelah itu, anak-anak 
mendengarkan cerita tentang profesi 
pengusaha dari Rusdiana Fitriati, salah 
seorang pengusaha yang memiliki stand 
busana muslimah di Royal Plaza. Bu 
Fetty, panggilan akrabnya, menceritakan 
tentang bagaimana proses jual beli 
berlangsung, juga 
sifat kejujuran 
dan keramahan 
yang harus dimiliki 
agar pembeli 
berdatangan untuk 
membeli barang. 
“Kalau kita ramah 
dan jujur, maka 
akan banyak orang 
yang akan membeli 
barang dagangan 
kita,” kata bu Fetty 
di hadapan anak-
anak. 

Kiprah KB-TK

Usai kegiatan itu, anak-anak mulai 
berbelanja di pasar Maulid yang telah 
disediakan di halaman sekolah, Tiap-
tiap anak yang membawa uang dari 
rumah mulai  berbelanja di stand-stand 
yang ada. Untuk mengenalkan nilai 
mata uang, yang bertugas sebagai 
penjual juga anak-anak dengan 
didampingi para orang tua. “Aku beli 
tasbih sama gantungan kunci yaa,” kata 
Nadine Misyal Belbeid kelas B-1 sambil 
menyerahkan uang yang dibawanya. 
“Kalau aku beli Roti Maryam dan kurma,“ 
sahut Faiz siswa B2. 

Riuh ramai anak-anak berbaur 
dengan wali murid berbelanja aneka 
barang yang ada di stand-stand yang 
ada. Usai kegiatan itu seluruh hasil 
penjualan di hitung bersama-sama dan 
diserahkan ke panti asuhan Kartini yang 
terletak di samping sekolah.

”Dari kegiatan ini kami harapkan 
anak-anak tahu kegiatan jual beli karena 
Rasulullah sebelum menjadi rasul juga 
berprofesi sebagai pedagang. Selain 
seorang enterpeneur beliau juga 
memiliki sifat suka berbagi. Kita ajak 
anak-anak untuk menyisihkan hasil 
penjualan ini untuk disumbangkan 
pada anak-anak panti asuhan,” jawab 
Siti Fauziah, S.Pd, kepala KB-TK Al Falah 
ketika ditanya tentang tujuan kegiatan 
Maulid Nabi kali ini. (Fz)
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Pagi yang cerah pada tanggal 
25 Januari 2013 M. bertepatan 
dengan tanggal 13 Robiul 
Awal 1434 H. Seluruh 

siswa dan ustadz-ustadzah SD Al 
Falah memperingati kelahiran Nabi 
Muhammad Saw. Kegiatan tersebut 
dilaksanakan untuk merealisasikan 
hadis Rasul, “Ajarilah anak-anakmu ke 
dalam tiga hal yaitu mencintai nabi dan 
keluarganya dan belajar Al Quran.”

Diawali dengan pawai cinta rasul 
yaitu berjalan bersama dengan rute 

Atas kreativitas siswa-siswi dalam 
pembuatan poster tersebut, SD Al 
Falah memberikan apresiasi dengan 
memberikan hadiah kepada pembuat 
poster-poster terbaik. Terpilihlah juara-
juaranya sebagai berikut. Untuk kelas 
IV, juara pertama didapatkan oleh Alif 
(IV-B), juara kedua didapatkan oleh 
Gibran (IV-A), juara ketiga didapatkan 
oleh Raras (IV-B). Untuk kelas V, juara 
pertama didapatkan oleh Rafl y (V-C), 
juara kedua didapatkan oleh Marwa 
Maryam Amanda (V-B), juara ketiga 

tersebut diabadikan oleh ustadz-
ustadzah dan beberapa wartawan.  
Dengan kegiatan pembentukan 
formasi Muhammad ini diharapkan 
muncul rasa bangga dan lebih 
mencintai Muhammad Rasulullah Saw 
dalam diri seluruh siswa-siswi SD Al 
Falah Surabaya.

Setelah pawai cinta rasul dan 
pembentukan formasi lafadz Nabi 
Muhammad Saw kegiatan dilanjutkan 
dengan tampilan teater, puisi, dan 
orasi cinta Rasul. Tampilan teater 

Ungkapan Cinta 
Terhadap Rasulullah

SD Al Falah, Jl. Darmo Kali, Jl. Progo, 
Taman Bungkul, Jl. Raya Darmo, 
dan kembali ke SD Al Falah. Dalam 
perjalanan pawai tersebut siswa-
siswi membawa berbagai poster. 
Sebagian dari kalimat-kalimat dalam 
poster yang dibuat sendiri oleh 
siswa-siswi tersebut di antaranya 
adalah Ayo Cintai Rasululullah, We 
All Love You Muhammad, Rasulullah 
Our Hero, Muhammad My Inspiration, 
Muhammad Idolaku, Muhammad 
Nabiku dan Pemimpinku, I Love 
Muhammad Saw. 

didapatkan oleh Anisa A (V-B). Untuk 
kelas 6, juara  pertama didapatkan oleh 
Tiara (VI-B), juara kedua didapatkan 
oleh Tissa (VI-B), juara ketiga 
didapatkan oleh Isal (VI-B).

Setelah melakukan pawai cinta 
rasul, seluruh siswa-siswi dari kelas 
satu sampai kelas enam berbaris 
membentuk formasi lafadz Nabi 
Muhammad Saw. Keindahan lafadz 
Nabi Muhammad tersebut tampak 
jelas apabila dilihat dari atas, misalnya 
lantai II atau lantai III SD Al Falah 
Surabaya. Kejadian unik dan kreatif 

diperagakan oleh Rizki (V-C) dan 
Rafl y (V-C) dengan judul Asal-usul 
Nabi Muhammad. Untuk tampilan 
puisi di tunjukkan oleh Aqna (V-C), 
Ayu C. (V-C), Aqilah (V-C), Afsy (V-B) 
dengan judul Muhammd Rasulullah. 
Ada pula beberapa tampilan lainnya. 
Di sela-sela tampilan tersebut panitia 
maulid menghimbau untuk saling 
membantu khususnya untuk korban 
banjir. Kegiatan maulid 1434 H ini 
diakhiri dengan saling memberi dan 
menerima bingkisan buah dan kue 
antarmurid. (Ashari)

Kiprah SD
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Pagi itu, tak ada kantuk yang menyerang, tak 
ada wajah malas, tak ada langkah gontai. 
Semuanya berbailk 180 derajat. Wajah cerah 
ceria dan langkah riang menemani mereka 

datang ke sekolah. “Sudah bangun mulai jam setengah 
empat, Ustadzah. Takut terlambat ke sekolah!” begitu 
sapa salah satu wali murid ketika sampai sekolah pagi 
itu, lebih pagi dari biasanya.

Begitulah, siswa kelas II hari itu melaksanakan 
studi kontekstual. Kali ini sedikit agak jauh 
dibanding kegiatan serupa di kelas I. Tempat yang 
dituju adalah Pacet Mini Park (PMP), Mojokerto. 
Karenanya, kegiatan dilaksanakan lebih pagi 
dibanding jam masuk sekolah. Pukul 6.00 mereka 
diminta untuk datang ke sekolah, agar bisa memulai 
kegiatan lebih pagi dan tidak terjebak kemacetan.

Alhamdulillah, perjalanan menuju lokasi 
terbilang cukup lancar. Sesampainya di sana, 
anak-anak segera disambut oleh kakak pembina. 
Mereka berkenalan dan memulai kegiatan dengan 
senam “Chicken Style”. Segera saja kebekuan dan 
jarak antara kakak pembina dan anak-anak segera 
mencair.  Dengan kain yang diikat dileher, mereka 
mulai membagi diri menjadi kelompok berdasar 
warna kain yang mereka terima. Jadilah kelompok 
ungu, hijau, merah dan orange. Masing-masing 
menuju lokasi yang berbeda dan memulai kegiatan 
menyenangkan ini. 

Anak-anak pun
Belajar Bertani

Ada yang belajar menjadi petani dan ada pula yang langsung 
ditantang keberaniannya ber-fl ying fox. Yang menjadi petani 
dadakan ini segera menuju bagian belakang area PMP. Kakak 
pemandu dan caping (topi petani) sudah menunggu mereka. 
Tanpa dikomando, seluruh kelompok itu langsung berebut 
memakai. Ada pula yang hanya memegang sambil bertanya, 
“Caping ini terbuat dari apa ya? Apa ga berat memakainya?” Tidak 
hanya menanam saja yang mereka kerjakan, tetapi juga ada 
pengarahan dari kakak pembina tentang manfaat dari tanaman 
tersebut. Ya, mereka memang menanan tanam-tanaman yang bisa 
digunakan sebagai obat. Setelah menanam, mereka boleh memiliki 
satu pot tanaman untuk dibawa pulang.

Sedang kelompok yang lain sudah asyik dengan fl ying fox. 
Ada yang begitu saja bisa melewatinya, ada pula yang harus 
dibujuk agar mau.  Fying fox yang kami pakai menggunakan dua 
tali sleng, sehingga lebih aman,” kata kakak pembina. Sedang 
tampak dari kejauhan, suara motor menderu-deru. Rupanya 
kelompok lain sedang memulai petualangannya ber-ATV. Inilah 
yang menjadi favorit anak laki-laki. Mereka berlomba melewati 
lintasan yang berberntuk angka 8. Ada tanjakan dan turunan. Tentu 
saja, mereka sebenarnya ‘ditandem’  oleh kakak pembina yang 
duduk di bagian belakang yang menjaga keselamatan mereka.

Kegiatan yang simultan ini rupanya sangat efektif. Sehingga 
tepat pukul 11, anak-anak sudah siap di meja makan dan makan 
dengan lahapnya. Kegiatan diakhiri dengan salat dhuhur 
berjamaah. Alhamdulillah, kegiatan berjalan lancar. 

Kiprah SD
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Kiprah SD

Outbound dan Observasi 
Budidaya Lebah Madu 

Siswa Kelas III SD

Pagi itu langit cukup cerah, udara tidak terlalu panas. Tepatnya hari Selasa, 26 Februari 
2013 seluruh siswa kelas 3 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 antar teman. 
Pada hari itu seluruh siswa berangkat dengan berseragam kaos olah raga. Siswa 

yang mengikuti kegiatan ini terdiri dari kelas 3A, 3B dan 3C yang berjumlah kurang lebih 
104 siswa serta didampingi 8 ustadz/ustadzah dengan mengendarai 2 bus pariwisata. 
Sebelum berangkat ke Lawang, siswa mendapat pengarahan dari wali kelas tentang 
tata tertib saat kegiatan outbound yang dilanjutkan dengan doa bersama sebelum 
berangkat. Selanjutnya siswa memasuki  bus yang telah disediakan. Lebih kurang pukul 
07.10 bus berangkat dari SD Al Falah Surabaya. 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 pada 
saat awal bus berangkat, semua siswa di bus putri menghafalkan  surat-surat pendek. 
Tepat pukul 09.15 siswa sampai di lokasi outbound yaitu di jalan Indrokilo, 50 meter dari 
Patal, Lawang-Malang. 
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tidak jatuh. Jika bola terjatuh maka 
permainan dimulai dari awal lagi. 
Pemenang dari permainan ini adalah 
yang paling banyak mengumpulkan 
bola kecil di dalam ember. 

Ketiga, meletuskan balon yang 
berisi air dengan menggunakan 
bambu panjang yang diikat dengan 
tali. Bambu yang diikat tali tersebut 
dibawa oleh anggota kelompoknya 
secara bersama-sama kemudian 
ditusukkan ke balon sampai meletus. 
Yang lebih dahulu meletuskan balon 
itulah yang menjadi pemenangnya. 

Keempat, memasukkan bola 
kecil ke gawang dengan cara 
menyemprotkan air ke  bola sampai 
bola tersebut masuk ke gawang 
lawannya. Arena lapangannya terbuat 
dari jalinan kawat yang diletakkan di 
atas  badan anak-anak sehingga air 
busa ditembakkan ke bola tersebut. 
Yang busa memasukkan bola ke 
gawang lawannya yang terbanyak 
maka itula pemenangnya.

Kelima, fl ying fox, yaitu 
berseluncur dengan menggunakan tali. 
Panjang tali fl ying fox ini lebih kurang 
700 meter. Di bawahnya terdapat  
semacam kolam air. Dalam permainan 
ini sekali seluncur langsung 2 siswa 
sebab waktunya yang sangat terbatas. 
Meski demikian, tidak mengurangi 
rasa senang anak-anak. Alhamdulillah, 
semuanya berjalan dengan selamat. 

Keenam, bermain air dengan 
menggunakan pelampung yang terbuat 
dari ban dalam bus. Dua orang siswa naik 
ke pelampung tersebut kemudian ditarik 
oleh tim outbound. 

Seluruh kegiatan outbound 
tersebut berakhir pada pukul 12.00 yang 
dilanjutkan dengan istirahat (mandi, 
makan siang dan shalat jama’ qoshor 
Duhur dan Ashar secara berjamaah). Lebih 
kurang pukul 13.00 acara istirahat selesai 
dan dilanjutkan dengan studi kontekstual 
yaitu observasi budidaya lebah madu. 
Pada acara ini pemandu menerangkan 
mulai dari cara beternak lebah, cara 
membuat sarangnya, makanannya, hingga 
cara mengeluarkan madunya. 

Pada materi ini siswa ditunjukkan 
berbagai jenis lebah, mulai ratu lebah 
sampai lebah pekerja. Ciri-ciri ratu lebah 
yaitu bentuk badannya lebih panjang 
dari pada lebah pekerja. Ada juga lebah 
yang tidak mempunyai sengat tapi juga 
menghasilkan madu.  Pada materi ini 
diterangkan pula bagaimana caranya 
jika kita tesengat lebah, yaitu begitu 
kita disengat lalu kita ambil sengatnya 
kemudian dipijit dan dikeluarkan 
racunnya. Setelah itu diberi daun di 
atas bekas sengatannya itu. Hal ini 
dimaksudkan agar racun tidak menyebar 
ke tempat yang lain. Acara ini berakhir 
pukul 14.30, siswa langsung kembali ke 
bus dan melanjutkan perjalanan pulang. 
(Riz)

Kiprah SD

 Dengan wajah yang ceria 
seluruh siswa menuju tempat yang 
telah disediakan yaitu di aula yang 
cukup luas. Seluruh siswa meletakkan 
barang-barang yang telah mereka 
bawa. Selanjutnya siswa  berbaris yang 
langsung dipimpin oleh tim Outbound 
yang sudah siap menyambut 
kedatangan siswa siswi SD Al Falah. 
Acara selanjutnya, secara seremonial 
acara dibuka oleh tim outbond. Acara 
diawali dengan hormat bendera sambil 
menyanyikan lagu Indonesia Raya. 
Acara berikutnya yaitu sambutan oleh 
sekolah yang disampaikan oleh Ustad 
Dahlan dan dilanjutkan sambutan  dari 
tim outbound yang menyampaikan 
seputar kegiatan outbound dan media 
pembelajaran tentang pembuatan 
madu. Acara seremonial ini diakhiri 
dengan doa bersama yang dipimpin 
oleh Ustadz Rizki. 

