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Membuka 
Lembaran Baru 
Pendidikan

T
ahun pelajaran 2013/2014 telah kita lalui. Ada suka, ada duka. Ada prestasi, keberhasilan, 
ada pula kegagalan. Namun, bagi hamba yang beriman dan bersabar, semua hal layak 
dijadikan pelajaran, ujian, sekaligus nikmat yang layak kita syukuri.  

Selanjutnya kita tatap tahun pelajaran 2014/2015  dengan semangat dan rasa 
optimis serta berharap ridlo Allah SWT. Kita jadikan spirit, tahun depan lebih baik daripada 
tahun ini. Kegagalan tidak kita ratapi, tidak kita jadikan bahan untuk menyalahkan, akan 
berguna bila kita jadikan bahan pelajaran agar tidak ada kegagalan sama yang berulang, 
bahkan dengan upaya yang terbaik dan kesabaran bisa menetas menjadi keberhasilan. 

Bagi anak-anak yang berprestasi optimal, bersyukurlah, tingkatkanlah. Bagi anak-
anak yang prestasinya kurang bagus, tetaplah optimis dan tidak berhenti untuk berusaha. 
Bagi yang nilai ujian nasionalnya kurang optimal pada tahun ini jangan berputus asa. 
Kekurangoptimalan nilai UN bukanlah akhir dari segalanya. Lebih baik belajar dari 
kegagalan itu untuk tambahan modal mencapai prestasi-prestasi di jenjang sekolah 
selanjutnya. 

Bagi para orang tua, penting untuk tidak membanding-bandingkan anaknya dengan 
anak yang lain dalam hal capaian nilai ujian. Rugilah kita bila memberi stigma buruk 
kepada anak-anak kita. Stigma buruk orang tua bagi anak-anaknya juga bisa menjadi 
doa buruk buat anak-anaknya. Tetap bersyukurlah, sebab banyak kelebihan anak-anak 
yang dianugerahkan Allah SWT kepada anak-anak. Hanya saja, potensi besar pada anak 
mungkin belum semuanya tergali atau berkembang. 

Bagi Lembaga Pendidikan Al Falah (LPF) Surabaya, sudah menjadi amanah bahwa 
pada tahun ajaran mendatang akan terus berusaha, bekerja keras dan cerdas, serta 
berinovasi agar dapat memberikan layanan terbaik dalam membantu para orang 
tua siswa dalam mendidik putra-putrinya. Tentu dalam banyak hal, baik yang berkait 
dengan dakwah, pengembangan dan aplikasi kurikulum nasional yang Islami, kesiswaan, 
administrasi, sarana dan prasarana, dan sebagainya. 

Bisa juga dilakukan rotasi efektif kepemimpinan sekolah sebagai bagian dari upaya 
optimalisasi, percepatan, regenerasi, dan pengaderan. Bagi guru atau karyawan yang 
mendapat amanah tambahan tugas baru, mudah-mudahan Allah SWT senantiasa 
memberikan kesabaran. Mudah-mudahan dapat mengemban amanah dengan sebaik-
baiknya, semoga membuat karya besar, mencapai prestasi yang optimal dalam dakwah 
dan pendidikan. 

Bagi para orang tua siswa, mari terus bersama-sama dan bersinergi dalam 
mengupayakan pendidikan terbaik putra-putri kita. Kita optimalkan pemanfaatan 
waktu dan kesempatan untuk mengupayakan pendidikan yang terbaik yang senantiasa 
membekalkan ilmu yang manfaat dan berbarakah bagi anak-anak kita yang kelak juga 
bermanfaat bagi orang tuanya, masyarakat, bangsa, dan negara. Kita tutup lembaran lama, 
kita catat  kekurangan-kekurangan  sebagai bahan pelajaran. Kita buka lembaran baru 
tahun pelajaran 2014/2015, semoga Allah SWT meridloi kita. Amin. (Redaksi)

Salam

Susunan Redaksi

Menanamkan
Etos Juang
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Kebijakan siswa SD harus naik 
kelas ternyata juga disambung 
dengan kebijakan masuk SMP 

dan SMA Negeri  tanpa tes 
(Jawa Pos, 14 Februari 2014). 

Meski dimaksudkan untuk 
menyukseskan program wajib 

belajar, kebijakan tersebut layak 
dikhawatirkan. Sebab, dampaknya 

berpotensi mengempiskan 
kemandirian, etos juang, dan 

keterbiasaan peserta didik 
dalam menghadapi masalah 

atau tantangan. Tidakkah cukup 
indikasi bahwa permasalahan 

besar anak atau remaja kita 
sekarang justru terletak pada 

kurangnya masalah yang 
dihadapkan pada mereka?  

Generasi Manja
Dalam sebuah keluarga sekarang ada kecenderungan semakin 

minimnya tantangan yang diberikan kepada anak-anak atau remaja. 
Pemenuhan kebutuhan sederhana yang seharusnya dapat dilakukan 
sendiri oleh anak, mulai dari mengambil sarapan, perlengkapan belajar, 
hingga hal-hal kecil seperti kaus kaki saja masih harus dilakukan oleh 
orang tua atau pembantunya. Padahal, pada kebiasan mereka, penting 
untuk ditanamkuatkan tabiat bahwa untuk menyandang predikat yang 
lebih tinggi atau mulia diperlukan kerja keras, perjuangan, bahkan 
pengorbanan. 

Di sekolah, pendidikan kemandirian dan ketangguhan dalam 
menghadapi tantangan bagi peserta didik janganlah mudah dicap 
sebagai penzaliman. Pendidikan kemandirian yang benar bukanlah 
kekerasan yang justru menyakiti, bahkan menyebabkan tewasnya peserta 
didik seperti yang belakangan banyak diberitakan. 

Adalah hal biasa bila tidak semua peserta didik mampu belajar cepat. 
Ada anak yang perlu lebih banyak bimbingan, ada yang mandiri, ada 
pula yang ogah-ogahan, bahkan berkebutuhan khusus. Justru kondisi 
yang beragam itu memberi pesan tak langsung bahwa ada perbedaan-
perbedaan. Namun, tetap kurang tepat jika sebuah kebijakan malah 
memuliakan siswa yang kurang atau mengesampingkan yang lebih. 

Selemah apa pun kondisi anak atau remaja, potensi besar mereka 
akan tetap berkembang. Kalau pun lemah di satu sisi, selayaknya tetap 
punya kemandirian dan tangguh dalam menghadapi tantangan. Karena 
itu, jika siswa SD bena-benar harus naik kelas, ujian nasional ditiadakan, 

Fokus
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B
erbagai kritik terhadap kondisi pendidikan 
nasional terkesan memvonis bahwa pendidikan 
sebagai bagian dari permasalahan. Padahal, 
pendidikan layak menjadi sektor vital yang 

mampu menjadi pemecah masalah atau problem solver 
jangka panjang atas berbagai persoalan bangsa, bahkan 
umat seluruh dunia. Pendidikan yang benar menjadi 
investasi mendasar jangka panjang pemuliaan umat 
manusia. 

Dengan urgensinya yang besar, pendidikan 
menjadi rekayasa sosial yang mutlak harus 
diselenggarakan sebenar-benarnya. Realita 
menunjukkan bahwa kemuliaan dan derajat bangsa 
tidak cukup ditentukan oleh berlimpah ruahnya sumber 
daya alam yang tersedia. Justru sumber daya manusia 
yang tangguhlah yang akan berkontribusi besar. Belajar 
dari pengalaman Jepang, penyelengaraan pendidikan 
yang sebenar-benarnya, Jepang yang terpuruk akibat 
perang dunia II, dalam jangka waktu yang relatif tidak 
lama mampu bangkit dan berlari menyamai negara 
adidaya. 

Peran Besar
Pendidikan Kita

Ruang  Manajemen

Sementara dalam kondisi riil sekarang pendidikan 
kita pada umumnya masih sebatas memintarkan dan 
belum ditopang oleh pilar-pilar sinergi yang tangguh 
dan teruji keandalannya. Pendidikan kita relatif belum 
berhasil mencerdaskan kehidupan serta membentuk 
kearifan. Meski secara formal telah terpaket pendidikan 
karakter dalam sebuah kebijakan misalnya, dalam taraf 
implementasi riil belum sepenuhnya menjadi sebuah 
esensi yang dipentingkan. 

Masih diperlukan kerja keras dan cerdas, waktu 
yang cukup, serta intensitas yang lebih untuk 
membangun karakter mulia yang mendarah daging 
dalam setiap generasi muda. Dalam hal itu bertambah 
besar tantangannya manakala pendidikan menjadi 
sekadar proses menransfer pengetahuan atau 
memberikan kepada peserta didik tumpukan berat 
pengetahuan dalam paket hafalan-hafalan. 

Menengok sedikit ke belakang, ada jejak UN 
yang menunjukkan kekurangramahan. Tingkat 
ketegangannya terasa hampir tidak kalah dengan 
persiapan perang. Naskah soal, mulai dari penyusunan, 
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masuk SMP atau SMA tidak boleh dites, 
tidakkah dikhawatirkan anak-anak 
dan remaja akan kekeringan motivasi, 
kemandirian, ketangguhan, bahkan 
fobia terhadap tantangan? 

Memangkas Hedonisme
Kebijakan itu tentu tidak 

menoleransi sedikit pun perambahan 
hedonisme ke dalam proses 
pendidikan. Karena itu, kebijakan 
yang berintikan otomasi kemudahan 
siswa dalam meraih posisi yang lebih 
tinggi itu selayaknya ditimbang ulang. 
Diperlukan antisipasi dan jaga agar 
pendidikan tidak kekeringan ruh dasar 
sebagai wahana penyiapan generasi 
agar mampu menghadapi tantangan 
zamannya. 

Dai sisi lain proses pendidikan  
masih rawan terjarah dan robek oleh 
beragam sajian tontonan. Durasi 
panjang program televisi yang hadir 
langsung dalam rumah tangga  
didominasi oleh acara hedonis, mulai 
dari komedi, joget, kontes, belanja, 
dan  semacamnya. Tidak mustahil, 
berbagai sajian tontonan itu lebih 
termakan oleh anak-anak dan remaja 
daripada pelajaran. Sendi-sendi 
praktik pendidikan bisa dikuasai oleh 
tontonan. Yang lebih fatal bila kemasan 
hedonis tontonan ditambah keringnya 
motivasi serta minimnya etos juang 
dalam menghadapi tantangan itu 
mengkristal dalam bawah sadar 
anak dan remaja menjadi nilai atau 

motto nggak mau mikir berat-berat, 
yang penting asyik, enjoy saja, dan 
semacamnya. 

Dalam hal itu, tidak bijak bila 
sekadar menyalahkan sepihak  anak 
dan remaja kita. Pasalnya, anak-anak 
tak akan pernah keliru dalam meniru 
lingkungannya. Proses pendidikan 
bukan hanya oleh orang tua dan 
sekolahnya. Justru tidak sedikit 
proses pendidikan anak dan remaja 
yang dijarah oleh lingkungan buruk, 
program televisi, internet, dan 
sebagainya. Toh di sana mereka dapat 
dengan  mudahnya bersenang-senang 
dengan beragam hobi dan idola, 
termasuk menonton tingkah polah 
para elite yang makin tak karuan.  

Mengawal Kebijakan
Terhadap kebijakan pendidikan 

yang baik, masyarakat selayaknya 
memberi dukungan. Lebih-lebih 
terhadap pemerintah yang seringkali 
diberondong oleh banyak kritikus  
pendidikan yang secara bebas 
menyuarakan segudang tuntutan 
dan segunung celaan meski tak tidak 
semuanya memahami permasalahan. 

Tidak selalu tepat sekadar 
mengimpikan anak untuk menjadi 
generasi penerus. Siapa yang 
diteruskan bila generasi pendahulunya 
tidak layak untuk diteruskan? Ada 
pula elite pendahulunya yang 
ditahan KPK. Lebih dari harapan pada 
umumnya, anak-anak dan remaja 

selayaknya kelak menjadi generasi 
pengubah ke arah yang lebih baik. 
Itulah yang menjadikan pentingnya 
mereka untuk dibiasakan mandiri,  
memiliki etos juang yang tinggi 
dalam menghadapi tantangan, dan 
menyelesaikan permasalahan. Asal 
benar-benar dipersiapkan melalui 
sistem pendidikan, mereka dapat 
menjadi generasi dengan keunikan 
dan keistimewaan masing-masing 
yang mampu memberi manfaat bagi 
diri sendiri serta orang lain. 

Anak dan Remaja Tumpuan 
Harapan

Pada anak dan remaja sekaranglah 
harapan besar bangsa ke depan 
diletakkan. Penting bagi para petinggi 
untuk mengupayakan akurasi 
kebijakan pendidikan agar anak 
dan remaja kelak menjadi generasi 
tangguh yang berani menghadapi 
tantangan dan mampu menyelesaikan 
berbagai permasalahan.  

Sebaliknya, tidak narsis dan 
bermimpi-mimpi ala caleg kagetan. 
Tidak pula seperti para petinggi korup 
yang senantiasa berpanen raya tanpa 
harus bertanam. Mudah-mudahan 
Sekolah Al Falah senantiasa istiqamah 
dalam menanamkan etos juang bagi 
para peserta didiknya. (Jidi)

Tulisan ini juga dimuat Majalah 
Media Pendidikan Provinsi Jawa Timur, 
Edisi April 2014 

Fokus
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K
elompok Persiapan (KP), 
sebagai jenjang pendidikan 
pra-Kelompok Bermain (KB) 
untuk anak dengan usia 2 

tahun memiliki cara yang menarik untuk 
menanamkan sikap mandiri dan berani 
beradaptasi sejak dini. Salah satunya 
adalah dengan kegiatan bermain 
bersama. 

Kegiatan ini bertujuan menanamkan 
sikap mandiri dan berani sedini mungkin 
pada anak. Bila dilakukan  dengan cara 
yang menyenangkan sikap ini akan 
dapat tumbuh dengan baik. Karena, usia 
anak adalah usia bermain. Kkarena itu, 
pengenalannya harus dengan cara yang 
menyenangkan. 

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

Sepanjang perjalanan bocah-bocah 
cilik itu riang bernyanyi tanpa henti. 
Sahut menyahut mereka menyanyikan 
lagu kesukaan mereka. Olivia Sabilillah 
Safi ra misalnya, tak henti-henti 

Serunya Bermain
di Taman Flora

menyanyikan lagu Balonku ada lima. 
Semenentara Aira Wirabuana Faizy  tak 
mau kalah dari Olivia dengan penuh 
semangat menyanyikan lagu Pelangi-
pelangi. 

Sesampai di taman Flora, bocah-
bocah itu tampak tak sabar ingin segera 
berjalan-jalan. Banyak yang ingin mereka 
kunjungi, tapi yang paling menarik 
adalah memberi makan rusa dan ikan 
yang ada disana. Mereka beebut untuk 
mengambil rumput dan pakan ikan. 

“Aku tadi berani ngasih makan ikan 
dua kali,” kata  Alicia dengan bangga. 
Tak hanya Alicia yang berani memberi 
makan hewan yang ada di Taman Flora, 
hampir semua siswa kelompok persiapan 
tidak ada yang takut untuk memberi 
makanan atau mengelus binatang yang 
ada, sehingga ustadzah Aslihatul Hayati, 
S.Ag. harus mengingatkan anak-anak 
untuk tidak berebut dan mau bersabar 
satu persatu bergiliran dalam memberi 
makan.

“Gantian ya, Nak. Kalau berebut, 
binatangnya bisa bingung mau makan 
yang mana ….,” kata Ustadzah Aslihah 
memberi pengarahan pada mereka yang 
tampak ingin sekali memberi makan rusa. 

“Ustadzah, aku ngasih makan rusa 
pake rumput,“ kata Vino Firmansyah 
Julianto sambil memperlihatkan rumput 
yang diberikan rusa dibalik pagar.  

Puas memberi makan binatang, 
mereka berpindah menuju arena 
bermain. Berbagai permainan mereka 
coba, mulai dari terowongan, ayunan, 
papan seluncur, papan jungkitan, dan 
tangga majemuk. 

“Aku tadi berani ayunan yang 
tinggi,” cerita Qutby Razin Abqory 
dengan bangga. Setelah puas bermain, 
anak-anak berkumpul di gazebo untuk 
menikmati bekal yang telah disiapkan 
oleh gurunya. 

