


Salam

Pembina : Prof. Dr. Ir. Achmad Jazidie, M.Eng., Drs. Sodikin, M.Pd., Pemimpin Redaksi : Drs. Jidi, M.Si., Sekretaris : Galih Rakasiwi, 
S.Kom., Sidang Redaksi : Ana Christanti, M.Pd., Tukin, S.Pd., Siti Fauziah, S.Pd., Staf Redaksi (Kontributor Tetap)  : Abdillah F. Hasan, 
A.Md., S.S., Izzaty Lati�ah, S.Pd., De� Ariani Ega W.S., S.Psi., Indarto Imam   Budoyo, S.Pd., Wahyuningsih, S.Pd., Dra. Hj. Siti Roichatul 
Jannah, Editor : Kartika Nawangsasi, S.S.• Penerbit: Lembaga Pendidikan Al Falah Surabaya • Alamat Redaksi: Jln. Citarum 11 Surabaya  
Telp. (031) 5677961,  Fax. (031) 567029 • Website : www.alfalahsby.com, e-mail :lpf_sby@alfalahsby.com

Susunan Redaksi

Salam --------------------------- 2

Fokus ---------------------------- 3

Ruang KS/Manajemen ----- 5

Kiprah KB-TK ------------------ 7

Kiprah SD ---------------------15

Siapa Dia ----------------------19

Kiprah SMP -------------------26

Liputan ------------------------30

Artikel --------------------------32

Sang Juara --------------------37

Jendela Keluarga -----------39

Menyikapi rencana implementasi kurikulum 2013, kurang perlu terjebak dalam 
perdebatan panjang. Masih banyak pekerjaan pendidikan yang juga harus 
diselesaikan. Para siswa perlu lebih banyak perhatian, kasih sayang, dan 
keteladanan. Pengalaman membuktikan, perdebatan yang tak berujung 

pangkal, bahkan mengarah pada praktik saling menyalahkan hanya akan menghabiskan 
pikiran dan waktu. 

Karena itu, penting untuk menyambut dengan optimistis kedatangan tahun 
ajaran baru sekaligus tahun pertama implementasi kurikulum2013. Untuk itu 
LPF telah bersiap-siap, termasuk menyelenggarakan seminar dan workshop 
persiapan sekolah menyongsong implementasi kurikulum 2013 yang diikuti 
350 orang dari berbagai daerah. 

Kegiatan seminar dan workshop tersebut tidak hanya untuk LPF, LPF 
mengajak banyak sekolah untuk bersama-sama mengikuti seminar dan 
workshop itu. LPF merasakan, yang diperlukan sekolah saat ini adalah 
kesiapan praktis dalam mengimplementasikan kurikulum 2013. Apalagi 
roda perubahan pasti terus berjalan, kurikulum pasti berganti. Guru-
gurulah yang menjadi komponen utama dalam praktik implementasi 
kurikulum baru itu. 

Menyadari hal itu pula, LPF telah menghadirkan narasumber yang 
berkompeten dan punya otoritas dalam hal kurikulum. Dalam seminar 
dan workshop bertajuk Persiapan Sekolah Menyongsong Implementasi 
Kurikulum 2013 Bersama Birokrasi, Akademisi, dan Praktisi  itu LPF 
menghadirkan Mendikbud Prof. Dr. Mohammad Nuh, DEA, Prof. Dr. 
Muchlas Samani, M.Pd. (Rektor Unesa), Drs. Lili Nurlaili, M.Pd. (Puskur), 
Khairiana (Singapura), Drs. Sodikin, M.Pd., dan Drs. Luqman Chakim, 
M.M. (LPF). 

Penting untuk membangun optimisme agar kita tetap semangat 
dalam mengupayakan pendidikan yang terbaik buat bangsa ini. 
Mengapa? Sebab, akhir-akhir ini terasa bahwa pendidikan yang 
seharusnya menjadi solusi awal dan mendasar bagi pemecahan 
berbagai masalah bangsa, justru seperti tercitrakan sebagai bagian dari 
masalah bangsa.  

Kata Mendikbud, tidak ada apa-apa saja, orang ramai 
mempermasalahkan UN, apalagi kalau ada apa-apa. Ya wajar saja kalau 
sekarang UN juga masih dipermasalahkan. Di sisi lain ada fakta, juara 

UN masih dielu-elukan sebagai kebanggaan. Tersirat bahwa UN menjadi 
sesuatu yang penting, baik bagi yang pro maupun yang kontra terhadap 

UN. 
Seakan-akan memang banyak yang lupa bahwa akhir dari proses 

pendidikan salah satunya adalah ujian, apa pun nama dan bentuk ujiannya. 
Toh nanti bentuk ujian nasional akan disesuaikan lagi dengan kurikulum yang 

baru.  Selamat datang tahun ajaran baru, selamat datang pula kurikulum baru. 
(Redaksi)

Tahun Ajaran Baru,
Kurikulum Baru

2    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



Fokus

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

Al Falah Surabaya

Merajut Kepercayaan,
Membangun Sinergi
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Di saat menjelang tahun 
ajaran baru seperti ini, 
orang tua mulai sibuk 
mencari sekolah untuk 

anaknya, termasuk sekolah Al Falah 
yang menjadi pilihan masyarakat 
Surabaya, Sidoarjo dan sekitarnya. 
Bahkan beberapa orang tua dari 
kota lainnya yang pindah ke kota ini 
salah satu rekomendasi yang mereka 
dapatkan adalah, “sekolahkan di Al 
Falah saja.” Ini adalah ceritera yang 
sering kami dengar dari calon wali 
murid Al Falah. Dan ini adalah bentuk 
kepercayaan masyarakat terhadap 
sekolah Al Falah yang  harus dijaga 
dan dipertahankan.

Kepercayaan yang 
diberikan orang tua atau yang 
diterima sekolah adalah sebuah 
amanah, amanah yang harus 
dipertanggungjawabkan oleh 
yang memberi maupun yang 
menerimanya. Sejak orang tua 
menitipkan putra-putrinya di 
sekolah Al Falah, maka sejak itu 
mereka mempercayakan bagaimana 

pendidikan anak mereka, bagaimana 
pengawasannya selama di sekolah, 
bagaimana cara membelajarkan 
mereka, menulis yang benar, memahami 
ilmu pengetahuan, berlatih berbagai  
ketrampilan, belajar patuh, belajar 
disiplin, belajar memahami orang lain 
dan pembiasaan akhlak mulia lainnya. 

Kepercayaan tersebut bukan berarti 
pasrah bongkokan pada sekolah, karena 
pertanggungjawaban dalam mendidik 
anak di hadapan Allah Swt tidak dapat 
digantikan, semua kembali kepada 
kedua orangtuanya. Untuk itu sejak 
orang tua mengamanahkan pendidikan 
anaknya di sekolah Al Falah, maka 
sebenarnya orang tua dan sekolah telah 
bertekad untuk secara bersama-sama 
untuk berkolaborasi dalam mewujudkan 
anak-anak yang berakhlak mulia dan 
berprestasi sesuai harapan kita.

Di momen tahun ajaran baru ini ada 
baiknya kita perkuat kembali kolabarasi 
dan sinergi antara sekolah dengan orang 
tua. Mungkin dalam perjalanan tahun 
ajaran yang kemarin ada beberapa hal 
yang terlewatkan, interaksi antara guru 

dengan orang tua ada yang belum 
klik, sehingga hasil yang diharapkan 
belum memenuhi harapan. Dengan 
penguatan kepercayaan dan sinergi 
ini hasil pendidikan sekolah Al Falah 
dapat dimaksimalkan. 

Bagaimana cara menguatkan 
kepercayaan antara sekolah dan 
orangtua, sehingga sinergi dan 
kolaborasi keduanya semakin 
mantap. Berikut ini pemikiran yang 
dikembangkan dari para ahli : 

Sekolah membuat orangtua 
nyaman dan tidak enggan 
menyampaikan berbagai masalah 
terkait pendidikan anaknya. Sekolah 
memberi kesempatan orang tua 
wali murid untuk berbicara tentang 
masalah putra-putri mereka. Sehingga 
mereka tidak khawatir atau bertanya-
tanya, mengapa anak saya tidak 
naik jilid padahal di rumah dengan 
guru ngajinya lancar dan sudah 
bisa, mengapa PR-nya banyak sekali,  
mengapa akhir-akhir ini anak saya 
enggan masuk sekolah dan seterusnya. 

Semua masalah terkait 
pendidikan anak tersebut tidak boleh 
disimpan oleh orang tua, mereka 
tidak boleh malu-malu atau enggan 
menyampaikan masalah itu kepada 
sekolah. Sekolah perlu memperbanyak 
saluran-saluran untuk menerima 
masukan atau penyampaian masalah 
ini, baik melalui buku penghubung, 
lewat telpon, kirim email, bahkan 
datang langsung ke sekolah. 
Selanjutnya dalam menanggapi 
permasalahan yang disampaikan, 
kepala sekolah atau guru diharapkan 
lebih responsif, akomodatif dan efektif. 

Program pertemuan orangtua 
wali murid.  Dengan adanya 
pertemuan secara rutin dengan 
orangtua, akan dapat kita tampung 
keinginan dan gagasan-gagasan 
kreatif mereka. Dengan pertemuan 



Fokus
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ini, sekolah dan orangtua dapat 
saling berkomunikasi secara efektif 
untuk menyamakan persepsi terkait 
program-program sekolah. Bagaimana 
program berjalan, mengapa harus 
ada program tersebut, dan tujuannya 
apa. Dengan memahami tujuan dan 
pentingnya program itu dilakukan 
diharapkan orang tua akan lebih 
terlibat, partispatif, dan mendukung 
semua program-program sekolah. 

Terkait program pertemuan wali 
murid dan wadah dari pertemuan 
tersebut, beberapa waktu yang lalu 
telah dibentuk Forum Komunikasi 
Komite Sekolah di tingkat 
Lembaga. Keberadaan forum ini 
tidak mengurangi peran komite 
sekolah di masing-masing jenjang, 
bahkan diharapkan wadah ini dapat 
memberikan tempat atau ruang 
bagi orangtua dalam menyalurkan 
gagasan-gagasan kreatif sebagai 
upaya peningkatan mutu sekolah. 

Mengedepankan musyawarah 
dalam mengatasi masalah. Dalam 
proses pendidikan di sekolah tidak 
lepas dari permasalahan, bahkan 
penyampaian masalah oleh orang 
tua atau guru yang tujuannya ingin 
menyelesaikan masalah kadang 
muncul masalah baru. Hanya 
pegadaian yang mengatasi masalah 
tanpa masalah, itu “guyonan” yang 
kadang keluar ketika menghadapi 
seperti ini. Sebagai sekolah 
yang berbasis dakwah, tentunya 

mengedepankan musyawarah bila 
menghadapi masalah. Kalau terdapat 
perbedaan cara pandang bahkan 
ketidakkecocokan, maka harus 
dimusyawarahkan untuk mencari 
penyelesaian. Bahkan bila perlu 
melibatkan pihak lain. Seperti masalah 
anak yang berkebutuhan khusus 
yang terlanjur masuk di Al Falah 
atau permasalahan psikologis yang 
khusus lainnya, sekolah dan orangtua 
belum dapat menyelesaikannya, maka 
sekolah dapat mengundang psikolog.

Hubungan orangtua-sekolah 
membutuhkan banyak waktu. Arti 
banyak waktu dalam berhubungan 
atau berkomunikasi tidak harus 
sering bertemu, tapi untuk kolaborasi 
yang efektif orang tua dengan 
sekolah memang perlu meluangkan 
waktu untuk ketemu, apalagi dalam 
membina hubungan baik antar orang 
tua dengan sekolah. Kadang orangtua 
merasa tidak memiliki waktu untuk 
dapat berkomunikasi dengan sekolah. 
Bahkan, sampai-sampai mengambil 
rapor putra-putrinya  pun tidak punya 
waktu. Padahal waktu pengambilan 
rapor adalah waktu minimal untuk 
berkomunikasi dengan sekolah. Untuk 
lebih efektif orang tua sebaiknya 
meningkatkan komunikasi dengan 
cara lain, mungkin dengan 
melalui telpon, 
email, dan lainnya. 
Dengan kemajuan 
teknologi 

ini orang tua dan sekolah sangat 
mungkin mempunyai banyak 
waktu untuk berkolaborasi dalam 
mengemban amanah mewujudkan 
anak-anak yang solih seperti yang kita 
harapkan.

Angket Penilaian Kinerja 
Sekolah. Dengan adanya angket 
yang setiap tahun diberikan sekolah, 
sekolah berharap mendapat penilaian 
dari orang tua tentang kinerja 
sekolah selama setahun berjalan. 
Meskipun diperoleh gambaran bahwa 
secara keseluruhan kepuasan wali 
murid terhadap kualitas pelayanan 
Lembaga Pendidikan Al Falah pada 
kategori B, nilai rata-rata konversi IKP 
mencapai 76,32. Hal ini diperoleh dari 
nilai konversi IKP KB-TK mencapai 
78,06 (B), SD mencapai 75,92 (B), 
dan SMP mencapai 76,13 (B), IKP ini 
harus ditingkatkan. Bila ada orang 
tua belum pernah mengisi angket 
kepuasan pelanggan tersebut, maka 
perlu menanyakan kepada sekolah, 
barangkali putra-putrinya lupa 
memberikan angket tersebut. Dengan 
angket ini kami dapat lebih tahu apa-
apa yang harus kami perbaiki. 

Demikian tulisan ini semoga kita 
dapat merealisasikan pikiran-pikiran  
tersebut dan selanjutnya dapat 
meningkatkan kepercayaan antar wali 
murid dan sekolah khususnya, serta 
masyarakat pada umumnya.
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Ruang KS/
Manajemen

Seperti yang sering diberitakan, akhirnya pada tanggal 27 Mei 2013 Pemerintah 
(Kemdikbud) dan DPR RI sepakat untuk memberlakukan Kurikulum 2013  mulai 
15 Juli 2013 secara terbatas dan bertahap , terbatas  pada sekitar 3 persen sekolah  
(6.400 sekolah  dengan cakupan sasaran penerapan,  SD: 2.598 sekolah, 15.629 

guru, dan 342.312 siswa; SMP: 1.521 sekolah; 27.403 guru, dan 341.312 siswa; SMA: 1.270 
sekolah, 5.979 guru, dan 335. 940 siswa; SMK: 1.021 sekolah, 7.102 guru, dan 514.783 
siswa. ) yang disiapkan  dengan kriteria eks RSBI atau sekolah berakreditasi A, bertahap  
yakni pada kelas I dan kelas IV SD, kelas VII atau kelas I SMP dan kelas X atau kelas I SMA/
SMK.

Bagaimana persiapan  implementasi Kurikulum 2013 di LPF?

Sejak September 2012  Lembaga Pendidikan Al Fala (LPF) Surabaya sudah 
mulai mencermati berbagai pemberitaan media seputar akan adanya   perubahan  
kurikulum di medio 2013, pada bulan Nopember –Desember 2012 informasi 
perubahan kurikulum semakin menguat  disaat pemerintah (Kemdikbud ) 
melakukan uji publik terhadap kurikulum yang digagas untuk menggantikan 
kurikulum sebelumnya. Persiapan diinternal LPF pun dilakukan untuk mengantisipasi 
perubahan apa saja yang akan terjadi. Bulan Januari 2013 LPF mulai melakukan 
Sosialisasi Kurikulum 2013 dalam  pembinaan pegawai LPF saat liburan Semester 
I, berbagai  komentar muncul yang pada intinya LPF siap melaksanakan Kurikulum 
2013 , 27 Maret  2013 LPF kembali melalukan sosialisasi kurikulum 2013 pasca uji 
publik dengan menghadirkan Staf ahli Kemdikbud Pusat. 

Implementasi Kurikulum 2013

di Sekolah Al Falah 
Drs. Luqman Chakim,M.M. (Kabid I/Pendidikan dan Litbang LPF)



6  I   Media Pendidikan Al FalahBe
ra

kh
la

k M
ul

ia
 d

an
 B

er
pr

es
ta

si

IS
SN

 : 
20

85
-2

18
5

yang akan diterapkan pada 
tahun pelajaran 2013/2014.

4. 1-14 Juli-  Pembinaan, 
pelatihan dan workshop  
implementasi Kurikulum 2013 
pada guru dengan melakukan 
analisis , komparasi  terhadap 
Kompetensi Dasar , 
menetapkan indikator, tujuan 
pembelajaran tiap mata 
pelajaran, integrasi nilai Islam ,  
analisis dan komparasi silabus 
yang diterbitkan Kemdikbud 
sampai  penyusunan Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran  
(RPP) yang disinkronkan 
dengan buku pegangan siswa 
dan buku pegangan guru.
Dengan tahapan tersebut 

diharapkan pada tanggal 15 
juli 2013  sekolah Lembaga 
Pendidikan Al Falah, khususnya 
kelas I dan IV SD serta kelas VII 
SMP sudah siap melaksanakan 
Kurikulum 2013. Mudah-
mudahan Allah ridla. 

Dari pertemuan tersebut semakin 
terlihat kesiapan, kekuatan dan 
tahapan-tahapan  implementasi 
Kurikulum 2013. Sambil menunggu 
tahap akhir pemberlakuan Kurikulum 
2013 LPF mengirimkan  Tim LPF,Kepala 
Sekolah, WKS Kurikulum dan beberapa 
beberapa guru untuk mengikuti 
berbagai sosialisasi, seminar dan 
workshop kurikulum di berbagai 
tempat.  

Sebagai puncak komitmen LPF 
untuk melakukan perubahan kearah 
yang lebih baik pada tanggal 25 Mei 
LPF menyelenggarakan Seminar dan 
Workshop Pendidikan dengan tema 
“Persiapan Sekolah menyongsong  
Implementasi Kurikulum 2013” 
dengan nara sumber Utama Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan  Prof.
Dr. Mohammad Nuh, DEA,  serta 
pembicara lain di antaranya Prof. 
Muchlas Samani, M.Pd., (Unesa), 
Khairiana (Al Juneid, Singapura), Drs. 
Sodikin MPd (LPF) serta Workshop 
Implementasi Kurikulum  dengan 
narasumber Dra.Lili Nur Laili 
M.Ed.(Puskurbuk), dan Drs. Luqman 
Chakim, M.M. (LPF).

Bagaimana Tahapan 
Implementasi Kurikulum di 
Sekolah Al Falah ?

Dari analisis dokumen  dan  
konsep Kurikulum 2013 maka LPF 
menyusun tahapan implementasi sbb:
1. April-mei  2013 – Tim LPF melakukan 

analisis Standar Kompetensi 
Lulusan (SKL)  dengan  melakukan 
komparasi,adopsi dan adaptasi 
SKLKurikulum 2013  yang 
disesuaikan dengan visi dan misi 
sekolah di lingkungan Lembaga 
pendidikan Al Falah.