Selesai itu, siswa langsung dibagi 
menjadi  6 kelompok. Siswa putra dan 
putri masing-masing dibagi menjadi 3 
kelompok. Masing-masing kelompok 
didampingi oleh 2-3 orang pemandu 
dari tim outbond. Selanjutnya tiap 
kelompok diharuskan memberi nama 
di kelompoknya dan juga membuat 
yel-yel sebagai penyemangat di 
kelompoknya. Setelah membuat 
yel-yel tiap kelompok disuruh 
mendemonstrasikan yel-yel yang telah 
dibuatnya itu secara bergantian.  

Bentuk kegiatan outboundnya ada 
beberapa macam.  Pertama, permainan 
semacam hulahup, yaitu dalam satu 
kelompok siswa membentuk lingkaran 
dengan saling berpegangan tangan. 
Kemudian dengan menggunakan 
semacam rotan yang berbentuk 
lingkaran dimasukkan ke dalam badan 
salah satu siswa yang kemudian 
dimasukkan ke badan teman 
sebelahnya tanpa melepas gandengan 
tangan temannya. Bagi kelompok yang 
dapat memutarkan rotannya dengan 
cepat, maka itulah yang menjadi 
pemenangnya. 

Kedua, memasukkan bola 
kecil ke dalam ember dengan cara  
melewati bambu-bambu pendek 
yang disambung. Tiap siswa dalam 
kelompok membawa potongan 
bambu kecil yang harus disambungkan 
dengan teman disebelahnya agar bola 
kecil yang melewati bambu tersebut 
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Kiprah SMP

Lembaga Pendidikan Al Falah (LPF) 
mengadakan Al Falah Family 
Gathering bersama seluruh guru, 
karyawan, berserta keluarganya. 

Acara yang dilangsungkan  pada Ahad, 
24 Februari 2013 bertempat di halaman 
SD Al FAlah Surabaya berjalan lancar 
dan sukses. Terlihat pula peserta yang 
hadir adalah para pegawai yang telah 
pensiun, para pengurus komite sekolah, 
dan pengurus Yayasan Masjid Al Falah 
Surabaya. 

LPF berserta komponennya selalu 
berkomitemen untuk memajukan 
pendidikan dengan pendekatan 
dakwah bilhikmah. Sebagai lembaga 
pendidikan yang tumbuh,  berkembang 
dan terus mengikuti perkembangan 
zaman selalu berinovasi kreatif untuk 
memajukan pendidikan Islam. Untuk 
menguatkan komitmen dalam dakwah, 
Al Falah Family Gathering adalah 
sebagai salah satu sarana. Sebagaimana 
disampaikan oleh Dirketur Sekolah 
LPF Ust. H. Sodikin, M.Pd. dalam 
sambutannya. “Tugas kita adalah 
tugas dakwah. Untuk mendidik anak-
anak yang memiliki akhlak mulia dan 
berprestasi. Untuk itu kita harus bersatu 
bersama-sama, bahu membahu dalam 
dakwah melalui pendidikan,” tegasnya.

Dalam menguatkan komitmen 
tersebut semua sarana, tenaga pendidik 

dan kependidikan merupakan 
aset yang harus dikelola secara 
profesional dengan melalui program 
pengembangan pembinaan yang 
terpadu dan terencana. Pegawai 
LPF adalah tenaga professional di 
bidangnya, mereka dituntut untuk 
selalu mengembangkan diri melalui 
berbagai media dan menerapkan nilai-
nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari 
mereka.

Ust. H. Wawan Setiawan, S.H. 
selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan 
Masjid Al Falah dalam sambutanya 
menyampaikan harapannya. “Al Falah 
harus mencetak umat Islam yang 
menjadi contoh di masyarakat. Karena 
keadaan masyarakat yang carut-marut. 
Seperti para pemimpin negeri ini, 
tidak bisa menjadi contoh yang baik, 
banyak yang korupsi. Ini terjadi adalah 
produk dari pendidikan 30 tahun yang 
lalu. Kita harus mentradisikan agama, 
bukan tradisi dijadikan agama. Kita 
mengajarkan jujur, tahu kwajiban, dan 
tahu hak orang lain kepada anak-anak 
didik kita.  Sehingga anak didik kita 
memiliki identitas yang jelas, sifat yang 
baik, berkepribadian, berkarakter kuat 
dengan nilai-nilai ilahiyah dan berjati 
diri. Mudah-mudahan melalui LPF ini 
lulusan Al Falah bisa menjadi contoh  
yang baik di masyarakat,” harapnya.

Untuk menambahkan nilai 
semangat kebersamaan dan ukhuwah 
antara pegawai LPF beserta anggota 
keluarganya yang saat ini sudah 
mencapai lebih dari 700 orang dari 
jenjang kelompok bermain sampai 
SMP, perlu ada wadah yang bisa 
menyatukan hati seluruh keluarga 
besarnya. Potensi besar ini memiliki 
peran yang besar dalam memperkuat 
perkembangan gerakan dakwah 
melalui jalur pendidikan dan prestasi di 
masyarakat. Dengan dukungan penuh 
dari keluarga guru dan karyawan LPF, 
insya Allah perjuangan LPF untuk 
berdakwah melalui pendidikan di 
tengah masyarakat bisa terwujud. 

Adapun kegiatan Al Falah Family 
Gathering dikemas dalam kegiatan 
kebersamaan melalui jalan sehat, 
pembagian door Price, voucher, hiburan 
musik gambus dan penganugrahan 
penghargaan pegawai senior dan 
yang berprestasi. Ada empat pegawai 
yang mendapat penghargaan umrah 
ke baitullah serta sejumlah tabungan. 
Pegawai yang mendapat penghargaan 
mulai dari cleaning service, security, guru 
dan karyawan.

Dengan Al Falah Family Gathering 
ini LPF dapat meningkatkan ukhuwah 
antar pegawai LPF beserta keluarganya, 
menjadikannya sebagai momentum 
memberikan penghargaan kepada 
seluruh pegawai LPF dan keluarganya, 
melakukan syiar Islam kepada 
masyarakat, utamanya dakwah melalui 
pendidikan, dan menumbuhkan 
semangat kekeluargaan dalam meraih 
prestasi yang lebih tinggi.

Demikianlah rasa kebersamaan 
persaudaraan dan kekeluargaan di 
LPF, insya-Allah akan semakin kuat 
potensi untuk lebih berprestasi dan 
mendatangkan rahmat Allah Swt yang 
lebih besar bagi keluarga besar LPF. 

“Sesungguhnya orang-orang 
mukmin adalah bersaudara, karena itu 
damaikanlah antara kedua saudaramu 
dan bertakwalah kepada Allah supaya 
kamu mendapat rahmat. (QS. Al 
Hujurat:10).” (Ind)

Family Gathering LPF 2013, 
Meningkatkan Ukhuwah dan Prestasi
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Meskipun label RSBI 
dihapus tapi kenangan 
menjadi peserta short 
course guru RSBI tak 

pernah terhapuskan. Betapa tidak, 
tanpa bermimpi liburan Juli 2010 ada 
bimtek guru RSBI di Sun City Hotel 
Sidoarjo. Hari pertama setelah cek in 
semua peserta mengikuti tes tulis, 
tiga hari kemudian yang lolos dites 
wawancara. Alhamdulillah akhirnya 
dapat kesempatan bersama 66 guru 
se-Indonesia (22 diantaranya guru 
Matematika dan 44 orang guru Sains) 
untuk ikut shorth course di RECSAM, 
Penang Malaysia selama sebulan.

SEAMEO RECSAM adalah sebuah 
tempat khusus untuk pelatihan guru-
guru se ASEAN di bidang Sains Math. Di 
sana kami tidak sekedar menimba ilmu, 
tapi lebih dari itu. Kedisiplinan dan 
keramahan yang luar biasa, mulai dari 
dosen sampai cleaning servise.

Subhanallah, waktu begitu 
mereka hargai, sepuluh menit 
sebelum perkuliahan dosen sudah 

berada di tempat dengan semua 
bahan yang sudah disiapkan. Sempat 
kami kehilangan waktu kuliah di 
hari pertama jam pertama. Karena 
kondisi cuaca buruk pesawat tak 
bisa landing di Penang dan terpaksa 
pesawat kembali lagi  ke Kuala Lumpur, 
sehingga kami semalam tidur di 
bandara Kuala Lumpur. Baru keesokan 
harinya kami tiba di Recsam. Belum 
kami sempat bersih diri, langsung ikut 
kuliah jam kedua. Dan jam pertama 
yang hilang diganti di hari lain pada 
malam hari  sampai pukul 10 malam. 
Ya karena amanah, dengan rasa kantuk 
kami harus tetap menjalaninya.

Kesempatan libur kuliah di hari 
Sabtu pertama tak kami sia-siakan, 
bermodalkan peta dan nomer tujuan 
bus, kami serombongan menuju 
lokasi wisata. Begitu bus tiba, tanpa 
dikoordinir kami dengan sendirinya 
membagi dua, ada yang masuk lewat 
pintu depan dan ada yang masuk 
pintu tengah. Ternyata sorot mata 
sopir dan penumpang terlihat aneh 

Kenangan Itu Tak Terhapuskan

Kiprah SMP

melihat ketidaktahuan kami. Sopir pun 
sedikit menggerutu dan menyadarkan 
kita ternyata kita bukan sedang di 
bus Indonesia yang bisa naik dari 
pintu mana saja. Setiap penumpang 
harus masuk lewat pintu depan dan 
membayar dengan uang pas setelah 
pak sopir menanyakan tujuan kita. Uang 
itu dimasukkan ke celengan besar yang 
permanen. Setelah membayar baru kita 
diberi karcis. Tak ada kondektur, jika 
kita membayar tidak dengan uang pas, 
maka kita harus ikhlas memberikan 
kembalian pada celengan bus itu. 

Jika mau turun kita harus pencet 
bel yang ada di setiap tempat 
duduk. Dengan begitu sopir akan 
menghentikan laju bus dan pintu 
tengah akan terbuka. Jangan coba-coba 
menunggu bus di sembarang tempat, 
meski sedang tak ada penumpang 
dan tak ada polisi, tak kan pernah ada 
bus yang mau berhenti di depan kita, 
kecuali kita menunggu di halte bus. 

Perjalanan dengan bus telah 
banyak menyadarkan kami, betapa 
negeri orang sudah memikirkan 
pembelajaran toleransi pada warganya. 
Bangku bus terbagi dua, di bagian 
belakang dibuat tribun khusus untuk 
penumpang yang sehat, sedangkan 
bangku depan dibuat panjang tak 
bertribun khusus untuk “orang yang tak 
punya upaya” (orang hamil, orang tua, 
atau orang cacat). 

Di bus sudah banyak hal yang bisa 
kami ambil pelajarannya. Apalagi di 
tempat perkuliahan.  Pengajarnya dari 
Filiphina, Jepang, Australia, Malaysia, 
dan Indonesia. Mereka ramah dan 
murah senyum. Keikhlasan dalam 
membimbing kami tak bisa kami 
gambarkan tapi lebih bisa kami rasakan. 
Padahal pada awalnya dengan berat 
hati, peseta meninggalkan keluarga 
dan sekolah selama sebulan, 3 hari di 
Jakarta dan 28 hari di Malaysia. Tetapi, 
pengorbanan itu terbayar dengan nilai 
dengan harga yang mahal. Memulai 
dari diri sendiri, lau dapat mengubah 
orang lain, bahkan negeri kita tercinta. 
(Murtiningsih)
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Menulis Itu Lezat 
Wawancara dengan Penulis Muda Azharine Kelas VII-2 SMP Al Falah Deltasari

Di antara tujuan dari dalam proses pembelajaran 
adalah adanya aspek pengembangan linguistik yang 
diaplikasikan melalui aktivitas tulis menulis. Sejak 
dulu hingga sekarang, tidak ada satu pun lembaga 

pendidikan formal yang  lepas dari aktivitas itu (baca-tulis-menulis). 
Bahkan, di sejumlah sekolah, menulis menjadi bagian dari trade 
mark  agar sekolahnya  diminati masyarakat.  

Hal itu menunjukkan bahwa aktivitas tulis-menulis di 
tengah perkembangan dunia pendidikan khususnya dan 
perdaban dunia pada umumnya telah menjadi isu strategis 
yang tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Artinya, 
eksistensinya cukup serius dan penting dalam  pengembangan 
potensi diri bagi para peserta didik.

Kini banyak penerbit berskala besar seperti Gramedia, 
Mizan, Elexmedia yang marak menerbitkan karya sastra yang 
ditulis siswa sekolah. Tentu saja peningkatan mutu penulisan 
di level anak-anak bukan sekedar masalah ekonomi atau 
popularitas  tapi lebih dari itu, bahwa aktivitas tulis menulis 
berupa pengungkapan ide-ide dan gagasan adalah mutlak 

menjadi tuntutan  peradaban zaman yang 
semakin kompetitif. Yang jelas siapa 

pun memiliki kesempatan yang sama 
dengan penulis top dunia seperti 
Habiburrahman El-Shirazy, Andrea 
Hirata, bahkan J.K. Rowling, atau Dan 
Brown dengan The Davinci Code-
nya serta penulis beken lainnya. 

Sering muncul pertanyaan, 
bagaimana mengawali kegiatan 
menulis? Dalam berbagai 
diskusi, seminar, bedah buku 

dan sarana penunjang dalam 
kegiatan penulisan, tidak ada 

metode khusus bagaimana 
agar setiap siswa dapat 
melakukan kegiatan 

menulis secara baik 
kecuali berprinsip pada 

usaha untuk bersikap 
praktis. 

Artinya, 
lakukan saja, 

duduk dihadapan 
komuter, 

tulis semua yang ingin ditulis. Mulai dari hal-hal mudah 
seperti pengalaman, cita-cita dan semacamnya. Atau 
tulislah dari apa yang dilihat maupun didengar, mulai 
bangun pagi hingga tidur lagi. Misalnya di hari A melihat 
kejadian yang memiriskan. Atau mendapat hadiah 
istimewa karena menang lomba tertentu.  Bila catatan-
catatan sederhana tersebut diakumulasi, berapa banyak 
tulisan yang telah dihasilkan? Kebiasaan ini selanjutnya 
bisa berkembang menjadi kesenangan (kegiatan) positif 
yang ujung-ujungnya adalah munculnya keterampilan 
(skill) untuk menulis.