“ Alhamdulillah, dalam kegiatan ini 
semua anak bisa mengikutinya dengan 
mandiri dan gembira. Tujuan kami adalah 
menanmkan pada anak-anak bahwa 
mereka aman beraktivitas bersama 
teman dan guru, sehingga mereka tidak 
cemas saat berpisah dengan orang 
tua saat berkativitas di luar sekolah. Ini 
penting untuk menanamkan rasa percaya 
diri pada mereka.” Jelas Ustadzah Kamini, 
Kepala KB-TK Al Falah, berkait dengan 
manfaat kegiatan fi eld trip  bagi proses 
kemandirian anak usia batita. (Fz) 

Kiprah KB-TK
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pencetakan, pendistribusian, masih harus 
dikawal ketat oleh aparat keamanan. 
Bahkan, untuk menjaga naskah UN juga 
dilibatkan sejumlah anjing penjaga. 
Belum lagi dengan banyaknya pengawas 
independen yang harus dikerahkan saat 
pelaksanaan. Terkesankan bahwa ujian 
anak sekolah diapresiasi sebagai musibah 
atau bencana yang menegangkan. Kita 
berharap tidak terjadi generalisasi sesat 
bahwa dalam pendidikan nasional sudah 
tak ada lagi kejujuran. Fatal jika situasi itu 
sampai terlahap mentah-mentah oleh 
para anak didik melalui berbagai media.   

Sementara itu, di luar sekolah situasi 
menunjukkan bahwa untuk jujur atau 
menjadi orang baik, apalagi benar, orang 
dewasa harus menjalani seremonial 
sumpah. Padahal dalam praktiknya, tak 
jarang sumpah yang sekadar menjadi 
pelengkap acara upacara dan retorika. 

Untuk kebaikan diri sendiri orang 
masih perlu iming-iming hadiah. 
Untuk sehat orang harus ditakut-takuti 
dengan perda rokok. Lampu lalulintas 
diamankan dengan kawat berduri, besi 
penutup saluran air atau got masih rawan 
dicuri. Mutakhir, yang juga mengoyak 
keramahan adalah semakin maraknya 
pemasangan portal bergembok besar dan 
polisi tidur berjajaran di banyak ruas jalan 
meski di kawasan itu sudah dijaga satpam 
24 jam. Semoga saja hal itu betul-betul 
untuk keamanan, bukan didasari rasa 
memiliki yang berlebihan, apalagi ekspresi 
dendam.

Dalam konteks pendidikan, akan 
mengerikan jika dalam bawah sadar 
mayarakat tertanamkan tabiat rasa 

Ruang Manajemen
ketidakperluan lagi akan akhlak yang 
baik. Misalnya, anak merasa tak perlu 
kebersihan, keteraturan, ketertiban, 
merasa tak perlu lagi kesantunan, dan 
sebagainya. Ekor panjangnya, barangkali 
akan dianggap wajar jika karir pejabat 
banyak berujung di penjara. Sosok idola 
yang semula dielu-elukan menjadi buah 
bibir akibat perbuatan buruknya.

Teringatkan ulang kepada kita 
sebagai pelajaran bahwa tingginya 
pendidikan formal, kedudukan sosial, 
maupun citra tidak selalu berbanding 
lurus dengan kearifan atau ketinggian 
akhlak budinya. 

Sebenarnya kita bersyukur saat 
marak kegiatan spiritual siswa. Bersamaan 
dengan itu para orang tua dan pendidik 
perlu tetap berhati-hati dan waspada 
agar hasil pendidikan agama tetap 
berada pada jalur konsep dan fi losofi nya. 
Sehingga tidak selayaknya muncul 
fenomena pensil bertuah, helat doa UN di 
kuburan, hingga air kembang sakti bekas 
basuhan kaki sang guru seperti yang telah 
diberitakan media. 

Ada juga pelajaran buat kita bahwa 
pendidikan bukan sekadar sekolah 
saja. Diperlukan pelibatan riil banyak 
komponen, masyarakat, bangsa, sampai 
satuan masyarakat yang terkecil yaitu 
keluarga. Malahan masalah pendidikan 
di sekolah selayaknya juga menjadi 
bagian masalah dalam keluarga. Sehingga 
terjadi penguatan sinergi, setiap jengkal 
pengalaman, di sekolah maupun keluarga 
menjadi bagian dari proses pendidikan. 

Sebenarnya ada semacam khittah 
sekaligus fi trah tak tertulis bahwa 
pendidikan sejati adalah kehidupan itu 
sendiri. Mengapa? Karena pendidikan 
bukan hanya matematika, fi sika, bahasa 
atau yang nilainya secara rutin tertulis 
dalam bentuk angka-angka rapor atau 
ijazah yang sering dianggap segalanya. 
Padahal, angka-angka tersebut amat 
terbatas kapasitasnya dalam memotret 
utuh keberhasilan pendidikan.   

Meski demikian, tidak bijaksana 
untuk berkutat pada kritik atas dasar 
prasangka, apalagi tanpa alternatif riil 
pemecahan atas persoalan atau sekadar 
menyalah-nyalahkan berbagai kebijakan 
pemerintah dalam bidang pendidikan. 
Dengan kompleksitas masalahnya, 
pengelolaan sistem pendidikan di negeri 
ini barangkali tidak akan pernah sepi dari 
kritik, hujatan, bahkan dianggap perkara.  

Pemerintah tentu bertambah repot, 
sebab di negeri kita yang dibanggakan 
dan dipuji-puji kebebasannya oleh 
banyak negara harus rela jika berbagai 
kebijakan pemerintah rawan diprotes 
atau didemo oleh siapa saja. Namun, 
masyarakat selayaknya optimis sebab 
para pemangku amanah pendidikan di 
negeri ini adalah pejabat-pejabat pilihan. 

Di ujung akhir tahun pelajaran 
2013/2014, menjelang pilpres, dan 
menyongsong Ramadhan tahun ini, 
alangkah baiknya kita doakan para 
pemangku amanah di negeri kita benar-
benar mendapat petunjuk-Nya. (Gatot)
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M
enjaga kelestarian lingkungan dapat 
dikenalkan sejak dini pada anak. Karena, 
melalui mereka, lingkungan dapat terjaga 
keseimbangannya. Salah satunya melalui 

langkah 3R, yaitu reuse berarti menggunakan kembali 
sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi 
yang sama maupun fungsi lainnya. Reduce berarti 
mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan 
sampah. Dan, recycle berarti mengolah kembali (daur 
ulang) sampah menjadi barang atau produk baru yang 
bermanfaat.

Dengan semangat itulah, KB-TK Al Falah 
menggagas puncak tema profesi dengan tema “Cita-
citaku Mulia”. Dalam kegiatan yang diikuti oleh 180 siswa 
KB-TK Al Falah, anak-anak dilibatkan untuk mendesain 
busana dari bahan daur ulang untuk di kreasikan 
menjadi kostum yang menarik.

Acara yang dipandu oleh ustadzah Nur Aida 
Yasmin, A.Md. sebagai ketua panita itu diawali dengan 
pembacaan ayat suci Al Qur-an surat Al Mu’min ayat 
1-7 yang dibacakan oleh Emirsyah Fata Ranaji dan 
diterjemahkan Kenan Nabil Rosyidan Livia Nabila 

Berkreasi
dengan Bahan Daur Ulang

Saffana. Usai pembacaan ayat suci Al Qur-an, Ustdzah 
Aida Yasmin menerangkan tentang bagaimana 
mendesain secara sederhana bahan daur ulang 
seperti tas kresek menjadi kostum yang menarik 
untuk digunakan. “Kalian bisa menggambar dari 
kertas lalu di gunting dan ditempel pada tas kresek, 
hasilnya tas kresek akan menjadi lebih menarik,” kata 
Ustadzah Aida kepada anak-anak. 

Usai mendapat petunjuk mendesain tas 
kresek menjadi baju yang menarik, seluruh siswa 
dibagi dalam 8 kelompok dengan didampingi 
oleh pembimbing masing-masing. Di setiap 
kelompok telah tersedia tas kresek dan hiasan. 
“hati-hati memegang guntingnya, pastikan tidak 
membahayakan diri dan teman kalian,” kata Usth. 
Hilmi Hikmawati, guru kelompok A-2 kepada para 
siswanya. 

Mulailah para desainer cilik itu menuangkan ide 
kreatif mereka pada tas kresek yang telah disiapkan.  
“Aku bikin baju main,“ kata Bayu Triatmojo sambil 
menunjukkan baju main kreasinya kepada temannya. 
“Kalau aku bikin baju masak,” kata Nasywaa Imani 
Salafi  tak mau kalah sambil menunjukkan kreasinya 
pada Rina Rahayu, S.Psi., guru pembimbing di B-3. 

“Dengan kegiatan puncak tema ini, kami 
harapkan anak-anak terlibat langsung dalam 
kegiatan cinta lingkungan sejak dini, salah satunya 
adalah dengan memanfaatkan bahan yang dapat 
di daur ulang, misalnya tas kresek ini,” kata Dra. 
Kamini, Kepala KB-TK Al Falah. Di akhir acara diadakan 
pameran hasil kreasi siswa dengan peragaan busana 
oleh tiap-tiap anak, sambil mengenakan busana 
rancangan mereka. (Fz)
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B
ermain air bagi anak adalah hal 
yang menyenangkan. Mereka 
bisa melatih kemampuan 
motoriknya serta menumbuhkan 

perasaan gembira karena dapat bermain 
bersama teman-temannya. Untuk itu, KB-
TK Al Falah rutin mengadakan kegiatan 
eksplorasi air setiap satu semeter sekali.  

Seperti suasana yang tampak di 
KB-TK Al Falah , pagi itu tampak sedikit 
berbeda dari biasanya. Beberapa anak 
yang hadir tampak riang berlarian 
membawa pelampung, baju renang, 
dan perlengkapan mandi. Hari itu 
memang ada kegiatan yang tak biasa, 
akan ada kegiatan berenang bersama 
yang dilaksanakan di sebuah pusat 
perbelanjaan  yang terletak di kawasan 
Margorejo Indah. 

Tepat pukul 07.30 WIB rombongan 
pertama yang terdiri dari kelompok 
putra berangkat. dengan 6 mobil antar 
jemput. Sebelum berangkat, tiap-tiap 
guru kelas  mengabsen siswanya yang 
hadir pada hari itu. Sementara kelompok 
putra berangkat, kelompok putri 
menunggu di sekolah bersama ustdzah 
masing-masing.  

Motorik Telatih,
Percaya Diri pun Oke

Hal itu tampaknya membuat 
kelompok putri tak sabar. 

“Kok lama, ya, Ustadzah renangnya, 
kenapa nggak renang bareng-bareng 
aja Ustadzah, biar bisa lama mainnya?” 
kata Adisya Alra, siswa kelompok B1, 
saat melihat kelompok putra berangkat 
terlebih dahulu. 

“Sabar ya, Nak. Kalian, kelompok 
putrid, nanti renangnya kan ndak pakai 
kerudung,  kan malu kalau nggak pake 
kerudung di depan teman laki-laki. Maka, 
renangnya dipisah antara laki-laki dan 
perempuan,” kata Ustadzah Sahadah Sri 
Winarni, S.Pd., guru kelompok B-1.  

Sampai di kolam renang, kelompok 
laki-laki mulai beraktivitas dengan 
mencoba berbagai fasilitas permainan air 
yang ada, seperti terowongan peluncur, 
bak tumpah, dan tali temali air. Setelah 
berenang, dengan dibimbing oleh 
ustadzah masing-masing, anak-anak 
membersihkan diri, mandi, dan berganti 
pakaian kering yang telah disiapkan. 
Keceriaan tampak menghiasi wajah 
mereka. 

“Sayang ya, cuman sebentar, masih 
ingin main, sudah harus mandi dan ganti 

baju,” kata Kenan Nabil Rosyidan siswa 
kelompok B-2 agak kecewa. 

“Ya lain waktu main lagi ya Nak, kan 
temen-nya yang kelompok perempuan 
juga mau berenang, jadi gentian,” 
kata ustadzah Nunik Fitriyah, S.E., 
menenangkan siswanya. 

Tepat pukul 08.30 siswa kelompok 
putri berangkat menuju lokasi kegiatan 
dengan mobil antar jemput yang telah 
siap. 

“Alhamdulillah, akhirnya kita 
berangkat berenang juga,” kata Livia 
Nabila Saffana dengan gembira. 
Sesampai di lokasi, dengan penuh 
antusias anak-anak mencoba permainan 
air yang ada di sana.  

 “Dengan kegiatan ini anak-anak 
kami harapkan lebih berani dan tidak 
takut saat berada di air. Karena, dari 
eksplorasi air ini anak dapat melatih 
motorik kasar dan meningkatkan rasa 
percaya diri mereka,” kata Dra. Kamini, 
Kepala KB-TK Al Falah, menjelaskan 
tujuan kegiatan berenang bersama 
itu. Usai berenang, anak-anak pulang 
bersama orang tua masing-masing yang 
telah menjemputnya. (Fz) 
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Apa Kabar 
Kiprah Komite ?

B
erbagai upaya dilakukan komite KB-TK Al Falah 
dalam menjalin silaturrahmi antar orang tua 
wali murid. Mulai dari kativitas rutin mingguan, 
hingga bulanan serta kegiatan insidental lainnya. 

Seperti yang tampak pada pagi itu, di hari Jumat, suasana 
di ruang perpustakaan KB-TK Al Falah tampak berbeda 
dari hari-hari biasa. Jika pada umumnya yang berkunjung 
adalah anak-anak, namun pagi ini tampak beberapa ibu 
dan bapak datang berkunjung dan meminjam buku 
yang ada di perpustkaan sekolah. Petugas yang melayani 
peminjaman itu juga berasal dari orang orang tua terlibat 
dalam kepengurusan komite sekolah. Kegiatan layanan 
perpustakaan seperti itu secara rutin dilaksanakan 

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

Selain kegiatan peminjaman buku perpustakaan, 
ada pula pengajian komite yang rutin diadakan setiap 
bulan di hari Jumat minggu ke-2, bertempat di masjid 
Ibnu Sina. Tema – tema yang diangkat dalam kegiatan 
ini mengambil tema yang berkiatan dengan pendidikan 
anak ataupun akhlak-akhlak mulia yang dicontohkan 
Rasulullah SAW. 

Pada pengajian komite  secara bergiliran para 
anggota komite bertugas menjadi pembaca Al Quran, 
begitu pula MC-nya. Tak sedikit yang merasa canggung 

ketika harus melaksanakan tugas ini. “Memang rasa 
grogi itu ketika harus bicara di hadapan teman-
teman sesama orang tua , namun kalau dengan diberi 
kesempatan ini, diharapkan teman-teman komite lebih 
terasah kemampuannya untuk berbicara di depan 
forum,” kata Siti Muyassaroh, S.Pd., Ketua Komite KB-TK 
Al Falah. “Namun, teman-teman komite ternyata sudah 
banyak yang telatih bicara di hadapan publik sehingga 
penampilannya tidak mengecewakan,” sambungnya. Di 
bulan Mei 2014 pengajian komite dilakukan di rumah 
ananda Ayra Ashalina Ramdhani. Yang lebih istimewa 
lagi pengajian kali ini diliput oleh salah satu media 
televisi swasta. 

Tak hanya itu, dalam kiprahnya, komite sekolah 
juga aktif bersilaturrahmi dengan mengunjungi orang 
tua wali murid yang melahirkan atau sakit hingga 
opname di rumah sakit. Kegiatan anjangsana ini 
mendapat respon positif dari orang tua di lingkungan 
KB-TK Al Falah. “Semoga keberadaan komite ini bena-
benar dirasakan manfaatnya terutama oleh sekolah. 
Sehingga kerja sama dapat terwujud dengan baik 
untuk memajukan pendidikan di KB-TK Al Falah,” kata 
Dra. Kamini, Kepala KB-TK Al Falah Surabaya. 