2. Mei-Juni 2013 – Tim LPF melakukan 
analisis Kompetensi Inti  (KI)dengan  
melakukan komparasi, adopsi 
dan adaptasi KI Kurikulum 2013  
yang disesuaikan dengan Standar 
Kompetensi Inti  di masing-masing 
kelas yang ada di Lingkungan 
Lembaga Pendidikan Al Falah.

3. Juni-Juli 2013- Tim  LPF melakukan 
analisis  dan penentuan   Struktur 
kurikulum ,Mata Pelajaran, beban 
belajar per pekan, pengaturan SDM 
dan beban mengajar per pekan, 
Standar Proses dan Standar Penilaian 

Ruang KS/
Manajemen
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Kiprah KB-TK

Memberi Inspirasi 
untuk Menjadi Lebih Baik

Semakin banyaknya kunjungan 
studi banding yang dilakukan 
oleh sekolah-sekolah yang 
berada di kota-kota selain 

Surabaya, bahkan sampai luar pulau 
menunjukkan bahwa dalam kiprahnya 
di pendidikan usia dini, KB-TK Al 
Falah banyak memberi inspirasi serta 
memotivasi sekolah-sekolah tesebut 
untuk menimba ilmu dan teknik 
pembelajaran di KB-TK Al Falah. 

Sekolah-sekolah tersebut 
tak hanya berasal dari Surabaya, 
tercatat pula banyak sekolah yang 
berasal dari luar pulau Jawa seperti 
Balikpapan, Kutai Kertanegara, 
Nunukan, Samarinda, Makassar dan 
juga Banjarmasin berkunjung untuk 
mengadopsi dan mempelajari kegiatan 
pembelajaran  di KB-TK  Al Falah. 

Berbagai kesan baik selama 
melakukan observasi diperoleh dari 
para peserta studi banding tersebut. 
Ibu Suparti misalnya, peserta dari 
kota Balikpapan tersebut menyatakan 
tertarik dengan karakter siswa di KB-
TK Al Falah, dalam sesi tanya kjawab 
beliau menanyakan, “Bagaimana 
bisa mendidik anak-anak di usia 
pra-sekolah sehingga bisa menjadi 
anak yang patuh pada aturan yang 

ditetapkan, guru tidak perlu berteriak-
teriak dalam mengarahkan anak-
anak?” Menjawab pertanyaan tersebut 
Siti Fauziah, S.Pd. menyampaikan 
bahwa untuk menanamkan perilaku 
positif pada anak di awal tahun selalu 
dilakukan masa pembentukan karakter 
yang dibingkai dalam tema Akhlakku 
Islami. Dalam kegiatan tersebut anak 
tidak dikenalkan materi pembelajaran, 
tetapi terlebih dahulu di tanamkan 
berbagai kebiasaan positif sebagi 
pembekalan mereka dalam kegiatan 
pembelajaran yang akan dihadapi. 

Kegiatan Happy Morning atau 
bermain pagi juga menjadi salah satu 
daya tarik pengamatan peserta studi 
banding. Seperti yang diungkapkan 
oleh Siti Baroroh, S.Pd., Kepala TK 
Khadijah Wonokromo Surabaya. 
Menurutnya, kegiatan bermain 
sebagai pembuka kegiatan mampu 
membangkitkan minat anak dalam 
memulai aktivitas di sekolah. “Kalau 
saat datang sudah di sambut dengan 
berbagai permainan, tentu perasaan 
senang akan meliputi perasaan 
mereka,” katanya usai melakukan 
pengamatan pada kegiatan main pagi.

Tak kalah menariknya bagi tamu 
yang lain adalah cara pembelajaran 

mengaji dengan menggunakan 
metode tilawaty. Kali ini rombongan 
tamu dari TK Nurul Ihsan yang 
merupakan sekolah binaan dari 
Program Magister Pendidikan Anak 
Usia Dini Universitas Mulawarman 
Samarinda,  yang oleh yayasan Nurul 
Falah, selaku pengagas tilawty KB-TK Al 
Falah dijadikan sekolah percontohan 
nasional untuk jenjang Taman Kanak-
kanak. “ Subhanallah, kami begitu 
kagum melihat anak-anak begitu rapi 
dan tertib mengikuti kegiatan klasikal 
baca simak, sistem pembelajaran yang 
dilakukan benar-benar tertata, baik 
dalam praktek pengajarannya, sampai 
administrasinya, begitu detail dan rapi, 
banyak yang masih harus kami pelajari 
agar bisa seperti Al Falah ini,” kata Dr. 
Budi Raharjo, M.S., selaku penanggung 
jawab program. 

Kegiatan pembelajaran sentra 
dan moving class serta pengenalan 
keaksaraan dengan metode fonik 
juga menarik perhatian tamu dari 
HIMPAUDI kecamatan Jatirogo 
Tuban, yang datang beserta 50 orang 
perwakilan kepala KB-TK dari satu 
kecamatan . Banyak hal yang menjadi 
bahan diskusi saat sesi tanya jawab 
diberikan. Bagi mereka, ternyata 
mengenalkan membaca pada anak 
ternyata dapat di kenalkan dengan 
cara yang menyenangkan pada anak. 
“Sistem pengenalan keaksaraan 
disini begitu sistematis, mulai dari 
pembiasaan peminjaman buku 
perpustakaan, pengenalan membaca 
dengan cara menyenangkan yang 
rutin dibiasakan setiap hari” kata Alifah 
selaku penanggung jawab serta ketua 
rombongan.  

Semoga kunjungan-kunjungan 
yang dilakukan, mampu memacu 
dan memotivasi KB-TK Al Falah untuk 
selalu berusaha lebih baik dan terus 
mengembangkan penddikan yang 
inovattif agar dapat menjadi inspirasi 
bagi sekolah yang lain. Amin. (fz)



 Kiprah KB-TKKiprah KB-TK

“ Sebaik-baik kamu adalah siapa yang membaca Al 
Quran dan mengajarkannya.” 

Hadis rasulullah tersebut menjadi spirit 
tersendiri bagi para pendidik KB-TK Al Falah untuk 
terus melakukan pembiasaan mengaji bagi seluruh 
siswa KB-TK Al Falah. Berbagai progam pembiasaan  
mengaji dilakukan untuk memberikan pendidikan Al 
Quran sejak dini. 

Setiap hari selalu dilakukan pembelajaran Al 
Quran satu  jam menggunakan metode Tilawaty  
untuk TK, setengah jam  menggunakan metode 
Tilawaty Pra-TK untuk Kelompok Bermain. Tentu 
saja diperlukan kesabaran dan konsistensi untuk 
menanamkan kebiasaan membaca Al Quran bagi 
mereka.

Berbagai cara dilakukan agar kemampuan 
mengaji ini dapat dikuasai dengan baik. Selain 
pembelajaran rutin setiap hari, ada munaqosyah yang 
dilaksanakan setiap bulan sebagai apresiasi bagi 
anak-anak yang telah menyelesaikan mengajinya 
sesuai dengan jilid masing-masing. 

Tak hanya itu, untuk memantau kegiatan 
mengaji anak-anak di rumah juga diadakan mengaji 
call. Dalam kegiatan ini guru menelpon orang tua 
di rumah berkaitan dengan rutinitas mengaji saat 
anak-anak berada di rumah. Kerja sama anatara 
orang tua dan guru ini mutlak diperlukan agar terjadi 
sinkronisasi program antara di rumah dan di sekolah. 

Meski demikian, kesemua program akan sulit 
berhasil bila tidak didukung oleh kemampuan 
guru dalam mengaji. Menyadari pentingnya peran 
guru dalam keberhasilan program mengaji ini, 
dirancanglah program Quran Time untuk para 

Pembiasan Mengaji
di KB-TK Al Falah

pendidik di KB-TK Al Falah. Program ini bertujuan 
meningkatkan kompetensi guru dalam mengaji 
sekaligus menjadikan mengaji sebagai pembiasaan rutin 
di sekolah. 

Program ini dilakukan enam kali perpekan. 
Pelaksanaannya setiap Senin-Kamis, setelah salat Dhuhur 
berjamaah. Guru diwajibkan untuk mengaji minimal 
5 menit. Pemamtauan program ini dilakuakan oleh 
koordinator Al Qur-an melalui format absensi mengaji. 
Dari format itulah dapat dipantau rutinitas guru dalam 
mengaji. 

Untuk Hari Jumat, para guru melakuakan program 
hafalan surat pendek. Dalam kegiatan ini koordinatolr 
Qur-an mentashih bacaan surat pendek yang biasa 
diajarkan untuk anak. Sementara para hari Sabtu selama 
satu jam para guru berkumpul untuk mengaji dan 
mengenal tajwid secara mendalam dengan dipandu 
oleh Dra. Aslihatul Hayati selaku  koordinator Al Quran. 
Dalama kegiatan ini setiap ayat Al Quran dibahas 
berdasarkan hukum tajwidnya, sekaligus sebagai kontrol 
pada kemampuan guru dalam mengaji, 

“Guru adalah contoh utama anak-anak dalam 
mengaji, maka kemampuan guru dalam mengaji harus 
terus ditingkatkan agar terus lebih baik dengan harapan 
kaualaitas anak dalam mengaji juga terus meningkat 
karena mencontoh kemmapuan membaca dari para 
gurumya yang juga baik” kata coordinator Al Qur-an 
KB-TK Al Falah, ustadzah Aslihatul hayati. Dengan  motto 
tiada hari tanpa mengaji, seluruh guru selalu berupaya 
untuk dapat selalu rutin mengaji setiap hari. Sehingga, 
upaya menanamkan kebiasaan mengaji pada anak dapat 
di lakukan lebih maksimal karena guru sebagai contoh 
telah melaksnaakannya lebih dahulu. (Fz)
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Kiprah KB-TK

Pagi itu, hari Selasa 21 Juni 2013, tampak suasana yang 
berbeda  di KB-TK Al Falah. Di depan sekolah tampak 
berjejer dengan rapi 165 siswa KB-TK Al Falah yang 
akan menuju Delta Fishing, desa Prasung, Sidoarjo 

untuk mengikuti kegiatan outbound. Dengan menggunakan 
kostum olahraga. Anak-anak itu tampak bersemangat 
memulai kegiatan pagi itu untuk bersiap menuju tempat 
outbound.

Tepat pukul 07.30 WIB, berangkatlah rombongan 
bocah-bocah cilik itu dengan ditemani 20 ustadzahnya 
dengan naik bus. Sepanjang perjalanan, tak henti-hentinya 
anak-anak berceloteh atas segala yang mereka lihat. Tak 
segan mereka pun bernyanyi dengan gembira.

Sesampai di Delta Fishing, tim outbound telah siap 
menyambut anak-anak dengan berbagai permainan 
ketangkasan, seperti fl ying fox, jaring laba-laba, dan 
berbagai permainan ketangkasan lainnya.  Tak lupa juga 
disipkan kegiatan memancing dan membakar ikan. 
Sebelum bermain, anak-anak diajak oleh pembimbing 
untuk untuk olahraga terlebih dahulu. 

Setelah itu Anak- anak dibagi dalam 3 kelompok 
besar yaitu kelompok KB, kelompok A dan kelompok B. 
Tiap-tiap kelompok mendapat kegiatan yang berbeda. 
Kelompok KB mengawali kegiatan dengan bermain air, 
permainan ketangkasan seperti jembatan goyang, jaring 
laba-laba dan fl ying fox. Sementara kelompok A mengawali 
kegiatan dengan membakar ikan patin dan kelompok B 
memancing. 

 Penuh semangat anak-anak mengikuti permainan yang 
telah disiapkan. Namun, yang paling diminati dari berbagai 
mainan yang disiapkan adalah fl ying fox dan jaring laba-laba. 
Alicya April Safi ra, misalnya, siswa kelompok Rahman itu tampak 
percaya diri saat meluncur dari ketinggian. “ aku nggak takut 
meluncur, malah asyik kayak superman” katanya sambil tersenyum.

Selain fl ying fox, permainan jaring laba-laba juga manjadi 
favorit anak-anak. “Asyik,… seperti spiderman, ada jaringnya,” kata 
Umar Abdillah Rahman saat menaiki jaring laba-laba. Tak kalah 
serunya adalah kegiatan memancing. Tak sedikit anak yang merasa 
bosan karena tak kunjung mendapat ikan dari alat pancingnya.  
“Ke mana sih ikannya, kok aku nggak dapat dari tadi,” keluh Nadia 
Daffa Ahmad sembari terus memandang pancingnya. “Sabar ya, nak, 
memancing kan memang melatih kesabaran,” kata Usth. Rina rahayu. 

“Kegiatan ini kami tujukan untuk mengupayakan anak-anak 
memiliki rasa percaya diri dan keberanian, mau mencoba tantangan 
yang ada sekaligus melatih kemampuan motorik,” kata Dra. Kamini, 
Wakil Kepala KB-TK Al Falah  sekaligus ketua pelaksana kegiatan 
outbound ini. Kegiatan diakhiri dengan makan bersama dengan menu 
yang telah disiapkan oleh tim Delta Fishing. Pukul 14.00 WIB anak-anak  
kembali ke sekolah dengan bus. (Fz)

Melatih Keberanian 
dengan Outbound
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Kiprah KB-TK

Mengenalkan Gadget 
secara Bijak pada Anak
Era komunikasi dan teknologi saat ini tidak 

dipungkiri telah banyak membatu manusia 
dalam berbagai aspek kehidupan. Hubungan 
antar-manusia seakan tak berjarak. Begitu 

banyak pekerjaan yang terbantu dan dimudahkan oleh 
komunikasi dan teknologi yang semakin canggih. 

Apakah gadget itu, menyadur dari Wikipedia , 
pengertian gadget adalah : 

A gadget is a smalltechnological object (such as a 
device or an appliance) that has a particular function, 
but is often thought of as a novelty. Gadgets are 
invariably considered to be more unusually or cleverly 
designed than normal technology at the time of their 
invention. Gadgets are sometimes also referred to as 
gizmos. (Wikipedia.com)

Gadget adalah sebuah istilah yang berasal dari 
bahasa Inggris, yang artinya perangkat elektronik 
kecil yang memiliki fungsi khusus. Salah satu hal yang 
membedakan gadget dengan perangkat elektronik 
lainnya adalah unsur “kebaruan”. Artinya, dari hari 
ke hari gadget selalu muncul dengan menyajikan 
teknologi terbaru yang membuat hidup manusia 
menjadi lebih praktis. 

Gadget bisa berbentuk televisi, handphone, 
komputer dan ragam bentuk yang sama (tablet,Pad), 
play station, dan berbagai perangkat elektronik lain 
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yang selalu up to date dengan perkembangan zaman 
dan kebutuhan umat manusia. 

Namun, dalam perkembangannya, keberadaan 
gadget ini juga membawa dampak yang tak 
diharapkan bagi kehidupan manusia. Tak sedikit di 
jumpai dalam kehidupan di dalam rumah tangga, 
sekeluarga yang tinggal dalam satu rumah, namun 
sibuk dengan kehidupan bersama gadget masing-
masing. Anak asyik menonton televisi atau bermain 
game sementara orang tua juga tak kalah asyiknya 
mengotak-atik handphone-nya. 

Atau, seringkali juga orang tua menyaksikan 
sebuah keluarga yang mengadakan acara makan 
bersama di sebuah tempat makan, tampak secara fi sik 
mereka duduk bersebelahan, akan tetapi secara psikis 
masing-masing mereka berjauhan, karena masing-
masingnya asyik berinteraksi dengan handphone-nya 
masing-masing, Kiranya tak salah bila sebuah temuan 
yang  menyatakan bahwa gadget dapat mendekatkan 
yang jauh dan menjauhkan yang dekat. 

Berbagai dampak kurang baik juga akan timbul 
bila menggunakan gadget dengan tidak bijak. 
Terutama pada anak, penggunaan gadget yang 
berlebihan akan dapat menyebabkan kecanduan 
yang dapat menurunkan prestasi belajar dan 
berdampak pada perilaku a sosial.



Kiprah KB-TK

Dalam paparannya yang 
disampaiakan dalam kegiatan 
Parenting Skill yang dilaksanakan di 
KB-TK Al Falah,  Nurlita Endah Karunia, 
S.Psi., psikolg dari Fakultas Psikolgi 
Ubaya menyampaikan bahwa dalam 
mengenalkan gadget pada anak perlu 
diperhatikan 3 hal. 

Pertama, frekuensi. Perlu dibuat 
ketentuan yang disepakati bersama 
tentang frekuensi, atau seberapa 
sering gadget tersebut di gunakan, 
apakah seminggu sekali atau dua kali, 
juga waktu penggunaannya dalam 
seminggu apakah di hari Sabtu atau 
Minggu. Bila kesepakatan telah dibuat, 
maka orang tua diharapkan untuk 
konsisten menegakkan aturan yang 
sudah dibuat, sehingga anak dapat 
belajar tentang disiplin dari penegakan 
aturan yang dilakukan

Kedua, durasi. Selain jumlah waktu 
penggunaan gadget, lamanya waktu 
penggunaan juga perlu dilakukan 
kesepakatan tentang lamanya waktu 
penggunaan gadget. Apakah satu 
jam untuk tiap kali pemakaian, dan 
seterusnya. Kesepakatan durasi ini 
perlu dilakukan agar anak tahu batas 
waktu. Seringkali anak memanfaatkan 
akhir pekan dengan bermain game 
sepanjang hari, bahkan tak jarang 
sampai lupa mandi. Dengan aturan 
durasi ini diharapkan anak dapat 
mengendalikan keinginan untuk terus 
bermain gadget.

Ketiga, isi. Tak kalah penting yang 
harus diperhatikan orang tua dalam 
penggunaan gadget adalah content/isi 
gadget yang dimainkan. Tak sedikit 
game di gadget yang mengajarkan 
kekerasan bahkan pembunuhan 
dengan menampilkan yang tak layak 
di lihat oleh anak. Dan, ini seringkali 
memicu perilaku agresivitas pada anak, 
karena anak cenderung berperilaku 
meniru 

Dari ke tiga hal tersebut diatas tak 
kalah pentingnya adalah melakukan 
tindakan pengamanan saat anak mulai 
dikenalkan pada gadget, langkah 
yang harus dilakukan adalah tidak ada 
ponsel berkamera. Penyalahgunaan 
ponsel sering terjadi pada anak. Maka  
jangan pernah memberikan ponsel 
berkamera kepada anak . Jika anak 
tertarik pada fotografi , lebih baik bila 

anak di belikan kamera betulan bukan 
ponsel berkamera. 