Berikut wawancara  dengan Azharine, siswa kelas 
VII-2 yang sukses menghasilkan karya dalam bentuk buku. 
Menurutnya, menulis itu seperti makan pizza yang lezat, 
nikmat sekali. Kita tanya rahasianya, yuk!

Kapan mulai menulis?
Mulai menulis kelas 2 Sekolah Dasar, umur 7 tahun. 

Seperti cerpen juga diary
Menulis itu gampang atau susah?

Gampang. Sangat mudah. Hanya menuangkan 
pikiran dalam bentuk tulisan. Orang berbicara sebenarnya 
juga menulis. Coba kalau ada orang berbicara, direkam, 
kemudian ditulis, pasti sudah jadi tulisan.

Menulis itu bakat atau bukan?
Bukan bakat, tapi suatu aktivitas yang bisa diasah. 

Seperti pisau, meski tumpul kalau diasah terus semakin 
tajam. Artinya, semua orang punya potensi menjadi 
penulis sekalipun bukan dari keluarga atau keturunan 
penulis. Ayah saya kepala sekolah dan ibu saya dosen.

Buku pertama dicetak  penerbit mana?
Buku pertama diterbitkan oleh Dar Mizan, Bandung, 

dengan judul A Nice Doll. Waktu itu saya masih umur 9 
tahun 

Bagaimana cara memulai menulis?
Caranya cukup mudah. Awalnya harus menemukan 

ide dulu. Bisa dari pengalaman pribadi, lingkungan, 
pengamatan, atau imajinasi. Setelah itu duduk saja di 
depan laptop atau komputer lalu tulis semuanya. 
Sudah berapa karya yang dihasilkan?

5 judul buku. Dan yang best seller ada dua judul, yaitu  
My Soulmate dan May New Life

Tips mudah mudah agar teman-teman gemar menulis?
Terus mencoba, tidak putus asa. Yang penting 

jangan malas untuk menulis apa saja. Dari situlah biasnya 
mengalir ide-ide kreatif yang bisa menjadi tulisan layak.  
(Abdillah)

Kiprah SDKiprah SDKiprah SMP
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Ingin jadi dokter atau pilot adalah cita cita siswa yang lahir di Surabaya, 9 Agustus 2001. Untuk itu, 
sejak dini, menutut ilmu dan tekun belajar menjadi kewajiban yang terus dilakukannya. Apalagi, 
ketika menginjakkan kaki di sekolah  Al Falah yang memberinya banyak wawasan baik secara 
intelektual maupun moral, sekolah itu mengharuskannya untuk selalu menggunakan waktu 

secara efektif di tengah usianya yang terus bertambah.
“Kami memilih sekolah Al Falah karena proporsial antara pengajaran pendidikan agama 

dan umum,  semoga Pasha menjadi anak saleh, berakhlak dan bermanfaat bagi sesama,” harap 
ayahanda Pasha. Putra pertama dari tiga bersaudara pasangan Bapak Suliman Arief dengan 
Ibu Maretha Sukmawardani ini juga gemar berwisata ke Taman Safari, Dufan, Universal Studios, 
dan Singapura. Pasha pun sering menjadi perbincangan baik di sekolah karena prestasi 
akademiknya yang mengagumkan. Dalam berbagai  try out menghadapi Unas, siswa yang hobi 
bersepeda dan membaca novel ini beberapa kali masuk dalam kategori tiga atau lima besar. 

Meski  paling suka pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Matematika, nilai akademik siswa 
yang mengidolakan Nabi Muhammad dan B.J. Habibie ini tergolong bagus nyaris di semua 
mata pelajaran. Pasha meyakini jika generasi muda berkualitas adalah generasi yang memiliki 
kemampuan seimbang baik hard skills maupun soft skills. 

Oleh karena itu, pintar saja tidak cukup. Pengembangan akademik berpadu karakter saleh 
juga dibutuhkan. Selama ini, sebagian orang masih menilai kesuksesan seseorang dari prestasi 
akademiknya. Padahal, kesuksesan bisa diraih jika kesalehan dan prestasi akademik berjalan 
beriringan. “Itulah alasan saya memilih Al Falah, agar menjadi siswa yang berprestasi, saleh, dan 
berbakti kepada orang tua,” ujarnya.  

Taufiqurrahman Pasha  Putra Sulaiman

Berprestasi Gemilang

Menjadi tentara, itulah jawaban yang keluar saat ditanya cita-citanya kelak. Bagas, 
begitu panggilan akrabnya, siswa kelahiran Surabaya, 15 April 2009 ini memang 
berkeinginan untuk menjadi seorang tentara yang memang memberi banyak 
manfaat bagi bangsa. 

Untuk mengejar cita-citanya, siswa yang gemar makanan soto 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 
maupun orangtua.  

“Sekolah di Al Falah teman-temannya banyak, baik, dan pintar,” tuturnya.  
“Dengan sekolah di sana kami berharap Bagas menjadi  anak yang saleh dan 
berprestasi,” harap sang ibu. 

Di kelasnya, putra pertama dari dua bersaudara pasangan Bapak Moch. Lesmono 
Nanda Saputro dengan Ibu Rury Elva ini terlihat bersemangat saat gurunya mengajaknya 
untuk mengaji. Memang, membaca Al Quran adalah materi kelas yang paling disukai 
siswa yang hobi mendengarkan cerita dan bermain perang-perangan ini. 

“Aku suka mengaji,” ujar siswa PG Rahman ini. Bukan hanya mengaji, Bagas juga 
senang bermain dengan fasilitas yang disediakan oleh sekolah. Selain cukup lengkap, 
permainan yang disediakan juga mendidik sehingga sesuai dengan perkembangan 
anak. 

Sementara di sela waktu senggangnya di luar sekolah, Bagas 
banyak menggunakannya untuk aktivitas yang bermanfaat sekaligus 
menyenangkan.  “Pergi ke mall, toko buku, dan obyek wisata bersama 
orang tua,” katanya. 

Ingin jadi Tentara

Bagaskoro Leva 
Nanda Pratama
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Bagi orang yang lemah jiwanya, rintangan dipahami sebagai batu sandungan 
yang sulit dilalui. Padahal, bisa jadi batu sandungan tersebut menjadi 
lompatan yang membuatnya sukses. Begitulah komitmen yang diyakini gadis 
kelahiran Palembang, 5 Maret 2004 ini. Sebagai pelajar, siswa yang biasa 

dipanggil Windy ini meyakini bahwa tugas seorang pelajar adalah meraih ilmu setinggi 
langit. Jika suatu ketika mengalami kesulitan dalam belajar, tidak sepatutnya berkeluh 
kesah. “Jangan menyerah sebelum dicoba,” ungkapnya. 

Windy seakan mengingatkan kita kepada Nabi Muhammad Saw yang selalu 
berjuang dalam hidupnya. Bahkan setiap nafas beliau adalah perjuangan dalam 
menegakkan panji-panji Islam di muka bumi. ”Beliau adalah idolaku,” tutur siswa 
kelas IV SD Al Falah ini bangga.

Untuk kegiatan di luar sekolah, siswa kelas IV SD Al Falah, putri ragil dari empat 
bersaudara pasangan Bapak Didik Agung Widjanarko, D.IK, M.H. dengan Nortiani 
ini sering mengaji dan mengikuti bimbingan belajar. Saat santai, siswa yang 
hobi menggambar ini  senang mengakrabkan diri bersama keluarga, termasuk 
berwisata ke tempat menarik di berbagai daerah. Yang penting bermanfaat dan 
bisa menambah pengetahuan dalam banyak hal. 

 Lalu apa cita-citanya kelak? Siswa yang mengidolakan Nabi Muhammad ini 
ingin menjadi seorang dokter yang bermanfaat bagi sesama. Karenanya, siswa 
yang paling menyukai pelajaran matematika ini sengaja memilih sekolah Al Falah 
untuk menuntut ilmu. Windy tidak menampik jika Al Falah, tempatnya menuntut 
ilmu akan membantu dalam mewujudkan cita- citanya itu. “Semoga Anada 
menjadi anak yang berakhlak dan pandai,” harap sang ayah. 

Windrya 
Kayla Putri

Tidak Menyerah Sebelum Mencoba

Bisa menyekolahkan anak di Al Falah merupakan harapan banyak orang tua. Selain program 
pembelajaran yang bermutu dan fasilitas sekolah yang memadai, siswa-siswi Al Falah 
juga diasuh oleh guru-guru yang berkompeten. Image tersebut diyakini oleh orang tua 
Mohammad Dimas Triangggoro, siswa kelas TK B yang lahir tanggal 30 Oktober 2006 di 

kota Malang ini.
Putra pertama pasangan Bapak H. Kelana Aprilianto, S.E. dengan Ibu Dyah Anggreni, 

STP  ini sengaja memilih Al Falah sebagai tempat menutut ilmu karena terbukti unggul dan 
berpretasi, baik akademik maupun non-akademik. 

“Karena Al Falah memiliki prestasi akademik dan berakhlak Islami,” ujar sang sang ibu. 
Bukan hanya itu, para guru pun mendidik dengan penuh kasih sayang dan penuh kesabaran. 
“Ustadzahnya juga baik-baik semua,”  imbuh siswa yang gemar masakan pempek Palembang 

ini.
Untuk mengisi waktu luangnya, Dimas, begitu biasanya ia dipanggil, mengikuti les 

bahasa Inggris.”Kadang main game dan sepak bola,” tuturnya.
Ketika ditanya perihal cita-citanya yang diimpikan, siswa yang mengidolakan 

Nabi Muhammad Saw ini berkeinginan untuk menjadi atlet profesional. Ditengah 
gencarnya event-event yang menyemarakkan olahraga di lapangan hijau, 

ternyata siswa yang  senang ke tempat wisata ini menjawab tangkas, “Saya 
ingin jadi pemain sepak bola profesional,” katanya. 

Lalu bagaimana dengan orang tua? Mereka juga memilki harapan yang 
amat mulia. Orang tua siswa yang tinggal di kawasan Citraland Surabaya ini 
berharap agar Dimas menjadi anak yang berprestasi. 

“Semoga Al Falah mampu membantu mewujudkan cita-cita dan 
membantu dalam hal pendidikan akhlak ananda,“ harap sang ibu.  

Ingin Menjadi Pesepak Bola Profesional

Mohammad  Dimas Trianggoro



Si
ap

a D
ia

 ?

Siswa yang bernama lengkap Farah Yusrania ini termasuk pribadi yang trampil dalam 
olahraga anggar. Kemampuannya dalam olahraga  anggar  tidak bisa dipandang sebelah 
mata. Para guru mengakui jika Farah, demikian siswa kelas VIII-2 ini biasa dipanggil, 
memiliki keahlian  dalam olahraga yang umumnya di dominasi kaum adam itu. 

Sejumlah prestasi sempat diraihnya. Belum lama, siswa yang suka nasi goreng, telur dan 
rendang ini menyabet juara ke-2 dan 3 anggar tingkat kejurda 2012. Sekaligus, dia masuk 
dalam 32 besar kejurnas kadet dan junior 2012. Untuk meraih prestasi yang membanggakan 
tersebut perlu ketekunan dan latihan tanpa kenal putus asa. 

Bagi Farah, olahraga adalah penting untuk menjaga stamina serta kesehatan jasmani 
agar selalu tampil prima. Jika fisik tidak sehat akan mudah terserang penyakit, dampaknya 
berakibat pada menurunnya semangat saat beraktivitas. Bukankah Nabi juga orang yang 
gemar berolahraga?   

Putri dari dua bersaudara pasangan Bapak Benny Fauzan dengan Ibu Siti Arifah 
ini memang memiliki hobi di bidang olahraga, terutama atletik. Selain ikut kegiatan 
ekstrakurikuler, siswa yang mengidolakan B.J. Habibie ini juga latihan anggar di luar 
sekolah. Menggeluti bidang olahraga ternyata membuat siswa yang lahir di Surabaya, 16 
November 1998 ini memiliki cita-cita yang tak jauh berbeda dengan hobinya itu. “Ingin 
jadi atlet dan ilmuwan,” ungkapnya. 

Untuk mengejar cita-citanya, Farah berusaha secara maksimal menggunakan 
waktu semanfaat mungkin. Selain belajar di rumah, siswa yang bermotto otak Jerman 
dan hati Mekkah ini mengisi waktu dengan banyak membaca ilmu pengetahuan. “Ke 
toko buku Gramedia,” tuturnya. (Abdillah)

Farah Yusrania

Siswi yang Jago Anggar

Sudahkah membaca Al Quran hari ini? Orang yang terbiasa membaca Al Quran hatinya akan 
diliputi ketenangan, hidupnya akan terpancar kebahagiaan. Tidak ada gundah gulana dan 
kesedihan. Hal ini berbeda dengan orang yang tidak gemar membacanya. Ia akan merasa 
hidupnya hampa dan jauh dari nilai keilahiyan. Rasulullah Saw bersabda, “Sesungguhnya 

seorang yang satu hari ia tidak membaca Al-Qur’an, sungguh hatinya “kalbaitil khorbi” seperti rumah 
kosong.” (H.R. Tirmidzi). Itulah sebabnya siswa yang lahir di Sidoarjo, Maret 1999 ini berusaha untuk 
biasa membaca Al Quran setiap hari. “Alhamdulillah, saya sudah hafal juz amma, tuturnya. 

Putra ke tiga dari tiga bersaudara pasangan Dadat Dariatna dengan Iis Kurniasih ini 
memang termasuk siswa yang memiliki hafalan Al Quran bagus di kalangan siswa. Meski 
banyak kesibukan berkaitan dengan pembelajaran di sekolah, namun siswa yang gemar musik 
ini  berusaha menjaga hafalannya tersebut agar tidak mudah hilang, meneladani para sahabat 
Rasululullah dalam menjaga hafalan yang sudah tertanam kuat dalam otak. Tak heran jika para 
guru dan teman-temannya pun mengakui jika siswa yang suka ke toko buku dan membaca 

novel fantasi ini mampu menghafal ayat-ayat Al Quran selevel lebih cepat dari yang lain. 
Ditanya mengenai latar belakang memilih sekolah di Al Falah, siswa yang biasa 

dipanggil Shidqy ini berterus terang mengatakan jika sekolah Al Falah sangat 
membantunya dalam membentuk karakter generasi yang Qurani. Sekolahnya tidak 

sekedar berprestasi akademik tapi juga mengajarkan nilai-nilai Al Quran kepada 
siswanya. ”Saya ingin belajar agama lebih dalam,” katanya. 