Selain berbagai kegiatan tersebut, komite sekolah 
juga berperan aktif sebagai penerima tamu dan 
penyedia konsumsi dalam kegiatan parenting skill 
yang dilaksanakan sebulan sekali di sekolah. “Untuk 
kelancarannya, teman-teman komite sudah kami bagi 
dalam kelompok-kelompok piket, sehingga semua 
mendapat bagian yang sama dalam menjalankan 
amanah ini,” kata Hero Ery Susanti, salah seorang 
pengurus komite KB-TK. Semoga apa yang telah 
dilaksanakan komite sekolah dengan dukungan seluruh 
orang tua siswa mendapat ridho Allah SWT dan dicatat 
sebagai amal saleh-salihah. Amin. (Fz) 
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K
egiatan Khataman di KB-TK Al Falah, dikemas 
dengan cara yang unik dan menarik. 
Menampilkan semua siswa yang telah khatam 
buku mengajinya masing-masing, setiap anak 

mendapatkan kesempatan untuk tampil menunjukkan 
kemampuannya di hadapan orang tua atau wali murid 
yang hadir di masjid Ibnu Sina di KB-TK Al Falah. “Silakan 
Bapak/Ibu bisa menanyakan halaman mana yang akan 
dibaca oleh ananda,” kata usth. Aslihatul Hayati, S.Ag. 
membuka prosesi acara imtihan di hadapan orang 
tua atau wali murid yang hadir dalam acara tersebut. 
Beberapa orang tua yang hadir lalu membuka buku 
Tilawaty lalu menanyakan halaman yang ditunjuk 
pada siswa yang tampil di panggung. Lalu, hadirin 
menanyakan kepada siswa yang telah siap di atas 
panggung untuk membacakan halaman yang ditunjuk 
oleh orang tua.

Itulah suasana imtihan yang dilaksanakan sebagai 
upaya apresiasi anak-anak yang telah mengkhatamkan 
buku Tilawaty. Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap 3 
bulan, sebagai upaya untuk menanamkan cita Al Qur-an 
sejak dini. Usia kanak-kanak adalah masa emas, hasil 
penelitian menunjukkan, masa kanak-kanak paling baik 
untuk mengenalkan pengetahuan kepada anak. Karena 
mengaji adalah hal yang masih abstrak bagi anak, perlu 
diadakan kegiatan yang menarik minat anak agar segera 
mengkhatamkan buku  Tilawtynya masing-masing. 

Dalam kegiatan tersebut tidak hanya kemampuan 
anak dalam membaca Al Qur-an yang ditunjukkan, 
keberanian dan rasa percaya diri untuk tampil di 
hadapan umum juga terpupuk dengan baik. Karena, 
dalam kegiatan ini anak-anak membaca secara individu 
halaman demi halaman yang ditunjukkan. 

Kegiatan khataman buku mengaji ini tidak hanya 
diikuti oleh siswa Taman Kanak-kanak, tetapi dari siswa 
Kelompok Bermain yang berusia 2,6 - 3.6 tahun. Mereka 
juga tampil percaya diri membacakan buku Tilawaty 
PAUD yang telah mereka khatamkan. Alisha Faizah Rizky 
Aisyah, misalnya, siswa kelompok Rahman itu awalnya 
tampak malu-malu saat membacakan halaman yang 
ditunjuk oleh salah seorang wali murid. Namun, setelah 
bebarapa saat suaranya mulai lebih jelas terdengar. 
“Tadi aku masih takut salah baca, tapi sekarang aku 
sudah berani, soalnya ternyata aku bisa, “ katanya malu-
malu. 

Setelah semua selesai membacakan jilidnya 
masing-masing, anak-anak mendapat piagam 
penghargaan dan pin yang bertuliskan ”Alhamdulillah, 
aku lulus Tilawaty.” Tentu saja, apresiasi itu membuat 
anak sumringah dan bangga. “Habis ini aku mau cepet-
cepet naik jilid,  biar bisa imtihan lagi, “ kata Jasmine 
Nadia Safi ra  dengan semangat dan diamini oleh Laila 
Rachmawati, S.N., orang tuanya. 

Tak hanya anak yang merasa bangga dengan 
penampilan dalam kegaiatan imtihan ini. Orang tua 
juga mengapresiasi dengan baik kegiatan ini. Tampak 
antusiasme mereka untuk hadir dalam mengikuti  
imtihan ini. Seluruh undangan hadir untuk menyaksikan 
putra-putri mereka tampil di hapan publik untuk 
membaca jilidnya masing-masing. “Harapan kami 
anak-anak lebih bersemangat dalam mengaji dan lebih 
percaya diri tampil di hadapan umum, “ kata Dra. Kamini, 
Kepala KB-TK Al Falah menjelaskan tujuan imtihan 
tersebut. Di akhir acara siswa yang tampil mendapat 
hadiah dari para pembimbing sebagai apresiasi atas 
semangat para siswa dalam kegiatan mengaji. (Fz)

Imtihan, 
mengantar Trampil Mengaji 

serta Percaya Diri
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K
B-TK Al Falah hari itu tampak berbeda. 
Anak-anak tampil beda dengan kostum 
yang mereka kenakan. Bila pada hari biasa 
mereka mengenakan seragam, hari itu 

mereka memakai baju dengan gaya Arabian. 
Dalam balutan busana Arabian itu, anak-anak 

mulai mempersiapkan kegiatan Maulid Nabi yang 
diadakan hari itu. 180 siswa dipandu 20 guru mulai 
berkumpul di halaman untuk memulai rangkaian 
acara peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW 
dengan tema Aku Senang Berbagi Seperti Rasulullah 
SAW.

Acara dimulai dengan pembacaan surat Al 
Fiil, dilanjutkan dengan pembacaan Shalawat Nabi 
oleh ustadzah Rizha Ummaroch, S.Ag. Setelah itu, 
anak-anak mendengarkan cerita tentang sejarah 
kelahiran Nabi Muhammad SAW yang dipandu oleh 
ustadzah Warti S.Pd. 

Usai kegiatan itu, anak-anak mulai bersiap 
untuk melakukan pawai Maulid. Setiap anak 
membawa parcel mini dari buah-buahan yang 
dibawanya dari rumah. Tiap-tiap anak membawa 
buah-buahan: apel, pear, dan jeruk yang selanjutnya 
dikemas menarik untuk dibagikan kepada 
masyarakat sekitar yang mereka lalui ketika pawai. 

Rute yang mereka lalui dimulai dari Jl. Siak 
– Jl. Komering - Jl. Cisedane - Jl. Siak. Setiap anak 

Men-syiarkan
Sifat Rasul sambil Berbagi 

membawa parcel mini yang untuk dibagikan 
kepada pengguna jalan yang mereka temui. Tak 
hanya parcel mini, mereka juga membawa tulisan 
berisikan sifat-sifat mulia Rasulullah, seperti 
amanah, shidiq, fathanah, dan tabligh. 

“Aku bawa tulisan amanah yang artinya 
dapat dipercaya, “ kata Nadien Misyal Belbeid, 
siswa kelompok B-3 dengan bangga seraya 
menunjukkan poster mini yang dia bawa. 

Sepanjang perjalanan anak-anak membagikan 
buah yang mereka bawa, mulai dari pengendara 
sepeda motor, pejalan kaki, dan tukang becak. 

“Terima kasih ya, lumayan bisa untuk dimakan 
hari ini,”  kata pak Slamet, salah seorang tukang 
becak yang biasa mangkal di Jl. Cisedane saat 
menerima buah dari anak-anak tersebut.  

“Tak hanya para pengguna jalan yang 
mendapat bingkisan dari anak-anak, para 
penghuni panti asuhan Kartini yang tinggal di 
samping KB-TK Al Falah juga mendapat bingkisan 
buah dari anak-anak. Salah satu sifat mulia 
Rasulullah adalah dermawan atau suka berbagi. 
Karena itu, kami ingin anak-anak meneladani sifat 
tersebut melalui aksi nyata membagi-bagikan 
buah yang mereka bawa dalam pawai Maulid ini,” 
kata ustadzah Dra. Kamini,  Kepala KB-TK Al Falah 
Surabaya menjelaskan. (Fz) 
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M
enumbuhkan kemandirian 
pada anak bisa dilakukan 
dengan berbagi cara, salah 
satunya adalah melalui lomba 

seperti halnya lomba Blita Mandiri yang 
dilaksanakan di KB-TK Al Falah Surabaya. 
Dalam kegiatan tersebut KB-TK Al Falah 
mengundang anak-anak usia dini Surabaya 
untuk menjadi peserta. 

Lomba yang dilaksanakan di halaman 
sekolah yang terletak di jalan Siak No. 2 itu 
diikuti oleh 200 peserta dari KB se-Kota 
Surabaya. Jenis lombanya meliputi lomba 
memakai kaos kaki dan lomba mewarnai. 
Kegiatan ini diikuti oleh lembaga PAUD 
yang ada disekitar kota Surabaya, seperti KB 
Baitul Mukmin, KB Al Ikhlas, KB Khadijah, KB 
Pertiwi, dan beberapa KB lainnya.

Lomba memakai kaos kaki ditujukan 
untuk melatih kemandirian anak dalam 
memakai kaos kaki yang merupakan 
salah satu perlengakapan mereka untuk 
berangkat sekolah di samping untuk 
melatih kemampuan motorik. 

Acara dimulai dengan pembacaan 
ayat suci Al Quran Surat Al Baqoroh 
ayat 43-50 yang dibacakan oleh Nizzar 

Hore …,
Bisa Pakai Kaos Kaki Sendiri

Bakarisuk dan diterjemahkan oleh Nadifa 
Husna Zahidah. Lalu dilanjutkan dengan 
tampilan siswa dari KB-TK Al Falah yang 
membawakan tarian tradisional dan lagu 
dengan judul Ibu Guruku Cantik. Usai acara 
pembukaan, dilakukan pembagian lokasi 
lomba. Untuk lomba memakai kaos kaki 
ditempatkan di panggung utama yang 
terletak di halaman sekolah, sedangkan 
lomba mewarnai ditempatkan di ruang 
kelas. 

Lomba memakai kaos kaki 
berlangsung sangat seru. Maklum, tidak 
semua anak usia dini mampu memakai 
kaos kaki sendiri. Banyak peserta yang 
tampak kesulitan memakainya. Tak hanya 
itu, ada pula beberapa peserta yang 
akhirnya menangis karena merasa tidak 
berhasil dalam memakai kaos kaki yang 
disiapkan.

Suasana semakin seru dengan 
dukungan para orang tua dalam 
menyemangati anaknya yang mengikuti 
lomba memakai kaos kaki. Karena mereka 
masih dalam tahap belajar, tiap-tiap anak 
membutuhkan minimal 7 menit untuk 
dapat memakainya. 

“Hal itu wajar terjadi, karena 
jari-jemari anak-anak masih dalam 
tahap latihan dalam menggenggam 
dan memakai kaos kaki, maka proses 
ini membutuhkan waktu lebih lama 
dibandingkan dengan orang dewasa 
yang dengan mudah memakainya,” kata 
ustadzah Siti Assuroiyah, S.Pd., Wa Ka KB-TK 
Al Falah sekaligus sebagai ketua panitia 
lomba Balita Mandiri. 

“Alhamdulillah, seluruh rangkaian 
lomba berjalan dengan lancar, ajang 
lomba Balita Mandiri ini juga bertujuan 
untuk menjalin silaturrahmi dengan 
KB yang ada di Surabaya sekaligus 
menumbuhkan kemandirian anak sejak 
dini,” kata ustadzah Dra. Kamini, Kepala 
KB-TK Al Falah menjelaskan tujuan lomba 
tersebut. 

Kegiatan diakhiri dengan pembagian 
piala pemenang. Juara lomba memakai 
kaos kaki adalah Aurel dari KB Al Ikhlas 
dengan waktu 7 menit 2 detik, disusul 
juara II Alfi ra dari KB Sabilillah dengan 
waktu 7 menit 10 detik dan Nasywa dari 
KB Al Ikhlas dengan waktu 10 menit 13 
detik. (Fz) 

Kiprah KB-TK
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S
etelah melalui seleksi yang ketat 
dan kunjungan berkali-kali oleh 
tim juri, baik timgkat Surabaya 
maupun tingkat nasional, 

akhirnya KB-TK Al Falah ditetapkan 
sebagai Juara IV lomba PAUD Prestasi 
Tingkat Nasional yang diselanggarakan 
oleh Kemendikbud.  

Seleksi lomba PAUD prestasi  
dimulai dari seleksi tingkat kota Surabaya 
dengan kunjungan oleh tim juri kota 
Surabaya yang diketuai Ir. Juli Purnomo 
dari Dewan Pendidikan kota Surabaya. 
Selanjutnya dalam seleksi tingka Jawa 
Timur, KB-TK Al Falah yang menjadi wakil 
kota Surabaya dalam lomba tersebut 
diminta mengumpulkna portofolio 
lembaga yang berisikan profi l dan 
prestasi seluruh komponen yang ada 
di KB-TK Al Falah. Seleksi di tingkat 
Jawa Timur yang diikuti 38 kabupaten/
kota yang ada di pilih 10 besar untuk 
dikunjungi oleh tim juri yang terdiri atas 
DR. HJ. Fatimah Soenaryo, M.Pd dan Drs.
Suyadi M.M. dari HIMPAUDI Jawa Timur. 

Dalam visitasi tersebut, tim juri 
meninjau secara keseluruhan lokasi 
KB-TK Al Falah yang terletak di Jalan 
Siak 2. Usai peninjuan fasilitas yang 
ada di Al Falah, tim juri mendengarkan 
presentasi yang ditampilkan oleh Siti 
Fauziah, S.Pd. Usai presentasi , dilakukan 
sesi tanya jawab seputar prestasi-prestasi 
yang telah diraih  KB-TK Al Falah. “Ada 

banyak prestasi yang bisa dimunculkan 
disini dan itu bisa ditampilkan dalam 
presentasi supaya lebih lengkap, “ 
kata Drs. Suyadi, M.M. selaku dewan 
juri. Setelah masa penjurian usai, 
ditetapkanlah KB-TK Al Falah sebagai 
juara I tingkat Jawa Timur untuk maju 
ke tingkat nasional, bersama 34 provinsi 
yang ada di Indonesia. 

Dalam seleksi tingkat nasional 
ini dilakukan dua kali kunjungan juri 
dengan tim yang berbeda. Kunjungan 
Juri yang pertama meninjua lokasi 
sekaligus mendengarkan pemamparan 
presentasi oleh kepala KB-TK Al Falah. 
Dalam tanya jawab, diberikan beberapa 
masukan kepada Al Falah untuk 
melakukan perbaikan dalam dokumen 
yang disertakan dalam portofolio 
Lembaga. 

Usai kunjungan pertama, dilakukan 
kunjungan kedua oleh tim juri nasional 
lainnya, kali ini dari paktisi pendidikan IPI 
bandung dan dari Kemendikbud Jakarta. 
Selama dua hari tim juri mengamati 
proses pembelajaran yang ada di KB-TK 
Al Falah. “Luar Biasa, ternyata di Jawa 
Timur ada lembaga pendidikan yang 
telah tertata rapi baik secara administratif 
pemebelajaran, maupun proses belajar 
yang menyenangkan.“ komentar Meilina, 
S.Pd. salah seorang juri. 

Dari dua kali kunjungan tim juri 
nasional akhirnya ditetapkan KB-TK 

KB-TK Al Falah 
Juara Lomba PAUD 

Tingkat Nasional
Al Falah menjadi fi nalis 10 besar 
tingkat nasional yang akan melakukan 
presentasi dan tanya jawab secara 
langsung di Jakarta. Bertempat di Hotel 
Dharmawangsa dilakukan seleksi 10 
besar fi nalis tingkat nasional. KB-TK Al 
Falah mewakili Jawa Timur, berlomba 
dengan perwakilan dari Jawa Tengah, 
Jambi, Papua, Kepualauan Riau, Jawa 
Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat, 
dan Banten. Dalam lomba tersebut, 
Kepala KB-TK Al Falah Surabaya 
memperesentasikan profi l sekolah 
dengan judul “ PAIDI yang merupakan 
akronim dari  PAUD Al Falah Inovasi 
Tiada Henti. Usai presentasi, tim dai 
KB-TK Al Falah yang berjumlah 3 
orang, terdiri atas                Drs. H. Gatot 
Sulanjono, M.Pd selaku direktur Sekolah 
Lembaga Pendidikan Al Falah, Siti 
Fauziah, S.Pd. selaku kepala KB-TK saat 
itu, dan Dra. Kamini selaku waka KB-TK Al 
Falah mengikuti sesi tanya jawab yang 
dilakukan oleh para juri. 