Non-aktifkan internet di tab. 
Anak boleh memegang tablet  orang 
tua setelah menonaktifkan internet. 
Penggunaan internet yang terlalu dini 
tanpa pengawasan  bisa berdampak 
negatif pada perkembangan anak. 

Melacak penggunaan internet, 
orang tua  dapat memblokir situs-situs 
dewasa dengan menggunakan sistem 
Walling di koneksi Internet . Pastikan  
juga selalu melacak penggunaan 
internet anak. Pastikan pendampingan 
saat anak mulai bisa menggunakan 
internet. 

Batasi waktu bermain. Banyak anak 
mulai kecanduan game online atau 
video game. Mereka menghabiskan 
waktu berjam-jam untuk bermain 
di depan layar komputer, ponsel, 
maupun TV. Maka, sebaiknya batasi 
kebiasaan buruk itu pada anak. 
Jangan sampai anak kehilangan waktu 
bersosialisasinya di luar.

Tak kalah pentingnya adalah 
perilaku orang tua itu senidri dalm 
menggunakan gadget. Tak jarang 
orang tua juga terlalu berlebihan 
dalam memakai gadgetnya sehingga 
seringkali anak merasa terabaikan 
dengan adanya gadget.  

Berikut tips agar hubungan sosial 
dalam keluarga menjadi sehat tanpa 
terintervensi adanya gadget. 

Hindari tampak terlalu lama atau 
terlalu sering gunakan gadget di 
depan Anak.  Meski zaman sekarang 
semua serba canggih, hindari 
menggunakan gadget di depan anak 
terlalu lama. Pastikan  punya perhatian 
lebih banyak pada anak sehingga anak 
tidak belajar perilaku berlama-lama di 
depan gadget canggih. Hindari juga 
perilaku makan sambil menggunakan 
ponsel atau duduk di depan komputer.

Tidak perlu membelikan gadget 
canggih terlalu dini untuk anak. 
Sebenarnya tidak ada salahnya, 
hanya saja anak belum benar-benar 
membutuhkannya. Hal ini bisa 
berdampak di masa depan karena 
ia kehilangan masa kecil yang 
seharusnya bermain dan belajar, tapi 
malah tersita oleh sebuah gadget. 
Selain itu, bijak membelikan gadget 
juga akan menghindarkan anak dari 

resiko kriminal seperti perampokan 
karena anak kecil belum mampu untuk 
melindungi dirinya sendiri. 

Selalu upayakan tatap muka. Batasi 
mengirim e-mail dan pesan instan 
kepad keluarga di rumah. Tunjukkan 
sentuhan pribadi melalui komunikasi 
tatap muka. Tidak harus menghabiskan 
banyak waktu,orang tua cukup 
membuat anak menjadi sesuatu yang 
berharga. 

Jauhkan gadget saat kegiatan 
bersama keluarga. Selama acara sosial 
bersama keluarga, mari membiasakan 
untuk jauhkan segala gadget. Jangan 
di letakkan di atas meja, karena segala 
notifi kasi dari gadget tersebut bisa 
mengalihkan perhatian. Menaruh 
gadget di atas meja bisa mengartikan 
anak yang ada di depan oarng tua tidak 
mearik . Jangan buat anak menjadi  
sakit hati, dan membalasnya dengan 
asyik bermain gadget-nya sendiri. 

Gadget bukan prioritas utama. 
Bangun pagi langsung mencari 
handphone. Banyak dari orang tua 
yang mengisi rutinitas pagi dengan 
cek e-mail, membalas BBM, atau 
sekadar melihat notifi kasi sosial media. 
Meskipun sulit namun perlu dicoba. 
Mulailah hari dengan mengaji bersama 
anak atau meluangkan waktu untuk 
ngobrol ringan bersama keluarga 
sebelum berangkat ke kantor.

Tetapkan Zona  gadget free. Bisa 
diterapkan ruangan bebas gadget 
seperti di kamar dan ruang makan 
angan biarkan laptop, handphone, 
dan alat-alat teknologi lainnya 
mengganggu waktu kebersamaan 
anak dan orang tua. Bagaimana sebuah 
keluarga bisa saling mendekatkan diri, 
kalau orang tua dan anak sama-sama 
masih sibuk dengan gadget masing-
masing.

Yang terpenting dari kesemuanya 
adalah kesadaran bahwa gadget 
hanyalah alat bantu manusia, maka 
penggunaan gadget yang bijak, baik 
untuk anak maupun orang tua akan 
menghindarkan kita semua dari 
perilaku negatif dari pengguanaan 
gadget yang tidak bijak. (Fz, Disarikan 
dari paparan Nurlita Endah Sari,S.Psi, 
Psikolog,Fakultas Psikologi Ubaya pada 
Pareting Skill di KB-TK Al Falah  dan 
dilengkapi dari berbagai sumber)
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Kiprah KB-TK

Menyadari pentingnya partisaipasi orang tua 
dalam proses tumbuh kembang anak, KB-TK 
Al Falah memiliki cara unik untuk memotivasi 
partisipasi aktif orang tua dalam mensukseskan 

program yang ada di sekolah. 
Mengusung nama Al Falah Award, kegiatan yang 

rutin dilakukan bersamaan dengan kegiatan pentas seni 
anak di penutup tahun ajaran itu memberikan apresiasi 
bagi peran aktif orang tua dalam memngikuti berbagai 
program sekolah yang dicanangkan. 

Dua kategori penghragaan yang diberikan adalah 
penghargaan untuk peserta aktif parenting skill dan 
peserta aktif peminjam buku. Kegiatan parenting skill 
adalah kegiatan rutin bulanan yang diadakan untuk 
menyamakan cara orang tua dalam mendidik anak agar 
selaras dengan pola yang dilakukan di sekolah. 

Bekerja sama dengan komite sekolah, kegiatan 
parenting ini meghadirkan nara sumber yang 
berkompeten dari berbagai kalangan yang disesuaikan 
dengan tema yang sedang di bahas. Berbagai tema yang 
diamapiakan berkisar pada pendidikan anak usia dini, 
sperti cara pembelajaran tialawty dan mengaji, teknik 
berkomunikasi pada anak, cara membuat kreasi plastisin 
dan tema-tema lain yang berkaitan dengan pendidikan 
anak usia dini. 

Untuk mengapresiasi orang tua yang rajin hadir 
dalam kegiatan parenting tersebut, maka di berikanlah 
Al Falah Award dengan kategori orang tua yang aktif dan 
rajin mendatagi peranting skill. “Apresiasi ini kami berikan 
sebagai penghargaan atas komitmen dan upaya orang 
tua meluangkan waktunya untuk selalu hadir mendatangi 

kegiatan parenting skill serta mendampingi ananda tampil pada 
live performance,” kata Siti Fauziah, S.Pd., kepala KB-TK Al Falah . 

Untuk kategori ini, penghargaan peserta aktif parenting 
skill ini  diberikan pada drg. Manik Sari, orang tua dari Alisha 
Puri Nareswari dari KB Rahman, untuk TK A diberikan kepada dr. 
Farah Diba, orang tua dari Aqila Ghania dari A-3, dan untuk TK 
B penghargaan diberikan kepada Mirza Rahmi, S.Psi, orang tua 
dari M. Akbar Zakwansyah Yusuf dari B-1.

Selain itu, disiapkan juga penghargaan untuk orang 
tua dengan kategori peminjam buku perpustakaan teraktif , 
kategori ini diberikan untuk orang tua yang rajin  meminjam 
buku perpustakaan setiap hari Jumat. Bekerja sama dengan 
komite sekolah, setiap hari Jumat di beri kesempatan untuk 
meminjam buku perpustakaan sebagai upaya memberi 
contoh pada anak untuk menyukai buku. Salah satu penerima 
penghargaan ini adalah Tri Maya Yulianingsih, orang tua 
Sayyidah Jihan Nafi sa dari B-1.

 Tak hanya orang tua, untu siswa juga disediakan 
penghargaan dengan dua kategori yaitu kategori peminjam 
buku teraktif dan penghargaan karakter mulia. Untuk peminjam 
buku perpustakaan teraktif diberikan pada siswa yang rajin 
meminjam buku seminggu 2x sesuai dengan jadwal yang 
ditetapkan. Salah satu penerima award ini adalah Nizar 
Bakarisuk, siswa A-3. 

Sedangkan untuk Character Award diberikan pada seluruh 
siswa, setiap siswa mendapat peghargaan sesuai dengan 
karakter positif yang dimiliki, seperti anak penyayang, anak 
penyabar. “Semoga dengan Character Award ini anak-anak 
memiliki citra diri yang positif sebagai bekal agar mereka tetap 
berperilaku mulia kapan pun dan dimana pun,” pungkas Siti 
Fauziah, S.Pd.  (Fz)

Al Falah Award,
Apresiasi untuk Anak dan Orang Tua
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Kiprah KB-TK

Kelompok di usia paling kecil di 
jenjang KB-TK Al Falah yaitu Kelas 
Persiapan yang berjumlah 9 
orang dengan rentang usia satu 

setengah tahun sampai usia dua setengah 
tahun mendapat peljaran menarik melalui 
kegiatan bermain ke rumah teman. 

Sebagaiamana umunya,  pada fase 
kanak-kanak awal adalah usia bergerak, 
di mana pun mereka berada selalu ada 
keinginan untuk bergerak dari satu 
tempat ke tempat lain, dari satu ruang 
ke ruang yang lain. Rasa ingin tahu 
yang tinggi yang menyebabkan kenapa 
mereka terkesan tidak bisa diam. 
Selain itu tak jarang dari mereka saling 
berebut mainan jika mendapati ada 
mainan yan menarik hati mereka. 

Untuk mengenalkan anak-anak 
tentang tata cara bertamu sekaligus 
melatih kesabaran mereka agar 
mau bergantian saat bermain, 
KB-TK Al Falah memiliki 
program unik dan aplikatif 
yaitu Bermain ke Rumah 
Teman. Kegiatan ini rutin 
diadakan setiap enam 
bulan sekali. 

Kali ini 9 bocah-bocah cilik 
itu dengan didampingi 2 orang 
ustadzah menunjungi rumah 
Tania Putri. Tentu saja kegiatan ini 
memberi kesan yang mendalam 
bagi bocah-bocah mungil itu. Yang 
lebih membanggakan,walaupun 
usia mereka rata-rata masih berusia 
2 tahun, namun anak-anak ini dapat 
bermain ke rumah temannya tanpa di 
damping orang tua. 

Acara bermain ke rumah teman ini 
sendiri diisi dengan kegiatan mengaji 
bersama, bercerita, dan perkenalan  
dari sohibul bait ( tuan rumah ). Di sini 
orang tua dari anak yang dikunjungi 
menceritakan tentang keluarga 
mereka, seperti berapa jumlah 

saudara, apa kegiatan 
di rumah, dan 
hobi yang suka 
dilakukan di 
rumah. 

Usai perkenalan dengan tuan 
rumah, maka anak-anak itu mulai 
bermain dengan menggunakan mainan 
yang ada di rumah Tania. Sesi bermain 
bersama begitu minati anak-anak. “Ayo, 
gantian mainnya …, semua bisa main 
kalau bergantian,” kata Aslihatul Hayati, 
S.Ag, mengingatkan membimbing 
agar anak-anak mau bersabar dan  
bergantian saat bermain. 

Tak semua anak mau bergantian 
dengan temannya saat sudah 
mulai asyik bermain, namun karena 
terus menerus Ustadzah Aslihatul 
Hayati mengingtakan, maka 
anak-anak tersebut mulai mau 
bergantian bersama temannya. “Anak 
membutuhkan pengalaman langsung 
saat mempelajari segala sesuatu, 

termasuk akhlak saat bertamu.  
Kegiatan bermain ke runah 

teman ini adalah upaya 
kami mengenalkan akhlak 

bertamu dengan cara 
yang menyenangkan,” 

kata Dra. Kamini, salah 
seorang ustadzah di 

kelas persiapan. 
(Fz)

Bermain ke Rumah Teman, 
Mengenal Akhlak Bertamu
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Kiprah KB-TK

“Ibu kita Kartini, putri sejati. Putri Indonesia, 
harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa. 
Pembela kaumnya untuk merdeka. Wahai ibu kita 

Kartini, putri yang mulia. Sungguh besar cita-
citanya bagi Indonesia.

Lomba Memakai 
Kerudung

di Hari  Kartini

Lagu Ibu Kartini tersebut dinyanyikan penuh semangat 
oleh seluruh peserta lomba hari Kartini yang ada di ruang 
pertemuan KB-TK Al Falah. Kegiatan yang dirancang dalam 
berbagia lomba yang melibatkan kerja sama guru dan orang 

tua itu diadakan dalam memperingati hari Kartini. 
Dua jenis lomba diadakan untuk menumbuhkan kerja sama 

anatara ibu dan orang tua. Yaitu lomba memakai kerudung ibu 
dan anak serta lomba membuat sapu tangan bermotif batik. Pada 
lomba memakai kerudung, anak dan ibu berlomba bekerja sama 
dalam memakai dan menghias kerudung. 

 Tiap peserta berusaha menampilkan kekompakan dan 
kreativitas dalam memakai kerudung yang ada. R. Almira Attina 
Royani dan ibunya Kurnianti Rahayu, misalnya, siswa kelompok A3 
itu tampak berusaha untuk memakaikan kerudung pada ibunya. 
“Agak susah makein mama kerudung,” kata Almira sambilo terus 
berusaha memasangkan kerudung pada ibunya. 

Usai lomba memakai kerudung, seluruh peserta anak-anak 
tampil fashion show di atas panggung yang disediakan. Dengan 
penuh percaya diri mereka memperagakan kerudung yang 
mereka pakai. “Aku suka pake kerudung ini, ada bunga-bunganya,” 
kata Nasywa Imani Salafi , siswa A-3 yang tampil membawakan 
kerudung kreasi. 

Tak kalah serunya adalah lomba membatik di atas kain kapas 
ukuran 30 cm x 30 cm yang telah di siapkan oleh panitia. Dengan 
menggunakan spidol yang telah disiapkan, para peserta lomba 
yang juga terdiri dari ibu dan anak berlomba membuat motif 
batik yang menarik. “Latihan dulu di rumah sama mama supaya 
batiknya bagus,” kata Fachri Ramadhan Cahyono, sisiwa TK A-2 
yang tampak asyik membatik bersama ibunya. 

Acara diakhiri dengan pemberian piala untuk para 
pemenang, masing-masing di bagi dalam 3 kategori, yaitu KB, TK 
A dan TK B. “Harapan kami anak-anak dapat mengenal pahlawan 
nasional yang telah memberikan jasa mengenalkan pendidikan 
pada kaum wanita,” kata Siti Assuroyyah, S.Pd, ketua pelaksana, 
menjelaskan tujuan kegiatan peringatan hari Kartini. “Selain itu 
kami juga ingin lebih mengakrabkan hubungan anak dan orang 
tu melaui lomba yang kita rancang untuk diselesaikan dengan 
bekerja sama,” sambungnya. (Fz)
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Kiprah SD

Alhamdulillah,
Salatku Makin Khusuk

Sore hari setelah salat jumat 12 April 2013, 
siswa-siswi kelas enam SD Al Falah berbondong-
bondong menuju museum Bank Indonesia yang 
bertempat di Jl Taman Mayangkara 1-2 Surabaya 

guna mengiku�  kegiatan training mo� vasi sebagai 
rangkaian dari program sukses Ujian Nasional 2013. 
Namun, ada hal yang berbeda untuk training mo� vasi 
kali ini. Yah, training mo� vasi kali berbeda dengan 
training mo� vasi yang terdahulu, training mo� vasi kali ini 
lebih bertujuan pada aspek spiritual yaitu pela� han salat 
khusyuk yang dilakukan oleh Ust Abu Sukanan, S. Ag.

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan 
kekhusyuan dalam melaksanakan ibadah salat dan juga 
memahami arti gerakan-gerakan salat dari segi kesehatan 
yang selama ini belum diketahui oleh sebagian besar 
peserta. Ust Abu Sukanan pun juga menjelaskan gerakan-
gerakan salat yang sesuai dengan yang dicontohkan 
oleh Rasulullah SAW dan juga rahasia kesehatan yang 
terdapat dalam gerakan salat. Acara ini terbukti sangat 
bermanfaat sekali, karena memang sebagian besar siswa-
siswi belum mengetahui rahasia dibalik gerakan salat 
tersebut terutama dari segi kesehatan, atau mungkin 
juga karena mereka terbiasa dengan salat yang super 
kilat sehingga mereka terpukau saat beliau menerangkan 
rahasia dari beberapa gerakan salat. Kata salah seorang 
siswa kelas enam, “Wah, aku mau sering-sering sujud ah!, 
biar gampang menghafal rumus matematika.” 
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Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu 
sungguh amat berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk (QS Al Baqarah 45-46).

Setelah mendapatkan materi tentang pelatihan 
salat khusyu, acara pun dilanjutkan dengan 
memraktikkan materi tersebut pada salat Ashar secara 
berjamaah. Para peserta pun mempraktikkan materi 
yang telah mereka dapatkan pada kesempatan saat 
itu. Setelah mempraktikkan materi pelatihan tersebut 
beberapa siswa mengalami perubahan yang luar 
biasa. Salah satu siswa berkata, “Alhamdulillah, enak 
yah rasanya, lebih tenang dan kepala jadi ringan, 
dan tentunya salatku jadi lebih khusyu, dan semoga 
pahalanya diterima Allah Swt. Amin.”

Di akhir acara Ust Abu Sukanan berpesan bahwa 
salah satu cara untuk dapat melaksanakan salat 
dengan khusyu, kita harus senantiasa mengikhlaskan 
hati kita tanpa ada paksaan sedikit pun. Kepala SD 
Al Falah pun berpesan kepada siswa dan siswi kelas 
enam, bahwa hendaknya mereka menjadikan salat 
sebagai senjata dalam menghadapi permasalahan 
yang ada, termasuk menghadapi Ujian Nasional 2013.

Tepat pukul 16.00 WIB acara pelatihan salat 
khuysu pun berakhir, terpancar rona kebahagiaan 
dari raut wajah seluruh peserta baik siswa-siswi 
dan beberapa guru pendamping. Semoga ilmu 
yang diperoleh pada kesempatan kali ini dapat 
bermanfaat dan menjadi bekal yang berguna dalam 
meningkatkan ibadah kepada Allah Swt. terutama 
ibadah salat. Amin ya rabbal alamin. (Jantra M.)



Membajak? Aku Juga Bisa...