Kelak ingin jadi apa? Ketika pertanyaan itu disampaikan, siswa kelas VIII-1 
yang mengidolakan Nabi Muhammad dan Abu Bakar ini menjawab 

dengan yakin, “Ingin jadi dokter.” Untuk meraih impiannya, 
Shidqi akan selalu belajar dengan tekun dan berdoa. 

Berusaha, berdoa, dan tawakkal. Begitu mottonya. 

Terbiasa Membaca Al Quran,
Ingin Jadi Dokter

Muhammad 
        Shidqy Aufa
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Seminggu setelah awal 
pembelajaran di semester dua, 
tepatnya tanggal 13-19 Januari 
2013,  34 siswa-siswi SMP Al 

Falah Deltasari mengikuti student 
exchange ke negeri tetangga, tepatnya 
di Malaysia dan studi banding ke 
Singapura. 

Bersama tiga guru pendamping, 
34 siswa berkumpul di bandara 
Juanda sekitar pukul 07.00 wib. 
Walaupun baru masuk sekolah 
seminggu bukan berarti para siswa 
ini kurang jatah liburannya, tapi 
karena ada sesuatu berharga yang 
dicari di student exchange ini.  Melatih 
tanggung jawab, disiplin, mandiri, 
bersosialisasi dan percaya diri 
menjadi tujuan utama dari kegiatan 
tersebut.

 Pembelajaran dimulai dari 
bandara, siswa harus antri mulai dari 
pengecekan bagasi sampai di bagian 
imigrasi. “Ternyata seperti ini ya, 
biasanya kalau aku pergi, semuanya 
yang mengurus papa, aku tinggal 
ikut aja. Sekarang aku jadi tahu, 
bagaimana mengurusnya,” celetuk 
salah satu siswa. “Ya, nanti kalau 
kapan-kapan kita berangkat sendiri, 
kita sudah tahu,” timpal peserta yang 
lain. “Makanya, diingat-ingat biar tidak 
lupa.” Terlihat rasa bangga ketika 
mereka diberi tanggung jawab untuk 
mengurus sendiri, walaupun masih 
dalam pantauan pendamping.

Alhamdulillah perjalanan menuju 
Malaysia lancar, kami langsung 
menuju ke Genting, sebuah Mall 
yang berada di sebuah pegunungan. 
Perjalanan kali ini cukup seru dan 
menguji nyali, karena  ditempuh 
dengan Gondola yakni kereta 
gantung yang hanya memuat 8 
penumpang. Kalau kita menengok 
ke bawah terlihat hutan yang cukup 
lebat. Meskipun perjalanan hanya 17 
menit, ada deg-degan juga khawatir  
berhenti di tengah jalan.

Keesokan harinya, setelah 
sholat subuh sekitar pukul 06.00 
(waktu Malaysia) kami sarapan dan 
bergegas ke SMK Aminuddin Baki 
dengan bus dan seorang guide,  Mr. 
Acyong. Sambutan hangat dari civitas 
akademika membuat kami tidak 
canggung untuk bergabung dengan 
semua kegiatan di sana. Jika hari 
Senin biasanya kita upacara, di sana 
ada perhimpunan. Hampir satu jam 
kami mengikuti semua rangkaian 
acara. Meskipun siswanya hampir 
seribu orang, tapi mereka bisa tertib. 
Himbauan dari kepala sekolah, agar 
siswa-siswa memiliki “kecemerlangan” 
di bidang akademis dan akhlak. Jika 
mereka sudah dewasa, perusahaan 
akan memperhitungkan prestasi 
akhlak selain akademis.

Siswa-siswa SMP Al Falah dibagi 
menjadi beberapa kelompok, setiap 
kelompok terdiri dari 2-3 orang. 

Kemudian mereka bergabung di 
kelas-kelas yang sudah ditentukan 
dengan diantar ketua kelas masing-
masing.

Empat hari berbagi suka duka 
bergabung dengan civitas akademika 
SMK Aminuddin Baki banyak hal 
yang kita ambil. Keramahan guru-
gurunya, siswa-siswa dan karyawan-
karyawannya. Meskipun gedungnya 
tidak mewah, tapi motivasi belajar, 
disiplin, dan tanggung jawab siswa-
siswanya tinggi. 

Semua aktivitas tanpa bel, 
mereka harus tahu waktu kapan 
harus masuk, kapan istirahat dan 
kapan masuk kembali pembelajaran. 
Kedisiplinan dan tanggung jawab 
mereka terlihat saat di kantin. Siswa 
harus antri berbaris ketika membeli 
makanan atau minuman. Tanpa bunyi 
bel pun mereka langsung bergegas 
kembali ke kelas. Kantin pun ditinggal 
dengan kondisi seperti semula, bersih 
dan rapi. 

Kami para pendamping juga 
ikut masuk ke kelas mengikuti 
pembelajaran. Cik Gu di sana tak perlu 
bersuara keras karena siswa-siswanya 
sudah punya kesadaran untuk 
menimba ilmu. Tak ada fasilitas LCD di 
kelas dan pembelajarannya pun rata-
rata masih tradisional. Tapi masalah 
keramahan, kedisiplinan, tanggung 
jawab, kebersihan dan prestasinya 
diacungi jempol. 

Berkunjung ke Sekolah
Malaysia dan Singapura
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SMK Aminuddin Baki 
merupakan Sekolah Menengah 
Kebangsaan. Di sekolah ini siswa  
menempuh belajar dalam waktu 
5 tahun, terdiri dari Sekolah 
Menengah Rendah dan Sekolah 
Menengah Tinggi. Tetapi dari 
Sekolah Menengah Bawah ke 
Sekolah Menengah atas tak perlu 
daftar lagi, pembedanya hanya 
pada usia. Karena prestasinya 
yang cemerlang, tak heran jika Cik 
Gu Puan Akmal mengatakan jika 
hampir setiap dua minggu sekali 
ada tamu yang studi banding di 
sekolahnya. Termasuk ketika kami 
masih ada di sana ada beberapa 
siswa dan guru dari Lampung 
yang berkunjung meskipun hanya 
sehari. Selepas kami pulang, ada 
kunjungan di sekolah ini dari 
salah satu SMAN ternama di 
Surabaya.

Awalnya ada beberapa siswa 
yang merasa jenuh mengikuti 
pembelajaran di sana, meskipun 
sepulang sekolah kami sempatkan 
mengunjungi beberapa tempat 
wisata seperti Twin Tower, Sungai 
Whang, dan Butik Coklat. Tetapi 

di hari terakhir siswa-siswa minta 
lebih lama lagi belajar di sekolah 
ini karena sudah enjoy, mereka 
sudah menemukan teman dekat. 
Sebagai rasa terima kasih dan tanda 
persahabatan siswa-siswa SMP Al 
Falah memberi kenang-kenangan 
pada teman dekat mereka. Tak 
sedikit juga siswa dari sana yang juga 
memberi souvenir. 

Di acara perpisahan SMP Al 
Falah mempersembahkan assambel 
dengan iringan anglung, pianika 
serta biola. Beberapa persembahan 
juga diberikan dari siswa-siswa 
SMK. Mereka  saling mengenalkan 
kebudayaan negeri masing-masing. 

Di Sekolah Singapura
Wow, betapa terkejutnya kami 

setelah melakukan penyeberangan 
dari Johor ke Singapura. Orang-orang 
Johor yang bekerja di Singapura 
berjalan dengan berlari kecil.    
“Kenapa mereka berjalan seperti 
terburu-buru ya,” tanya seorang siswi 
dengan pandangan heran. Apalagi 
ketika membaca sebuah kertas putih 
yang tertempel di sudut kaca bus 
depan dan belakang. Penumpang bus 
dilarang merokok, meludah, makan 

dan minum walaupun air putih. 
Bagi yang meludah, makan 

atau minum di bus akan didenda 
$500 setara Rp 4.125.000,00, apalagi 
merokok dendanya $1.000 setara  
dengan Rp 8.250.000,00. Pantas saja, 
dengan ketatnya aturan, Singapura 
jadi negara terbersih, maju, dan 
minim kriminalitas.  

Hari pertama di Singapura 
kami gunakan untuk studi banding 
ke pesantren Al Juneed, salah satu 
dari tujuh pesantren yang ada di 
Singapura. Bahasa Inggris dan Arab 
menjadi bahasa sehari-hari mereka. 

Santri di sana adalah siswa-siswi 
pilihan. Bersih dan rapi tampak ketika 
kami masuk dari pintu gerbang 
menuju tempat pertemuan. Kami 
disambut dengan mading di kanan 
kiri lorong yang tertata dengan rapi 
dan indah.

Tak lupa, sebelum meninggalkan 
negari Singa kami berkunjung ke 
beberapa tempat wisata, di antaranya 
Sentosa, Mustofa, Science Center, dan 
USS. 

Yuk, mulai dari diri sendiri kita 
mengubah negeri ini agar semakin 
baik. (Murtiningsih)

Kiprah SMP
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Kiprah SMP

Remas (remaja masjid) SMP Al 
Falah Deltasari mengadakan 
acara peringatan maulid Nabi 
Muhammad Saw dengan 

berbagai  acara  lomba dan kreativitas 
pada 24 Januari 2013 di sekolah. Acara ini 
berlangsung meriah karena semua siswa 
terlibat aktif dalam menyukseskannya. 
Seperti biasa, seluruh siswa jika ada 
peringatan Maulid Nabi  selalu membawa 
kue dan buah dari rumah untuk dibagi 

bersama. Selain berbagi kue dan buah 
ada kegiatan  ceramah agama dan 

berbagai lomba. 
Tujuan dari kegiatan ini 

adalah untuk meningkatkan 
kecintaan siswa kepada Allah 
dan Rasul-Nya. Peringatan 
Maulid Nabi juga menjadi 
momentum uswah hasanah 
kepada Rasulullah Saw, 
meningkatkan semangat 
siswa, meningkatkan kualitas 
akhlaqul karimah, dan 
menyalurkan kreativitas untuk 
mengukir prestasi. Kegiatan 
menjadi lebih menarik minat 
semua siswa karena mereka 

bisa berpartisipasi dalam 
berbagai lomba yang digelar 

sesuai minat dan bakatnya. 
Ada lomba kaligrafi  yang 

setiap kelas diwakili tiga orang 
siswa, ada drama berbahasa 
Arab, ceramah 3 in 1, hafalan Al 
Quran, adzan, doa dan dzikir, 
serta salat berjamaah. 

Mereka bersemangat 
dalam berlomba. Misalnya 
siswa yang lomba drama 
bahasa Arab. Mereka 
membawa perlengkapan 
yang akan ditampilkan, 
misalnya pakaian sesuai 
tema. Kebetulan waktu 
itu dramanya bertema 
jual beli di pasar, mereka 
membawa sayuran, buah, 
dan lain-lain.  

Lomba Ceramah 3 in 1
di SMP Al Falah Deltasari

Begitu juga dalam lomba ceramah 
3 in 1, mungkin ini adalah salah satu 
kreativitas dan satu-satunya ceramah 
model Remas SMP Al Falah yang ada 
di Indonesia. Ada tiga siswa yang 
tampil di atas panggung, ketiganya 
memiliki peran yang berbeda. Satu 
siswa menyampaikan ceramah dan 
tausiyah agama dengan lantang. 
Ketika sampai pada salah satu ayat Al 
Quran atau hadis, teman yang lainnya 
membacakan dalam bahasa Arab 
dengan lancar di luar kepala. Siswa 
yang ketiga membacakan arti ayat atau 
hadis tersebut. Mereka menyampaikan 
secara spontan tanpa menggunakan 
teks. Tetapi, menjadi lucu khas anak-
anak, ketika di antara mereka ada yang 
lupa bacaan Al Quran atau hadis yang 
dimaksud. Peserta lain yang menonton 
menjadi tergelak tawa atau sekadar 
senyum untuk memberikan semangat 
disertai tepuk tangan meriah. 

Dari peringatan maulid Nabi 
Muhammad Saw kali ini dapat dipetik 
hikmahnya. Kita senantiasa harus 
giat untuk meningkatkan kualitas 
akhlaqul karimah sebagaimana yang 
dicontohkan oleh Rasulullah. Peringatan 
maulud nabi kurang ada artinya  jika 
kita hanya menjadikannya sebagai 
momentum rutin tahunan, semeriah 
apa pun acaranya. (Ind)
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Beberapa siswa SMP Al Falah 
Deltasari yang tergabung dalam 
Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka 
pada 16-17 Februari 2013 

melaksanakan kegiatan Perkemahan Sabtu 
Ahad (Persahad) di Royal Camp Trawas. 
Perkemahan ini terasa lebih istimewa 
bila dibandingkan dengan perkemahan 
biasanya. Karena, siswa yang ikut kegiatan 
ini terasa benar sebagai siswa yang berjiwa 
pramuka. Mereka terdiri atas 16 siswa yang 
memang sudah mempersiapkan diri untuk 
mengikuti perkemahan.

Mereka berangkat dari sekolah pukul 
07.30 dan sampai di tempat pukul 09.30 
dengan disambut oleh petugas dari Royal 
Camp Trawas. Peserta menurunkan barang-
barang perbekalan sebelum mengikuti 
acara pembukaan Persahad. Dalam 
sambutannya pihak Royal Camp Trawas 
yang disampaikan oleh Bapak Bambang 
menyampaikan harapannya, “Anak-anak 
pramuka diharapkan bisa mandiri, berani 
dan siap menjadi pemimpin masa depan 
yang trampil dan kreatif.”

Tujuan dari kegiatan ini adalah 
membentuk jiwa  raga siswa SMP Al Falah 
Deltasari yang kuat dan siap menghadapi 
masa yang akan datang. Hal ini ditegaskan 
dalam sambutan Ust. Jusa Indrawan selaku 
Waka. Kesiswaan yang turut mendampingi 
acara tersebut. Tujuan dari kegiatan 
persahad bagi siswa SMP Al Falah adalah 
membentuk sikap mandiri siswa, kreatif, dan 
mampu menghadapi tantangan di medan 
alam nyata.  “Kalian datang ke sini untuk 
berlatih mandiri, berani, kreatif, semua harus 
dikerjakan dengan penuh tanggung jawab,” 
ujarnya.

Kemudian peserta pun memmulai 
aktivitas dengan mendirikan tenda-tenda  

Perkemahan yang Melatih 
Kemandirian dan Keberanian

merangkai sedotan minuman menjadi 
sebuah bentuk benda atau bangunan dan 
membuat masakan untuk sarapan. 