Usai sesi tanya jawab, pengumuman 
pemenang di lakukan pada malam 
penutupan. Alhamdulillah, KB-TK Al 
Falah ditetapkan sebagai juara IV 
tingkat Nasional. Sebagai Juara I PAUD 
PKT Bontang-Kaltim, jauara II PAUD 
Cenrawasih-Papua dan juara III PAUD 
Citra Nusanatara dari Jambi. Semoga 
raihan prestasi akan terus membaik dari 
masa-ke masa. (Fz)

Kiprah KB-TK
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H
ari Kamis 08 Mei 2014  di depan sekolah tampak 
berjajar tiga bus yang siap membawa 165 siswa 
KB-TK Al Falah menuju Wisata Alas Prambon, Desa 
Simpang, Prambon, Sidoarjo untuk mengikuti kegiatan 

outbound. Dengan menggunakan kostum olahraga, anak-anak 
tampak bersemangat memulai kegiatan bersiap menuju tempat 
outbound.

Tepat pukul 07.30 WIB, berangkatlah rombongan bocah-
bocah cilik itu dengan ditemani 20 ustadzahnya bus. Sepanjang 
perjalanan, tak henti-hentinya anak-anak berceloteh atas segala 
yang mereka lihat. Walaupun telah disediakan tempat duduk 
di bus untuk tiap-tiap siswa, namun banyak anak yang memilih 
berdiri sambil bercanda dengan teman-temannya di sepanjang 
perjalanan. 

Sesampai di Wisata Alas Prambon kereta kelinci telah 
siap menyambut anak-anak. Dengan menaiki kereta kelinci 
mereka menuju lokasi kegiatan. Dengan 16 orang pemandu 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 
disiapkan kegiatan memetik kangkung dan melihat budi daya 
jamur 

Sebelum bermain, anak-anak diajak oleh pembimbing 
untuk berolahraga terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan agar 
terjadi proses relaksasi pada anak-anak dan menghindarkan 
cedera otot pada mereka. Setelah itu Anak- anak dibagi dalam 3 
kelompok besar yaitu kelompok KB, kelompok A dan kelompok 

Memupuk Rasa PD
melalui Outbound

Kiprah KB-TK

B. masing-masing 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 melihat budi daya jamur dan memetik 
kangkung , dan kelompok B jembatan goyang, memberi 
makan sapi dan kambing. 

 Penuh semangat anak-anak mengikuti permaianan yang 
telah disiapkan. Namun, yang paling diminati dari berbagai 
mainan yang disiapkan adalah fl ying fox dan jaring laba-laba. 
“Aku nggak takut meluncur, malah asyik rasanya seperti 
terbang kayak superman,” kata Qoffan Zain Zaidan siswa 
kelompok B-2  sambil tersenyum.

Selain fl ying fox, permainan jaring laba-laba juga manjadi 
favorit anak-anak. “Asyik…, seperti spiderman, ada jaringnya,” 
kata Muhammad Arfa Putra Hasjim, siswa kelompok B-3 saat 
menaiki jaring laba-laba. Tak kalah serunya adalah kegiatan 
Memetik kangkung. “Wah, asyik ya. Kita seperti petani ya,“ kata 
Lamia Smeer, siswa Kelompok Bermain yang juga tampak 
asyik memetik kangkung di lahan yang subur.  

Kegiatan diakhiri dengan makan bersama dengan menu 
yang telah disiapkan oleh tim Wisata Alas Prambon. Tampak 
lahap anak-anak menyantap hidangan yang tersedia. “Setelah 
main lapar sekali ya ustadzah, tadi aku makan soto ayamnya 
habis,“ kata Akhila Ariesta Mirahantini siswa B-1. Tepat pukul 
14.00 anak-anak  kembali ke sekolah dengan mengendarai 
bus. (Fz)
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C
uplikan lagu diatas merupakan lagu 
yang dinyanyikan siswa dalam kegiatan 
sepeda hias . Penuh semangat mereka 
menyanyikannya saat mengawali kegiatan 

yang dilaksanakan pada hari Sabtu tesebut. Memang, 
mengenalkan tata tertib berlalu lintas dapat dilakukan 
dengan cara yang menyenangkan pada anak-anak. 
Salah satunya melalui kegiatan pawai sepeda hias. 
Bertemakan “Ayo Tertib Berlalu Lintas”  185 siswa KB-TK 
Al Falah dengan didampingi oleh guru dan orang tua 
melaksanakan kegiatan bersepeda hias di lapangan 
Taman Bungkul yang terletak di Jl. Raya Darmo 
Surabaya.

Kegiatan yang juga melibatkan unsur kepolisian 
Poltabes Surabaya itu berlangsung meriah dan 
menyenangkan. Para polisi yang terlibat dalam acara 
itu tampak antusias memberikan arahan mengenai 
tata tertib berlalu lintas pada para siswa. Dipandu 
oleh Ibu Arina dari Poltabes Surabaya, anak-anak 
mendengarkan dengan seksama arahan beliau. “Ingat 
yaa, kalau berjalan kaki gunakan lajur sebelah kiri 
dan jangan lupa untuk selalu memakai helm kalau 
bepergian dengan naik sepeda motor,” kata Bu Arina 
di hadapan orang tua dan siswa. 

Acara dibuka dengan pembacaan ayat suci Al 
Quran Surat Al Baqoroh ayat 103, lalu dengan dipandu 

KB-TK pun
Tertib  Berlalulintas

Kiprah KB-TK

oleh Ustadzah Nunik Fitriah, S.E., anak-anak menyanyikan 
lagu “Polisi”. Usai bernyanyi bersama, kegiatan dilanjutkan 
dengan pawai naiki sepeda yang telah di hias dengan 
aneka hiasan yang menarik. Ada yang dihias dengan 
bentuk kupu-kupu, bunga, dan aneka hiasan lain yang 
membuat anak-anak bersemangat menaiki sepedanya 
masing-masing. 

Pawai sepeda itu melalui rute Taman Bungkul, Jl. 
Darmo, Jl. Porong, Jl. Darmokali, dan kembali lagi ke 
taman Bungkul. Sepanjang perjalanan anak-anak dan 
guru melakukan aksi simpatik dengan membagikan 
masker pada para pengguna jalan. “Aku tadi berani 
ngasih masker ama bapak yang naik sepeda motor di 
jalan,“ kata Tsania Nur Rosyidah, siswa kelompok B-1 
dengan bangga karena telah berhasil membagikan 
suvenir berupa masker  kepada penguna jalan.

“Bersepeda menjadi kegiatan yang makin sulit 
dilaksanakan oleh anak-anak karena ketrbatasan lahan. 
Padahal, dalam kegaiatan tersebut anak-anak dapat 
melatih kemampuan motoriknya. Untuk itu kami ajak 
anak-anak bersepeda bersama, selain untuk menguatkan 
motorik juga untuk menumbuhkan kebersamaan 
antarkeluarga besar KB-TK Al Falah,” kata Dra. Kamini 
saat ditanya mengenai tujuan acara pawai. Di akhir acara 
anak-anak menerima hadiah atas partisipasi mereka 
dalam mengikuti kegiatan tersebut. (Fz)
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S
emangat berprestasi untuk 
menjadi yang terbaik menjadi 
motivasi bagi KB-TK Al Falah 
untuk terus menorehkan 

prestasi yang terbaik pula. Semua 
berlomba untuk memberikan yang 
terbaik dalam berbagai lomba yang 
diikuti, baik lomba yang diikuti oleh 
guru maupun siswa.

Cukup banyak prestasi yang 
ditorehkan oleh siswa dan guru  KB-TK 
Al Falah Surabaya, baik dalam lomba 
tingkat kecamatan maupun tingkat 
kota Surabaya. Selama kurun waktu 
tahun ajaran 2013-2014, berbagai 
kejuaraan berhasil dimenangkan.

Diawali oleh Nizzar Nadir 
Bakrisuk dengan bimbingan Ustadzah 
Muhayatin menjadi Juara I lomba 
membuat kreasi pigura dari bahan 
daur ulang tingkat kota Surabaya 
yang diadakan oleh Ikatan Guru 
Raudatul Athfal ( IGRA ). Selain 
memenangkan lomba tersebut, di 
acara yang sama, duta-duta TK Al 
Falah yang beranggotakan Quenisa 
Nirbita Belindo, Akhila Ariesta 
Mirahantini, Livia Nabila Saffana, 

Nadhifah Husna Zahidah, dan Ayesa 
Veirina Endratno yang membawakan 
tampilan dengan tema “Sembunyi 
Daun”  memenangkan lomba dolanan  
sebagai juara III. “Alhamdulillah, anak-
anak bersemangat dalam latihan. Saat 
tampil di panggung mereka percaya 
diri sehingga kompak dan sesuai 
dengan skenario yang telah diajarkan,” 
kata Usth. Rizha Ummaroch, S.Ag. 
selaku pembimbing lomba dolanan. 

Pada kegiatan Hari Anak tingkat 
Kecamatan Wonokromo yang 
dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, 
Keyla Adriana Faza yang dibimbing 
ustadzah Sri Suharti, S.Pd. berhasil 
meraih juara I. Di acara lomba yang 
sama, Carissa Nashwa Ramadhina, 
Cherlyna Aisyah Al-Nalendra, dan 
Aliyah Adzra Rafeylah juga berhasil 
mendapatkan juara I lomba Gerak dan 
Lagu dengan membawakan tarian 
berjudul ”Burung Layang-layang” 
dengan bimbingan Ustadzah Ria 
Fatmawati. 

Tak hanya para siswa yang 
berprestasi, para ustadzah juga 
mampu menujukkan prestasi 

Berprestasi 
Tak Pernah Henti 

terbaik dalam berbagai lomba 
yang diselenggarakan oleh Dinas 
Pendidikan kota Surabaya. Arie 
Usth. Sukma Soesandari, S.E. 
berhasil menjadi juara I dalam 
lomba menciptakan buku cerita 
bergambar dalam rangka Hari Anak 
Nasional. ”Saya membuat buku cerita 
bergambar dengan memadukan 
indera penglihatan melalui warna dan 
gambar serta indera perabaan melalui 
berbagai tekstur dari bahan alam 
yang saya tempelkan pada gambar 
yang ada. Dari situlah saya menjadi 
juara I tingkat kota Surabaya dan 
akan mewakili ke tingkat Jawa Timur,” 
katanya menjelaskan.  

Pada lomba guru berprestasi 
tingkat kota Surabaya, Usth. Sahada 
Sri Winarni, S.Pd. juga berhasil 
menjadi juara I tingkat kota Surabaya 
dan akan mewakili Surabaya ke 
tingkat Jawa Timur. ”Semoga kami 
berhasil membawa nama baik Al 
Falah sampai ke tingkat nasional. Ini 
semua berkat ridlo Allah SWT dan 
usaha keras teman-teman pendidik,” 
pungkas Dra. Kamini, selaku kepala 
KB-TK Al Falah. (Fz) 

Kiprah KB-TK
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Mari Berkebun
P

uncak tema tanaman dirayakan dengan 
cara unik oleh 180  siswa KB-TK Al 
Falah. Kali ini mereka dilibatkan dalam 
membuat kebun mini. Setiap anak 

membawa berbagai jenis tanaman dari rumah 
masing-masing yang telah diberi nama, untuk 
selanjutnya ditanam dalam pot yang disediakan 
dan ditata semenarik mungkin didepan kelas 
masing-masing.

 Acara yang bertemakan “Kami Sayang 
Tanaman” dipandu oleh ustadzah Warti, S.Pd. dan 
ustdzah Sri Suharti, S.Pd. Sebanyak 135 siswa TK 
Al Falah tampak bersemangat menyanyikan lagu 
yang berjudul Kebunku. Sementara di hadapan 
mereka telah tersedia pot-pot kecil yang tertata 
rapi dengan ditempeli nama masing-masing. 
Kegiatan tersebut merupakan rangkaian Special 
Day dengan tema tanaman. 

Acara dimulai dengan pembacaan ayat 
suci Al Qur-an surat Ar Rahman  ayat 1-5 yang 
dibacakan oleh Emirsyah Fata Putra Ranaji dari 
kelompok B-1 dan diterjemahkan oleh Alifi a 
Raisya Putri siswa kelompok B-3.  

Usai pembacaan ayat suci Al Qur-an, anak-
anak mendengarkan penjelasan tentang fungsi 
tanaman dan bagaimana cara merawat tanaman 
agar tumbuh dan berkembang dengan subur. 
“Setidaknya jangan lupa untuk menyirami dan 
mengambil daunnya yang sudah menguning, 

agar tanaman dapat tumbuh subur,” kata Ustadzah 
Warti, S.Pd. saat menyampaikan tata cara memelihara 
tanaman kepada para siswa. 

Kegiatan berikutnya adalah menanam tanaman 
yang telah dibawa siswa dari rumah, selanjutnya 
dipindahkan di pot-pot kecil yang telah disiapkan. 
Setiap pot bertuliskan nama-nama siswa. Ada yang 
membawa tanaman hias: bunga mawar, bunga 
kemuning, dan bunga matahari. Di hadapan anak-
anak telah disiapkan tanah dan pupuk untuk kegiatan 
menanam ke dalam pot. “Aku bisa menanam sendiri 
Ustadzah,”  kata Muhammad Mifza Hanifa bangga 
sambil menunjukkan pot kecil yang telah berisi 
tanaman yang baru ditanamnya. “Nanti tiap-tiap siswa 
akan bertugas menyiram tanaman mereka masing-
masing sampai tumbuh dan bertambah daunnya,” 
kata ustadzah Warti,S.Pd. selaku koordinator kegiatan 
Special Day pada hari itu. 

Usai menanam dalam pot, para siswa dari setiap 
kelas menata seindah mungkin menjadi kebun mini 
di depan kelas. “Ayo, kita tata seindah mungkin kebun 
mini kita ya, Nak,“ kata Usth. Rizha Ummaroch, S.Pd.I. 
memberi semangat kepada siswa A-1. 

“Anak perlu dikenalkan pada tanggung jawab 
sejak dini. Merawat tanaman ini merupakan cara 
untuk menumbuhkan kepedulian lingkungan sejak 
dini sekaligus melatih tanggung jawab mereka dalam 
merawat tanaman di kebun mini masing-masing,” 
kata Usth. Dra. Kamini, Kepala KB-TK Al Falah. (Fz) 
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K
esan lucu tidak pernah lepas dari sosok bocah kelas 
Kelompok Bermain (KB) Rahim Al Falah ini. Di kelasnya 
putri pertama pasangan Bpk. Usamah Smeer dengan 
Ibu Mawaddah Basyarahil ini terlihat bersemangat saat 

gurunya memerintahkan untuk membaca huruf-huruf Al Quran. 
Para ustadzah mengajari mengaji mulai dengan mengenal huruf 
Arab dan melafalkan.

Memang, mengaji adalah salah satu ibadah yang paling 
digemari siswa kelahiran Surabaya, 17 November 2010 ini. 
Seakan-akan dia sudah menyadari, mengaji bukan sebuah 
alternatif tetapi sebuah kewajiban. Mengapa? Karena mengaji 
tidak hanya berguna untuk bekal di dunia tetapi juga bekal untuk 
di akhirat. Karena itu Lamia, begitu biasa ia dipanggil, setiap hari 
nyaris tidak pernah absen dari aktivitasnya itu. “Aku memang hobi 
mengaji,” katanya ramah. 

Untuk mengisi waktu luangnya, siswa yang juga hobi 
berenang ini  senang mengamati indahnya pemandangan alam. 
Itulah sebabnya ia senang pergi bertamasya ke berbagai tempat 
wisata di tanah air. “Biasanya ke pantai, selain itu ke toko buku dan 
mall. Kadang pergi ke rumah kakek-nenek di Gresik,” ujarnya.  

Bagi perkembangan bocah manis ini, Al Falah adalah 
sekolah yang bagus sehingga mampu memberikan pendidikan 
agama yang memadai. “Anak-anaknya berbusana Islami,” tutur 
siswa yang suka masakan soto ini memberi alasan mantap. 

Lalu bagaimana pendapat orang tuanya? Tidak berbeda. Hal 
itu juga diakui orang tua siswa yang bercita-cita menjadi dokter, 
ustadzah, dan mama ini. “Karena Al Falah mengajarkan ilmu 
agama Islam sejak kecil,” tutur sang ayah. 

Melihat sang anak yang bertumbuh kembang menjadi 
orang yang beriman dan berilmu pegetahuan pasti menjadi 
dambaan setiap orang tua. Itu juga menjadi harapan orang tua 
Lamia. ”Semoga ananda rajin menuntut ilmu, pandai mengaji dan 
banyak teman,” harapnya. Mudah-mudahan Allah Swt memberi 
kemudahan. Amin.