Kiprah SD

Tidak terbayang sama sekali di benak anak-anak itu, 
ketika mereka naik bajak yang ditarik oleh seekor 
sapi. Ekor sapi yang kadang bergoyang ke kanan 
ke kiri membuat mereka menjerit-jerit. Ada yang 

senang, takut, geli dan bahkan jijik. 
Ya, siswa kelas I di semester genap ini melaksanakan 

studi kontekstual ke Bhakti Alam, Pasuruan. Tidak hanya 
membajak sawah yang mereka kerjakan. Mereka juga 
menanam padi di petak sawah yang sudah disediakan. 
Meski berlumpur-lumur namun tak menyurutkan niat 
mereka untuk belajar menanam padi. Bahkan ada yang 
iseng menorehkan lumpur ke wajah temannya.

Perjalanan yang dimulai pukul 7 pagi begitu 
dinikmati oleh mereka. Tidak ada satu pun yang 
mengeluh mengantuk. Ada beberapa siswa yang 
terpaksa tidak mengikuti kegiatan ini, namun 
tak mengurangi kenikmatan perjalanan pagi itu. 
Sesampainya di lokasi kegiatan pertama yang 
mereka lakukan adalah ke tempat pengolahan susu. 
Karena, tempat pengolahan susu agak jauh, mereka 
beramai-ramai naik kereta kelinci sambil menikmati 
pemandangan yang ada. Sesampainya di lokasi, mereka 
melihat susu cair yang telah difermentasi dimasukkan 
kedalam gelas-gelas dan kemudian ditutup rapat. Dan 
sebagai hadiahnya, mereka mendapatkan masing-
masing segelas susu segar dengan berbagai macam rasa. 
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Perjalanan berikutnya adalah ke tempat pengolahan 
keripik. Mereka melihat proses pembuatan keripik yang 
dibuat dari berbagai macam  buah: nangka, melon, 
apel, dan banyak lagi. Sebelum meninggalkan tempat 
pengolahan keripik, kesempatan berikutnya adalah 
jalan-jalan ke kebun  buah. Mestinya programnya 
adalah memetik  buah melon, namun karena ternyata 
melon belum siap panen, mereka hanya melihat-
lihat berbagai macam kebun  buah. Sebagai gantinya 
mereka mendapatkan sekerat melon nan segar. Hmm, 
nikmatnya....

Selanjutnya adalah ke tempat pemerahan sapi. Dan, 
mereka benar-benar memerah susu sapi. Ada yang takut 
dan bahkan ada yang menolak untuk memerah susu sapi. 
Namun, yang berani pun tak sedikit jumlahnya. Kalau mau 
minum susunya, mengapa harus takut memerahnya ya? 

Mandi di kolam secara bersama-sama adalah 
kegiatan akhir yang mereka lakukan setelah membajak 
dan menanam padi. Bersih diri dilakukan setelahnya. 
Salat mereka lakukan secara berjamaah dan kemudian 
makan bersama. Jus jambu dan semangka menjadi 
minuman penutup sebelum mereka meninggalkan 
Bhakti Alam. Ustadzah Vreda, Ustadzah Ni’mah, Ustadzah 
Etty, dan Ustadzah Laily tersenyum lega karena kegiatan 
berjalan dengan lancar. Alhamdulillah... (Tika,seperti yang 
dituturkan Ustadzah Abidah)



Kiprah SD

Membuat Kompos 
dan Kertas Daur Ulang, Yuk!

lho! “Di pabrik kertas daur ulang tentu 
saja tidak ditumbuk seperti ini. Tapi 
ada mesin penghancur kertas,” imbuh 
kakak pemandu. Setelah itu mencetak 
kertas pun dimulai.

Perjalanan berikutnya adalah 
melihat berbagai macam tanaman 
obat atau biasa disebut toga alias 
tanaman obat keluarga. “Toga 
gunanya sebagai pengobatan 
pertama sebelum ke dokter,” imbuh 
kakak pembina. Ternyata banyak 
sekali tanaman yang kita kenal 
sebagai tanaman hias, namun 
ternyata ada khasiatnya.

Kegiatan ditutup dengan jalan-
jalan ke sungai kecil. Di sungai kecil 
ini mereka bermain Tarzan Berayun 
dan Tarzan Merayap. Ah, berbasah-
basah juga tak mengapa, senang 
kok. Setelah salat dan makan siang, 
kami pun siap kembali ke sekolah. 
Alhamdulillah, kegiatan berjalan 
dengan lancar dan kembali ke sekolah 
tepat waktu. Semoga bermanfaat. (tik) 

Selasa, 14 Mei 2013, adalah 
hari yang paling ditunggu-
tunggu. Pasalnya, hari itu siswa 
kelas II akan mengadakan 

studi kontekstual ke Pusat Pelatihan 
Lingkungan Hidup (PPLH), Trawas, 
Mojokerto. Sebagian siswa sudah hadir 
di sekolah sebelum pukul 6 pagi. Wah, 
semangat yang luar biasa, ya...

Jadwal kegiatan yang sangat 
padat, dan mengurangi resiko macet 
di jalan, kami berangkat pukul 6.30 
pagi. Dan, alhamdulillah, kami tiba di 
lokasi tepat waktu. Kedatangan siswa 
disambut dengan hiasan janur di 
depan gerbang PPLH. Kok ada hiasan 
janur ya? Oh rupanya kedatangan 
kita bertepatan dengan ulang tahun 
PPLH. Wah, kita jadi undangan 
terhormat, ya.... 

Udara yang sejuk dan segar 
membuat semangat menjadi 
berlipat ganda. Seluruh siswa 
dikumpulkan di aula besar yang 
bentuknya sangat unik. Yakni, berupa 
tangga berundak. Kami duduk 
di tangga berundak yang diatur 
berputar mengelilingi aula. Para 
kakak pembina mulai membagi 
siswa mejadi enam kelompok. Tiga 
kelompok putra dan tiga kelompok 
putri. Mereka pun membantu 
seluruh kelompok untuk membuat 
yel-yel. Tak lama kemudian semua 
sudah siap meneriakkan yel-yel 
masing-masing. 

Setelah yel-yel berkumandang, 
siswa diajak untuk melakukan 
permainan ketangkasan, mulai dari 
permainan bola sampai mengalirkan 
air. Ini baru permulaan lho. Kegiatan 
inti kali  ini adalah belajar mengolah 
sampah. Kepada mereka diajarkan 
untuk mengelompokkan berbagai 
macam jenis sampah yang ada: 
sampah organik dan sampah 
anorganik. Mereka belajar untuk 
memilahnya. Sampah organik yang 
ada dikumpulkan untuk diolah 
menjadi kompos. Bagaimana caranya 

ya? Oh ternyata cukup sederhana. 
Mereka belajar mengolah sampah 
dengan keranjang takakura. Keranjang 
yang mempunyai bakteri penghancur 
sampah organik. Awalnya mereka 
ragu-ragu untuk mengaduk sampah, 
namun ketika salah satu sudah mulai 
mencoba, yang lainnya pun akhirnya 
tak ragu untuk mencobanya. “Ternyata 
sampahnya ga bau, ya?” ujar salah satu 
siswa.

Kegiatan berikutnya adalah 
mengolah kertas bekas menjadi kertas 
daur ulang. Sebelumnya, disebutkan 
bahwa kertas yang kita pakai berasal 
dari pohon yang harus tumbuh selama 
5 tahun terlebih dahulu sebelum 
ditebang untuk dijadikan kertas. Wah, 
lama sekali ya? “Nah karena itulah, 
kita harus bisa memanfaatkan kertas 
bekas menjadi kertas daur ulang,” 
kata kakak pemandu. Mereka pun 
mulai merendam kertas bekas dan 
menumbuknya menjadi bubur kertas. 
Mereka diizinkan untuk menumbuk 
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Kiprah SD

Mengamati 
Pembuatan Ice Cream
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Teriakan tanda suka langsung saja menggema 
di kelas ketika diumumkan tentang kegiatan 
berkunjung ke pabrik ice cream. “Hmm, pasti 
kita makan ice cream gratis kan, ustadzah?” 

celoteh Alka�  mengomentari pengumuman tersebut. 
Pada kesempatan kali ini, siswa kelas 2 SD Al Falah 
Surabaya diundang oleh sebuah produsen ice cream 
Surabaya untuk berjalan-jalan di pabrik dan melihat-
lihat proses pembuatannya. 

Sebuah undangan yang tidak mungkin ditolak. 
Makan ice cream enak, hanya itu yang terbayang 
di kepala. Ya, hari itu Rabu, 8 Mei 2013 tepat pukul 
8 pagi kami berangkat menuju kawasan Rungkut 
Industri tempat sebuah pabrik ice cream berada. 
Sesampainya di sana, ternyata pabriknya belum 
siap. Hmm, rupanya kita terlalu pagi sampainya. 
Namun, itu tidak menyurutkan semangat seluruh 
siswa. Malah mereka mulai menjelajah bagian luar 
pabrik. “Ustadzah, ternyata kran air yang ini, airnya 
siap minum. Seperti di luar negeri ya!”, ujar salah 
satu siswa. 

Tak lama kemudian kami dijemput oleh 
staf pabrik. Siswa langsung dibagi menjadi dua 
kelompok. Kelompok putra dan kelompok putri. 
Siswa  wajib memakai penutup kepala yang 
terbuat dari plastik. Mereka diberi tahu, bahwa hal 
itu wajib, agar tidak ada rambut yang nantinya 
jatuh. 

Masing-masing kelompok mendapatkan pengarahan 
dari staf pabrik. Mereka bergantian masuk ke tempat 
pembuatan ice cream. Sayangnya, kami hanya boleh 
melihat dari kaca saja, tidak boleh ikut masuk. “Harus steril 
semua, dari kepala sampai kaki,” begitu kata pegawainya. 
Dari balik kaca, kita bisa melihat bagaimana ice cream 
dikemas. Semuanya sudah serba otomatis. 

Setelah itu, kami diajak untuk melihat pertunjukan 
di bioskop mini. Diperlihatkan berbagai macam jenis 
ice cream yang sudah beredar dan juga diperkenalkan 
produk ice cream baru yang akan segera beredar. Hanya 
gambarnya saja ya? Oh tidak ternyata, setelah melihat 
berbagai macam jenis ice cream, kita kemudian diajak 
ke restoran. Di tempat ini, anak-anak diijinkan untuk 
mengambil dan memilih ice cream yang disukai. Dalam 
sekejab, semuanya sudah duduk dan menikmati ice 
cream. “Jangan lupa ya, untuk memisahkan sampahnya. 
Ini sampah plastik, dan ini sampah nonplastik,” kakak 
pemandu mengingatkan. 

“Setelah ini, kita akan mengunjungi gudang 
penyimpanan. Kita semua akan memakai jaket tebal, 
karena di gudang suhunya minus 10 derajat ya!”, ujar kakak 
pemandu. Setelah semuanya siap dengan jaket tebal, kita 
pun masuk gudang. Brrr…, memang dingin sekali. Sayang 
kita tidak boleh memotret apa pun di dalam pabrik. Kita 
hanya bergaya di depan pabrik saja.... Alhamdulillah, 
kita dapat pengetahuan dan dapat ice cream pula. 
Nyam,nyam,nyam. (tik)



Si
ap

a D
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D
ina Novia Erwanto, nama lengkap siswa yang lahir di Surabaya 29 November 
2006. Meski masih  duduk di kelas TK B-3, namun—Via—biasa ia dipanggil 
termasuk siswa yang  punya banyak prestasi. Apa saja? Juara 2 lomba foto 
junior di Juanda, juara 2 lomba mewarna kolase dan juara 3 foto ceria balita. 

Siswa yang paling gemar masakan mi dan rawon ini juga tergolong siswa yang 
suka membaca. Baginya, kegemaran membaca harus dimulai sejak dini. Tidak seperti 
duduk di depan sebuah kotak TV, membaca membuat siswa yang mengidolakan 
sosok Nabi dan Rasul ini menggunakan memorinya untuk memikirkan banyak hal yang 
belum diketahuinya sehingga menjadi semakin pintar. 

Semakin banyak yang dibaca, semakin banyak pengetahuan yang didapat. Dengan 
bertambahnya pengetahuan, akan semakin membangun kepercayaan diri. Andai kata 
bangsa ini mempunyai hobi membaca, pastilah akan banyak orang cerdas dan sukses.

“Perpustakaan adalah tempat favoritku,” ungkap siswa yang hobi melukis dan 
berenang ini. Bagi Via, perpustakaan adalah tempat yang menyenangkan. Apalagi 
perpustakaan di KB TK Al Falah dilengkapi dengan AC, bangku baca yang nyaman, serta buku-
buku koleksi yang jumlahnya ribuan. Siswa pun tidak bosan untuk selalu datang ke sana.

Lalu kalau besar mau jadi apa? Ketika pertanyaan itu meluncur, putri pertama pasangan 
Pak H. Deddy Erwanto dengan Bu Hj. Purwaningsih ini menjawab dengan yakin, ”Semoga bisa 
menjadi dokter kandungan,” tuturnya.  Karena itu orang tua siswa yang paling suka pelajaran fonik, 
mengaji dan olah tubuh ini memilih sekolah Al Falah sebagai tempat untuk menimba ilmu.

”Ingin mendidik anak yang berakhlak baik, semoga ananda bisa menjadi anak salehah yang 
berbakti kepada orang tua dan berguna bagi bangsa,”harap sang ayah.

Dina Novia Erwanto

Senang Membaca

Kesan lucu tidak pernah lepas dari sosok bocah kelas KB Rahman ini. Di kelasnya, 
siswa yang lahir di Surabaya 13 April 2009 ini terlihat bersemangat saat gurunya 
memerintahkan untuk membaca huruf-huruf suci Al Quran. Memang, mengaji 
adalah salah satu ibadah yang paling digemari siswa yang hoby main puzzle, 

mewarna dan nonton TV Barbie ini. Maknaya, Chi-chi biasa dipanggil setiap hari nyaris 
tidak pernah absen dari ativitasnya itu. “ Aku memang suka mengaji dan belajar shalat 

“katanya ramah. 
Untuk mengisi waktu luangnya, siswa yang suka masakan nasi goreng ini 

senang mengunjungi obyek wisata, mengamati indahnya pemandangan 
alam. Itulah sebabnya, Chi-chi senang pergi tamasya ke berbagai taman 
rekreasi bersama keluarganya. “Suka pergi ke Taman Safari “ ujarnya.  

 Bagi putri pasangan Yudianto dengan Laila Rachmawati ini, Al Falah 
adalah sekolah yang bagus, banyak fasilitas mainannya, gurunya ramah 
dan sabar sehingga mampu memberikan pendidikan yang memadai, 
terumata untuk aspek agamanya. Hal itu juga diakui orang tuanya. 
“Alasan memilih Al Falah, agar memperoleh penanaman agama yang 
kuat sehingga Chichi dapat menjadi anak yang salehah dan berbakti 
kepada orang tuanya,“ harap sang ayah yang berprofesi sebagai 

seorang dokter.
 Apakah Chichi kelak bercita-cita ingin menjadi dokter sebagaimana 

sang ayah. Ketika ditanya, Chichi tidak menampik hal itu. “Saya memang 
ingin jadi dokter,” harapnya. Tentu, dokter yang salehah dan 

bermanfaat bagi masyarakat. Amin.   

Gemar Mengaji

Alicia April Safira
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Nyaris semua siswa di SMP Al Falah tahu siapa siswa yang biasa dipanggil Fi� ini. 
Dara kelas 9.2 yang lahir di jombang 30 mei 1998 ini adalah sosok yang tidak 
diragukan lagi prestasinya. Di sekolah Fi� tergolong siswa yang sering jadi mascot 
dalam beragam kompetisi ilmu-ilmu eksak. Banyak kompetisi yang diikutinya. Di 

antaranya Ef Speeling Bee competeition 2010, Competition of nine, Australian Mathematics 
competition, Phsics Olimpyad 2011 Jawa Bali Region, Smala Science and Linguistics, serta 
�nalis kompetisi Matematika Nalaria Realistik Se-Indonesia

Umumnya, ilmu eksak semacam matematika, dan fisika termasuk pelajaran yang 
dianggap sulit dan menakutkan dalam pembelajaran. Namun bagi putri pertama dari 
tiga bersaudara pasangan Pak Abdul Najib Al- Ihsany  dengan Bu Iftirokhatul Adhimah 
ini, eksak adalah ilmu yang menyenangkan. 

Padahal, saat siswa mendengar kata Matematika, pikirannya pasti membosankan 
bahkan menakutkan. Apalagi jika harus dihadapkan pada puluhan rumus yang harus 
dihafal. Tidak sedikit siswa ‘alergi’ dan sering menjauhi jenis pelajaran ini. Namun bagi 
siswa yang membaca dan bermain Sudoku ini, ilmu eksak mudah dipelajari apalagi 
pembelajaran di kelas dikemas dengan aneka permainan yang menarik. “Matematika 
dan IPA memang pelajaran favorit saya,” ungkap dara yang bercitacita ingin jadi dokter 
penyakit dalam dan pengusaha yang hafidzah ini.

Latar belakang tersebut juga yang membuat orang tuanya berkeinginan untuk 
menyekolahkan putrinya di SMP Al Falah Deltasari. Selain fasilitasnya yang memadai, 
juga metode pengajaran para guru yang menyeimbangkan antara kebutuhan lahir 
dan batin, antara intelektual dan akidah akhlak. Di Al Falah tidak hanya mendidik siswa 
menjadi berprestasi secara akademis, tapi juga cerdas hati dan amal saleh.

 “Memberikan pendidikan agama dan umum yang sama-
sama 100%,” jawab sang ayah ketika ditanya alasan memilihi sekolah 

Al Falah. Harapannya, Fifi kelak menjadi putri yang salehah, sukses 
dunia dan akhirat. Amin.

Fitriatuz 

Zakia

Yang Pintar Ilmu Eksak

Bersemangat dan Optimis

Hanina Hilmy Bahasuan

Mengapa memilih sekolah Al Falah? Ketika pertanyaan itu disampaikan, siswa kelas IX-2 
yang lahir di Surabaya  17 November 1997 itu menjawab dengan tangkas. ”Karena 
sekolah Al Falah berbasis Islami.” Yah, setiap orang tua ingin anaknya sekolah di 
lembaga pendidikan yang bermutu. 

Tidak mungkin orang tua memilihkan anaknya sekolah yang didalamnya terdapat tenaga 
pendidik yang tidak profesional. Atau sekolah yang memiliki record buruk di masyarakat, 
memilih sekolah ibaratnya memilih kehidupan. Sekolah adalah rumah kedua setelah keluarga. 
Waktu anak di sekolah, setidaknya 7 jam sehari. 