Di hari kedua semua peserta harus 
sudah bangun sebelum subuh dari 
tendanya masing-masing. Karena pukul 
03.00 ada salat tahajud sebagai sarana 
untuk mendekatkan diri dan bermunajat 
kepada Allah Swt. Doa dan permohonan 
ampunan kepada Allah Swt terus terucap 
dalam relung hati paling dalam hingga 
waktu salat subuh tiba. Salat berjamaah 
dipimpin oleh Ust. Sunarno.

Setelah terasa segar menghirup udara 
pagi yang bersih, semua peserta jogging 
ringan untuk pelemasan otot-otot tubuh 
yang kaku dan berlanjut jalan sehat ke 
persawahan, tebing, dan perkebunan. 
Kemudian lomba memasak nasi goreng 
pun dimulai. Semua peserta yang dibagi 
dalam kelompok bersemangat memasak 
nasi goreng bersama. Acara terus berlanjut 
hingga semua peserta bisa sarapan nasi 
goreng hasil masakan bersama. 

Acara berikutnya pun semakin 
menantang karena permainan outbound 
yang dipandu Pembina dari Royal Camp 
Trawas dimulai. Semua peserta mendapat 
panduan tentang tata cara memasang 
alat pengaman dan cara melakukan 
permainan. Ada permainan naik titian 
tali dalam ketinggian 6 meter, fl ying fox, 
melintas tali dengan memegang drum 
kosong yang di bawahnya ada kolam. 
Sehingga, semua peserta harus berpikir 
tenang, berkonsentrasi untuk melakukan 
permainan dengan sempurna dan selamat 
tanpa cidera. Setelah permainan outbond, 
semua peserta segera berkemas barang 
untuk penutupan acara dan persiapan 
pulang. (Ind)

kecil sebagai tempat untuk istirahat 
dan menaruh barang. Ada lebih dari 
lima tenda yang didirikan secara 
bergotong-royong sebagai bentuk 
sikap rukun, saling membantu, dan 
meringankan pekerjaan orang lain.  
Setelah tenda berdiri, semua siswa 
mulai pengenalan lokasi kegiatan. 
Mereka dipandu oleh Pembina 
Pramuka Kak Mustofa dan Kak Iin 
yang sudah mengenal dan akrab 
dengan lokasi kegiatan perkemahan 
serta outbound.

Kegiatan semakin seru karena 
ada game interaktif yang harus 
dilakukan dengan olah otak 
dan gerak serta kekompakan 
antarkelompok. Sehingga, dinamika 
kelompok terbangun untuk 
kebersamaan. Permainan terus 
berlanjut hingga isama (istirahat, 
salat, dan makan). Setelah isama, 
mereka melanjutkan game dinamika 
kelompok hingga sore hari dan 
diakhiri untuk bersih diri. 

Sebagai pelajaran atas berbagai 
game yang sudah dilaksanakan pada 
siang hari, pada malam harinya ada 
kegiatan refl eksi kegiatan. Semua 
kegiatan memiliki tujuan dan 
makna dalam kehidupan sehari-hari.  
Karena ketika kita hidup bersama 
dengan orang lain di lingkungan 
sekolah atau masyarakat harus bisa 
saling membantu dan menghargai. 
Keterlibatan dalam kegiatan 
memerlukan pengorbanan dan 
kesungguhan lebih-lebih kegiatan 
tersebut berdampak positif bagi 
kemajuan diri dan orang lain. Ada 
juga kegiatan kreativitas siswa seperti  

Kiprah SMP
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Kegiatan open house SMP Al 
Falah Deltasari berlangsung 
lancar pada Sabtu, 2 Maret 2013, 
dihadiri hampir 500 siswa dan 

guru SD/MI se-Surabaya dan Sidoarjo.  
Acaranya sukses, semua peserta hadir 
mengikuti kegiatan dengan antusias. 
Ada lebih dari 22 SD/MI atau 459 siswa. 
Mereka mengikuti rangkaian kegiatan try 
out, plus life skill learning  seperti demo 
tata boga, praktik pembuatan pembersih 
kaca, pameran fotogra�  dan lukis, 
peluncuran roket plastik serta hiburan 
musik Spelfa. 

Dengan acara ini diharapkan peserta 
mendapat gambaran secara langsung 
tentang SMP Al Falah Deltasari dengan 
berbagai model pembelajaran yang 
kreatif, inovatif, dan menyenangkan. 
Mereka juga bisa merasakan fasilitas 
sekolah, melihat pendidikan teknologi 
dasar,  melihat kinerja profesional 
seluruh guru dan siswa SMP Al Falah 
Deltasari. 

Para siswa SMP Al Falah terlibat 
membantu  dalam acara tersebut. 
Mereka adalah siswa yang aktif di OSIS, 
remas dan ektrakurikuler. Keterlibatan 
mereka secara langsung memberikan 
arahan dan melayani peserta dengan 
ramah dan baik.

Antusiasme peserta ini membuktikan 
bahwa, mereka sangat membutuhkan 
latihan dan persiapan untuk 

menghadapi UASBN. Dan tak kalah 
menariknya setelah menyesaikan soal 
try out. Mereka mendapat kegiatan yang 
edukatif, inspiratif dan kompetitif. Ada 
kegiatan Basic Technology Education 
(BTE) atau Pendidikan Teknologi Dasar 
(PTD) yang melibatkan seluruh peserta 
untuk aktif berpartisipasi. Misalnya 
kelompok IPA, mereka mendapat teori 
dan praktik membuat cairan pembersih 
kaca, kelompok tata boga mereka 
mengenal berbagai menu makanan 
modern, kelompok PTD membuat roket 
dari botol bekas air  mineral sekaligus 
meluncurkannya, mereka juga bisa 
berlatih membuat pigora meja serta 
kawat mainan.  

Acara semakin meriah ketika mereka 
telah berhasil memraktikkannya. Terlihat 

Open House SMP Al Falah Deltasari, 
Inspiratif dan Kompetitif

dari raut wajah mereka yang berseri, puas, 
penuh semangat ditambah lagi berhasil  
mendapat door price. Untuk acara ini 
panitia telah memberikan kesempatan 
kepada sekolah-sekolah negeri dan 
swasta untuk mendaftarkan siswanya 
dalam open house. Tiap sekolah mendapat 
kesempatan mengirimkan perwakilan 
siswanya, tanpa dipungut biaya. 

Setelah semua kegiatan yang bersifat 
inspiratif, partisipatif, dan kompetitif 
selesai, seluruh peserta berkumpul di aula 
untuk mendapatkan hiburan ringan dari 
siswa SMP Al Falah yang tergabung dalam 
ekstrakurikuler musik. Selain itu, mereka 
dapat menyaksikan kepiawaian berbahasa 
Inggris siswa SMP Al Falah dalam story 
telling yang dibawahkan oleh Al� yya 
Zahra siswa kelas VIII-2. 

Dipenghujung acara yang banyak 
dinanti oleh  peserta open house adalah 
pengumuman peraih nilai try out 
tertinggi. Dari 459 siswa ada enam siswa 
yang akan mendapat predikat juara. 
Masing-masing mendapat bingkisan 
dan uang tunai yang bervariasi sesuai 
prestasinya. Kepala Sekolah SMP Al 
Falah Deltasari Usth. Ana Christanti 
yang memberikan hadiah kepada para 
pemenang dari SD Nurul Fikri Sidoarjo, 
SDN Kepuh Kiriman 1 Sidoarjo, serta SDN 
Baratajaya 4 Surabaya. “Selamat kepada 
ananda yang telah menjadi juara semoga 
ke depan bisa lebih berprestasi bersama 
Al Falah,” harap Usth. Ana. (Ind)

Kiprah SMP
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Dengan semangat baru pengurus Komite SMP 
Al Falah Deltasari Sidoarjo telah dilantik oleh 
Direktur LPF, Ust. Drs. H. Sodikin, M.Pd. pada 
Sabtu, 12 Januari 2013. Acara pelantikan 

berlangsung di ruang auditorium SMP Al Falah Deltasari. 
Pelantikan diawali dengan pembacaan kitab suci Al Quran 
oleh Ust. Saiful Arief, S.Pd.I.

Komite sekolah yang memiliki peran penting 
ini setidaknya ada empat peran yang harus berjalan 
efektif. Sesuai Kepmendiknas nomor 044/u/2002 peran 
tersebut adalah pemberi pertimbangan (advisory 
agency),  pendukung (supporting agency), pengontrol 
(controlling agency), mediator antara pemerintah 
(eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Dalam pelantikan yang sederhana ini, disampaikan 
oleh Direktur Al Falah bahwa dengan terbentuknya 
komite sekolah diharapkan bisa menjadi penyambung 
dalam menyelesaikan masalah dan memajukan 
sekolah khususnya SMP Al Falah Deltasari. Dengan 
misi yang jelas yaitu berdakwah dalam pendidikan 
mewujudkan sekolah yang bermutu dengan pedoman 
Al Quran dan Al Hadis.  “Sekolah ini adalah amanah 
dari orang tua yang mempercayakan anaknya untuk 
dididik dengan baik.  Oleh karena itu kita sebagai satu 
keluarga besar harus bersama-sama mengupayakan 
dalam mewujudan anak yang saleh-salehah, berakhlak 
mulia dan berprestasi optimal,” ujar Direktur LPF untuk 
mengakhiri sambutannya.

Pelantikan Pengurus Baru
Komite SMP Al Falah Deltasari 

Kiprah SMP

Kemudian dilanjutkan serah terima ketua komite 
sekolah dari Bpk. Ir.H. Dradjad Hendra Buana kepada 
Bpk. Moh. Zein selaku ketua komite baru periode 2012-
2015. Dalam serah terima ketua komite ini, ketua komite 
lama menyerahkan laporan  kegiatan komite kepada 
Direktur LPF dengan disaksikan oleh hadirin. Pelantikan 
ini dihadiri oleh pengurus komite lama periode 2010-
2013 yaitu Bpk Ir. H. Dradjad Hendra Buana selaku ketua 
dan Ibu Sri Astutik, M.M. selaku bendahara. Begitu juga 
dari LPF ada Sekretaris Direktur LPF, Kepala SMP Al Falah 
Deltasari beserta wakil dan pengurus komite yang baru.

Dengan ucapan basmalah, laporan kegiatan 
telah diserahkan kepada Direktur LPF. Bpk. Drajat 
menyampaikan, “Kegiatan sudah terlaksana dan 
ada yang belum terlaksana dengan sempurna, agar 
ditindaklanjuti. Syukur bisa ada kegiatan tambahan 
baru untuk men-support sekolah lebih maju,” ujarnya. 
Bpk Muh. Zein selaku ketua komite baru menyambut 
dengan baik dan antusias harapan dari komite 
lama. “Saya akan memulai kegiatan komite dengan 
meneruskan kegiatan yang ada menjadi lebih baik dan 
bisa memajukan sekolah,” jawabnya.

Pelantikan pun berakhir dengan penuh rasa 
optimis dari pengurus komite sekolah periode 2012-
2015, untuk menjalankan program kegiatan menjadi 
lebih baik dan maju. Semua program akan berjalan 
dengan efektif, bila ada komitmen bersama untuk terus 
bekerja keras, cerdas, dan ikhlas. Selamat bertugas. (Ind)
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Melalui Kegiatan 
Ekstrakurikuler Broadcast, 
siswa SMP Al Falah Deltasari 
mampu melaksanakan 

siaran radio secara on air. Sudah dua 
kali dilakukan siaran radio. Pertama di 
Radio Suara Dering Edukasi 107,3 FM. 
Radio milik pemerintah yang di kelola 
oleh Balai Pengembangan Pendidikan 
Anak Usia Dini, Non-formal dan Informal 
(BP-PAUDNI) Regional II di Jalan Gebang  
Putih Surabaya. 

Bapak Eko selaku kepala seksi 
informasi sangat senang menyambut 
kedatangan siswa SMP Al Falah Deltasari 
yang akan belajar menjadi penyiar 
radio. “Silakan, adik-adik bisa belajar 
dan memanfaat radio ini, kami senang 
adik-adik mau belajar menjadi penyiar 
dan berlatih komunikasi yang baik. 
Bisa diatur jam serta jadwal siarannya 
menyesuaikan program di sini,” ujarnya.

Ada dua puluh siswa yang ikut 
siaran beserta Pembina Ekskul broadcast 
yaitu Ibu Ita Asmamurni. Setelah 
penyambutan oleh Bapak Eko di aula, 
semua siswa SMP Al Falah Deltasari 
kemudian menuju ruang siaran. Karena 
ruangannya kecil, siswa yang akan 
siaran diatur menjadi dua bagian. 
Ada yang menjadi pendengar di luar 
ruangan dan sebagian lagi di dalam 
ruangan siaran. Dalam siarannya mereka 
menyampaikan informasi yang beragam, 

ada yang menyiarkan kegiatan sekolah, 
kunjungan sekolah asing di Al Falah 
Deltasari, prestasi SMP Al Falah Deltasari, 
selebihnya mereka menyiarkan seputar 
hobi dan dunia musik.

Yang kedua kalinya dilakukan oleh 
ekstrakurikuler English Club. Siarannya 
menggunakan Bahasa Inggris. Ada enam 
belas siswa yang ikut siaran Bahasa 
Inggris di Radio Elvictor Jemursari 
Surabaya. Awalnya mereka terlihat 
agak nervous dalam siaran, tetapi 
setelah berjalan beberapa menit sudah 
lancar. Siaran dilakukan secara dialogis 
dan interaktif dengan penyiar juga 
pendengar.  

Siswa SMP Al Falah Deltasari

Bersiaran Radio
Menurut Bapak Cahyo Kusuma 

selaku Pembina English Club, siaran ini 
dalam rangka kunjungan dalam acara 
siaran Bahasa  Inggris di Radio. Tujuan 
dari kegiatan ini adalah memotivasi siswa 
untuk menggunakan Bahasa  Inggris 
dalam kehidupan sehari-hari dalam 
topik-topik tertentu. Selain itu juga 
melatih siswa untuk berani berbahasa 
Inggris di depan umum. Waktu itu topik 
yang diangkat adalah Delay Propastinate. 
Siaran terus berlanjut dari pukul 08.00 
hingga pukul 10.00, semua siswa 
mendapat kesempatan untuk  siaran satu 
per satu dengan didampingi pembina 
dan penyiar radio. (Ind)

Kiprah SMP
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Ada delapan mahasiswa dan 
seorang dekan dari Aichi 
University of Education 
Jepang yang bertamu ke 

SMP Al Falah Deltasari pada Kamis, 17 
Januari 2013. Mereka datang bersama 
Bapak Nasution dosen Bahasa Jepang  
Universitas Negeri Surabaya (UNESA) 
sekaligus Ketua Pertukaran Mahasiswa  
Jepang-Indonesia. Tamu disambut 
dengan ramah dan baik dalam acara 
penyambutan tamu di ruang auditorium 
sekolah. 