Lamia Smeer

Ingin Menjadi Dokter,
Ustadzah, dan Mama

K
emajuan bangsa tidak mungkin lepas dari kontribusi 
para guru sejati yang dengan ikhlas dan sungguh-
sungguh dalam memajukan anak-anak bangsa dengan 
mengikis segala keterbelakangan. Kehadiran guru 

dengan dedikasi tinggi itulah yang menjadi jawaban akan 
kebutuhan setiap manusia, sampai kapan dan di manapun ia 
berada. 

Menjadi guru, ya itulah cita-cita siswa TK B-1 yang lahir di 
Surabaya, 14 Februari 2008 ini, ketika ditanya mau jadi apa saat 
besar nanti.  Siswa yang gemar mi dan es krim ini akan berjuang 
dengan penuh semangat untuk menggapai cita-cita tersebut. Dan, 
pasti membutuhkan pengorbanan untuk meraihnya. 

Dengan cita-citanya yang mulia itu, siswa yang hobi menyanyi 
ini sengaja dipilihkan sekolah Al Falah sebagai tempat untuk 
menuntut ilmu. Di sekolah idamannya tersebut, Kayla, demikian 
biasa ia dipangil, merasa nyaman dan senang karena fasilitas 
sekolah banyak dan ustadzah-ustadzahnya sabar mendidik para 
siswanya.

Bagaimana pun, sekolah yang bermutu mudah membawa 
pengaruh bagi keinginnanya kelak. Tak heran jika Al Falah sebagai 
sekolah yang berbasis agama dan memiliki kualifi kasi keunggulan 
di mata masyarakat, menjadi salah satu daya tarik bagi banyak 
siswa yang ingin berrtumbuh kembang. Setidaknya, begitulah yang 
juga diyakini orang tua siswa yang mengidolakan ibundanya ini. 

Putri pertama, pasangan Bpk. Hery Setiyo Wahyudi dengan 
Ibu Novita Dhaniar tersebut berharap dengan sekolah di Al Falah, 
Kayla, begitu biasa dia dipanggil, dapat menimba ilmu dengan baik 
dan ilmu tersebut bermanfaat bagi diri dan masyarakat.

“Mudah-mudahan mendapat pendidikan akademik dan 
agama yang seimbang serta menjadi anak yang salehah,” tutur 
sang ayah. Mudah-mudahan Allah mengabulkan harapan mulia ini. 
Amin. 

Ka
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S
iapa sih orang tua yang tidak ingin anaknya menjadi 
orang yang berguna bagi agama dan masyarakat? Semua 
orang tua pasti menginginkan hal itu. Untuk mewujudkan 
hal tersebut orang tua akan berusaha memberi putra-

putrinya jalan untuk meraihnya. Salah satunya adalah dengan 
menyekolahkan ke lembaga pendidikan yang kredibel dan 
terpercaya. Itulah yang diyakini orang tua Ariq salah satu siswa SD 
Al Falah Surabaya. Ariq lahir di Surabaya, 28 Desember 2001. Bagi 
siswa yang bernama lengkap Ariq Al-Khasyi ini, sekolah Al Falah 
diyakini mampu membekali potensi semua siswanya dengan 
bagus.

”Al Falah adalah sekolah cerdas di bidang agama. Semoga 
Ariq menjadi anak yang bermanfaat bagi agama, orang tua dan 
bangsa,” harap sang ayah.

Putra pertama dari pasangan Bpk. Djumali dengan Ibu 
Musabbihah ini merasa enjoy dengan pelayanan sekolah bagus. 
Selain fasilitasnya yang bagus, program pembelajaran yang 
mengutamakan life skill dalam berbagai aspek kehidupan siswa. 
Jadi, siswa memahami materi pembelajaran bukan sekedar pada 
masalah teori tapi juga praktiknya dalam keseharian.

Mengenai pelajaran favoritnya, siswa yang suka masakan 
tempe penyet dan gurami goreng ini sangat 
menyukai pelajaran Ilmu Pengetahuan 
Alam. Ustadz dan ustadzahnya pun 
mengakui jika Ariq memiliki kognisi dan 
nilai akademik yang memuaskan pada 
mata pelajaran tersebut.

Karena itu pula siswa 
yang bertempat tinggal 
di Gunung Sari ini kelak 
saat sudah besar ingin 
menjadi pakar yang ahli 
dalam bidang teknik. 
“Ingin jadi insiyur,” 
tuturnya. Semoga 
sukses, ya. Amin.

Raisa Aji 
Fazila Hasna

Ariq Al-Khasyi

Membaca

Penggemar IPA,

S
iswa yang lahir di Surabaya, 6 Juli 2003 ini biasa dipanggil 
Raras. Di sekolah, Raras dikenal sebagai siswa yang memiliki 
prestasi bagus, baik akademik maupun nonakademik. 
Guru-guru pun mengakui jika siswa yang mengidolakan 

Nabi Muhammad Saw ini meski paling suka pelajaran Ilmu 
Pengetahuan Alam dan matematika, nilai akademiknya di sekolah 
tergolong bagus nyaris di semua mata pelajaran. “Sering peringkat 
I di kelas. Juga pernah juara lomba menggambar diberbagai event,” 
tuturnya.

Lantas apa yang menjadi cita-citanya kelak? Ketika 
pertanyaan itu meluncur, putri kedua pasangan Bpk. H. Karnaji 
dengan Hj. Anik Widyastutik ini berkeinginan menjadi seorang 
dokter yang berakhlak Islami. Karena itu, Raras sengaja memilih 
sekolah Al Falah sebagai tempat menimba ilmu. 

Selain bagus secara fasilitas, juga membekali peserta didik 
dengan program kecakapan hidup yang memadai. “Semoga Raras 
mejadi anak yang salehah dan berakhlak mulia,” harap sang ayah.

Bagi siswa yang kini duduk di kelas VB ini, menghargai waktu 
adalah penting. Karena itu, Raras selalu meluangkan diri untuk 
memperluas cakrawala pengetahuan dengan banyak membaca. 
Buku adalah jendela dunia. Buku apa pun bermanfaat jika mampu 
menempatkan dan bisa mengambil intisari dari hasil bacaannya 

Baginya Raras membaca adalah rekreasi yang 
menyenangkan. Tidak seperti duduk di depan sebuah TV, 
membaca membuat otak bekerja untuk memikirkan banyak 
hal. Dengan membaca setidaknya satu buku dalam seminggu, 
seseorang bisa mendapatkan pengetahuan yang luas akan 
sesuatu yang kelak akan berguna untuk kehidupan kamu sehari-
hari. 

“Aku memang hobi membaca, terutama buku cerita,” tutur 
siswa yang biasa pergi ke toko buku ditemani ayah dan ibunya. 

Rekreasi
Bagaikan

Pakar Teknik
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Ingin Jadi 

Siapa Dia ?

Edisi 52  I   XXI  I  Juni 2014   I    21

IS
SN

 : 
20

85
-2

18
5

Firda Aulia Wirapu� i

P
uisi termasuk salah satu bentuk tulisan yang usianya sangat tua. 
Mungkin bisa disebut nenek moyang dalam dunia penulisan. 
Sebagai bagian dari sastra, puisi saat ini mengalami banyak 
perkembangan. 

Membacanya tentu berbeda dengan membaca teks pidato atau 
dengan seperti penyiar televisi. Tapi harus ada ekspresi dan gerak verbal 
untuk mendukung penampilan lebih sempurna. Apalagi, puisi ternyata 
dapat menyentuh secara dalam terhadap nilai-nilai kehidupan bahkan 
menjadi sarana yang cukup efektif dalam membangun nilai-nilai 
kemanusiaan yang bermartabat.

Firda Aulia Wiraputri adalah sosok yang gemar sastra itu. Tak heran 
jika siswa yang lahir di Sidoarjo, 2 Mei 1999 ini bukan hanya gemar tetapi 
juga berprestasi di bidang tersebut. Pernah jadi juara II baca puisi Hari 
Anak Nasional se-Sidoarjo,” tuturnya

Bagi siswa kelas IX-6 yang mengidolakan Nabi Muhammad ini, puisi 
bukan semata masalah keindahan yang ditulis tapi berupa kreativitas 
yang bukan hanya bergantung pada bakat alam, tetapi adanya kesediaan 
untuk belajar dari tradisi kesusastraan yang terus berkembang. 

Lalu apakah kelak ingin jadi sastrawan atau seniman? Putri pertama 
dari enam bersuadara pasangan Bpk. Rony Romandhawira dengan Ibu 
Aini Fuadiyah ini ini ternyata ingin menjadi dokter. Hal itu nampaknya 
sejalan dengan mata pelajaran yang paling menjadi idolanya, yaitu 
Biologi.

Untuk mengejar cita-citanya, tentu saja siswa yang hobi membaca 
dan nonton fi lm ini harus terus berjuang dengan sungguh-sungguh. 
Asalkan niatnya lurus, belajar cerdas, rajin beribadah, dan berdoa kepada 
Allah, pasti berhasil. Dengan cara itulah insya-Allah kesuksesan dapat 
diraih. ”Manjadda wa jadda, siapa sungguh-sungguh pasti bisa!” begitu 
mottonya.

“Semoga Firda menjadi anak yang sukses, berakhlakul karimah dan 
bisa mandiri,” harap sang ayah. Amin.

Penggemar Puisi
yang Ingin Jadi Dokter

S
emua orang tua dan siswa umumnya menginginkan 
sekolah di sekolah favorit dan  bermutu terbaik. 
Seperti apa ciri sekolah yang bermutu itu? Apakah 
dilihat dari gedungnya saja? Atau dari fasilitasnya 

saja? Tentu tidak. 
Salah satu sekolah bermutu adalah berfokus pada 

upaya untuk menerapkan nilai-nilai pendidikan dalam 
kehidupan sehari-hari. Jadi bukan sekedar teori tetapi yang 
juga terpenting adalah praktiknya. Itulah yang diyakini siswa 
kelas IX-6 yang biasa dipanggil Miftah ini. 

“Karena pelajaran agama tidak hanya diajarkan secara 
materi, namun juga diterapkan dalam kehidupan sehari-
hari,” urainya.

Bukan hanya itu, sekolah memiliki kebijakan dalam 
perencanaan untuk mencapai kualitas, baik untuk jangka 
pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Para 
ustadz-ustadzahnya pun memiliki kepedulian yang tinggi 
kepada siswanya. Banyak program-program pendidikan 
yang dikemas dengan menarik sehingga mampu 
mengembangkan potensi peserta didik dengan optimal.

”Pendidikan agama terjamin. Semoga Miftah menjadi 
anak yang salehah,” harap sang ayah.

Putri pertama dari dua bersaudara pasangan Bpk. 
Rustam Basuki dengan Ibu Warsiki Dwi Marisiana ini 
menyukai Ilmu Pengetahun Alam terutama Fisika. Meski 
pelajaran ini dianggap cukup sulit bagi siswa pada 
umumnya, namun bagi siswa yang lahir di Surabaya, 26 
April 1999 ini, Fisika adalah pelajaran yang mudah dan 
menyenangkan. 

Miftah kelak mau jadi apa, ya? “Mau jadi guru,” harap 
siswa yang mengidolakan Abu Bakar Ra ini percaya 
diri. Untuk mencapai suatu kesuksesan tentu harus 
ditunjang dengan doa dan belajar. Bahkan untuk sekedar 
mengisi waktu luang, siswa yang hobi memasak ini 
menggunakannya untuk aktivitas membaca.Biasanya dia ke 
toko buku. Mudah-mudahan tercapai cita-citamu.

Penerapan Langsung

Pendidikan 
Agama

Mi� ah Rosyida F� ri

Siapa Dia ?



L
embaga Pendidikan Al Falah 
(LPF) Surabaya mengadakan Al 
Falah Family Gathering bersama 
seluruh guru, karyawan, beserta 

keluarganya. Acara yang dilangsungkan  
pada Ahad, 23 Februari 2014 bertempat 
di halaman SD Al Falah Surabaya berjalan 
lancar dan sukses. hadir juga peserta 
dari pegawai yang telah pensiun, para 
pengurus komite sekolah, dan pengurus 
Yayasan Masjid Al Falah Surabaya. 

LPF beserta komponennya 
berkomitmen untuk memajukan 
pendidikan dengan pendekatan dakwah 
bilqolbi. Untuk menguatkan komitmen 
dalam dakwah, Al Falah Family Gathering 
adalah sebagai salah satu sarana untuk 
mempersatukan hati sebagaimana dari 
tema yang diusung oleh panitia gathering 
tahun ini adalah Ukhuwah Bil Qolbi Menuju 
Al Falah Sejuk di Hati. Sebagaimana 
disampaikan juga oleh Ketua Lembaga 
Pendidikan Al Falah Surabaya  Ust. Ir. H. 
Abdul Kadir Baradja dalam sambutannya. 
“Pada pagi ini kita para guru, para keluarga 
guru, dan pengurus berkumpul untuk 
mempersatukan hati dalam pekerjaan 
hati, lembaga ini adalah lembaga dakwah 
yang bergerak di bidang pendidikan, 
guru dan keluarga guru sebagai pelaku 
dakwah sedangkan peserta didik, wali 

murid serta alumni adalah sebagai objek 
dakwah. Dengan tugas untuk membentuk 
kompetensi dan akhlak dengan cara 
memberi contoh yang baik. Untuk itu 
kita harus bersatu bersama-sama, bahu 
membahu dalam dakwah melalui 
pendidikan,” tegasnya.

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

Al Falah Family Gathering 2014 diawali 
dengan pembacaan Al Quran, kemudian 
hafalan Al Quran juz 30 oleh siswa KB-TK, 
SD, dan SMP, sambutan ketua LPF, dan 
penganugrahan penghargaan pegawai. 

Ada empat pegawai yang mendapat 
penghargaan umrah, ada pula yang 
mendapatkan hadiah uang untuk masa 

pengabdian sebagai pegawai LPF. Untuk 
masa pengabdian, sejumlah pegawai 
mendapat penghargaan mulai dari 
petugas kebersihan, satpam, dan guru. 

 Acara dilanjutkan dengan jalan sehat, 
pembagian door price, voucher, hiburan 
musik yang kali ini dibawakan oleh guru 
dan karyawan dari SMP Al Falah Deltasari 
yang bernama Spelfa Voice, acara ditutup 
dengan wayang orang. 

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

Demikianlah rasa kebersamaan 
persaudaraan dan kekeluarga ini insya 
Allah akan semakin menguatkan untuk 
berprestasi dan mendatangkan rahmat 
Allah SWT yang lebih besar bagi kita 
semua. “Sesungguhnya orang-orang 
mukmin adalah bersaudara karena itu 
damaikanlah antara kedua saudaramu dan 
bertakwalah kepada Allah supaya kamu 
mendapat rahmat” (Q.S. Al Hujurat: 10). 
(Galih)

Family Gathering 2014
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Kiprah SD

T
erlihat di salahsatu sudut 
tempat hunian yang asri 
beberapa kelompok siswa 
SD Al Falah yang sedang 

menumbuk. Dengan semangat 
seakan tak pernah lelah mereka 
melakukannya dengan riang. Kunyit, 
asam, daun asam pun akhirnya 
menjadi halus dan siap dijadikan 
bahan jamu sinom. 

Tak lama kemudian, kelompok-
kelompok siswa inipun disibukkan 
lagi dengan kegiatan membuat cao. 
Mulai dari menyiapkan daun yang 
bisa diolah menjadi cao, meremas-
remasnya hingga lembut sampai 
kemudian menyiapkannya menjadi 
minumam segar siap santap. Beberapa 
siswa tersenyum bangga sekaligus 
senang karena meminum es cao 
buatan tangan mereka.

Kegiatan siswa kelas IV SD Al 
Falah Surabaya ini diawali dengan 
belajar membuat kompos. Baik itu 
membuat kompos buatan atau juga 

Belajar Cinta Alam

ketidakseimbangan alam. Allah 
berfi rman, “Telah nampak kerusakan 
di darat dan di lautan yang disebabkan 
oleh tangan-tangan manusia, supaya 
Allah merasakan kepada mereka 
sebagian dari perbuatan mereka, agar 
mereka kembali (ke jalan yang benar).” 
(Ar Rum: 41). Jika menjaga, merawat,  
dan mencintai alam ini adalah wujud 
ibadah kita kepada Allah SWT, tunggu 
apa lagi? (Iz)

kompos alami. Kegiatan ini merupakan 
agenda tahunan yang selalu diikuti 
siswa dengan antusias karena mereka 
senang dapat belajaar secara langsung 
di alam dan tentang alam. Kegiatan ini 
pun diakhiri dengan permainan fl ying 
fox dan tidak seorang siswa pun yang 
melewatkannya.