Itu artinya, dengan waktu tersebut didikan sekolah terhadap potensi anak cukup 
dominan, apakah kelak menjadi anak yang berprestasi dan berakhlak mulia atau sebaliknya. 
“Agar bisa belajar akidah akhlak dan berpengetahuan umum lainnya, semoga Hanina 
memiliki akhlaqulkarimah dan berpengetahuan luas,” harap sang ayah.

Putri ketiga dari empat bersaudara pasangan Pak Hilmy A.R. Bahasuan dengan Bu 
Hikmah ini di sekolah termasuk siswa yang berprestasi. Banyak kompetisi yang diikutinya, 
terutama yang berkaitan dengan bahasa Inggris. Di antaranya Libels English Olimpiade 
2013, Australian Mathematics Competition, Mathematics Competition Revolution, 
Smanisda Open Debat Championship,  dan Competition of Nine. 

Bagi siswa yang gemar membaca ini bahasa Inggris layaknya bahasa pergaulan sehari-
hari yang harus dikuasai.  Mempelajarainya menjadi keniscayaan agar adaptif terhadap 
segala perkembangan dan dinamika zaman. Sebab informasi dari negara lain tidak 
mungkin dapat ditangkap bila tidak memahami apa yang disampaikan oleh mereka. Jalan 
satu-satunya adalah mempelajari komunikasi bahasanya. If you’re not down, then you’re 
not up,” begitu motto siswa yang bercita-cita ingin menjadi menteri pendidikan dan punya 
hotel ini optimis

Si
ap

a D
ia

 ?



Si
ap

a D
ia

 ?

Al Falah sebagai sekolah yang berbasis agama dan memiliki kuali�kasi keunggulan di mata 
masyarakat, nampaknya menjadi salah satu daya tarik bagi banyak siswa untuk menimba ilmu 
di dalamnya.  Itu juga yang diyakini Aileen Graciela. Siswa kelahiran Jakarta 24 Oktober 2001ini 
mengakui kalau Al Falah adalah tempat yang terbaik untuk menuntut ilmu. “Al Falah pendidikan 

agamanya bagus,” ungkap siswa yang hobi membaca ini. 
Keyakinan tersebut  juga diamini sang Bunda, Bu Anny Indarti  tanpa ragu memilih sekolah Al 

Falah sebagai pusat studi putrinya,“ Karena kami mullaf, kami memerlukan bimbingan akhlak yang 
sama baiknya dengan ilmu umum. Alhamdulillah Aileen mampu membuktikan. Belum genap satu 
tahun Aileen sudah bisa membaca Al Quran. Semoga  Aileen menjadi anak yang salehah, menjadi 
kebanggan keluarga, agama, sekolah dan negara, amin,” harapnya

Di sekolah, siswa yang gemar berkunjung ke perpustakaan ini tergolong siswa baru. Sebab 
Aileen baru masuk di SD Al Falah ketika kelas III semester II. Sementara ia kini sudah di kelas 
5-C. Walaupun  begitu, Aileen  mudah bersosialisasi dengan siapa saja. Kadang temannya minta 
diajarkan  beberapa pelajaran yang dianggap sulit di kelas. 

Siswa yang mengidolakan Nabi Muhammad ini ini terbilang siswa berprestasi, bukan saja 
dalam urusan belajar di sekolah tapi juga bidang lain. Bahkan berbagai even di luar sekolah  
seringkali ia ikuti.  Diantaranya adalah menjadi peserta olimpiade matematika dan pernah juara I 
lomba Smart Counting. 

Di sela-sela kegiatan belajarnya, siswa yang yang paling suka masakan nasi goreng ini 
menyempatkan untuk mengikuti les matematika dan bahasa Inggris. Kenapa matematika dan 
Bahasa Inggris? “Karena Matematika dan Bahasa Inggris adalah mata pelajaran favoritku,” ujarnya. 
Mungkin ini yang menjadikan dara yang suka ayam goreng ini bercita cita ingin menjadi dokter. 
Semoga sukses. ya… (Abdillah)

Aileen Gracia

Pandai Bergaul dan Berprestasi

Rasulullah Saw. bersabda, “Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur’an 
dan mengajarkannya.” (HR. Bukhari). Tanggung jawab seorang muslim berkaitan 
dengan Al Quran yang paling utama adalah membacanya. Karena Al Quran 
berbahasa arab, maka seseorang dituntut untuk mampu membaca kata demi 

kata, kalimat demi kalimat dalam Bahasa Arab. Membaca Al Quran bukan sekedar 
membaca tetapi harus sempurna sesuai dengan kaidah tajwidnya. 

Hal itulah yang menjadi keinginan siswa kelas 4-C yang lahir di Surabaya 26 
Februari 2003 ini. Memang, bagi Ian, biasa ia dipanggil, membaca Al Quran dengan 
sempurna menjadi kewajiban yang harus dipenuhi, bukan asal-asalan. Sehingga 
pemaknaan serta arti secara tekstual pun juga benar seusai dengan kaidah bahasa. 
“Alhamdulillah, saya peraih juara I lomba Tilawah (MTQ) se-Surabaya.”

Putra kedua pasangan Pak Dwi Atmoko Sektiawan dengan Bu Siti Rochimah 
ini, meyakini jika Al Falah adalah sekolah Islami yang memberikan pendidikan 

nilai-nilai kehidupan yang Qur’ani.  Karena itu siswa yang hobby membuat 
origami ini merasa nyaman dan senang bias mengeyam ilmu di sekolah 

yang beralamat di jalan taman mayangkara 2-4 tersebut. “Sekolahnya 
bagus, mendapat ilmu agama dan prestasi akademik yang bagus. 
Semoga Ian menjadi anak saleh, berbakti kepada orang tua dan 
bermanfaat bagi agama dan bangsa,” harap sang ayah. 

Siswa yang gemar berkebun di taman rumah dan merawat ikan 
ini bercita cita ingin menjadi seorang dosen serta kelak menjadi 
suami yang baik untuk keluarga dan orang tuanya. ”Bismillahirra
hmanirrahim, semoga Allah meridhai, Amin,” tutur siswa yang 
mengidolakan Nabi Muhammad ini optimis.

Juga Juara Tilawah

Rahadian Adiguna 

Wicaksono
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Senin tanggal 25, 26, dan 27 
Maret 2013 adalah tanggal yang 
sangat dinantikan oleh seluruh 
siswa siswi kelas 8. Mengapa 

sangat dinantikan? Karena pada tiga 
hari tersebut seluruh siswa dan siswi 
akan berangkat homestay di Jombang. 
Suasana pada hari itu sangat cerah. 
Kami berangkat tepat pukul tujuh pagi. 
Siswa siswi membereskan perbekalan 
mereka sendiri. Hal ini menunujukkan 
rasa tanggung jawab mereka yang tinggi 
dengan apa yang dibawa pada saat itu.

Di sana kami disambut oleh 
beberapa perangkat desa dan 
beberapa polisi. Siswa-siswi cukup 
tertib saat mendengarkan arahan 
tersebut. Hawa sejuk mulai terasa saat 
kami duduk di dalam balai pertemuan 
di kelurahan. Saat berada di sana 
suasana cukup akrab, diawali dengan 
perkenalan tuan rumah serta beberapa 
ustadz dan ustadadzah pendamping. 
Salah satu pesan kades agar siswa 

dan siswi paham dengan keadaan. 
Mereka nantinya akan bermalam pada 
beberapa rumah penduduk sekitar. Saat 
berada di rumah penduduk tersebut 
mereka akan belajar bagaimana 
kehidupan di sana.

Perjalanan berlanjut ke kepala desa 
Mendiro. Sambutan oleh beberapa 
orang yang ada di sana sangatlah 
menyenangkan. Belum sampai kami 
duduk, mereka sudah menawari untuk 
makan. Pucuk dicinta ulam tiba. Tampak 
kelelahan beberapa anak. Saat itu pula 
kami menanggapi maksud baik si tuan 
rumah dengan memakan masakan 
mereka. Hidangan yang tersedia saat 
itu di antaranya sop mi, tempe goreng, 
dan pindang goreng tepung.. Santapan 
tersebut terasa nikmat saat perut benar-
benar keroncongan. 

Saat sore menjelang malam 
aktivitas kami masih mengikuti kegiatan 
tuan rumah. Kebetulan saat itu kami 
dibuatkan jemblem (singkong diparut 
dan dikepal-kepalkan yang didalamnya 
diisi dengan gula jawa). Kesempatan 
langka ini tidak kami sia-siakan. 

Otomatis kita bersama sangat senang 
sekali bisa diajarkan membuat 
jemblem. Rasa jemblem begitu legit 
ditambah lagi kebersamaan kami kala 
itu.Saat maghrib tiba, rasa akrab itu 
semakin indah dengan adanya salat 
jamaah dengan si tuan rumah kami. 
Malam menutup tirainya yang sejuk 
dan  kami terbuai mimpi keramahan 
kala itu.

Pagi yang cerah menyambut 
kami. Kabut tebal sisa hujan kemarin 
masih menyelimuti desa Mendiro. 
Pagi kedua itu kami isi dengan senam 
bersama. Kami berkumpul di bukit 
yang oleh masyarakat sekitar juga 
berfungsi sebagai lapangan. Sangat 
nyaman, indah, dan damai menyatu 
dengan alam. 

Aktivitas dilanjutkan dengan 
tuan rumah masing-masing. Setiap 
kelompok memiliki aktivitas yang 
berbeda-beda. Ada tuan rumah yang 
pergi ke tegalan, ke kebun, atau ke 
hutan untuk mencari kayu bakar.  

Tak lama dari itu beberapa anak 
membawa seikat durian yang baunya 
khas dan tajam.  Salah satu dari murid 

Desa Ramah itu 
Bernama Mendiro
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kami berteriak dari jauh “Oleh-oleh dari kebun nih!”. Senyum 
mereka sangat mengembang, tak terasa durian habis 
dimakan.

Pagi yang ketiga adalah pagi yang membahagiakan 
dan sekaligus pula mengharukan. Di satu sisi kita bahagia 
akan bertemu keluarga di rumah tapi di sisi yang lain kita 
juga sudah kerasan dan menganggap tuan rumah di sini 
juga seperti keluarga sendiri. Sebelum kami pulang sekali 
lagi kami ingin mencicipi panorama alam yang mempesona 
di desa ini. Kami bersama di bawa oleh beberapa pemandu 
untuk jalan langsung di hutan yang masih alami. 

Setengah jam kita berjalan, kita baru benar-
benar ada dalam sebuah pengalaman yang luar 
biasa dari biasanya. Hutan tersebut sangat hijau 
sekaligus agak terjal. Kami dibuat terpesona oleh 
liarnya belukar yang tersusun indah di kana kiri. 
Jalanan terus turun dan semakin licin dan curam. 
Kami benar-benar tersadar bahwa keesaan Allah 
benar-benar terlukis indah dalam perjalanan ini. 
Tak jarang dari siswa-siswi meneriakkan gema 
takbir mengagumi indahnya ciptaan Allah. 
Di jalanan itu memang kami sempat terjatuh. 
Kejatuhan kami mendororng semua siswa 
maupun siswi selalu menjaga dirinya sendiri, 
termasuk menolong temannya yang jatuh.

Perjalanan kami terbayar sudah. Gemericik air 
memaksa seluruh energi kami untuk terus bangkit 
ke arah tujuan. Mata air tampak di depan mata. 

Bukan hanya mata air tapi muara dari mata air 
tersebut mengalun indah dengan riak ombak 
aliran sungai. Anak-anak cukup bangga dengan 
dirinya sendiri yang mampu menaklukkan 
egonya. Terus berusaha berjalan menuju ke 
sungai tersebut memang jarang dilakukan oleh 
pendatang. Alhamdulillah Allah memeberikan 
kemudahan saat itu. 

Petualangan belum berakhir. Kami 
kembali ke rumah penduduk dahulu untuk 
membersihkan diri. Jalan yang kami lalui 
berbeda dengan jalan yang tadi. Jalan ini 
tidak kalah sulit dibanding yang tadi. Jelas-
jelas terlihat nyata bahwa Allah dengan 
kebesarannya menyadarkan kita agar selalu  
bersyukur dengan hidup yang kita miliki. 

Alhamdulillah setelah salat Dhuhur 
berjamaah kami tunaikan, segera kita 

berpamitan dengan tuan rumah kami. Ada beberapa 
tuan rumah yang sengaja meminta daftar nama-
nama kita untuk dipajang di dalam rumahnya. Pikirku, 
memang bentuk penghargaan itu berbeda di tiap 
tempat. Tapi yang satu ini berbeda dan sangat berkesan 
di hati kami. Sampai berjumpa lagi Mendiro, semoga 
di lain waktu kami bisa melihat keelokanmu lagi. 
Alhamdulillah,   Allah sudah memberikan kesempatan 
kepada kami untuk mengunjunginya. (Devi)

Kiprah SMP
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Kiprah SD

Rabu-Kamis, 10-11 April adalah 
hari yang telah ditetapkan 
sebagai hari pelaksanaan Studi 
Kontekstual kelas 4 SD Al Falah 

Surabaya. Kali ini bertempat di Guardian 
Junggle, Wonosalam, Jombang. Suatu 
kegiatan yang menyenangkan dan nikmat. 
Menyenangkan dan nikmat? Ya, betapa 
tidak, banyak hal-hal yang luar biasa yang 
mereka rasakan di sana. 

Pagi hari seluruh siswa kelas 
4 bersiap-siap untuk perjalanan 
panjang. Ya, mereka akan menginap 
selama semalam di Pondok Guardian 
Junggle, Wonosalam Jombang. Jalan 
yang berkelok-kelok tak sedikitpun 
mengurangi semangat mereka untuk 
melaksanakan studi kontekstual ini. 
Welcome drink berupa teh hangat 
mampu menghangatkan mereka di 
kedinginan yang mulai merayap. Tandas 
dalam sekejab. 

Kegiatan pertama adalah ceramah 
motivasi yang diberikan langsung 
oleh kakak-kakak pemandu. Isi dari 
kegiatan ini tentang meningkatkan 
semangat belajar lewat game-game 
kompetisi. Kegiatan ini berlangsung 
hingga pukul 4 sore. Tentu saja di antara 

waktu tersebut 
digunakan untuk 
salat dan makan 
siang. Ruangan 
yang luas dan 
jendela-jendela 
yang terbuka 
lebar membuat 
udara bersih dan 
segar bebas keluar 
masuk. Sungguh 
kenikmatan Allah 
yang luar biasa.

Setelah acara 
motivasi usai, 
mereka mulai 
bersih diri. Karena 
antre, ada yang 
memanfaatkan 
untuk melihat-
lihat lingkungan 
sekitar, tentu saja 
sambil bermain-
main. Malam 

hari usai melaksanakan salat maghrib 
dilanjutkan dengan makan malam 
sambil menunggu waktu salat Isya. 
Berikutnya dilaksanakan kegiatan 
motivasi kedua yang kali ini berisi 
tentang menghormati orang tua dan 
guru. Kegiatan ini berakhir sekitar 
pukul 10 malam. 

Keesokan paginya, 
setelah sholat subuh, 
adalah senam bersama. 
Senam pagi hari 
bersama udara bersih 
dan segar, dilanjutkan 
dengan berjalan-
jalan mengelilingi 
peternakan. Memberi 
makan kuda, 
kambing etawa dan 
sapi. Segelas susu 
sapi segar hangat 
menemani jalan-jalan 
mereka di peternakan. 
Tidak hanya berakhir 
di sini perjalanan 
mereka. Menyusuri 
sungai adalah 
sasaran berikutnya. 

Masuk ke tengah hutan, menikmati 
alam, mengagumi ciptaan Allah, belajar 
menjaga kebersihan dan menjaga alam. 
Di tengah hutan, mereka beristirahat 
dan....datanglah sarapan pagi mereka. 
Wow, ternyata pagi ini mereka sarapan 
di tengah hutan, what a wonderful life!  
Sarapan pagi yang luar biasa.

 Perjalanan dilanjutkan kembali, 
mendekati lokasi outbound mereka 
dikejutkan dengan mobil offroad yang 
mendatangi mereka. Oh rupanya mereka 
naik mobil tersebut untuk sampai 
ke lokasi outbound. Sebenarnya sih, 
tidak terlalu jauh. Tapi nikmatnya naik 
mobil offroad membuat mereka rela 
antri menunggu giliran. Outbound pun 
dilaksanakan. Berbagai macam game 
yang dimainkan. Naik pipa besi, oper 
bola ping-pong, menembak dan masih 
banyak lagi.

Sore hari, setelah bersih diri, makan 
siang, salat duhur dan asar yang dijamak, 
mereka melaksanakan review kegiatan 
dan pengumuman pemenang lomba. 
Sekeranjang salak dan durian menjadi 
hadiahnya. Pukul 05.30 mereka telah 
kembali di sekolah dengan selamat. 
Sebuah pengalaman yang luar biasa. 
Alhamdulillah. (Tik, seperti yang dituturkan 
Ustadzah Fitri)

Sarapan di Tengah Hutan
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Kiprah SD
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Ketika Pembekalan
Berpadu dengan Seni

Apa yang perlu dibekalkan 
kepada lulusan SD Al Falah 
menuju sekolah lanjutan yang 
diinginkannya? Tetap beribadah 

dan berakhlak Islam, jawabannya. Hal 
itulah yang mendasari diadakannya 
pembekalan siswa kelas 6 SD Al Falah 
sebelum mereka melanjutkan sekolah 
sesuai dengan keinginannya masing-
masing. Dan, agar pembekalan ini lebih 
berkesan dan menyenangkan, pada 
tanggal 16—17 Mei 2013, dijadikanlah 
aula Hotel Tretes Raya sebagai tempat 
pemberian bekal.

Dengan tema Sahabat untuk 
Selamanya, pembekalan ini pun 
dimulai. Siswa kelas 6C membuka acara 
dengan menampilkan drama komedi. 
Mereka menekankan pentingnya 
bersikap jujur untuk mendapatkan 
nilai yang baik saat ujian dan lebih 
mendekatkan diri kepada Allah, 
bukan kepada selain Allah. Zakariya 
Krisnanda yang berperan sebagai setan 
penggoda dan Hadziq Abdillah yang 
berperan sebagai sang dukun menjadi 
sorotan penonton. 

Tampilan berikutnya dari siswa 
kelas 6A. Mereka menceritakan 
berbagai kejadian nyata di kelas 

6A yang lucu dan menarik. Mulai 
dari peristiwa lampu mati saat 
pembelajaran berlangsung, adanya 
bau tak sedap di kelas, sampai dengan 
peran wali kelas mereka, Ustadz Jantra, 
sebagai orang tua sekaligus sahabat. 
Dalam drama ini, Jurheza berperan 
dengan baik sebagai Ustadz Jantra. 
Gaya berjalan dan kebiasaan beliau 
membawa laptop pun diperankan 
sebagaimana nyatanya. Meskipun 
dalam kesehariannya, Ustadz 
Jantra hampir selalu mengingatkan 
akhlak siswa kelas 6A, tapi pada 
akhir drama ini, dikisahkan banyak 
anak yang mendapat nilai sesuai 
yang diharapkan dan Ustadz Jantra 
bersyukur.