Dalam sambutannya Bapak 
Nasution memperkenalkan ketua 
rombongan dari Jepang adalah Mr. 
Masahisa Matsuda, Ph.D.  dan delapan 
mahasiswanya serta menjelaskan 
maksud kedatangannya. Mereka 
adalah mahasiswa calon guru SD 
dan SMP dari Jepang. Kedatangan 
mahasiswa Jepang ini, dalam 
rangka interaksi dengan guru, siswa, 
dan observasi kelas. Mereka ingin 
mengetahui  perkembangan sekolah di 
Indonesia, khususnya sekolah berbasis 
agama yang maju dan berprestasi. 
SMP Al Falah adalah salah satu contoh 
sekolah yang dimaksud. 

Bapak Nasution menjelaskan 
tentang SMP Al Falah dalam Bahasa 
Jepang bahwa Al Falah adalah sekolah 
yang banyak diminati oleh para orang 
tua. Meski harus membayar mahal 
para orang tua tetap menyekolahkan 
anaknya di Al Falah karena ingin 
anaknya menjadi saleh berbakti 
kepada orang tua, memiliki agama 
yang baik, dan tidak tertinggal dalam 

perkembangan sains teknologi. 
Kemudian, Direktur LPF, Drs.H. 

Sodikin. M.Pd., memberikan sambutan 
dan menceritakan seputar Sekolah 
Al Falah yang diterjemahkan oleh 
Bapak Nasution dalam Bahasa Jepang. 
“Selamat datang di Al Falah. Kami 
senang bisa menerima dengan baik. 
Kami ingin sekolah Al Falah bisa 
bertaraf internasional dan menerima 
kunjungan asing,” ujarnya.

Selama ini sekolah Al Falah juga 
sudah berkunjungan dan bekerjasama 
dengan sekolah luar negeri seperti 
Malaysia , Thailand, Siangpura, dan 
China serta bulan depan akan ke 
Turki dan Australia. Sekolah Al Falah 
sangat senang bila bisa kerja sama dan 
berkelanjutan dalam mengembangan 
pendidikan yang lebih baik dan maju. 

Tamu dari Negeri Sakura
Program pokok sekolah Al Falah ada 
akidah akhlak, akademik, ketrampilan 
kesamaptaan, dan semangat juang. 
Bisa dilihat dalam implementasi 
pembelajaran untuk mencapai program 
pokok tersebut. 

Setelah acara perkenalan, para 
tamu dari Jepang mendapat suguhan 
tampilan paduan suara siswa  SMP 
Al Falah dengan nyanyian lagu-lagu 
daerah serta ansambel angklung 
siswa SD Al Falah. Kemudian, mereka 
berkeliling sekolah melihat-lihat 
pembelajaran di kelas dan laboratorium 
serta berkenalan dengan guru di ruang 
guru. Dengan saling memahami dan 
kerja sama untuk kemajuan pendidikan, 
diharapkan SMP Al Falah Deltasari 
semakin dikenal sebagai sekolah Islam 
modern di dunia Internasional. (Ind)

Kiprah SMP
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Kita sering mendengar dan 
melihat ada istilah yang populer 
dengan wisata kuliner di 
televisi atau membaca media 

cetak. Acara ini semakin menarik dan 
poluler seiring dengan banyaknya 
kafe, resotoran, dan rumah makan 
yang menjamur di sekitar kita. Di akhir 
semester pertama siswa SMP Al Falah 
Deltasari melakukan pembelajaran 
mengenal jenis makanan, minuman, dan 
cara penyajian serta etika perjamuan 
makan Internasional.

Siswa SMP Al Falah yang 
tergabung dalam ekstrakurikuler Tata 
Boga mengadakan pembelajaran 
Table Manner di Hotel Berbintang 
yang berada di daerah Pandegiling 
Surabaya. Ada lebih dari 20 siswa dan 
seorang guru ekstra serta dua guru 
pendamping yang ikut hadir dalam 
acaara tersebut. Mereka berangkat 
dari sekolah setelah mengikuti review 
materi hari Sabtu.  

Table Manner ini adalah 
pembelajaran etika dalam perjamuan 
makan Internasional. Memahami 
aturan tata krama di meja makan yang 
setiap orang memiliki standar. Meski 
demikian, banyak pernik-pernik yang 
membedakan sistem table manner, 

sesuai dengan adat kebiasaan masing-
masing negara. Kita mendapat sekilas 
pengetahuan tentang berbagai  jenis 
makanan, minuman, serta praktek tata 
cara penyajian dan makan dalam acara 
perjamuan. 

Dijelaskan langsung dan dilatih 
oleh F & B Manajer Hotel Santika 
Surabaya tentang hal-hal yang harus 

dihindari dalam perjamuan. Kita biar 
tidak bikin malu ketika menghadiri 
acara perjamuan. Misalnya tidak 
menggeliat, menyandarkan badan 
setelah makan, membersihkan gigi 
di depan tamu, tidak menutup mulut 
saat bersin dan batuk, meletakkan 
tangan di atas meja, memperhatikaan 
orang yang sedang makan, menaruh 
obat di atas meja, menyisir rambut 
di meja makan, memperbaiki 
lipstick atau bedak di meja makan, 
mempermainkan alat makan, dan 
lain-lain.  

Setelah mendapat teori 
dalam table manner  semua siswa 
menunaikan salat Dhuhur dan praktik 
makan dalam acara perjamuan 
internasional. Pembekalan etika di 
perjamuan makan internasional ini 
penting buat para siswa yang berminat 
dalam bidang tata boga. Harapannya, 
mereka yang sudah menekuni tata 
boga sejak dini menjadi eksekutif 
profesional dan entrepreneur dalam 
bidang kuliner. (Ind)

Table Manner
di Hotel Berbintang

Kiprah SMP
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Sang Juara

S
idoarjo dikenal sebagai salah satu kota yang cukup maju di Jawa Timur. Perikanan, 
pertanian, pariwisata, industri dan jasa merupakan sektor perekonomian utama 
kota yang dikenal dengan julukan ‘Kota Udang’ ini. Karena itu, untuk terus 
mengembangkan dan memajukan kota, upaya upaya kreatif dilakukan oleh 

pemerintah kabupaten. Salah satunya adalah dengan menjaring aspirasi dari berbagai 
kalangan lewat lomba menulis. 

Dalam rangka memperingati hari ulang tahun kabupaten Sidoarjo ke-154 yang 
jatuh pada 31 Januari 2013 lalu, pemerintah kabupaten Sidoarjo bekerjasama 
dengan Indonesia Menulis Unesa dan didukung oleh Telkom Indonesia, Bank 
Jatim, SEAMOLEC, dan PWI, mengadakan lomba menulis dengan tema ‘Sidoarjo 
Go International’. Lomba ini berlangsung mulai tanggal 19 Desember 2012 
sampai dengan 20 Januari 2013. Peserta mengirimkan tulisannya melalui 
website www.indonesiamenulis.co. 

Peserta dibagi menjadi dua kategori; umum dan pelajar. Untuk 
kategori pelajar, bisa diikuti oleh siswa setingkat SMU dan Mahasiswa, 
dibuktikan dengan identitas kartu pelajar atau mahasiswa yang masih 
berlaku. Dengan Usia maksimal pada tahun 2013 adalah 25 tahun. 
Sementara untuk kategori umum, peserta dibatasi antara usia 26 
sampai 45 tahun.

Pada kesempatan ini, Ustdz Ana Christanti, M.Pd, kepala SMP 
Al Falah Deltasari, meraih juara harapan I. Raihan tersebut cukup 
membanggakan mengingat jumlah peserta yang mencapai 67 
peserta pada kategori umum dengan beragam latar belakang, 
mulai dari praktisi pendidikan, guru, hingga para wirausahawan.

 Usth. Ana menulis artikel yang berjudul Menyokong Daya 
Saing Produk Unggulan Sidoarjo di Pasar Global: Sebuah Gagasan 
Kebijakan melalui Kurikulum PBKL. Artikel ini berisi masukan 
dan saran kepada pemerintah kabupaten Sidoarjo untuk 
memperhatikan pembuatan kurikulum berbasis keunggulan 
lokal yang dilaksanakan di sekolah-sekolah. Pemkab Sidoarjo, 
khususnya dinas pendidikan kabupaten, dapat mengatur 
pelaksanaan PBKL di seluruh sekolah serentak mulai TK-SMA untuk 
menyokong daya saing produk-produk unggulan Sidoarjo.  Dengan 
kemenangan ini Usth. Ana mendapatkan hadiah piala dan uang tunai dari 
Pemkab Sidoarjo.

Adapun daftar pemenang lainnya adalah Dini Nuris Nuraini, seorang  
penulis lepas yang menulis dengan judul Kupinang Kau dengan Pesonaku 
yang menyabet juara I. Untuk juara II diraih oleh Ulwan Fakhri N.- swasta- 
dengan judul tulisan, Sidoarjo Go Internasional Lagi. Sementara juara III 
diraih oleh  Ryeska Fajar Respaty – wiraswasta –  dengan judul tulisan 
Perkampungan Nelayan Menjaring Wisman : Usulan Integrated Ecotourism di 
Pesisir Sidoarjo. 

Juara harapan I yang diraih Usth. Ana Christanti dengan tulisan 
berjudul Menyokong Daya Saing Produk Unggulan Sidoarjo di Pasar Global: 
Sebuah Gagasan Kebijakan melalui Kurikulum PBKL. Rencanannya, naskah 
lomba yang telah diterima akan  menjadi hak panitia dan naskah yang 
dinilai memenuhi kriteria untuk dipublikasikan akan dibukukan. 

Kepala SMP Al Falah Deltasari
Juara Lomba Sidoarjo 
Go International
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Bulan Maret 2013 termasuk bulan yang diwarnai 
prestasi siswa dan guru KB-TK Al Falah di tingkat Kota 
Surabaya. Prestasi itu berada dalam dua event yang 
berbeda. Even pertama adalah even lomba menempel 

yang diikuti 1000 siswa TK se kota Surabaya yang diadakan 
oleh Kodam V Brawijaya dalam rangka HUT Kodam yang 
dilaksanakan di Atrium Tunjungan Plaza II Jln. Basuki rahmat 
Surabaya.

Dalam lomba tersebut TK Al Falah mengirimkan 3 
anak wakil dari TK A yang mengikuti lomba mewarna, dan 
3 anak kelompok B yang mengikuti lomba menempel 
bentuk geometri yang dipadu dengan mewarna. Dengan 
bimbingan ustdzah Sri Suharti untuk kelompok A dan 
ustadzah Muhaytain untuk kelompok B, para duta cilik itu 
berusaha menyelesaikan materi lomba yang diberikan 
dengan sebaik mungkin. 

Tak mudah memang, apalagi ada seribu peserta yang 
lalu lalang dan hiruk pikuk di arena lomba yang penuh 
sesak oleh peserta dan para pengantarnya. Alhamdulillah, 

Siswa dan Guru 
KB-TK Al Falah Juara

siswa TK Al Falah keseluruhan hanya didampingi oleh guru 
pendampinginya dan hanya dijemput usai lomba berakhir.  
Kesungguhan para utusan alhamdulillah membuahkan 
hasil, salah seorang siswa TK Al Falah kelompok B,Javier 
Manan berhasil menjadi juara harapan I dalam kegiatan ini. 

Tak hanya siswanya, dalam lomba Guru di lingkungan 
sekolah Islam se kota Surabaya, yang diadakan oleh IGRA 
(Ikatan Guru Raudhatul Athfal) di TK Mujahidin, utusan dari 
TK Al Falah yang mengikuti lomba memasak kreasi bekal 
anak berhasil mencapai juara II. Mengambil tema Nugget 
Tahu, racikan bumbu ustadzah Arie Sukma Soesandari,S.
E., mampu memikat juri untuk menjatuhkan pilhian pada 
masakan hasil kreasinya. “Kekuatan pada masakan ini adalah 
bagaimana mengolah tahu yang semula kurang disukai 
anak-anak menjadi masakan yang mereka sukai,” papar 
Usth. Arie Sukma Soesandari, S.E.

Selamat kepada para juara, semoga dimasa mendatang 
KB-TK Al Falah mampu menorehkan prestasi yang lebih baik 
lagi. (Fz)

Sang Juara
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agar mereka bisa kuat adalah berupa 
kekayaan materi. Kekayaan materi 
lahiriah akan lebih kuat dan lebih 
berguna buat keturunan kita apabila 
disertai dengan kekayaan batin. 
Rasulullah menjelaskan, “Orang yang 
kaya itu bukan orang kaya harta akan 
tetapi kaya hati.” Dengan kata lain kita 
sebagai orang tua diperintahkan untuk 
menyiapkan keturunan kita dengan 
kecukupan materi secara lahiriah dan 
batiniah.

Setelah kalimat perintah tersebut 
di atas dan masih dalam ayat ke-9 ini 
Allah melanjutkan dengan kalimat 
falyattaqulloha wal yaquuluu qoulan 
sadida. Dalam kalimat ini Allah SWT 
memberikan dua perintah sekaligus 
yang menyatu antara perintah 
kesatu dengan perintah yang kedua 
dan bentuk kalimat kedua perintah 
tersebut dengan bentuk lam amar 
atau lam perintah yang dihubungkan 
dengan wawu athof. Dua perintah 
tersebut adalah perintah untuk 
bertakwa dan perintah untuk berkata 
yang benar. 

Kedua perintah tersebut 
adalah satu kesatuan yang apabila 
dilaksanakan keduanya dengan benar 
maka insyaAllah akan menjadi sebab 
tercapainya perintah utama pada ayat 
ke-9 ini yaitu terlahirnya generasi yang 

Allah SWT mengawali ayat 
ini dengan huruf athof dan 
lam amar atau lam perintah. 
Walyahsya. Hal ini menyiratkan 

bahwa ayat ini adalah ayat yang isi atau 
kandungannya mesti diperhatikan untuk 
dijalankan dengan sebaik-baiknya karena 
ayat ini adalah bentuk ayat perintah. 

Dalam ayat ini Allah SWT 
memerintahkan agar setiap orang 
untuk takut seandainya mereka 
meninggalkan keturunan mereka 
dalam keadaan lemah. Dan, apabila 
kita memberikan makna mafhum 
mukholafah pada ayat ini maka kita 
dapat menangkap pengertian bahwa 
Allah SWT memberikan perintah 
kepada kita supaya memberikan 
sesuatu yang benar-benar dibutuhkan 
keturunan kita agar mereka kuat 
sehingga mereka mampu hidup dan 
eksis pada zamannya nanti. 