Allah SWT menjelaskan dalam 
salah satu ayat-Nya tentang tujuan 
diutusnya nabi Muhammad SAW. 
Hal ini tak lain adalah untuk menjadi 
rahmat bagi seluruh alam. Tidak hanya 
rahmat bagi manusia tentunya, namun 
rahmat bagi hewan, tumbuhan dan 
juga seluruh kombinasi yang ada di 
jagad raya ini.

Islam mengajarkan pada manusia 
untuk mencintai alam dan menjaganya. 
Dan juga melarang berbuat kerusakan 
di muka bumi ini. Itulah salahsatu 
tujuan penciptaan manusia, yakni agar 
manusia memanfaatkan dengan baik 
bumi dan isinya ini. Serta menjaga 
kelestariannya sehingga tidak terjadi 
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Kiprah SD



S
iang itu, hari pertama mereka 
masuk sekolah setelah tiga 
hari tinggal bersama orang 
tua asuh. Siswa kelas V masih 

asyik bercerita tentang pengalaman 
masing-masing. Rupanya belum habis 
keriangan yang mereka bawa dari desa 
Claket. Euforia itu masih tampak jelas 
pada wajah dan cerita mereka.

Ya, memang seluruh siswa kelas 
V baru saja melaksanakan kegiatan 
homestay. Bisa jadi, ini pengalaman 
pertama mereka jauh dari orang tua 
dan tinggal bersama orang lain yang 
baru mereka kenal. Mereka bergaul, 
bekerja dan belajar bersama mereka.

Rombongan berangkat pada 
hari Kamis, 27 Februari 2014. Dengan 
dukungan orang tua mereka berangkat 
menuju desa Claket. Sekitar dua jam 
perjalanan, mereka tiba di lokasi 
yang dituju. Di Balai Desa, para aparat 
desa telah menunggu kedatangan 
para siswa SD Al Falah. Setelah acara 
penyambutan di balai desa tersebut, 
mereka segera menggabungkan 
diri sesuai dengan kelompok  dan 
berangkat menuju ke rumah orang tua 
angkat masing-masing. Petualangan 
dimulai!

Tak lama kemudian, setelah makan 
bersama, seluruh siswa telah kembali 
ke basecamp untuk memulai kegiatan 
pertama, menuju air terjun! Tidak naik 
mobil, tidak juga naik motor. Mereka 
harus berjalan kaki. Riuh rendah 
suara, memperdebatkan jarak antara 
desa ke air terjun. Sekitar 10 km, yang 
lain menimpali 6 km, 4 km, 2 km. 
Entah berapa sebenarnya jarak yang 
sesungguhnya. 

Lelah karena telah melintasi jalan 
yang terjal dan berbatu hilang seketika 
saat tiba di lokasi air terjun. Semuanya 
bergembira bermain air, berbasah-
basah pun tak apa. Sandal hanyut, 
syal hanyut oleh arus tak apalah. 
Semua senang dan gembira. Rute 
pulang, ternyata tak sama dengan rute 

berangkat. “Tapi 
kali ini, rutenya 
lebih pendek,” 
seru salah satu dari 
mereka. Dan semua 
mengiyakan.

Sesampainya di 
rumah, kemandirian 
mereka diuji. Mereka 
harus mencuci dan 
menjemur sendiri baju yang 
mereka pakai. “Kalau kelompokku 
dicucikan sama bulik Luluk. Kami 
sudah tidak mau, tapi bulik memaksa 
karena kami tidak selesai-selesai 
mecucinya,” Faris menyahut sambil 
tersenyum. Malam hari mereka 
menikmati makan malam bersama 
keluarga masing-masing. Menu yang 
mereka makan mungkin bukan menu 
keseharian yang mereka biasa makan, 
tapi tidak mengurangkan sedikit pun 
kenikmatannya.

Hari kedua, adalah hari bersekolah 
bersama. Perjalanan ke sekolah 
memerlukan waktu sekitar 20 menit 
dengan berjalan kaki. Hari itu mereka 
bergabung dengan MI Tri Bhakti. 
Mereka dibagi menjadi 3 kelas yang 
berbeda. Mereka apel dan senam pagi 
bersama. Setelah berkenalan, mereka 
pun larut dalam kegiatan bersekolah 
pagi itu. Ada yang belajar Matematika 
dan ada juga yang belajar Bahasa 
Indonesia. Karena hari itu hari Jumat, 
para lelaki segera melaksanakan salat 
Jumat, sedang yang perempuan salat 
di rumah masing-masing. 

Kegiatan selanjutnya adalah 
ikut bekerja bersama keluarga 
masing. Seperti kelompok Raras dan 
teman-temannya, mereka berkebun 
di pekarangan samping rumah. 
Sedangkan kelompok Ravi Alan, 
mereka memindahkan pasir-pasir 
ke dalam karung, karena orang tua 
angkatnya adalah tukang batu.  Dewi 
dan kelompoknya memerah susu sapi 
dan membersihkan kandang. Ada 

Melatih Kemandirian
dengan Homestay

Kiprah SD
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kejadian lucu ketika di kandang sapi. 
Dewi yang tidak tahan dengan baunya, 
berusaha melarikan diri lewat pintu 
belakang kandang. Tak di sangka, dia 
terjerumus dalam kubangan kotoran 
yang memang dibuang di belakang 
kandang.

Di hari ketiga, mereka kembali 
bersekolah. Namun kali ini mereka 
bersama-sama siswa MI Tri Bhakti 
menanam pohon cengkeh dan sengon 
di tebing milik sekolah. Setiap satu 
pohon ditanam oleh dua orang siswa. 
Satu dari SD Al Falah dan satu lagi 
dari MI Tri Bhakti. Kelelahan menanam 
pohon terbalaskan dengan hidangan 
yang disediakan oleh sekolah. Mereka 
menyebutnya Wilus, tapi ada yang 
menyebutnya Pilus. Manis yang berasal 
dari gula merah meleleh di mulut, 
begitu terasa nikmatnya. Satu dus 
besar, habis tak bersisa. 

Perpisahan dengan pihak sekolah 
dan orang tua asuh, terasa begitu 
menggetarkan hati. Terlebih-lebih 
dengan orang tua asuh. Rupanya 
hanya dalam waktu tiga hari  mampu 
mengikatkan hubungan batin. Tak 
kurang dari mereka yang menitikkan 
air mata.

Menurut Ustadz Tohir, Ustadzah 
Maryam, dan Ustadz Syamsul selaku 
wali kelas, kegiatan ini bertujuan agar 
menumbuhkan empati, kemandirian, 
dan rasa syukur. Mudah-mudahan 
semua upaya ini dapat berhasil 
optimal. (Tika)

Kiprah SD
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K
ecerdasan selama ini lebih banyak ditekankan pada 
kecerdasan intelektual atau prestasi ujian di sekolah. 
Padahal jika ditelaah lebih lanjut akan terlihat 
kecerdasan lain yang dimiliki oleh peserta didik. Baik 

itu kemampuan olahraga, berkomunikasi, seni, spasial ataupun 
kecerdasan terhadap lingkungan (kecerdasan naturalis).

Menurut Ratih Andjayani Ibrahim psikolog Universitas 
Indonesia kecerdasan naturalis anak bisa terbangun jika sejak 
bayi dibiasakan berhubungan dengan binatang peliharaan, 
namun harus dalam pengawasan orang tua. Jika sejak bayi 
anak berhubungan dengan binatang maka hal tersebut dapat 
membangun kecerdasannya. 

Salahsatu cara untuk membangun kecerdasan naturalis 
ini adalah dengan memberi kesempatan anak untuk merawat 
binatang. Anak bisa berlatih memberi makan binatang 
peliharaannya. Di antara binatang yang dapat dijadikan 
binatang piaraan adalah ikan, kucing, marmut, hamster, kura-
kura, atau hewan yang tidak berbahaya lainnya.

SD Al Falah Surabaya pun berusaha untuk memberikan 
pengalaman pada siswa bagaimana cara menyayangi 
makhluk hidup lain dan menumbuhkan sisi kemanusiaan 
anak. Hal ini terlihat saat anak-anak kelas I mengadakan 
kunjungan ke Kebun Binatang Surabaya. Kegiatan ini 
didampingi oleh 10 orang guru dan diikuti oleh lebih dari 100 
siswa.

Pada saat mengunjungi Kebun Binatang Surabaya ini, 
anak-anak berkesempatan untuk melihat dari dekat segala 
jenis binatang yang selama ini hanya terlihat gambarnya 

Binatang pun 
Disayang

di buku. Siswa dapat mengamati lebih detil bagaimana 
postur tubuh,  cara bergerak, jenis makanan dan cara 
berkembang biak binatang. 

Coba kita simak pendapat siswa kelas I tentang 
kegiatan ini. Salah satunya adalah dari Inggar Kiana 
Nugroho siswi kelas I-B. 

“Menyenangkan, Ustadzah. Di kebun binatang bisa 
melihat onta, gajah, atraksi hewan dan masih banyak lagi.” 

Sementara menurut ustadzah Yatimah selaku 
pendamping kegiatan dalam ini, “Kita  bisa refreshing 
sekaligus bersenang-senang bersama anak-anak. Dan, 
secara tidak langsung anak-anak pun belajar dari kegiatan 
ini.” (Iz)



Kiprah SD

E
kstra Kurikuler Robotika memang baru ada di tahun ajaran ini. Namun, tidak menyurutkan 
keinginan anak-anak SD Al Falah untuk mengikuti lomba. Mereka berlomba robotika di SMP 
AL Azhar. Fayyad, Arthur, Ridha, Rizal, Gibran, Zidan, Aqsa, Ivan dan Demas dengan semangat 
luar biasa mengikuti lomba ini. Mereka membentuk tiga kelompok yang berbeda.

Latihan intensif dilakukan dua minggu menjelang pelaksanaan lomba. Lomba robotika: Line 
Tracer Competition diadakan pada tanggal 22 Februari 2014. “Dalam lomba itu kami harus mampu 
mengatur sedemikian rupa agar robot kita dapat berjalan mengikuti jejak garis yang sudah 
disediakan. Tidak hanya satu model jejak garisnya, tapi bermacam-macam,” jelas Rizal. Namun itu 
justru tantangannya.

Mereka memang belum berpengalaman. Semua baru kali pertama mengikuti lomba robotika. 
Mereka melakukan semuanya dengan cara manual. Mulai setting program, menentukan kecepatan, 
jarak, dan sebagainya. “Kalau terlalu cepat, ya dikurangi kecepatannya dengan obeng saja,” kata salah 
satu dari mereka. Tapi  sebagian peserta ternyata banyak yang menggunakan sistem komputer. Tidak 
apa-apa, pengalaman pertama ini adalah pengalaman berharga untuk mereka. Mereka senang, 
meskipun belum merebut juara. Mereka tetap mendapat robot untuk dibawa pulang.

Kak Dadang, Kak Arsyad, dan Kak Fauzi sebagai pembina ekstra kurikuler robotika tetap 
memberikan semangat. Bahkan saat itu tim robotika akan mengikuti lomba lagi di bulan Maret.

Thomas Alfa Edison tidak langsung berhasil ketika melakukan percobaan membuat lampu. 
Ratusan kali ia gagal, tapi ia tidak pernah berhenti mencoba. Kalau saja  ia berhenti mencoba, bisa 
jadi dunia kita masih gelap ketika malam tiba. Teruslah berlomba, Nak. Tak mengapa gagal di awal. 
Jadikan pelajaran, teruslah berusaha. (Tika)

Line Tracer 
Competition
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Dalam rangka mengarahkan 
dan membimbing siswa untuk 
tumbuh menjadi pemimpin bagi 
dirinya sendiri dan lingkungannya, 
SD Al Falah Surabaya mengadakan 
kegiatan pengaderan petugas 
afeksi. Kegiatan pengaderan 
petugas afeksi ini dilakukan 
secara rutin tiap 3 bulan sekali. 
Pesertanya bergantian bagi 
semua siswa kelas III-VI. Dalam 
tiap periode ada sekitar 50 siswa 
peserta. 

Dalam pengaderan petugas 
afeksi, siswa mendapatkan materi 
kedisiplinan, manajemen diri,  
baris-berbaris, dan cinta Islam. 
Selain itu, mereka juga diberi 
wawasan tentang kedisiplinan 
saat shalat dan di masjid. Dengan 
pengaderan itu, diharapkan siswa 
peserta menjadi pioneer di kelas 
masing-masing.

Pengaderan Petugas Afeksi, 
Pengaderan Pemimpin Sejak Dini

Kiprah SD

26  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

B
isa jadi hadis ini pasti sudah tidak 
asing lagi di telinga kita. Karena, 
cukup sering kita dengar saat 
ada ceramah di masjid, kantor, 

atau lainnya. Hadis ini menunjukkan 
bahwa masing-masing dari kita akan 
dimintai pertanggungjawaban atas 
segala yang kita lakukan, baik di lingkup 
kecil (keluarga) maupun lingkup besar 
(masyarakat). 

Setiap orang adalah pemimpin, 
demikian juga halnya dengan 
seorang guru. Guru adalah 
pemimpin dalam mata pelajaran 
dan kelas yang diembannya. 
Membimbing, memberi arahan, 
mempengaruhi dan menggerakkan 
siswa untuk mencapai tujuan 
pembelajaran. Di samping itu, 
yang tak kalah pentingnya adalah 
mendidik dan membiasakan karakter 
Islami serta melatih kebiasaan yang 
baik.

Setiap manusia adalah pemimpin dan pasti akan dimintai 
pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya.  

Aliif Ghibtah Rayya salahsatu 
siswa kelas III-C berkisah tentang 
pengalamannya mengikuti 
pengaderan petugas afeksi, 
“Seru, Ustadzah. Aku senang bisa 
terpilih menjadi kader afeksi. Aku 
mendapatkan pengalaman yang 
berbeda dan aku berharap bisa 
menjadi anak yang mandiri.” 

Pelatihan kader afeksi memang 
bukan satu-satunya cara untuk 
menyiapkan pemimpin. Masih 
banyak sisi lain yang harus digali 
dari siswa untuk menjadikan 
mereka lebih mandiri. Kemandirian 
sikap, kemandirian daya pikir, dan 
kemandirian beribadah tentunya. 
Namun, hadirnya pengaderan 
petugas afeksi setidaknya dapat 
menggugah guru untuk tetap 
dan terus memberi teladan tiada 
henti untuk bekal pemimpin masa 
depan.(Iz)



U
jian sekolah kelas 6 memang pada akhirnya menjadi muara dari seluruh 
pembelajaran di Sekolah Dasar. Berbagai macam kegiatan telah dilakukan untuk 
mendongkrak semangat seluruh siswa yang nantinya diharapkan berimbas pada 
meningkatnya nilai ujian sekolah. 

Lalu bagaimana peran orang tua dalam proses pembelajaran ini? Dan bagaimana pula 
cara mensinergikan sekolah dan orang tua? Untuk mengisi ruang yang kosong ini, SD Al 
Falah Surabaya mengadakan kegiatan parenting yang bertujuan mempersempit celah ini.

Dengan bekerja sama dengan Griya Parenting, pihak sekolah mengundang seluruh 
walimurid kelas 6 untuk hadir dalam kegiatan ini. Dengan dipandu oleh Ustadz Mitahul Jinan, 
seluruh siswa didampingi oleh wali murid mengikuti keseluruhan acara. 

Sebelum acara inti dimulai, ustad Tukin selaku Kepala Sekolah SD Al Falah membuka 
acara dengan mensosialisakan segala sesuatu yang berkenaan dengan Ujian Sekolah 
termasuk program sekolah. Selanjutnya, dilanjutkan oleh ustadzah Ana Christanti 
menjelaskan visi dan misi serta program SMP Al Falah Deltasari.

Dalam kegiatan inti, selain memaparkan segala problematika orang tua dalam 
menemani anak menyongsong Ujian Sekolah juga diselingi dengan game-game yang 
menarik, dan tentu saja berhadiah. Posisi tempat duduk yang di atur (Kartika).

Membangun Sinergi
Melalui Parenting Skill

Kiprah SD
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Kiprah SD

P
elaksanaan ujian Sekolah 
sudah semakin dekat. Siswa 
kelas VI sudah berancang-
ancang untuk bertempur. Jihad 

mereka sudah tampak di penglihatan. 
Di awal bulan Mei, selama tiga hari, 
mereka akan berjihad, mengukur 
keberhasilan kegiatan akademik 
selama enam tahun belajar di SD. 