Tampilan terakhir dari kelas 6B. 
Mereka menampilkan kreasi drama, 
puisi, dan musik. Drama berkisah 
tentang seorang siswa baru yang 
dijauhi beberapa teman. Di sela-sela 
inilah sebagian siswa 6B bernyanyi 
You Are Not Alone. Drama pun diakhiri 
dengan puisi yang menceritakan 
tentang arti persahabatan. Pembacaan 
puisi ini menarik karena bloking 
pembacaan di antara siswa dibuat silih 
berganti berputar teratur.

Setelah penampilan-penampilan 
kelas 6, pembekalan dilanjutkan oleh 
Ustadz Thohir dan Ustadz Anwar. 
Ustadz Thohir mengawali dengan 
cerita tentang seorang yang sukses 
di tahun 2048. Dulu, dia bersekolah 
di SD Al Falah Surabaya. Di SD ini 
dia diajarkan akhlak yang baik oleh 
Ustadz-Ustadzahnya. Dia sudah 
dibiasakan untuk salat lima waktu. 
Ibadah sunnah juga tak ditinggalkan. 
Saat perayaan hari besar Islam, di SD Al 
Falah ini dia ikut menyemarakkannya 
bersama teman dan Ustadz-Ustadzah. 
Dengan bekal inilah dia beristiqamah 
menjalankannya meskipun saat berada 
di SMP, SMA, maupun berkuliah, banyak 
teman yang mengajaknya berpaling 
dari Allah. Dia tetap berpegang teguh 
pada ajaran Islam. Hingga akhirnya, 
dia mampu menjadi seorang kepala 
sekolah. Dan saat ditampilkan nama 
tokoh yang sedang diceritakan, semua 
siswa kelas 6 tampak tersenyum, 
karena tertera nama Alfansyah Sandy 
Pangestu, sementara teman mereka 
bernama Alfansyah Teddy Pangestu, 
teman yang lucu.

Pembekalan yang diberikan 
oleh Ustadz Anwar berikutnya lebih 
pada refl eksi diri. Semua siswa kelas 
6 disadarkan kembali pentingnya 
menjaga ibadah dan akhlak. Hal ini 
terutama untuk bekal mempersiapkan 
diri masuk di SMP dengan berbagai 
karakter teman. Siswa perempuan 
terutama diingatkan untuk tetap 
menjaga jilbab, menjaga diri, dan 
pandangan. Sementara secara umum, 
baik untuk siswa laki-laki maupun 
perempuan diingatkan untuk menjaga 
pergaulan dan tetap santun. Tentu saja, 
ibadah salat lima waktu dan ibadah 
sunnah tetap ditegakkan. 

Bismillah, dengan pembekalan 
tersebut, semoga siswa-siswa kelas 6 
menjadi semakin saleh dan salehah, 
tetap istiqamah dengan ajaran Islam. 
(Erni)



Berdoa dan Berbagi 
dengan Anak Yatim
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Setelah melakukan serangkai kegiatan persiapan 
menghadapi ujian nasional (UN) seperti bimbingan 
belajar, try out, intensif, super intensif  siswa SMP Al Falah 
Deltasari pada Sabtu, 13 April 2013 mengunjungi panti 

asuhan An Nur yang berlokasi di Desa Semambung, Gedangan 
Sidoarjo. Mereka datang ke panti asuhan secara berombongan 
dengan 15 mobil pribadi bersama pengurus Forum Orang Tua 
kelas IX dan para guru. 

Jumlah siswa yang hadir ada 123 siswa khususnya kelas 
IX, ustadz-ustadzah, dan orang tua murid. Kedatangan mereka 
adalah salah satunya mengikuti anjuran Rasulullah Saw. 
sebagaimana sabda beliau,  “... Jamulah tamu, muliakanlah anak 
yatim, dan berbuat baiklah kepada tetangga.” [HR.Ahmad dan 
Abu Dawud) 

Bentuk pembelajaran yang nyata ini dengan mendatangi 
anak yatim piatu dan memuliakannya, sehingga tertanam rasa 
empati dan peduli kepada anak yatim piatu. Ini adalah wujud 
kesalehan sosial dan rasa persaudaraan sesama muslim. Mereka 
berdoa bersama anak yatim untuk mengharap ridha Allah Swt., 

agar diberikan kemudahan dalam menghadapi UN.
Acara dimulai pukul 08.00 hingga selesai pukul 10.00 

WIB. Dalam sambutannya,  kepala sekolah, Ustadzah Ana 
Christanti, M.Pd. mengatakan, “Kami melatih siswa untuk 
menumbuhkan rasa empati dan peduli kepada sesama 
saudara muslim. Sehingga mereka akan menjadi orang 
yang suka menolong sesama dan membantu saudaranya 
yang kurang beruntung.” 

Sementara Bapak Marzuki Zulkifl i selaku Ketua Forum 
Orang Tua kelas IX dalam pesannya menyampaikan terima 
kasih kepada para orang tua yang telah menjadi donatur 
dan para siswa yang telah menyisihkan uang sakunya 
selama sebulan lebih untuk kegiatan amal saleh. “Semoga 
kegiatan ini menjadi pengikat persaudaraan yang 
senantiasa membawa berkah.” harapnya. 

Setelah sambutan dan pesan-pesan tausiyah 
dilanjutkan dengan lantunan dzikir, membaca asmaul 
husna yang dipimpin oleh Pengasuh Panti Asuhan An Nur  
dan berdoa agar mendapatkan kemudahan dalam segala 
urusan terlebih menghadapi UN. Sebelum diakhiri beliau 
berpesan, “Sebelum berangkat UN, jangan lupa meminta 
doa orang tua, terlebih kepada ibu. Karena, ibulah yang 
telah melahirkan kita. Kita lahir melalui ibu, kita tanpa 
membawa apa-apa,” ujarnya.

Kemudian acara dilanjutkan dengan penyerahan 
santunan berupa uang dan bingkisan untuk anak yatim 
piatu. Dari hasil donasi, terkumpul sumbangan berupa 
uang lebih dari Rp 23.300.000,00. Ada juga pembagian 
bingkisan khusus, berupa uang saku, snack, buku, serta 
pakaian dll. Terlihat raut muka 23 anak yatim begitu 
bahagia.  Semoga terus berbahagia. (Ind.)



Berwisata 
Sambil Belajar Sejarah

Setelah mengakhiri kegiatan 
ujian nasional (UN), umumnya 
siswa sekolah melakukan 
kegiatan refreshing. Biasanya 

kegiatan itu dilakukan sebagai acara 
perpisahan dengan mengunjungi objek 
wisata tertentu. Hal ini juga dilakukan 
oleh  siswa SMP Al Falah Deltasari. 
Setelah bergulat dengan ujian nasional, 
pada tanggal 31 Mei 2013, siswa dan 
guru melakukan kegiatan wisata ke 
Yogyakarta. Salah satu tempat yang 
menjadi tujuannya adalah Candi 
Borobudur. “Berangat Jumat malam hari 
dan tiba pukul 9 pagi harinya,” ujar Ust. 
Zuhri, guru pendamping. 

Tentu saja, bukan sekadar refresing 
tapi juga belajar banyak tentang 
sejarah bangsa yang pernah diakui 
sebagai salah satu keajaiban dunia 
tersebut. Konon,Candi berbentuk stupa 
ini didirikan oleh para penganut agama 
Buddha Mahayana sekitar tahun 800-
an masehi pada masa pemerintahan 
Wansa Syailendra. Monumen ini terdiri 
atas enam teras berbentuk bujur 
sangkar yang di atasnya terdapat tiga 
pelataran melingkar, pada dindingnya 

dihiasi dengan 2.672 panel relief dan 
aslinya terdapat 504 arca. 

Selain di Candi Borobudur, 
tujuan wisata lain yang dilakukan 
oleh rombongan dari SMP adalah 
dengan mengunjugi objek wisata 
Parangtritis. Parangtritis merupakan 
objek wisata yang cukup terkenal di 
Yogyakarta selain objek pantai lainnya 
seperti Samas, Baron, Kukup, Krakal 
dan Glagah. Parangtritis mempunyai 
keunikan pemandangan yang tidak 
terdapat pada objek wisata lainnya 
yaitu selain ombak yang besar juga 
adanya gunung-gunung pasir di 
sekitar pantai, yang biasa disebut 
gumuk.

Rombongan SMP juga menuju 
Malioboro, wisata shopping yang 
merupakan salah satu sentra ekonomi 
dan bisnis yang dibanggakan 
masyarakat Yogyakarta. Jalan 
Malioboro sangat terkenal dengan 
para pedagang kaki lima yang 
menjajakan kerajinan khas Jogja dan 
warung-warung lesehan di malam hari 
yang menjual makanan gudeg khas 
Jogja serta terkenal sebagai tempat 

berkumpulnya para seniman yang 
sering mengekpresikan kemampuan 
mereka seperti bermain musik, 
melukis, hapening art, pantomime, 
dan lain-lain di sepanjang jalan ini.

”Ada juga guru dan siswa 
yang mengunjungi Keraton 
Ngayogyakarta karena jarak ngetem 
bus yang tak jauh dari lokasi,” imbuh 
Ust. Yatno.  

Alhamdulillah, setelah tiga 
hari melakukan kegiatan wisata, 
rombongan SMP tiba di sekolah 
pada hari minggu dini hari. Semoga 
wisata tersebut membawa manfaat 
dan menambah pengetahuan akan 
keanekaragaman wisata bangsa 
yang patut dilestarikan.  (Abdillah)

Kiprah SMP
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Kiprah SMP

Pada hari pertama ujian nasional 
(UN) ada sidak Bapak Bupati 
Syaiful Ilah bersama Kepala Dinas 
Pendidikan Kabupaten Sidoarjo 

dan jajaranya di SMP Al Falah Deltasari.  
Kedatangan beliau bersama rombongan 
ke SMP Al Falah adalah untuk memantau 
secara langsung pelaksanaan UN di 
lapangan. Selama kurang lebih 45 menit, 
beliau bertanya secara langsung kepada 
kepala sekolah dan melihat kesiapan 
pengawas dalam menjalankan tugas 
negara.

Sambil berjalan melihat-lihat 
suasana, bupati menanyakan 
keikutsertaan dan kesiapan siswa dalam 
UN di SMP Al Falah Deltasari. Dijelaskan 
kepala sekolah bahwa seluruh siswa 
yang berjumlah 123 siswa hadir 30 
menit sebelum memasuki ruang kelas. 
Mereka semua hadir, tidak ada yang izin 
atau sakit. Semua siswa sebelum masuk 
kelas ada kebiasaan rutin salat dluha 
di mushala. Semua siswa mendapat 
breafi ng pagi untuk persiapan ujian di 
ruang persiapan. “Semua siswa di Al 
Falah hadir dan kita biasakan sebelum 
pembelajaran dengan salat dluha 
dan tilawah Al Quran. Khusus untuk 
UN, kita ada breafi ng pagi, gunanya 
memberi motivasi dan mengecek segala 
perlengkapan UN siswa,” jelas Ustazah 
Ana Christanti.

Mendapat penjelasan tersebut, 
bupati bersama jajarannya merasa 
puas dan memberi apresiasi untuk 
SMP Al Falah dengan pujian bagus. 
“Iya bagus tidak ada masalah, semoga 
kesiapan seperti ini bisa juga ditiru 
oleh sekolah-sekolah lain,” ujarnya.  

Kemudian rombongan bupati 
melihat ruang pengawasan yang sepi 
kosong hanya ada seorang kordinator 
pengawas. Semua pengawas  sedang 
menjalankan tugas mengawasi 
pelaksanaan UN di ruang kelas masing-
masing. 

Dalam obrolan santai, kepala 
sekolah menyampaikan tentang 
kondisi lahan 
sekolah yang perlu 
mendapat perhatian 
pemerintah 
kabupaten Sidoarjo. 
Bahwa lahan 
sekolah perlu 
perluasan untuk 
pengembangan 
sarana sekolah 
seperti lapangan 
olah raga dan 
tempat parkir mobil 
orang tua yang 
menjemput anaknya. 
Menanggapi 
penjelasan kepala 

Bupati Sidoarjo
Apresiasi SMP Al Falah

sekolah Bupati Syaiful Ilah berjanji 
membantu pemanfaatan fasum 
yang ada di depan sekolah. “Silakan 
sekolah mengajukan pemanfaat 
lahan fasum sesuai dengan 
prosedur, nanti akan kita proses,” 
ujarnya.

Dengan apreasiasi yang bagus 
dari Bupati Sidoarjo, SMP Al Falah 
dalam penyelengaraan pendidikan 
yang berkarakter diharapkan 
semakin maju dan bisa menjadi 
sekolah percontohan bagi sekolah 
lain dan mampu membawa nama 
baik kabupaten Sidoarjo khususnya 
dan Indonesia pada umumnya. (Ind)
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Kiprah SMP

Mengawali Kebaikan 
dengan Doa

Pagi itu Sabtu, 20 April 2013 seluruh siswa kelas IX 
bersama orang tua ikut dalam acara doa di Masjid Al 
Akbar Surabaya. Para orang tua memberikan dukungan 
doa dengan berdoa kepada Allah SWT, memohon 

pertolongan, kekuatan dan kemudahan untuk putra-putrinya 
dalam menghadapi UN. Acara dimulai pukul 07.30 semua siswa 
dan orang tua memenuhi ruang Az Zaitun. Mereka mengisi 
shaf-shaf depan dan mendirikan salat tahiyatul masjid, dhuha, 
dan juga berdzikir. Menjadi kebiasaan orang beriman dalam 
mengawali sesuatu yang baik dengan berdoa. Kebiasaan berdoa 
tidak boleh ditinggalkan karena merupakan tuntunan Rasulullah 
Saw. kepada kita sebagai umatnya. 

Kegiatan doa bersama ini sebagai program sekolah yang 
mendapat dukungan penuh komite sekolah. Komite sekolah 
terlibat aktif dalam kepanitian untuk acara doa bersama, bakti 
sosial, hingga pelaksanaan UN dapat berjalan lancar. Dalam 
kesempatan itu Ketua Komite Sekolah diwakili oleh Bapak 
H. Marzuki Zulkifl i selaku orang tua kelas IX menyampaikan 
terima kasih kepada orang tua yang sudah bekerja dalam 
membantu untuk kelancaran acara. 

Sebagai komitmen sekolah untuk menyiapkan siswa 
dalam menghadapi UN, tidak hanya persiapan akademik 
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“Berdoalah kamu kepada-Ku niscaya Ku-kabulkan doa mu itu. Orang-orang yang 
menyombongkan diri hingga tak hendak beribadah kepada-Ku, sungguh mereka itu akan 

masuk neraka dalam keadaan terhina”. (Q.S. Al Mu’min : 60)

tetapi spiritual dan amal nyata. Sebagaimana  
disampaikan oleh Kepala Sekolah Ustazah Ana Christanti, 
“sekolah telah melakukan persiapan yang cukup untuk 
ananda. Mulai kegiatan AMT, tes diagnostic, pre tes-post 
tes, intensif, try out, try out bersama dan super intensif 
selama lebih kurang 15 hari. Sekarang ananda harus yakin 
UN adalah hal yang bisa diselesaikan dengan mudah atas 
izin Allah Swt.,” ujarnya. “Ustadzah yakin, kalian mampu 
menghadapi UN dengan belajar dan doa-doa yang kita 
panjatkan setiap hari. Prestasi akan kita raih dengan 
mengedepankan kejujuran dan tawakal kepada Allah 
Swt.

Terasa suasana khusuk dengan iringan bacaan 
ayat-ayat suci Al Quran dan dzikir Al Ma’tsurat yang 
dilantunkan perlahan bittartil oleh Ustadz Zuhri. Dalam 
keheningan hati, semua peserta juga mendapatkan 
pencerahan motivasi dari Ustadz Lukman Hakim, N.S. 
untuk meraih sukses hidup berkah dan bahagia. Setelah 
peserta hening, mereka ridla untuk saling memaafkan 
sesama teman, orang tua, dan ustadz-ustadzah, diakhiri 
dengan doa oleh perwakilan siswa dan orang tua/wali 
murid. (Ind.)



Bagaimana serunya kalau siswa Al Falah naik kapal menembus selat Bosphorus, dan 
bagaimana dasyatnya kita siswa-siswa kita melakukan perjalanan dari Istanbul menuju 
kota Bursa Turki dengan melalui laut Marmara.  Sebuah pengalaman yang penuh makna 
sekaligus memberikan pembelajaran sejarah kejayaan Islam yang mengagumkan, hal ini 

dialami siswa-siswa SMP Al Falah Deltasari ketika berkunjung ke Turki pada tanggal 15 Mei hingga 
23 Mei  2013. Mereka berlima yaitu  Nadhif, Ega, Falah, Lut� , dan Adhit. Bersama mereka ada 3 
pendamping, yaitu 2 Ustad dan 1 orang tua wali murid.

Selama 8 hari di Turki, rombongan Al Falah berkunjung di Istanbul dan kota Bursa. Ada 
ungkapan untuk kota Istanbul yang berada di Eropa ini, seandainya dunia ini disatukan dalam 
satu kerajaan, maka Konstantinopel lah yang layak menjadi ibu kotanya. Konstantinopel adalah 
nama Istanbul ketika masih dikuasai imperium Romawi. Dan Rasulullah Saw. pun pernah 
bersabda, “Kota konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam, pemimpin yang menaklukkannya 
adalah sebaik-baik pemimpin dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-
baik pasukan.” (H.R. Ahmad bin Hambal) 

Memang terasa sekali ketika kita dan rombongan berada di Benteng Konstantinopel itu, 
betapa hebatnya pasukan Sultan Muhammad Al Fatih, sehingga dapat menerobos Benteng 
berdiri kokoh sepanjang 20 Km yang mengelilingi Konstantinopel, benteng yang dijaga 
pasukan Romawi yang kuat dan berabad-abad sulit ditembus oleh pasukan muslimin mulai 
zaman para sahabat, Bani Umayah, sampai Abasiyah.  Baru ketika Dinasti Usmaniyah tepatnya 
tahun 1453 M, sabda Rasulullah tersebut dapat dibuktikan, Maha Besar Allah dan betapa 
Agungnya Rasululah.  