Ayat ke-9 surat An Nisa’ ini 
diawali dengan wawu athof “kata 
penghubung dan” hal ini menunjukkan 
bahwa ayat ini tidak berdiri sendiri 
akan tetapi ayat ini berkaitan dengan 
ayat sebelumnya. Pada ayat-ayat 
sebelumnya menjelaskan tentang 
pembagian waris. Kaitan dengan ayat 
ke-9 ini menunjukkan bahwa yang 
dimaksud dengan peninggalan yang 
baik yang dibutuhkan keturunan kita 

kuat sebagaimana harapan kita dan 
harapan nabi, “Seorang mukmin yang 
kuat lebih Aku cintai daripada mukmin 
yang lemah.” 

Dari pendekatan tafsir diatas, 
setidaknya kita sedikit dapat memahami 
bahwa ayat ke-9 Surat An-nisa ini 
mengandung dasar konsep pendidikan 
kecakapan hidup. Ada pun konsep-
konsep yang dapat kita ambil dari ayat 
ini adalah sebagai berikut: 1) orang tua 
memiliki kewajiban dan tanggung jawab 
pertama untuk memberikan bekal hidup 
kepada putra-putrinya; 2) bekal hidup 
yang dimaksud bisa berupa materi dan 
ilmu kecakapan hidup; 3) karena dengan 
ilmu kecakapan hidup maka insya-Allah 
putra-putri kita mampu mengelola 
materi dan bukan dikelola oleh materi. 4) 
dengan bekal hidup tersebut putra-putri 
kita menjadi orang yang kuat lahir dan 
batin; 5) proses yang harus dilalui untuk 
mencapai generasi yang kuat adalah 
melaksanakan rambu-rambu pendidikan 
takwa dan pendidikan ucapan-ucapan 
yang benar. Kedua rambu tersebut 
setidaknya diwakili dengan pendidikan 
tauhid dan akhlak. 

Jadi, proses pendidikan kecakapan 
hidup harus memasukkan pendidikan 
tauhid dan akhlak secara bersamaan. 
Wallohu a’lam bisshowab. (Ashari, Guru 
SD Al Falah Surabaya)

Konsep Pendidikan 
Kecakapan Hidup dalam Surat An Nisa: 9

Dan hendaklah orang-orang takut (kepada Allah) yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang 
lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah 

mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.

Artikel
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Dalam usia yang telah terlewati  
ini, sebagian besar dari kita 
hampir pasti pernah bertemu 
dengan teman-teman lama. 

Baik sengaja bertemu atau pun tidak. Jika 
memperhatikan dengan baik,  kita akan 
melihat bahwa sebagian dari mereka 
telah menjadi orang sukses. Jika kita 
cermati kembali, apakah orang-orang 
sukses tersebut adalah teman-teman 
kita yang dulunya menempati rangking 
10 besar di kelas? Belum tentu, itulah 
jawabannya. 

Ada beberapa faktor penentu 
tingkat keberhasilan seseorang. Sebut 
saja Anisah. Gadis yang  15 tahun 
lalu duduk di bangku SMP ini adalah 
gadis yang cerdas. Hampir semua 
mata pelajaran dikuasai dengan baik.  
Demikian pula dengan keterampilan 
komunikasi cukup dan beradaptasi. 
Namun, Anisa bukanlah gadis yang 
dapat mengelola amarah, keluhan dan 
keresahannya. Sehingga di tempat 
kerjanya sekarang, Anisa dikenal 
sebagai gadis yang suka menyendiri 
dan tidak   banyak mempunyai  teman.

Lain lagi dengan Imran. Cowok 
satu ini adalah jagonya debat, diskusi 
dan bertukar pikiran. Hampir di setiap 
jalan yang dilewatinya, dia mengenal 
orang sekitar. Meski nilai Imran tak 
bagus-bagus amat, tapi Imran bisa lulus 
SD-SMA dengan memuaskan. Imran 
menempuh pendidikan tingginya 
dengan tetap aktif  dalam kegiatan 
kemahasiswaan. Sekarang Imran 

menjadi anggota DPR yang sering 
diundang kesana kemari sebagai 
pembicara.

Jika kita telaah lebih lanjut, 
hal apa sajakah yang menentukan 
tingkat keberhasilan seseorang? 
Jawabannya beragam tentunya. 
Sebagian menjawab, kegigihan adalah 
faktor utama keberhasilan seseorang. 
Sebagian yang lain menjawab, 
kemampuan berkomunikasi sebagai 
faktor utama. 

Dari jawaban secara umum, kita 
akan dapati karakter dan keterampilan 
berikut sebagai modal untuk sukses. 
Pertama, kemampuan beradaptasi. 
Kemampuan seseorang untuk 
menyesuaikan diri dengan lingkungan, 
rekan kerja, situasi yang baru.  
Sehingga,  kemudian dapat bertahan,  
melewati dan menyelesaikan 
persoalan  dengan baik. Hal ini sangat 
membantu seseorang untuk diterima 
dalam lingkungan yang baru. Yang 
pada akhirnya memudahkannya untuk 
menempuh karir yang lebih tinggi.

Kedua, kemampuan berfi kir kritis, 
memecahkan masalah dan membuat 
keputusan. Kecakapan satu membuat 
seseorang dapat menganalisis sebab-
akibat berdasarkan dari pengalaman 
hidup dan kemampuan berfi kirnya. 
Untuk kemudian mengumpulkan 
informasi dan mengolahnya sehingga 
dapat mengevaluasi diri. Selanjutnya 
dia akan dapat membuat keputusan 
yang lebih baik bagi masa depannya.

Ktiga, ketrampilan mengendalikan 
diri sendiri. Seseorang yang dapat 
mengelola emosinya dengan baik, 
pasti akan lebih berhasil dibandingkan 
yang tidak.  Baik itu mengelola amarah, 
keluhan, keresahan, kehilangan, 
penghinaan, kegembiraan, kekalahan, 
keberhasilan dan juga trauma. 

Keempat, keterampilan komunikasi. 
Orang Jawa bilang, ajining diri 
gumantung ing lati. Baik tidaknya 
diri kita bermula dari perkataan kita. 
Dengan berkomunikasi secara baik, 
kita akan bisa menyampaikan aspirasi 
dengan baik. Juga menerima kritik 
dan saran dengan baik pula termasuk 
mendengarkan dengan baik. Dengan 
mendengar kita akan dapat menjalin 
kerjasama yang baik pula. 

Kelima, mau belajar dan bersyukur. 
Berbahagialah menjadi orang pintar. 
Bersyukurlah orang yang mau belajar. 
Karena dengan memiliki kemauan untuk 
belajar, separuh kesulitan pelajaran itu 
telah terlampaui. Ingatlah selalu untuk 
selalu mensyukuri apa pun yang telah 
kita miliki dan baru kita miliki. 

Sebagian besar dari kita telah 
memiliki keterampilan-keterampilan 
itu. Jika belum maksimal, ayo 
dimaksimalkan. Siapa pun diri kita, 
apapun jabatan kita, semua orang punya 
hak untuk sukses. Memang, untuk bisa 
menggapai sukses, ada harga yang harus 
dibayar. Siapkah kita menyongsong 
kesuksesan? (Izzati L., Guru SD Al Falah 
Surabaya)

Harga Sebuah Kesuksesan

Artikel
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Artikel

Tersebutlah seorang laki-laki yang 
selalu berusaha membahagiakan 
anaknya. Apapun keadaannya, 
di manapun tempatnya dia akan 

berusaha membuat sang buah hati 
bahagia. Meski pada saat yang sama, 
ada masalah terpendam atau bahkan 
bahaya mengancam. Semua itu tak 
menghalanginya untuk membuat si kecil 
tersenyum gembira, bahkan pada saat-
saat terakhir hidupnya.

Sepenggal cerita di atas adalah 
cuplikan sebuah fi lm yang saya tonton 
bertahun-tahun lalu. Mengharu 
biru, memporak-porandakan emosi 
saya saat melihatnya. Mungkin 
juga sedikit mempengaruhi hidup 
saya juga. Terbukti, setiap kali saya 
merasa sedih, saya teringat fi lm itu . 
Mengingatkan diri saya untuk selalu 
kuat, bersemangat dan bergembira. 
Kapanpun dan bagaimanapun 
keadaan yang sedang saya hadapi. Life 
is Beautiful, judul fi lm itu dan menjadi 
salah satu penyemangat hidup saya.

Senyuman, tawa, kegembiraan, 
apapun namanya, memiliki makna 
sama. Juga memberikan pengaruh 
yang begitu besar dalam kehidupan. 
Kita menyaksikan dua orang yang 
bertikai bisa luluh hanya dengan 
senyuman. Sebuah masalah besar pun 
dapat terlewati dengan perasaan hati 
yang gembira. Persaudaraan baru pun 
terjalin karena senyuman. Terbukti, 
senyum dan tawa dapat merubah 
hidup dan kehidupan kita.

Saya teringat dengan pengalaman 
sebagai pendidik. Beberapa tahun 
lalu, saat sedang mengajar ada satu 
kejadian yang membuat saya marah 
pada siswa-siswa yang ada di kelas 
. Semua hening, entah takut atau 
sedang kompromi dengan kemarahan 
saya. Tiba-tiba terdengar suara 
melengking dari bangku belakang 
dan terdengarlah, “Ustadzah sudah 
punya pacar?”. Pertanyaan menggelitik 
itu tidak ada hubungannya sama 
sekali dengan apa yang sedang 
saya bicarakan. Tapi sungguh dapat 
membuat saya tersenyum lebar dan 
melupakan kemarahan saya.

Masih banyak cerita tentang 
sebuah senyuman. Termasuk di 
antaranya adalah cerita anak onta 
dan seorang nenek yang sangat ingin 
masuk surga. Diceritakan bahwa di 
dunia ini yang ada hanyalah anak 
onta. Tanpa induk onta, akankah 
bisa menjadi anak onta? Namun dari 
semua induk onta tersebut, bukankah 
semuanya adalah anak (onta) dari 
induknya? 

Sedang cerita satunya adalah 
nenek yang  sangat menginginkan 
untuk masuk surga. Saat bertemu 
Rasulullah, nenek ini pun 
mengutarakan keinginannya. Namun 
Rasul menjawab bahwa di surga kelak 
tidak ada orang lanjut usia seperti 
nenek ini. Sang nenek pun menangis 
meratapi nasibnya. Tak lama Rasulpun 

memberitahukan bahwa semua orang 
yang masuk surga kembali menjadi 
muda belia. Nenek pun tersenyum penuh 
kelegaan.

Sebuah penelitian membahas 
tentang dua perkumpulan. Kumpulan 
pertama adalah orang yang suka 
tersenyum, dan yang kedua adalah 
kumpulan orang yang suka marah.Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa kumpulan 
orang yang suka tersenyum hidup lebih 
lama dibandingkan dengan kumpulan 
orang pemarah. Selain itu, kontraksi otot-
otot dan energi yang dihabiskan pada 
saat marah jauh lebih besar dibandingkan 
pada saat kita tersenyum. Marah juga 
berdampak bagi kesehatan kita. Marah 
selama 5 menit akan menyebabkan sistem 
imun tubuh kita mengalami depresi 
selama 6 jam. Bagaimana jika kita marah 
selama 30, 60 menit atau lebih dari itu?

Tersenyum atau marah juga 
tergantung pada situasi dan kondisinya. 
Tidak setiap peristiwa dapat kita sikapi 
dengan selalu marah, atau selalu 
tersenyum. Apabila senyum yang kita 
pilih, tersenyumlah dengan ikhlas meski 
kadang tak berbalas. Jika marah terpaksa 
menjadi pilihan kita,marahlah sesaat 
atau sedetik atau seperlunya. Setelah 
itu tersenyumlah. Bukankah tersenyum 
adalah sedekah paling sederhana 
dan juga tak berbiaya? Siapkah kita 
bersedekah? (Izzati L., Guru SD Al Falah 
Surabaya)

Senyuman Kita
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Artikel

Baru-baru ini, Wakil Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Musliar Kasim mengatakan bahwa 
bahasa Inggris di sekolah adasar akan dihapus , mata 
pelajaran ini ditiadakan untuk siswa SD karena untuk 

memberi waktu kepada para siswa dalam memperkuat 
kemampuan bahasa Indonesia sebelum mempelajari 
bahasa asing. Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu 
Pengetahuan Sosial melebur menjadi Ilmu Pengetahuan 
Umum. Selanjutnya kurikulum akan dirombak dengan 
pendekatan tematik integratif yang mengombinasikan 
antara 6 pelajaran utama yakni PPKN (sebelumnya PKn), 
Agama, Bahasa Indonesia, Matematika, Seni Budaya dan 
Pendidikan Jasmani. Perombakan ini untuk sementara 
memang hanya untuk kelas 1-3, sedang kelas 4-6 masih 
didiskusikan lagi. 

Jelas, kurikulum seperti ini mengacu kepada 
kurikulum Eropa, Finlandia khususnya. Namun keadaan 
di Finladia tentu saja tidak sama dengan di Indonesia. 
Mulai dari sumber daya sampai prasarana. Tidak perlu 
kita membandingkan dengan kondisi Indonesia yang 
berada di pelosok, dengan yang di kota besar saja sudah 
terlihat perbedaannya. Kalaupun ada yang setaraf dengan 
Finlandia tentu tidak lebih dari seperempatnya. Selain itu, 
di Finlandia tidak ada assesment dan siswa dibebaskan 
untuk memilih kurikulum yang diminati. 

Sedangkan sistem pendidikan yang ada di 
Indonesia bermuara pada assesment atau penilaian. 
Gampangnya, semua hasil pembelajaran diukur dengan 
penilaian.  Standar yang diberikan sudah ditentukan 
oleh pemerintah pusat. Standarnya sama untuk semua 
siswa, dari Sabang sampai Merauke.  Ketika sudah 
distandarkan maka kurikulum tersebut berlaku massal 

untuk siswa sekolah di seluruh Indonesia. Tidak 
ada pengecualian, tidak ada perlakuan khusus, 
semua anak Indonesia dianggap memiliki 
kemampuan yang sama. Kalau tidak bisa 
memenuhi standar, ya maaf, berarti anak-anak 
tersebut tidak mampu, sehingga wajar kalau 
tidak diluluskan. 