Tentu saja mereka memerlukan 
amunisi untuk keperluan itu. 
Ustadz dan Ustadzahlah yang akan 
membantu menyiapkannya. Salah 
satu amunisi itu adalah kegiatan super 
intensif. Super karena sebelumnya 
sudah ada kegiatan intensif. Kegiatan 
ini dimulai pada semester II, di bulan 
Maret 2014. 

Super intensif meliputi pelajaran 
Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA. 
Dilaksanakan setiap hari Senin sampai 
Kamis. Pagi hari mereka melaksanakan 
pre test sampai istirahat pertama. 
Kemudian dilanjutkan dengan 
pembahasan. Setelah makan siang 
dan salat Duhur post test dilaksanakan. 
Meskipun materi soal yang diberikan 
antara pre test dan post test sama kisi-

Terus Berjuang  
Menyongsong Ujian 

kisinya, namun pembedanya adalah 
variasi soalnya. Diharapkan dengan 
cara ini, pengajar akan bisa memantau 
dan menganalisis kesulitan yang 
dihadapi oleh setiap siswa. Semua 
jawaban siswa terekam di data server 
sekolah lewat scan Lembar Jawaban 
Komputer (LJK) siswa. 

Kegiatan tersebut mampu 
mendongkrak nilai siswa, terbukti ada 
kenaikan di setiap tes-tes tersebut. 
Untuk mengapresiasinya, setiap 
kenaikan, berapa pun nilainya, wali 
kelas memberikan hadiah. Sekalipun 
kenaikan tersebut hanya 0,01. Selain 
itu ada hadiah bintang prestasi yang 
ditempel di papan pengumuman. 
Ada bintang super dan ada pula 
bintang mata pelajaran. Hasil nilai yang 
ditempel pada awalnya terasa biasa 
saja, namun dari waktu ke waktu pada 
akhirnya mampu menaikkan motivasi 
dan persaingan sehat di antara mereka. 

Orang tua setiap hari 
mendapatkan SMS dari sekolah yang 
berisikan nilai yang diperoleh oleh 
siswa pada hari itu. Diharapkan orang 
tua bisa ikut memantau pergerakan 

nilai putra-putrinya. Selain SMS setiap 
harinya, pihak sekolah juga mencetak  
laporan nilai siswa setiap dua pekan 
sekali untuk diserahkan kepada orang 
tua siswa.

Tidak hanya itu, siswa juga 
dikelompokkan menjadi 3  yakni 
Kelompok Pengayaan yang diikuti oleh 
siswa yang mendapatkan nilai baik. 
Kelompok Pendampingan untuk  siswa 
yang mendapatkan nilai cukup, dan 
kelompok Bimbingan Khusus untuk 
siswa yang memang membutuhkan 
bimbingan khusus. 

Untuk mengurangi kebosanan, 
di pagi hari siswa kelas VI selalu 
mendapatkan motivasi dari wali kelas 
masing-masing dan Kepala Sekolah. 
Selain itu mereka juga saling bercerita 
tentang prestasi mereka di luar 
kelas. Tentu saja, mereka juga selalu 
menyempatkan diri untuk salat Dhuha, 
tadarus, dan doa bersama di sekolah. 

Tak mudah memang 
mempersiapkan segalanya. Tetapi, 
pekerjaan tersebut sungguh mulia. Jihad 
mereka telah dimulai. Semoga Allah Swt 
meridloi semua usaha baik kita. Amin.
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Kiprah SMP

S
etiap tahun kita memperingati Maulid Nabi 
Muhammad SAW dengan berbagai ragam 
kegiatan. Apakah kita sudah tau apa itu maulid 
nabi? Menurut istilah pengertian Maulid Nabi 

Muhammad SAW atau Bahasa Arabnya maulid an-
nabi adalah peringatan hari lahir Nabi Muhammad 
SAW yang di Indonesia perayaannya jatuh pada setiap 
tanggal 12 Rabiul Awwal dalam penanggalan Hijriyah. 
Dan, menurut bahasa, pengertian kata maulid atau 
milad berarti hari lahir. Perayaan yang merupakan 
tradisi yang berkembang di masyarakat Islam jauh 
setelah Nabi Muhammad SAW wafat. 

Semangat peringatan Maulid Nabi Muhammad 
SAW adalah sebuah ekspresi kegembiraan dan 
penghormatan kepada nabi akhir zaman Muhammad 
SAW oleh seluruh umat Islam di dunia, yaitu semangat 
untuk meneladani akhlak mulia Nabi SAW yang telah 
bersama sahabat membela ayat demi ayat dengan 
perjuangan, pengorbanan, dan air mata. 

Karena Rasul sangat sayang pada kita umatnya, 
agar selamat dunia dan akhirat. Rasulullah SAW dan 
para sahabatnya terus mendekat (bertaqarrub) kepada 
Allah.  Mereka berpikir dan berjuang untuk Islam dan 
umatnya dengan landasan taqarrub kepada Allah Zat 
yang Maha Gagah Perkasa. Mereka telah hidup mulia 
dan wafat bahagia dengan selalu mendekat dengan 
amal shaleh kepada Allah Zat yang Maha Sempurna.  
Bagaimana halnya dengan kita?

Peringatan Maulid,
Belajar Meneladani Nabi

Harapan Remas SMP Al Falah  Deltasari dalam 
peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, seluruh 
siswa berserta para guru mampu memperoleh hikmah 
dan ruh semangat perjuangan serta pengorbanan 
beliau. 

Peringatan maulid yang dilaksanakan secara 
sederhana pada  Rabu, 15 Januari 2014 itu cukup 
meriah karena menampilkan kreasi nasyid siswa serta 
lomba-lomba. Misalnya lomba storry telling tentang 
Nabi Muhammad SAW. Siswa bercerita tentang 
Nabi SAW dengan menggunakan Bahasa Inggris di 
hadapan teman-temannya dan dewan juri. Ada juga 
lomba menghafal asmaul husna, sebagai bentuk 
ekspresi pengenalan asma Allah yang indah dan 
mulia. 

Antusiasme siswa dan guru untuk aktif terlibat 
dalam peringatan maulid Nabi SAW ini, mengispirasi 
untuk kembali semangat meneladani akhlak baginda 
Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah teladan utama 
di dalam perjuangan menyampaikan risalah di 
tengah-tengah masyarakat jahiliyah yang rusak dan 
terbelakang. Sehingga, dengan sentuhan akhlak yang 
luhur beliau bisa mengubah masyarakat jahiliyah 
menjadi masyarakat yang beradab dan disegani dunia. 
Saat inilah generasi Remas SMP Al Falah Deltasari 
berproses untuk tampil menjadi generasi gemilang di 
masa mendatang menggantikan generasi yang ada 
sekarang. ((Ind). 
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Workshop ISO

Membangun
Komitmen Mutu

B
agi setiap institusi, meningkatkan 
mutu merupakan tugas yang 
paling penting. Karena itu banyak 
institusi yang secara terus menerus 

melakukan perbaikan berbagai aspek 
performance-nya, mulai manajemen, 
sumber daya, fasilitas, pelayanan, maupun 
kelangsungan jangka panjang institusinya. 
Dengan adanya sistem yang bermutu 
diharapkan pegawai akan terdorong 
untuk meningkatkan kinerjanya dari 
waktu ke waktu, yang akhirnya tentu 
saja peningkatan kinerja institusi secara 
keseluruhan. 

Inilah yang menjadi harapan 
Lembaga Pendidikan al Falah dalam 
menghadapi tantangan di masa depan 
dengan menerapkan managemen ISO 
9001: 2008. ISO 9001:2008 adalah suatu 
standar international untuk sistem 
manajemen mutu dengan menetapkan 
persyaratan-persyaratan dan 
rekomendasi untuk desain dan penilaian 
dari suatu sistem yang bertujuan untuk 
menjamin bahwa organisasi akan 
memberikan produk (barang dan/atau 
jasa) yang memenuhi persyaratan yang 
ditetapkan. 

SD Al Falah Surabaya dan 
Sekolah Menengah Pertama SMP Al 

Falah Deltasari telah memperoleh 
sertifi kat International Organization 
for Standardization (ISO) 9001:2008 
pada tahun 2009 lalu. Meski demikian, 
proses audit eksternal umumnya tetap 
dilakukan secara kontinu setiap 12 bulan 
sekali. Sertifi kat ini diberikan sebagai 
bukti bahwa sekolah memiliki kapabilitas 
dalam hal pelayanan pendidikan sekolah 
dan secara konsisten memberikan hasil 
yang memuaskan semua pihak terutama 
konsumen pendidikan, yakni siswa, orang 
tua, dan jenjang pendidikan yang lebih 
tinggi yang akan menerima keluaran dari 
sekolah-sekolah itu. 

Untuk mendapatkan sertifi kat ISO 
memang perlu kerja keras. Agar bisa 
memenuhi persyaratan mendapatkan 
ISO saja, bisa menghabiskan beberapa 
bulan dan investasi yang cukup. Jadi, 
prosesnya memang panjang. Selain 
itu, penilaian ISO bukan semata-mata 
didasarkan pada sarana dan prasarana 
yang dimiliki oleh sekolah. Melainkan 
pada sistem manajemen sekolah secara 
umum dan konprehensif. 

Untuk terus meningkatkan performa 
sekolah, lembaga (LPF) melakukan 
pelatihan bagi guru dan karyawan, 
terutama untuk auditor internal, auditi, 

management representative, dan Kepala 
Sekolah selakuk top management yang 
dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 
2014 dengan nara sumber Bapak Andy 
Sukma Lubis selalu Direktur PT ISOQAR 
INA.  Beliau sempat menyampaikan 
bahwa sekolah yang ber-ISO bukan 
sekedar untuk formalitas tapi tujuan 
utamanya adalah untuk meningkatkan 
mutu dan kemajuan sekolah. Jika 
menerapkan ISO tapi sekolah tidak 
bertumbuh dengan baik, sebaiknya di 
cancel saja.

Pelatihan yang dimulai pada 
pukul 08.00 hingga pukul 14.00 WIB 
tersebut berjalan cukup lancar. Dalam 
kegiatan tersebut banyak pertanyaan 
yang diajukan sehubungan dengan 
pelatihan tersebut mengingat 
penerapan ISO untuk tingkat sekolah 
tidak sebanyak yang dilakukan oleh 
perusahaan konvensional.   

Mudah-mudahan dengan 
adanya pelatihan tersebut performa 
sekolah LPF semakin meningkat 
sehingga sasaran dan harapan sekolah 
untuk menciptakan lulusan yang 
berakhlak mulia dan berprestasi dapat 
diwujudkan secara konsisten. 

Amin. (Abdillah)
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Kiprah SMP
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Mendidik Anak
agar Menjadi Khalifah

Konseling

S
ebagian orang memberikan 
pengertian tentang anak yang 
berbeda-beda, mereka berkata 
anak adalah  amanah yang harus 

dirawat dan dijaga, harta yang sangat 
berharga, karunia Allah yang luar biasa, 
belahan jiwa, buah cinta, dan khalifah.

Mendidik anak membutuhkan 
pengetahuan, ilmu, pengalaman, 
keterbukaan, dan dialog. Lalu siapakah 
guru dari semua ini? Jawabnya adalah 
diri kita sendiri. Selagi kita mau mencari 
ilmu, berbagi, tidak malu bertanya, tidak 
selalu membanggakan dan mencerca 
anak kita, maka ilmu pengetahuan, 
pendidikan, pengalaman tentang 
mendidik anak akan dengan leluasa kita 
dapatkan. 

Allah Swt telah berfi rman yang 
artinya, “Dan hendaklah takut kepada 
Allah orang-orang yang seandainya 
meninggalkan di belakang mereka anak-
anak yang lemah, yang mereka khawatir 
terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh 
sebab itu hendaklah mereka bertakwa 
kepada Allah dan hendaklah mereka 
mengucapkan perkataan yang benar (An 
nisa : 9).

Keterlibatan orang tua dalam 
menyukseskan kepribadian anak 
merupakan faktor yang utama, karena 
kepribadian yang dibangun oleh 
keluarga membekas pada kehidupan 
anak selanjutnya. Kesuksesan ini 
didukung dengan pola asuh yang 
diterapkan orang tua. Masing-masing 
pola asuh mempunyai dampak 
baik dan buruk, namun kelincahan 
dan ketangkasan orang tua untuk 

memadukan berbagai macam bentuk 
pola asuh yang mereka fahami, akan 
mampu membuat pribadi yang tangguh 
pada diri anak. Ketangkasan orang tua 
bukan hanya diuji ketika anak berada 
di lingkungan keluarga namun lebih 
banyak pada lingkungan sosial, pada 
pergaulan di luar rumah (sekolah dan 
masyarakat sekitar). 

Ketangkasan orang tua akan 
terpancar ketika memilih jalur 
pendidikan yang akan ditempuh, 
karena belum tentu kemauan orang 
tua akan senada dengan kemauan 
anak, dan kemauan orang tua belum 
tentu ditunjang oleh kemampuan anak. 
Pintarnya orang tua untuk dapat melihat 
kemampuan anak dan cerdasnya orang 
tua untuk dapat menyelaraskan dengan 
kemauan anak akan membawa dampak 
dalam perjalanan anak menempuh 
pendidikan. Usaha orang tua untuk 
memadukan jalur pendidikan yang 
akan ditempuh dengan berpedoman 
pada pendidikan agama akan mampu 
membekali anak untuk belajar ilmu 
umum yang selalu berpedoman pada 
Al Quran dan Assunah, sesuai dengan 
fi rman Allah dalam Surat Luqman ayat 20 
yang artinya, “Tidakkah kamu perhatikan 
sesungguhnya Allah telah menundukkan 
untuk (kepentingan)-mu apa yang 
di langit dan apa yang di bumi dan 
menyempurnakan untukmu nikmat-Nya 
lahir dan batin. Dan, di antara manusia 
ada yang membantah tentang (keesaan) 
Allah tanpa ilmu pengetahuan atau 
petunjuk dan tanpa kitab yang memberi 
penerangan.” 
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Banyaknya lembaga pendidikan 
harus mampu memberikan wadah pada 
kemampuan intelektual, keterampilan,  
pendidikan karakter bangsa, pengakuan 
jati diri manusia sebagai makhluk Allah 
sehingga para calon pemimpin bangsa 
mampu memimpin dengan arif dan 
bijaksana. 

Allah Swt telah berfi rman dalam surat 
Al Baqarah ayat 30 yang artinya, “Dan 
Ingatlah ketika Tuhanmu berfi rman kepada 
para malaikat, Sesungguhnya Aku hendak 
menjadikan seorang khalifah di muka bumi. 
Mereka berkata, Mengapa Engkau hendak 
menjadikan (khalifah) di bumi itu orang 
yang akan membuat kerusakan padanya 
dan menumpahkan darah, padahal kami 
senantiasa bertasbih dengan memuji 
Engkau dan menyucikan Engkau? Allah 
berfi rman, Sesungguhnya Aku mengetahui 
apa yang tidak kamu ketahui”. 

Pemimpin bangsa adalah anak 
manusia, anak manusia itu merupakan 
pilihan. Mereka dipilih karena mereka 
memiliki kriteria untuk menjadi pemimpin 
yang sejati. Karena pada dasarnya 
pemimpin sejati adalah pemimpin yang 
mau berbagi, pemberani, betindak 
dengan hati nurani, tidak membanggakan 
diri dan langkah-langkahnya selalu 
memohon dan mendekatkan dirinya 
kepada Illahi Robbi. Lalu siapakah yang 
banyak berperan menggugah anak 
manusia untuk menjadi pemimpin yang 
sejati? Dia adalah orang tua, karena 
sebenarnya mereka juga memahami 
bahwa kita semua adalah khalifah, 
minimal khalifah bagi diri kita sendiri. 
(Wahyuningsih)IS
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Kiprah  SMP
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memperoleh juara I Olimpiade IPU. 
Mereka berhak memboyong Tropi 
Gubernur Jatim, uang tunai sebesar 
satu juta dua ratus lima puluh ribu 
rupiah, dan alat tulis serta sertifi kat. 
“Kami bersyukur  kepada Allah 
atas prestasi ini dan nanti sebagian 
uangnya akan kami gunakan untuk 
menraktir teman-teman,” ujar Dizca 
sambil tersenyum. Selamat, ya. 
(Indarto)

Siswa SMP Al Falah Deltasari 
Juara I Olimpiade IPU 

Se-Gerbangkertosusila

S
iswa SMP Al Falah Deltasari 
berhasil meraih juara 
I olimpiade IPU (Ilmu 
Pengetahuan Umum) 

tingkat SMP se-Gerbangkertosusila. 
Olimpiade diadakan oleh Osis SMAN 
15 Surabaya pada Sabtu-Ahad, 1-2 
Februari 2014. Mereka adalah Dizca 
Rosalia Putrid dan Timara Oliviaputie 
siswa kelas 8-6. Ada lebih dari 70 tim 
yang ikut dalam olimpiade ini. Setiap 
tim terdiri dari 2 siswa dari tiap-tiap 
sekolah yang mengikutinya. Pada 
sesi pertama perlombaan, setiap tim 
peserta mendapat 50 soal yang harus 
diselesaikan dalam waktu 2 jam. 