Bukti Kejayaan Islam 
Masih Tampak Jelas

Liputan
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(Catatan Kunjungan Siswa ke Turki)



Liputan

Selain berkunjung ke Benteng 
Konstantinopel, rombongan Al Falah 
juga berkunjungan ke tempat-tempat 
bersejerah lainnya, seperti Haggia 
Sophia (St. Sophia), sebuah gereja 
besar  yang berubah fungsi menjadi 
Masjid, dan di tahun 1923 M tempat 
ini menjadi museum. Sehingga 
di dalam museum ini kita masih 
bisa menyaksikan gambar-gambar 
dan ornamen ketika berfunggsi 
sebagai gereja, dan kaligrafi -klaigrafi , 
serta lafadz Allah-Muhammad 
ketika difungsikan sebagai Masjid. 
Ketika sholat Dhuhur dan Ashar, 
kita senantiasa upayakan sholat di 
Masjid, masjidnya pun adalah masjid 
bersejarah seperti di Masjid biru(Blue 
Mosque). Yang letaknya berdekatan 
dengan Haggia Sophia, dan masjid 
Sultan Usmani lainnya.

Kita pun diajak mengunjungi 
Istana Topcappi (istana sultan 
kerajaan Turki Usmani) dimana di 
tempat ini juga banyak ditemukan 
peninggalan-peninggalan para utusan 
Allah dan sahabatnya seperti surban 
Nabi Ibrahim, Kulit tangan Nabi 
Yahya, tongkat Nabi Musa, pedang 
Rasulullah Muhammad, jenggot dan 

gigi Rasulullah Muhammad, pedang 
para Khulafaurrasyidin, baju Sayyidah 
Fathimah, kunci ka’bah, tempat Hajar 
Aswad dan peninggalan-peninggalan 
para Sultan Kerajaan Turki Usmani 
baik berupa pedang, baju, perhiasan 
maupun bangunan yang ternyata 
masih kokoh hingga sekarang. 

Di awal kunjungan kami ke 
Turki, memang belum masuk atau 
mengunjungi sekolah karena 
menyesuiakan agenda sekolah yang 
kita kunjungi, Senin tanggal 20 Mei 
yang mestinya kunjungan ke sekolah 
ternyata ditunda, karena sekolah-
sekolah pada hari Minggu masuk ada 
peringatan hari pemuda dan olah 
raga, sebagai gantinya senin libur. Baru 
Selasa 21 Mei, kami dapat berkunjung 
ke sekolah, yaitu Sekolah Nilüfer di 
Bursa, Bursa adalah sebuah provinsi di 
Turki yang berada di wilayah Asia. 

Di Kampus ini dtempati belajar 
mulai jenjang dasar hingga SMA, 
dengan ditemani tiga orang staf yaitu 
Ismail Bay (guru Geografi ), Muhammad 
Bay (guru Olahraga) dan Norman Bay 
(guru Kimia—pernah ke Indonesia 
sekitar 3 – 4 tahun yang lalu) kami 

dijelaskan mengenai kampus sekolah 
ini (ketiga guru menerangkan dalam 
bahasa Turki dan diterjemahkan 
oleh pemandu kami, Sezai Bay).  Para 
siswa mengalami belajar di kelas 
bersama-sama siswa Nilufer, pelajaran 
yang mereka ikuti adalah bahasa 
Inggris dan geografi  kelas 8, asyik kan 
pengalaman belajar di Sekolah Turki.

Kampus kedua yang kami 
kunjungi adalah kampus SMA khusus 
siswa putri, sekolah ini terletak tidak 
jauh dari kampus pertama (sekitar 
6 km). Di sini siswa dan guru secara 
resmi pulang pukul 16.00, tetapi 
setelah jam tersebut guru dan siswa 
masih berkumpul, hingga pukul 18.00 
bahkan sampai 21.00. Walaupun 
tidak semua siswa mengikuti secara 
bersamaan, tapi kegiatan ini penting 
untuk menanamkan budi pekerti, 
penguasaan materi pelajaran 
yang belum dikuasai dan belajar 
keterampilan lainnya. 

Semoga pengalaman yang 
bermakna ini dapat menyadarkan 
kembali untuk meraih kejayaan islam. 
(KR)
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Artikel
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Perpustakaanku 
Gudangnya Ilmu 

Ustadz, mau pinjam buku,” kata Akbar, siswa SMP kelas 
1 yang rajin datang ke perpustakaan. Dengan sigap 
petugas pun melayani peminjaman yang dilakukan siswa 
tersebut. Umumnya, para siswa datang ke perpustakaan 

pada saat jam istirahat meskipun kunjungan boleh dilakukan diluar 
jam itu. 

Saat ini perpustakaan SMP Al Falah Deltasari telah memiliki 
lebih dari 9 ribu koleksi yang terdiri atas koleksi buku, majalah, 
referensi dan koleksi audio visual. “Koleki tersebut selalu 
bertambah karena pengadaan koleksi baru dilakukan setiap 
bulan,”ujar ust Abdillah, kanit perpustakaan.

Untuk meningkatkan minat baca serta pengetahuan 
para siswa termasuk stakeholder sekolah, peran perpustakaan 
memang cukup vital.  Adalah hal yang tidak bida ditawar-tawar 
lagi, bahwa dunia modern tidak dapat dipisahkan dari aktivitas 
membaca. 

Diyakini oleh Dr. Donna E Norton, penyandang award 
dalam bidang pengajaran membaca dari fakultas Pendidikan 
Universitas Texas di tahun 1982, Namanya tercatat dalam Who’s 
who of American woman. Katanya, membaca itu rekreasi mental  
atau sejenis wisata rohani dimana mata hati menjelajahi rimba 
kata-kata untuk sampai ke puncak gunung. Hanya orang yang 
memilki ketrampilan dan perbekalan yang cukup yang akan 
sampai ke puncak dan tak tertsesat. Betapa puitisnya Donna.! 

Berdasarkan hasil penelitian, siswa yang memiliki 
kemampuan lebih dan rasa keinginan (curiosity) yang 
tinggi akan gemar membaca, lebih menyukai perpustakaan 
dibandingkan dengan mereka yang kurang (Sanacore, 1992). 

Sanacore (1992) menambahkan bahwa 
pada saat-saat tertentu seorang 
siswa yang gemar membaca akan 
memilih memisahkan diri dari teman-
temannya hanya untuk  membaca 
di perpustakaan. Sebaliknya, mereka 
yang memiliki kemampuan biasa-biasa 
saja, yang rasa keingintahuannya tidak 
terlalu besar, serta yang kurang gemar 
membaca, lebih sulit untuk menyukai 
perpustakaan dan mungkin akan 
memilih bermain bersama teman-
temannya.

Di negara maju Eropa dan Asia 
seperti Jepang dan Amerika membaca 
merupakan kebutuhan pokok 
masyarakat yang kurang lebih sama 
dengan kebutuhan makan dan minum. 
Bangsa yang masyarakatnya memilki 
minat baca yang baik, pasti maju,--
sehingga-- dapat juga disimpulkan 

bahwa minat baca seseorang merupakan cermin dari 
kemajuannya.

di era global kini hanya bangsa yang paling 
mampu menguasai informasi yang akan keluar sebagai 
pemenang ditengah persaingan sejagad negara dunia. 
Bahan bacaan serta budaya membaca yang baik itulah 
sejatinya simbol dalam menyongsong masa depan 
yang lebih terhormat. 

Memang, pengembangan membaca masyarakat 
di negeri ini tidak bisa menuai titik  kemajuan secara 
instan, butuh waktu. Karena itu, perpustakaan SMP Al 
Falah mengadakan beragam program untuk menarik 
minat agar seluruh stake holder sekolah senang dan 
bersemangat untuk datang ke perpustakaan.  “Setiap 
bulan ada reward untuk siswa dan pegawai yang sering 
pinjam buku. Selain itu juga ada bulletin dan reward 
kelas yang siswanya paling banyak berkunjung”tutur 
petugas. 

Disadari atau tidak perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang kian pesat 
seolah membuat dunia pendidikan semakin haus 
akan informasi yang beragam dan sudah tentu 
perpustakaan sebagai icon pusat informasi juga 
semakin urgen  dibutuhkan oleh penggunanya. Agar 
perpustakaan dapat berjalan sesuai dengan tugas dan 
fungsinya, maka dukungan dari segenap komunitas 
sekolah amat diperlukan.  (Abdillah)



Artikel

Suatu hari seorang murid 
mengadu kepada gurunya, ”Pak, 
saya sudah belajar keras dan 
sungguh-sungguh, tapi nilai saya 

kok belum memuaskan?” Si guru hanya 
tersenyum sambil memberi nasehat, 
”Belajar lagi yang tekun ya dan jangan 
menyerah.” 

Keluhan semacam banyak 
menghinggapi siswa. Anehnya, 
siswa sering tak memahami pangkal 
utama permasalahan dalam belajar. 
Tahunya, jika besok ada ujian, berarti 
hari ini harus belajar, meski harus 
belajar dengan sistem kebut semalam. 
Sistem belajar yang membuat siswa 
kian tertekan karena otak dipaksa 
menerima informasi dalam sekejab. 
Akhirnya, esok hari siswa malah 
kelelahan dan tak mampu menghadapi 
ujian dengan optimal.

Konsentrasi kabur dan tak 
fokus. Materi yang sebetulnya sudah 
dikuasai jadi berantakan karena 
kantuk yang sangat. Fenomena ini 
mirip dengan orang yang mau ikut 
kompetisi lari maraton, tapi hanya 
berlatih sehari menjelang lomba. Tentu 
bukan kekuatan yang diperoleh tapi 
kelelahan sebelum bertanding.

 Konon, otak manusia adalah 
pusat pengaturan yang memiliki 
volume sekitar 1.350cc dan terdiri 
atas 100 miliar sel saraf. Otak manusia 
bertanggung jawab terhadap 
pengaturan seluruh pemikiran dan 

informasi yang ditangkap indera. Otak 
dipercaya dapat memengaruhi kognisi 
manusia. Setiap anak (siswa) dilahirkan 
dengan potensi otak yang sama 
termasuk dalam hal belajar. Namun 
tak semua siswa sadar akan potensi 
dasarnya itu. Tak heran jika ada siswa 
yang belajar dengan santai tapi nilai 
ujiannya bagus. Ada juga siswa belajar 
dengan keras namun nilainya kurang 
memuaskan. 

Sebenarnya persoalan umumnya 
bukan pada kognisi siswa, tapi pada 
metode belajar itu sendiri. Orang 
sekelas Bill Gates dan Steve Jobs 
pun, belajar bukan asal-asalan tapi 
ada tekniknya. Mereka belajar lebih 
cerdas bukan lebih keras. Dalam hal ini, 
belajar butuh strategi, bukan sekadar 
membaca materi dan menghafalnya 
dalam ingatan. Berikut trik belajar 
cerdas:

Pertama, belajarlah dengan 
senang hati. Dalam segala aktivitas, 
peran perasaan amat dominan dalam 
melanggengkan keseriusan. Mengapa 
harus mengendalikan perasaan? 
Perasaan senang, gembira atau 
bahagia akan menghasilkan energi 
yang akan membentuk kebiasaan 
positif pula. Bangunlah feelingset 
bahwa belajar adalah kegiatan yang 
menyenangkan, seperti makan pizza 
yang lezat, misalnya. Buanglah jauh-
jauh anggapan bahwa belajar adalah 
kegiatan yang berat, memeras otak, 

memakan waktu dan menyebalkan. 
Prasangka buruk seperti itu akan 
menjadi tembok baja yang akan 
menjadi penghalang semangat belajar. 

Kedua, di luar sekolah, carilah 
tempat belajar yang menyenangkan. 
Misalnya di teras rumah, di kebun, 
di warung, tempat ibadah bahkan 
di sawah-sawah sekalipun. Metode 
ini merupakan upaya untuk 
menghindarkan proses belajar dari 
kejenuhan dan kebosanan. Jika rasa 
bosan dan jenuh dipaksakan saat 
belajar, materi akan sulit dicerna otak.

Ketiga, belajar dengan sistem 
kredit. Mencicil materi meski hanya 
satu-dua lembar perhari. Dengan mulai 
mencicil materi, siswa tak perlu belajar 
dalam porsi besar dengan waktu yang 
terbatas. Jika rutin melakukannya, 
materi akan tersimpan lebih lama di 
otak.

Keempat, buat intisari, rangkuman 
atau catatan penting dari apa yang 
dipelajari baik saat belajar di sekolah 
maupun di rumah. Intisari ini ibarat 
kunci gudang yang membuka 
materi global yang telah dipelajari 
sebelumnya. Selanjutnya, tanpa 
menunggu instruksi guru, coba jawab 
latihan-latihan soal untuk mengukur 
kemampuan. Jika jawaban tidak ada 
di buku, aktifkan diri untuk bertanya 
kepada guru. (Abdillah, Kepala Unit 
Perpustakaan SMP Al Falah Deltasari 
Sidoarjo)

Belajarlah Lebih Cerdas
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Berdayakan 
Area Baca di Rumah

Artikel

Kegiatan membaca mendorong seseorang untuk 
mempelajari sesuatu secara lebih mendalam, sehingga 
memungkinkan memiliki ilmu pengetahuan, memperluas 
wawasannya tentang sesuatu serta meningkatkan 

kesadaran mental dan spiritualnya. 
Menanamkan kebiasaan membaca bisa dimulai dari mana 

saja, termasuk dari rumah. Di zaman modern seperti sekarang 
ini, disadari atau tidak, cukup susah kita temukan anak-
anak yang mempunyai hobi atau sekedar mencintai dunia 
membaca. Malah ada kecenderungan kegiatan membaca 
seolah-olah sudah menjadi barang langka yang sangat sulit 
untuk ditemui, terkikis oleh kemajuan teknologi yang maju 
dan canggih. 

Apalagi progresivitas teknologi informasi dengan budaya 
visual ternyata lebih menarik dari pada aktivitas membaca. 
Banyaknya jenis hiburan, permainan, dan tayangan televisi 
cukup mengalihkan perhatian anak-anak dari buku, majalah 
ataupun surat kabar.Tak heran jika Anak-anak zaman sekarang 
lebih banyak terhibur oleh dunia game online, digital dan 
permainan modern dari pada membaca. Padahal anak-anak 
merupakan salah satu agen of change yang akan menentukan 
maju mundurnya bangsa dan negara.  

Karena itu peran orang tua untuk menumbuhkan 
semangat membaca sejak dini perlu ditanamkan. Anak yang 
tidak suka membaca, sebenarnya dipengaruhi banyak factor. 
Diantaranya, suasana rumah yang tidak tersedia lahan atau 
area baca yang nyaman sehingga spirit membaca anak  sulit 
dibangkitkan. 

Untuk mendukung hal itu orangtua perlu menciptakan 
sudut baca di rumah agar kegiatan membaca jadi 
menyenangkan. Bila di rumah belum memiliki ruang khusus 
membaca, kita bisa memanfaatkan ruang-ruang yang ada 
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dengan sedikit kreativitas. Tentukan ruang mana yang 
akan dipakai sebagai sudut baca. Ruang keluarga, 
ruang tamu atau kamar tidur bisa dijadikan pilihan. Beri 
pelengkap pada meja dengan aksesori atau koleksi 
gambar yang lucu dan disukai anak-anak. Lalu, belilah 
koleksi bahan bacaan yang menarik. Siapkan juga 
aksesori kegiatan membaca seperti pembatas buku 
misalnya. 

Dan yang paling utama adalah pertimbangkanlah 
luas ruangan, sebaiknya tidak terlalu sempit karena akan 
mengurangi kenyamanan. Dengan demikian, tidak ada 
ruangan kosong yang mubadzir dan tak termanfaatkan.  
Membaca buku sambil duduk selonjor. Ditambah 
tiupan angin sepoi-sepoi. Siapa tak suka? Anda juga 
bisa mendapatkan suasana seperti ini . Buat area baca 
di beranda belakang. Biasanya dimanfaatkan untuk apa 
sih beranda rumah? Kalau tidak untuk tempat duduk-
duduk, ya untuk tempat pot-pot tanaman. Padahal 
beranda belakang rumah, bisa dimanfaatkan untuk area 
baca. Cukup gelar karpet, kemudian tempatkan sebuah 
rak buku mungil di sana. Mau baca buku sambil rebahan 
atau sekedar duduk santai meluruskan kaki sambil 
ngobrol , semua bisa dilakukan di situ.

Setelah itu, tugas selanjutnya adalah orangtua 
seyogyanya memberi keteladanan kepada si anak. Jika 
di rumah orang tua tidak biasa memegang bacaan 
buku, majalah atau koran, anak akan cenderung 
mengikuti. Demikian pula sebaliknya. Orang tua yang 
selalu aktiv dengan bacaan yang dibacanya, secara 
tidak langsung akan mempengaruhi mood anak untuk 
mengikuti aktivitas orang tuanya. Selamat mencoba. 
(Abdillah)



Artikel

Pembantu pun 
Turut Mendidik
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Keberhasilan suatu program 
pendidikan kepada anak, 
dipengaruhi oleh tiga hal 
penting yang integral.  Yaitu 

orang tua, sekolah dan lingkungan.  
Jika ketiganya berjalan seiring 
dan saling bekerjasama dengan 
baik, insya-Allah pendidikan akan 
berhasil sesuai dengan tujuan yang 
diharapkan.

Sebagai orang tua, saya 
berusaha memahami betul ketiga 
elemen pendidikan tersebut.  Di 
sekolah dan rumah saya usahakan 
proses pendidikan anak-anak 
berjalan sebaik-baiknya.  Dengan 
lingkungan yang cenderung 
baik di perumahan tempat saya 
tinggal, memudahkan saya 
membina mereka selayaknya teori 
pendidikan.

Sekolah tempat anak 
saya belajar pun sekolah yang 
punya basis keagamaan.  Dalam 
pandangan saya, masa kecil adalah 
masa emas yang wajib diisi pondasi 
keagamaan, karakter kuat serta 
disiplin yang baik.  Harapan ke 
depan adalah, anak-anak masih 
teguh memegang karakter dan 

keimanan yang kuat.
Seperti ulasan di atas, ketiga 

elemen sudah saya upayakan dikelola 
dengan baik.  Tetapi ada satu hal yang 
selama ini sering terlupakan, yaitu 
lingkungan rumah yang kadang di luar 
dugaan justru menggerogoti sistem 
pendidikan yang sudah saya bangun.

Contoh kejadian pelanggaran 
sistem itu adalah, ketika anak 
perempuan pertama saya yang 
tergolong pemberani, ketakutan 
masuk kamar mandi.  Padahal kondisi 
kamar mandi terang benderang.  Usut 
punya usut, ternyata pembantu saya 
selalu menakutinya dengan “hantu” 
dan “pocong” jika anak saya rewel.  
Padahal saya selalu menekankan, 
bahwa manusia yang beriman lebih 
tinggi derajatnya dibanding jin atau 
hantu.  