Sekolah memang berkewajiban mengantar 
siswa-siswanya untuk melewati semua 
kurikulum yang sudah ditetapkan tersebut. 
Namun bagaimana peran orang tua dalam 
proses tersebut? Selama ini mungkin yang 
terbayang di benak orang tua hanya sebatas 
mata pelajaran saja. Kemudian tahukah orang 
tua bahwa mata pelajaran tersebut kemudian 
diurai menjadi bahan ajar? Dari bahan ajar 
tersebut, guru akan mengantar siswa-siswanya 
setahap demi setahap. Tidak banyak orang tua 
yang mau dan berkenan mengikuti tahapan-
tahapan tersebut. Apa tujuan pembelajarannya? 
Apa indikator keberhasilannya? Asal ulangan 
nilainya baik, selesai. Memang tidak perlu, orang 
tua mengenal secara detil isi kurikulum, itu 
tugas guru dan sekolah. Namun paling tidak, 
apa yang menjadi tujuan umum perlu untuk 
diketahui sehingga apa yang diajarkan di 
sekolah bersinergi dengan apa yang dikerjakan 
di rumah. 

Ada beberapa cara agar sekolah dan orang 
tua bisa bersinergi. Sekolah dan orangtua 
bukanlah dua daratan yang dipisah oleh sungai 
dan sungai itu hanya bisa dilewati oleh manusia 
yang berlabel ‘siswa’.  Beberapa hal yang perlu 
diperhatikan agar orang tua dan sekolah 
bisa ‘lebih dekat lagi’ Hal tersebut antara lain 
keterpaduan. Keterpaduan dalam menerapkan 
nilai-nilai yang ditanamkan di rumah dan di 
sekolah. Keterpaduan ini bisa didapat dengan 
cara menjalin komunikasi yang baik antara 
sekolah dan orang tua. Bentuk komunikasinya 
pun bisa bermacam-macam. Bisa lewat 
komite sekolah, forum diskusi kelas, parenting 
dan sebagainya. Dari situlah kita bisa saling 
berbagi mengenai perkembangan anak di 
sekolah maupun di rumah. Selain keterpaduan, 
keterbukaan juga menjadi hal yang 
dipentingkan. Sehingga masalah yang terjadi di 
sekolah ataupun di rumah bisa dengan mudah 
dicarikan jalan keluar. 

Dengan adanya keterpaduan dan 
keterbukaan antara sekolah dan orang tua, 
insya Allah kita semua bisa membekali anak-
anak kita dengan nilai-nilai mulia spritual, ilmu 
yang bermanfaat, cinta dan kasih sayang, serta 
budi pekerti yang luhur. Tak peduli berapa kali 
kurikulum kita harus diganti, kita semua adalah 
pendidik bagi anak-anak kita. (tik)

Sinergi Sekolah
dan Orang Tua
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konseling

Waalaikumsalam wr. Wb.,

Iya ibu, untuk mengondisikan anak kita tentunya tidak terlepas dari komunikasi dan konsekuensi. 
Apabila kita intensif berkomunikasi, mereka pun insya-Allah akan sering mengomunikasikan 
kesehariannya dengan Ibu. Konsekuensinya juga demikian. Misalnya, apabila aturan yang disepakati 
bersama telah dilaksanakannya, penting untuk memberikan sebuah penghargaan, berupa ucapan, 
pelukan bahkan hadiah. Namun, jika mereka melanggar sudah seharusnya Ibu juga mengingatkan 
konsekuensi yang disepakati bersama. 

Anak kita ibarat tanaman, apabila dipupuk akan tumbuh dengan subur, akan tetapi bila tidak 
dipupuk sebenarnya masih tetap tumbuh, hanya saja tidak sesubur tanaman yang dipupuk. 

Ananda insya-Allah bisa terkondisikan apabila Ibu sebagai orang tua paham akan kebutuhannya. 
Misalnya, dia meminta baju, tak ada salahnya kalau kita juga bertanya apa tujuannya beli baju? Jika dia 
bisa mendiskripsikan dan mengemukakan alasan yang jelas kita bisa menyetujuinya. Dengan demikian, 
anak akan mulai terkondisikan, karena dalam setiap tindakan anak bisa menimbang matang-matang 
kebutuhan apa yang memang dia perlukan.

Tiap anak dan ibunya biasanya mempunyai ikatan batin yang kuat. Yang sering bersuara keras 
mungkin disebabkan luapan emosi yang sebelumnya terpendam. 

Intensitas bertemu merupakan salah satu faktornya. Hal tersebut bisa diatasi dengan kecanggihan 
teknologi yang memudahkan kita berkomunikasi. Misalnya dalam sehari kita selalu menyempatkan 
untuk menelepon ananda. Pada awalnya mungkin ananda menganggapnya sesuatu yang aneh 
terhadap perhatian kita. Tetapi,  lama-kelamaan insya-Allah ananda terbiasa dan makin akrab dengan 
ibunda. 

Semoga ananda menjadi anak yang saleh atau salehah.

Wassalamu alaikum wr. wb.

 Assalamu alaikum wr. Wb.,

Maaf ustadzah, anak saya yang cenderung ingin menang sendiri. Setiap 
hari selalu minta dilayani, tak jarang juga dia berkata dengan suara yang 
keras pada saya dan seluruh orang di rumah. Apabila ada masalah di sekolah 
dia selalu curhat pada saya untuk klarifi kasi dengan guru yang tidak sesuai 
dengannya.  Sejauh ini apa yang menjadi keinginannya memang saya turuti. 
Hal itu saya lakukan karena saya dan ayahnya jarang ada di rumah. Waktu 
bertemu kami juga seminggu sekali. Kami lebih banyak bekerja dibanding 
dengan bertemu dengan anak saya. Anak saya  hanya kebagian beberapa hari. 

1. Apa yang harus saya lakukan agar anak saya terkondisikan emosinya, 
baik di rumah maupun di sekolah, karena jika minta baju atau yang lain-
lain maunya dituruti ?

2. Apakah dia bisa menghilangkan sikapnya yang sering bersuara keras 
kepada saya sebagai orang ibunya?

Terima kasih, Ustadzah.
Defi  Aryani, S.Psi.
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Karya Siswa

Outbound
yang Menyenangkan

Pada tanggal 14 Februari 2013, 
aku dan teman-temanku akan 
outbound ke Malang. Tepat pukul 
06.45 pagi, aku dan teman-

temanku berkumpul di lobi untuk berdoa 
dan melakukan pengarahan. Setelah 
pengarahan selesai, kami semua menaiki 
bus masing-masing. Di dalam bus, aku dan 
teman-temanku mencicipi snack yang kami 
bawa dari rumah. Selain mencicipi snack, 
kami pun melakukan hal hal lain, seperti 
berkaraoke bersama, mendengarkan 
musik, tidur dan lain-lain.

Tidak terasa 2 jam lamanya kami 
berada di dalam bus, tepat pukul 11.00 
siang, kami sudah sampai di Hidayatullah, 
Batu, Malang. Kami meletakkan tas 
di kamar masing-masing. Kemudian 
kami berkumpul di Hall Maryam untuk 
melakukan pengarahan dan pembacaan 
tata terib asrama. Sesudahnya, kami pergi 
ke masjid untuk menunaikan ibadah 
salat Dhuhur dan dijamak dengan 
Ashar. Hmmm… Perutku sudah mulai 
lapar, kami pun makan siang di restoran 
lesehan di sana. Menunya adalah nasi, 
ayam goreng dan sup ayam, hmmm…. 
sedapnya. Setelah makan, kami 
beristirahat di dalam kamar.

Waktu sudah menunjukkan pukul 
14.30 sore ketika kami diminta pergi ke 
lapangan untuk melakukan game-game 
yang menyenangkan.  Pertama, kami 
diminta membentuk kelompok, satu 
kelompok berisi 10-13 anggota. Setelah 
membentuk kelompok, kami disuruh 
memberi nama dan membuat yel-yel 
kelompok masing-masing. Satu per satu 
kelompok maju untuk menampilkan 
yel-yelnya. Kemudian, kami  berisitirahat 
selama 45 menit. Empat puluh lima menit 
telah berlalu dan kami harus berkumpul 
kembali di lapangan dan melanjutkan 
game-game yang berikutnya.

Tak terasa sudah berjam-jam 
lamanya aku berada di Hidayatullah 
Malang. Sekarang sudah jam 17.30 dan 
kami semua harus menunaikan alat 
maghrib. Setelah salat maghrib selesai, 

kami kembali  berkumpul di Hall Maryam 
untuk melakukan kegiatan  MSQ. Banyak 
anak perempuan dan laki-laki yang 
menangis karena rindu dengan ibunya. 
MSQ telah selesai dan kami dipersilakan 
untuk beristirahat pukul 10.00 malam 
sampai pukul 03.00 pagi.     

Pada hari kedua, tanggal 15 Februari 
2013, kami disuruh Ustadz Ashari untuk 
menunaikan salat malam, salat witir dan 
salat subuh. Lalu, kami di persilakan untuk 
sarapan pagi. Pagi ini menunya adalah 
nasi dan telur. Setelah selesai makan, kami  
berkumpul di lapangan untuk senam dan 
jalan-jalan berkeliling di sawah. Meskipun 
di sawah banyak lumpur dan serangga- 
serangga aneh, kami pun tetap berjalan 
sampai ke tempat pendaratan paralayang. 
Setelah sampai, kami bebas melakukan 
apa saja di sana. Aku berlari-lari berputar-
berputar menghirup udara sejuk di sana.

Setelah sampai ke tujuan, kami 
pun kembali lagi ke asrama untuk 
melakukan outbound dan game. Kami  
memasuki hutan pinus dan berkumpul di 
tempat yang di tentukan. Anak laki-laki 
bermain game terlebih dahulu sedang 
anak perempuan bermain outbound. 
Kelompokku menikmati game-game 
yang ada di sana. Ada game yang 
menggelindingkan bola dengan pipa, 
bermain teka teki, dan lain-lain. Setelah 
menikmati game, kami bergantian 
dengan anak perempuan untuk 
melakukan outbound, sedangkan anak 
perempuan bermain game. Outbound 
di sana ada 3 jenis, yaitu meniti bambu, 
memanjat jaring, dan pasti tentunya 
Flying Fox.

Setelah outbound, anak laki-laki 
menunaikan ibadah salat Jumat yang 
dijamak dengan asar. Setelah itu, kami 
pergi makan siang dan berkemas  karena 
kami akan kembali ke Surabaya. Setelah 
bersiap-siap , kami berpamitan dengan 
ustadz –ustadz yang ada di sana dan 
menuju ke bus masing-masing. Kami 
pun berangkat menuju Surabaya. Daa…, 
Hidayatullah ! 

Oleh: Muhammad Ra� y Atthariq, (Kelas V-C SD Al Falah Surabaya)
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Kami ingin memiliki anak-anak 
yang cerdas secara intelektual 
dan cerdas spiritual. Untuk itulah 
kami berusaha mencari sekolah 

mana yang sesuai dengan keinginan 
kami. Lewat pengamatan dan kunjungan 
ke beberapa sekolah, akhirnya kami 
memutuskan untuk  memilih SD Al 
Falah sebagai tempat belajar ananda. 
Menurut pandangan kami, SD Al Falah 
merupakan sekolah dasar yang berusaha 
menyeimbangkan antara IPTEK dan 
IMTAQ. Materi umum dan agama dikemas 
dengan cantik sehingga insya Allah dapat 
membantu mewujudkan keinginan kami.

Untuk mensinergikan 
pembelajaran di sekolah dan di 
rumah, kami selalu meminta ananda 
untuk mengulang kembali materi 
yang didapat di sekolah.  Kami juga 
memberikan soal-soal yang serupa 
dengan yang diajarkan di sekolah. 
Hal ini berguna untuk memantapkan 
materi yang belum dikuasai ananda. 
Sedangkan untuk materi yang bersifat 
attitude, misalnya menghormati 
orangtua dan mencintai sesama, kami 
berusaha memberikan contoh atau 
teladan.  Sehingga, dengan 
begitu ananda 
dapat melihat, 
mencontoh 
dan menyadari 
bahwa begitulah 
sikap yang 
seharusnya 
dalam bergaul 
atau berinteraksi.

Untuk menanamkan kedisiplinan 
dan kemandirian kami memberikan 
aturan-aturan bagi ananda tentang 
hal-hal keseharian. Misalnya, 
salat harus berusaha tepat waktu, 
menyiapkan keperluan sekolah 
sendiri, disiplin waktu belajar dan 
juga harus pulang tepat waktu saat 
bermain. Kami sebagai orang tua selalu 
berusaha memberi contoh dengan 
berdisiplin sesuai aturan itu. Hal ini 
kami maksudkan agar ananda tidak 
merasa terpaksa melakukannya tetapi 
justru menganggap bahwa itulah yang 
semestinya dilakukan dengan ikhlas. 

Mengembangkan kreativitas 
anak adalah bagian yang tak kalah 
pentingnya. Kami berusaha selalu 
memfasilitasi kreativitas, minat dan 
bakat ananda selama hal tersebut 
positif dan tidak mengganggu jadwal 
belajarnya. Kami tidak membatasi 
keinginannya untuk mengikuti 
berbagai kursus yang diminati. Mulai 
dari mengaji, matematika, bahasa 
Inggris sampai dengan modelling dan 
presenter. Namun, kami meberikan 
satu syarat, yakni ananda tidak malas 

Termotivasi Doa, 
Usaha, Iman, dan Waktu 

belajar. Hal ini kami maksudkan agar 
tanggung jawabnya terlatih sejak kecil. 
Kami juga mengikutsertakan ananda 
dalam berbagai lomba. Tujuannya adalah 
untuk menumbuhkan rasa percaya diri, 
tidak sombong dan menanamkan sikap 
sportivitas. Dalam kurun waktu terakhir 
ini, ananda meraih peringkat I lomba 
Pildacil tingkat SD se-provinsi.

Keluarga kami sering menghabiskan 
waktu bersama di mana pun tempatnya. 
Biasanya sebelum tidur kami selalu 
berkumpul di kamar untuk bercerita 
banyak hal. Saat liburan dan tidak 
ada kegiatan, kami sering berkumpul 
di dapur untuk membantu ayahnya 
memasak. Maklum, ayahnya gemar 
memasak dan ananda dengan senang 
hati membantunya. Terkadang kami juga 
pergi ke pantai menghabiskan waktu 
bersama. Satu hal yang memotivasi 
kami adalah DUIT ( doa, usaha, iman 
dan takwa). Harapan kuat kami adalah 
berharap semoga ananda menjadi 
anak yang saleh, berguna bagi orang-
orang di sekitarnya dan selalu menjadi 
kebanggaan orang tuanya. Amin. (Iz)

Nama Ayah :  Jusa Indrawan

Pekerjaan :  Guru

NamaIbu :  Wiwin Wrindawanti

Pekerjaan :  Pegawai Swasta

Nama Ananda :  Ravenala Aucky Zafran Indrawan

  (Kelas IV-C SD Al Falah Surabaya)BI
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