Kejadian kedua menimpa anak 
perempuan kedua saya.  Meski masih 
berumur empat tahun, setiap keluar 
rumah cenderung suka mengenakan 
celana pendek dan mulai suka 
berbohong.  Ini menyulitkan saya 
yang selalu berupaya menanamkan 
kejujuran dan kesopanan (adab) keluar 
rumah.  Kami baru tahu penyebab 

dari kejadian-kejadian tadi setelah 
mendapat laporan dari para tetangga.  
Ternyata tanpa sepengetahuan saya, 
pembantu saya seringkali keluar 
rumah dengan mengenakan celana 
pendek.

Dua kejadian di atas sudah 
cukup bagi saya untuk segera 
bertindak.  Pertama, saya harus 
segera menyelaraskan kembali alur 
pendidikan yang sudah kami buat, dan 
kedua menanamkan pendidikan moral 
secara lebih efektif kepada pembantu 
saya.

Selama ini, kami sering menghadiri 
Parenting Skill  yang diadakan oleh 
pihak sekolah tempat anak saya 
bersekolah.  Dan, memang, pelatihan 
itu memberikan pengetahuan baru 
kepada kami berdua bagaimana 
mendidik anak dengan efektif dan 
efi sien.  Dan yang pasti, hasil parenting 
itu selalu saya tularkan ke teman-
teman saya lewat tulisan yang saya 
panjang di blog pribadi saya.

Sayangnya, upaya dari berbagai 
sekolah dan institusi pendidikan 
untuk menyinergikan pendidikan 
di rumah dan di sekolah dengan 
mengadakan Parenting Skill  hanya 
memberikan pemahaman yang baik 
kepada para orang tua saja.  Tetapi, 
masih melupakan satu hal yang selama 
ini belum tersentuh dengan layak.  
Yaitu Baby sitter/Servant Educational & 
Skill (Pendidikan & Ketrampilan bagi 
Pembantu Rumah Rangga).  

Sepertinya para pemangku 
jabatan di sekolah-sekolah perlu 
mengupayakan lagi, bahwa pembantu 
pun harus disinergikan dengan 
orang tua dan guru lewat pelatihan 
secara khusus karena kebanyakan 
dari mereka masih menganut sistem 
pendidikan tradisional yang mereka 
dapatkan dari orang tua atau kakek 
neneknya.  Anda punya pengalaman 
lain? (Indra Kristika)



Artikel

D
alam menghadapi tahun 
pelajaran baru banyak yang harus 
dipersiapkan. Kesiapan fi nansial 
untuk mencukupi kebutuhan 

perlengkapan sekolah, kesiapan psikologi 
anak untuk menghadapi tantangan baru di 
kelas baru dan kesiapan program pendidikan 
yang mampu mengantarkan anak-anak 
untuk menjadi generasi saleh-salehah. Semua 
kesiapan tersebut saling berkaitan. 

Pada kesempatan ini yang paling 
penting adalah menyamakan persepsi 
bersama tentang  kesiapan program 
pendidikan yang akan dilaksanakan oleh 
anak-anak, orang tua/wali murid, dan 
seluruh ustadz-ustadzah. Untuk itu, kita 
akan mencoba memahami bersama dengan 
pendekatan Qurani (surat Al Fatihah) dan 
sunnah nabi.

Surat Al Fatihah sebagaimana yang 
sudah kita pahami adalah sebagai Ummul 
Quran atau induknya Al Quran yang isinya 
adalah meliputi seluruh isi Al Quran. Artinya 
dengan memahami surat Al Fatihah kita akan 
mendapatkan gambaran global tentang 
seluruh konsep kehidupan termasuk di 
dalamnya konsep strategi penyiapan generasi 
masa depan yang saleh-salehah.

 Kalimat basmallah dalam surat Al 
Fatihah menunjukkan bahwa segala hal 
haruslah disandarkan atas nama Allah 
Swt. Dan, tidaklah pantas kita melakukan 
sesuatu dengan atas nama pribadi karena 
itu mengantarkan pelakunya pada sifat 
ananiyah  (rasa keakuan). Di sisi lain apabila 
kita melakukan sesuatu bukan dengan atas 
nama-Nya, amal kita otomatis tidak ada 
nilainya dan sia-sia belaka (Al hadist). Dalam 
perencanaan program pendidikan juga 
demikian, harus diawali dengan niat yang 
lurus untuk mendapatkan ridla Allah dan 

bukan untuk kepentingan dan keuntungan 
pribadi. Orang tua berniat untuk menjalankan 
amanah “anak” dari Allah dengan bekerja 
sama dengan sekolah. Pihak sekolah 
berkomitmen kuat membuat perencanaan 
untuk kepentingan masa depan Islam bukan 
untuk kepentingan sesaat.

Ayat ke dua sampai ayat ke empat 
yang bunyinya “alhamdulillahi robbil ‘alamin, 
arrahmanir rohiim, maaliki yaumiddiin” adalah 
fondasi tauhid. Mari kita bahas dengan 
pendekatan ilmu lughoh. Kata alhamdu arti 
asalnya adalah pujian dan karena diawali 
dengan alif lam lahu ma’na  istighroq 
sehingga kata tersebut memiliki makna 
segala macam pujian. Kemudian dilanjutkan 
dengan kata lillahi yang artinya milik Allah. 
Dan apabila dikumpulkan makna alhamdu 
lillah adalah segala macam pujian itu hanya 
milik Allah saja. Dari makna di atas muncul 
pertanyaan, “Apakah boleh kita memuji selain 
Allah, seperti memuji manusia?” Menjawab 
pertanyaan tersebut kita kembalikan kepada 
hadis nabi “Dari Abu Bakar radliallahu anhu 
dia berkata: Ada seseorang yang memuji 
temannya di sisi Nabi shallallahu alaihi 
wasallam maka beliau bersabda:“Celaka 
kamu, kamu telah memenggal leher temanmu, 
kamu telah memenggal leher temanmu 
-berulang-ulang-. Kalaupun salah seorang di 
antara kalian harus memuji temannya maka 
hendaknya dia mengatakan: Aku mengira dia 
seperti itu dan Allahlah yang menghisabnya, 
aku tidak memuji siapa pun di hadapan Allah.” 
(HR. Muslim). 

Larangan memuji tersebut karena ada 
illat atau sebab, “Apabila dengan pujian 
tersebut maka orang yang dipuji menjadi 
muncul keakuan “ananiyah”. Kesimpulannya, 
memuji apalagi melebih-lebihkan seseorang 
tidaklah boleh, yang dibolehkan adalah 

mengucap terima kasih sebagaimana hadist 
nabi, Barang siapa tidak berterima kasih 
kepada manusia, dia tidak berterima kasih 
kepada Allah (HR. Ahmad, dishahihkan oleh 
Al-Albani). Kalau kita kembalikan kepada 
konsep pendidikan maka kita dilarang keras 
memuji dan melebih-lebihkan konsep dari 
barat. Kita harus mengembalikan semuanya 
kepada konsep Allah yang ada dalam Al 
Quran dan Al Hadis.

Kata setelah lillah adalah kata rabbil 
‘aalamiin, arrahmaani, arrahiimi, maaliki 
yaumiddiin. semua kata sesudah kata 
lillah tersebut adalah na’at atau sifat dari 
Allah. Dan, dari susunan kalimat tersebut 
dapat kita pahami bahwa segala puji itu 
hanya milik Allah, Allah Yang Mencipta, 
menjaga dan memelihara seluruh alam 
(rabbil ‘aalamiin), Allah Yang Maha Pengasih 
(arrahmaan), Allah Yang Maha Penyayang 
(arrahiim), Allah Yang Memiliki hari 
pembalasan (maaliki yaumiddiin). Ayat dua 
sampai ayat empat ini adalah fondasi tauhid. 
Ayat tersebut menggambarkan tentang 
keharusan kita mengenal Allah dengan 
lebih dekat  karena kemampuan kita dalam 
memuji Allah nantinya tergantung dan 
berbanding lurus dengan kemampuan kita 
dalam mengenal siapa Allah itu? Menyikapi 
ayat dua sampai ayat empat ini maka 
dalam perencanaan program pendidikan 
hal pertama yang harus dilakukan adalah 
membuat program pengenalan dan 
penguatan-penguatan akidah. Konsep 
penanaman akidah ini sesuai dengan sirah 
nabi. Nabi pada masa awal pembentukan 
kader Islam di kota Makkah diawali dengan 
penanaman akidah sebelum memberikan 
pengajaran ubudiyah, muammalah dan lain-
lain. (Bersambung, Juwito Ashari, M.A., Guru 
SD Al Falah surabaya).

Konsep Penyiapan 
Generasi Masa Depan
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Marwa Intan Mu� da 

Kelas VC, Juara III Lomba Syahril Quran se-Surabaya 

Dalam mengikuti lomba saya selalu berusaha dengan 
giat. Berlatih semampu saya, juga beribadah dan 
berusaha dengan penuh semangat. Apalagi lomba kali 
ini adalah lomba yang berkaitan dengan membaca 

Al Quran dan terjemahnya. Harapan saya, orang-orang Islam 
menjadi lebih cinta dan senang untuk membaca Al Quran.

Pada saat lomba berlangsung, saya membuat kesalahan 
yang tidak saya sengaja. Yakni salah membaca arti. Namun 
hal tersebut saya jadikan sebagai pengalaman untuk lomba 
berikutnya. Semoga tidak terjadi lagi dan bisa lebih baik.

Aulia Widad Ashianty 

Kelas VB, Juara III Lomba Syahril Quran  se-Surabaya 

Salah satu hal yang saya sukai saat mengikuti lomba adalah 
bertemu banyak orang. Di sana saya mendapatkan banyak 
teman baru. Meski suasana begitu ramai, hal itu tak 
menyurutkan niat saya untuk memberikan yang terbaik. 

Tentunya bagi orang tua, guru dan teman-teman. Sebelum lomba 
saya dan tim telah berlatih secara rutin. Juga tak terlewatkan saya  
berdoa dan pasrah pada Allah Swt.Meski hanya juara III, yang lebih 
penting bagi saya adalah pengalamannya.

M. Ra� y Atthariq 

Kelas VC, Juara III Lomba Syahril Quran se-Surabaya 
dan Siswa Teladan I se-Wonokromo

Satu hal yang saya terapkan pada diri sendiri saat mengikuti 
lomba adalah jangan meremehkan yang lain. Saya selalu 
melihat saingan saya bagus mutunya. Dengan begitu, saya 
senantiasa waspada. 

Untuk lomba Syarhil Quran, saya banyak berlatih dan 
menghafal tema lomba. Meski sempat salah ucap dan sedikit 
lupa, tapi syukurlah kemudian saya bisa mengingat kembali. 
Grogi mungkin. Syukurlah, kami tetap bisa meraih juara. Semoga 
di lomba-lomba berikutnya kami bisa lebih mempersiapkan diri. 
Dan menyabet juara yang lebih membanggakan. Selamat buat 
para juara. (Izz) 

Sang Juara
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Di antara  sederet prestasi yang ditorehkan oleh siswa SD 
Al Falah dalam kurun waktu terakhir ini, berikut ini adalah 3 
siswa yang ikut menyumbangkannya. 



Prestasi membanggakan kembali di torehkan oleh kepala KB-TK Al Falah. 
Bertepatan dengan hari jadi Surabaya ke- 720 yang jatuh pada hari Jumat, 
31 Juni 2013, dengan kategori pengelola Kelompok Bermain berperstasi 
tingkat kota Surabaya. 

Bersama 20 penerima penghargaan kategori yang lainnya, Siti fauziah, 
S.Pd, kepala KB-TK Al Falah di undang ke balai kota untuk mengikuti upacara 
hari jadi Surabaya sekaligus piagam penghargaan oleh Walikota Surabaya, Ir. Tri 
Rismaharini, M.T. 

Untuk kategori pendidikan usia dini, selain penghargaan diberikan kepada 
KB-TK Al Falah, juga diberikan penghargaan kepada Emy Siswoyo, dari Pos PAUD 
Terpadu kecamatan Sukolilo, selain dari sektor pendidikan, penghargaan juga 
di berikan pada bidang-bidang yang lain seperti penghargaan untuk kategori 
peraih UN tertinggi se kota Surabaya, penghargaan untuk kategori kantin bersih 
dan sebagainya. 

Upacara penyerahan penghargaan yang dilaksanakan disaat upacara hari 
jadi kota Surabaya ke-720 itu sendiri berlangsung meriah. Ditampilkannya atraksi 
drumb band oleh para Taruna Akademi Angkatan Laut (AAL) mengundang decak 
kagum para undangan. Dengan membawakan 3 buah lagu, para taruna AAL itu 
menampilkan atraksi yang menggabungkan antara kedisiplinan dan seni. 

Formasi yang ditampilkan juga tidak biasa. Berbagai formasi yang 
melambangkan simbol- simbol semangat dan keberanian ditampilakan dengan 
kompak dan apik. Sebagai puncaknya ditampilkan adalah formasi piramida, yang 

merupakan formasi 4 orang taruna yang membentuk piramida sambil 
tetap memainkan alat musik yang mereka bawa.

Tak kalah menariknya adalah atraksi tari Remo yang 
dibawakan oleh 720 siswa TK- SD se-Kota Surabaya yang 

dengan apik membawakan tarian khas kota Surabaya itu 
dengan rancak dan kompak. Tarian tersebut tak pelak 
membuat kagum para undangan dari negara sahabat 
yang tampak menikmati tarian yang oleh bocah-bocah 
cilik itu. 

Seluruh rangkaian upacara diakhiri dengan 
menerbangkan 720 burung merpati sebagai simbol 
usia kota Surabaya yang memasuki usia ke-720 tahun 
. Dengan diiringi harapan agar kota Surabaya menjadi 
kota yang semakin maju dari berbagai aspek namun 
tetap nyaman dihuni oleh penduduknya.

“Kami memilih Siti Fauziah, S.Pd dari KB-TK Al 
Falah sebagai pengelola PAUD berprestasi sebagai 
penghargaan atas berbagai prestasi yang telah 
diperoleh sehingga dapat membawa nama kota 
Surabaya sampai ke tingkat nasional,” kata Drs. 
Dakah Wahyudi, M.Pd. Kepala Bidang Pendidikan 
Luar Sekolah (PLS) Dinas Pendidikan Kota Surabaya. 
“Semoga makin banyak lagi prestasi lain yang 
dicapai untuk terus mengembangkan pendidikan 
anak usia dini,” pungkasnya. (Fz)

Penghargaan Walikota 
di HUT Surabaya

Sang Juara 
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Anak- anak adalah amanah 
yang telah dititipkan oleh 
Allah Swt. kepada kami. 
Kami berusaha sebaik 

mungkin untuk menjaganya.  Tidak 
mudah memang, tapi hal tersebut 
tidak mengurangi  semangat kami. 
Salah satu usaha kami adalah memilih 
pendidikan yang tepat bagi anak-anak. 
Dengan mempertimbangkan berbagai 
hal, pilihan kami jatuh pada Al Falah. 
Kami yakin sekolah Al Falah mampu 
mengajarkan kepada anak-anak untuk 
menjadi anak yang baik. Yakni mereka 
memiliki fondasi keimanan yang kuat 
berazaskan nilai-nilai Islam. 

Kami sangat menyadari 
sepenuhnya bahwa hasil pendidikan 
bukanlah sesuatu yang instan. 
Sebagai orang tua, kami pun 
memiliki tanggung jawab yang 
tak kalah beratnya. Oleh karena 
itu, kami berusaha membantu 
agar terjalin kesinambungan 
antara rumah dan sekolah. 
Kami selalu meminta anak-anak 
untuk mempelajari kembali 
apa saja yang telah diajarkan 
di sekolah. Selain itu juga 
menambah pelajaran 
sejenis dengan 
cara privat. Tak 

ketinggalan pula, kami juga selalu 
mendampingi ananda saat belajar di 
rumah maupun  di luar rumah.

 Ada berbagai cara untuk 
membiasakan kedisiplinan dan 
kemandirian kepada ananda. Di 
antaranya adalah dengan melatih 
anak-anak agar tepat waktu pada 
hal-hal yang wajib dikerjakan. Misalnya 
mandi, salat, dan belajar. Selain itu 
kami juga mengajarkan anak-anak 
untuk menghormati yang lebih tua. Hal 
terakhir ini bisa dilakukan saat anak-
anak berada di tempat umum maupun 
di keluarga.

Dukungan keluarga untuk 
mengembangkan kreativitas, 

minat, dan bakat ananda 
merupakan modal 

dasar bagi masa 
depannya. Hal ini bisa 
dilakukan dengan cara 
memfasilitasi keinginan 
ananda, serta dengan 
mengamati tumbuh 
kembangnya. 
Selama ini 
kami selalu 

Pembekalan Akhlak 
mendukung keinginan anak selama 
keinginan tersebut positif. Selain itu, 
kami juga memberi kebebasan serta 
mengawasinya ketika anak-anak 
mencoba hal baru.  Membiarkan anak 
mengembangkan sendiri ide dan 
pikirannya serta tidak memaksakan 
ide kita. Kami juga selalu berusaha 
untuk meningkatkan minat belajar 
anak dan menekuni bidang yang 
menjadi kelebihannya.

Untuk menyegarkan badan 
baik secara jasmani maupun rohani, 
kami biasanya menghabiskan 
waktu senggang di rumah. Namun 
tak jarang pula kami bepergian di 
tempat yang sejuk. Ke kota Malang, 
misalnya. Selain refreshing, hal 
tersebut dapat membuat kami 
menjadi insan yang bersyukur. Dalam 
lubuk hati, kami berdoa, semoga 
kami selalu mendapatkan hidayah 
dari Allah Swt. dan  memiliki anak-
anak yang saleh-salehah. Mereka 
akan tumbuh sebagai anak-anak 
yang sehat jasmani dan rohani, serta 

diberikan rezeki yang barakah 
dunia akhirat. Semoga 

hiasan budi pekerti 
senantiasa melekat di 
tubuh mereka. Dan, 
bukan harta kekayaan 
yang satu-satunya mesti  
diandalkan. Amin.

Nama Ayah :  Hermanto Adi Saputro, S.T.
Pekerjaan :  Wiraswasta
Nama Ibu :  Siti Muyasaroh, S.Pd.
Pekerjaan :  Ibu Rumah Tangga
Nama Ananda :  Salwa Aurelia Azniningtyas (Kls. I SD)
  Elvina Zasqya Fatin (Kls B-2 TK Al Falah) 
  Wildan Risqi Nugraha (KB)
Alamat  :  Ngagel Rejo VI Lebar No. 10 SurabayaBI
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