Setelah mengikuti lomba sesi 
pertama tim SMP Al Falah Deltasari 
lolos masuk semifi nal dari 70 tim 
tersaring 9 tim. Pengumuman yang 
disampaikan oleh panitia menjadikan 
tim SMP Al Falah Deltasari semakin 
menyakinkan diri untuk terus berjuang. 
Karena, untuk mengikuti lomba ini 
sebenarnya tidak ada persiapan yang 
istimewa alias biasa saja. “Kita hanya 
terus belajar dan bersikap optimis” ujar 
Dizca

Pada hari kedua adalah masuklah 
babak fi nal. Ada waktu semalam 
dimanfaat untuk belajar dengan 
melakukan browsing sebagai bahan 
tambahan pengetahuan. Memasuki 
hari kedua ini mereka, Dizca dan 

Timara, mereka menargetkan bisa juara 
II karena tidak yakin bisa meraih juara 
I. Bahkan, ketika adu cepat dengan dua 
pesaingnya untuk memperebutkan 
juara I, Dizca dan Timara tidak berani 
melihat papas skor nilai. “Waktu lomba 
adu cepat kita tidak berani melihat 
papan skor  nilai, ternyata nilai akhirnya 
kita jauh di atas lawan,” ujar Timara.

Atas jerih payah dalam olimpiade 
ini, Dizca  dan Timara akhirnya 



Artikel
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P
erputaran antarmasa ibarat 
roda.  Sekali waktu di atas dan 
kadang harus pula di bawah.  
Dalam kehidupan, semua   

makhluk akan mengalami hal serupa.  
Tidak terkecuali perputaran roda masa 
itu pun dialami dunia pendidikan.

Seringkali kita dengar para pakar 
pendidikan memberikan komentar, 
“Hindari kata “jangan” saat memberikan 
perintah atau larangan kepada anak.  
Karena kata itu akan memberikan 
rasa penasaran kepada anak untuk 
mencoba.”

Beberapa tahun lalu, komentar-
komentar seperti itu jarang sekali 
terdengar.  Berbagai macam seminar 
dan parenting skill hanya berbicara 
tentang perlakuan dan budi pekerti 
yang baik lewat teladan.  Hal-hal yang 
mementingkan isi kalimat tidak pernah 
dijadikan bahasan utama.  

Seiring dengan berkembangnya 
dunia pendidikan khususnya 
pendidikan anak, isi kalimat sering 
menjadi bahasan penting.  Berbagai 
pelatihan guru dan wali murid 
disuguhi oleh pokok isi kalimat yang 
memberikan titik fokus tentang 
ketrampilan berbicara dan memberi 
perintah.  Sehingga, lahirlah  pedoman 
kata-kata kunci yang kelak menjadi 
semacam pedoman wajib bagi pola 
pembicaraan antara orang tua kepada 

Bahasa Psikologi 
Orang Zadul

anak.  Termasuk di dalamnya kalimat 
berisikan perintah, larangan, dan 
anjuran.

Berdasarkan pedoman itu, 
menyebarlah ke berbagai sekolah 
setingkat SD dan SMP atau bahkan 
mungkin SMA.  Orang berlomba-lomba 
mengikuti parenting skill, seminar dan 
berbagai macam pelatihan lainnya 
hanya sekedar mendapatkan secuil 
pedoman demi peningkatan  kualitas 
komunikasi kepada anak didik atau 
putra putri mereka.  Biaya selangit pun 
kadang dikeluarkan dengan penuh 
keikhlasan.

Tanpa disadari, pedoman atau 
kata-kata kunci itu sebenarnya sudah 
pernah dilakukan oleh orang-orang 
tua  kita dahulu, hanya saja dengan 
kalimat yang berbeda dengan 
menyesuaikan kondisi saat itu dalam 
lingkungan yang relatif feodal.  Kondisi 
tersebut tersebut membuat orang tua 
sangat dominan dalam menentukan 
kegiatan putra putri mereka.  Intinya, 
melakukan proses memerintah meski 
tanpa harus menjelaskan  arti kalimat 
yang diungkapkan.

Jadi, isi kalimat yang dipakai 
sebagai pedoman dan dilaksanakan 
oleh para orang tua, guru dan pakar 
pendidikan sekarang ini sebenarnya 
kemunculan kembali (roda di atas) 
pola pendidikan dengan pendekatan 

psikologis yang dilakukan oleh para 
orang tua zaman dahulu.

Sekarang kita perbandingkan. 
Melarang ketidakpatutan karena 
duduk di atas bantal, “Kalau kamu 
duduk di atas bantal, nanti bisulan!” 
Arti yang terkandung adalah, bantal 
hanya untuk alas kepala ketika tidur.

Melarang ketidakpatutan 
karena makan di depan pintu, “Jika 
kamu makan di depan pintu, nanti 
tidak ada yang melamar!” Berarti 
jika makan di depan pintu akan 
menyulitkan orang lain keluar atau 
masuk lewat pintu yang ditempati 
untuk makan. 

Melarang ketidakpatutan karena 
makan memakai cobek, “Jika kamu 
makan memakai cobek, nanti hujan 
akan turun!” Artinya, masih ada 
tempat untuk makan yang lebih 
pantas, yaitu piring. Masih banyak 
lagi ungkapan-ungkapan lain yang 
kadangkala membuat kita merinding 
karena ketakutan atas apa yang 
kita lakukan, terutama menyangkut 
hal-hal yang sedikit berbau mistis.  
Tetapi, itulah kemampuan sastra 
orang tua  dan guru zaman dulu 
yang disesuaikan dengan kondisi 
zamannya.  Tampaknya sudah tidak 
sesuai lagi dengan era sekarang.   
Anda punya pengalaman lain? (Indra 
Kristika)

Artikel
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S
etelah kita mampu mengenal Allah 
lebih dekat maka kita akan mampu 
mengaplikasikan ayat ke lima “iyyaka 
na’budu wa iyyaka nasta’iin”, hanya 

kepadaMu kami mengabdi dan hanya 
kepadaMu kami memohon pertolongan”. 
Artinya kemampuan pengabdian kita 
kepada Allah juga berbanding lurus dengan 
kekuatan akidah atau pengenalan kita 
kepada Allah. Semakin kuat akidah kita, 
semakin kenal kita kepada Allah maka 
secara otomatis tingkat pengabdian kita 
akan semakin baik. Kekuatan pengabdian 
kita tergambar dari seberapa kuat kita 
memahami dan mengaplikasikan kata 
iyyaka “hanya kepada-Mu” pada awal ayat 
ke-5 dari surat Al Fatihah ini.

Dalam kalimat “iyyaka na’budu wa 
iyyaka nasta’iin” terkandung dua kalimat 
yang dipisah dengan wawu athof. Fungsi 
wawu athof dalam ilmu nahwu adalah lil 
jam’i atau menyatukan dua hal menjadi 
satu kesatuan. Di sisi lain dalam ilmu 
balaghoh penempatan kalimat di awal 
atau di akhir kalimat pastilah memiliaki 
maksud. Dan dimaklumi bahwa kalimat 
yang posisinya di awal struktur kalimat 
pastilah mengandung hal pertama yang 
lebih menjadi perhatian dibanding dengan 
kalimat yang terdapat pada struktur 
kalimat sesudahnya. Dari pendekatan 
ilmu lughoh di atas kita dapat memahami 
bahwa pelaksanaan “iyyaka na’budu” 
atau pelaksanaa kewajiban pengabdian 
esensinya menyatu dengan pelaksanaan 
“iyyaka nasta’in” atau pelaksanaan mendapat 

Konsep Penyiapan
Generasi Masa Depan

(Sambungan dari edisi sebelumnya)
hak memohon. Di sisi lain ayat tersebut juga 
mengajarkan pelaksanaan kewajiban harus 
diawalkan sebelum menuntut hak. Konsep 
kewajiban dan hak ini nantinya harus 
menjadi acuan dalam penyiapan program 
pendidikan untuk mencetak generasi yang 
bertanggung jawab.

Kalimat “nasta’in” kami memohon 
pertolongan pada ayat ke-5 ini belum 
menjelaskan obyeknya atau menjelaskan 
secara detail pertolongan apa yang 
dimaksud. Dan baru pada ayat ke-6 
ditunjukkan bahwa permohonan yang 
mesti kita minta kepada Allah adalah 
bentuk hidayah jalan yang lurus, “Ihdinaas 
shirootol mustaqiim”. Dan, pada ayat yang 
ke-7 lebih didetailkan lagi bahwa yang 
dimaksud dengan hidayah jalan yang lurus 
adalah hidayah yang dimiliki oleh para nabi, 
rasul dan orang-orang salih. Dari rangkaian 
ayat ke-5, 6 dan 7 tersebut kita dapat 
memahami bahwa yang mesti kita pinta 
kepada Allah adalah perkenan-Nya supaya 
kita mendapatkan hidayah sebagaimana 
hidayahnya para nabi, rasul, dan para orang 
salih. Dan, apabila dimaknai lebih dalam 
bahwa yang kita harapkan adalah Allah 
berkenan menjadikan kita sebagian dari 
golongan para nabi, rasul, dan orang-orang 
salih yang selalu mendapat nikmat Allah. 

Target pendidikan sama persis dengan 
inti surat Al Fatihah, yaitu sama-sama 
berorientasi mengarahkan untuk memilki 
karakter para rasul, nabi, dan orang-orang 
salih. Merunut pada konsep surat Al Fatihah 
bahwa untuk memiliki nikmat para nabi, 

rasul, dan orang salih syaratnya adalah 
melaksanakan usaha pengabdian maksimal 
yang disertai dengan upaya doa yang 
sungguh-sungguh. 

Usaha pengabdian kita tidaklah 
berbobot dan tidaklah maksimal apabila 
kita belum mengenal Allah labih dekat. 
Kembali kepada konsep penyiapan program 
pendidikan agar tujuan mencetak kader 
yang salih tercapai maka syarat yang harus 
dipenuhi adalah adanya program-program 
pendidikan tentang pengenalan, control, 
serta pelaksanaan kewajiban dan hak. 
Intinya adalah penanaman tanggung jawab. 
Seluruh program pendidikan yang disiapkan 
hendaklah menyertakan nilai-nilai akidah. 

Menyongsong tahun pelajaran baru ini 
seluruh elemen sekolah termasuk orang tua 
wali murid perlu bersama menata sikap dan 
menyiapkan program-program pembiasaan 
tanggung jawab dan pendadaran akidah 
lebih dalam. Setelah kita berupaya secara 
maksimal mari kita sama-sama pasrahkan 
kepada Allah. Yang pasti Allah tidak akan 
menyia-nyiakan setiap usaha hamba-Nya. 
Semoga Allah menjadikan anak-anak kita 
generasi salihiin. 

Pembahasan tersebut mengacu pada 
kitab kuning  karya Syekh Kyai Haji Hasyim 
Asy’ari yang berjudul Adabul ‘Aalim Wal 
Muta’allim. Kitab tersebut adalah kitab 
rujukan dalam aplikasi metode pembelajaran. 
Karya Syekh KH Hasyim Asy’ari tersebut 
sudah diakui sebagai karya dunia Islam pada 
masanya dan sampai sekarang di daerah 
Timur Tengah, Yaman dan sekitarnya.  (Ashari)



Karya Siswa
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Pengalaman Ini
Tak Terlupakan

Oleh: Ravenala Aucky Zafran Indrawan
Kelas V-C SD Al Falah Surabaya

A
khir Februari yang lalu, siswa 
kelas 5 SD Al Falah Surabaya 
mengikuti kegiatan homestay, 
tepatnya dari tanggal 27 Februari 

sampai dengan 1 Maret 2014 di desa 
Claket Mojokerto. Kami berangkat dari SD 
Al Falah hari Kamis, pukul 07.00 WIB. Saya 
dan beberapa teman naik mobil milik Ino. 
Dalam perjalanan, saya dan teman-teman 
senang sekali. Dalam mobil, ada yang 
nonton fi lm, makan, minum, bergurau, dan 
ada pula yang tertidur.

Kami sampai di Balai Desa Claket 
sekitar pukul 09.30 WIB. Di sana kami 
mendengarkan arahan  Kepala Sekolah 
SD Al Falah, Ustadz Tukin dan Kepala Desa 
Claket. Setelah pengarahan, kami langsung 
menuju rumah tinggal masing-masing. 
Saya tinggal di rumah Bu Agus bersama 
empat orang temanku, yaitu Gibran, Nouval, 
Rasyid, dan Allan.

Di rumah tinggal, kami disambut 
dengan ramah oleh Bu Agus, ibu 
kami semua selama homestay. Kami 
bersalaman dengan Bu Agus dan Bu 
Agus membimbing kami untuk menata 
tas bawaan kami di kamar. Pada saat 
kami bermain di belakang rumah, Bu 
Agus sedang membersihkan perut ikan 
lele. Saat bersama  Bu Agus yang sedang 
membersihkan lele, tiba-tiba ada seorang 
nenek-nenek yang muncul dari dalam 

rumah. Tentu saja, kami kaget. Ternyata 
beliau adalah nenek Bu Agus, kami pun 
bersalaman dengan nenek.

Banyak hal yang berkesan di sana. 
Kami makan siang bersama dengan 
teman-teman dan ustadz serta ustadzah di 
salah satu rumah warga secara prasmanan, 
dilanjutkan dengan shalat Dhuhur jama’ 
dengan Ashar di mushola sekitar. Selesai 
kegiatan tersebut, kami pulang ke rumah 
tinggal masing-masing untuk persiapan 
ke air terjun. Kami bersenang-senang di 
air terjun, maklum di Surabaya tidak ada 
air terjun alami, yang ada air kran. Airnya 
sangat jernih dan segar. 

Pulang dari air terjun kami langsung 
mandi dan mencuci baju. Kami makan 
malam dengan lauk ikan lele yang tadi 
dibersihkan perutnya oleh Bu Agus. 
Enaaa….k sekali rasanya! Kami shalat 
maghrib dan Isya di mushola, lalu pulang ke 
rumah tinggal dan tidur. 

Hari kedua diawali dengan shalat 
malam dan shalat subuh, lalu persiapan 
untuk belajar di Madrasah Ibtida’iyah 
Tri Bhakti menggunakan baju seragam 
sekolah putih hijau. Di MI Tri Bhakti, saya 
mempunyai teman baru, namanya Bagus. 
Ayah dan ibu Bagus pedagang makanan 
dan camilan. Pulang dari MI Tri Bhakti, kami 
sholat Dhuhur jama’ ashar di rumah tinggal 
masing-masing, selanjutnya berganti baju 

olehraga yang kemarin dicuci untuk pergi 
ke petemakan sapi perah.

Awalnya saya tidak bisa memerah susu 
sapi, setetes pun tidak keluar susu sapinya, 
bahkan saya hampir terkena kibasan ekor 
sapi. Mungkin si sapi tidak nyaman ya 
dengan saya....? Tapi setelah diajari caranya, 
akhirnya saya bisa memerah susu sapi. 
Susu sapinya dapat keluar walaupun tidak 
banyak. 

Dari petemakan sapi perah, kami 
pulang untuk mandi, makan, dan 
mengerjakan LKS. Selanjutnya kami shalat 
Maghrib dan Isya’ di mushola. Kegiatan 
kami selanjutnya adalah belajar membaca 
huruf pegon. Setelah itu kami pulang ke 
rumah tinggal untuk tidur.

Hari ketiga juga diawali dengan shalat 
malam dan shalat subuh di mushola, lalu 
persiapan untuk belajar lagi di MI Tri Bhakti. 
Di MI Tri Bhakti kami melakukan kegiatan 
reboisasi. Pulang dari MI Tri Bhakti kami 
bersama-sama membeli oleh-oleh untuk 
orang tua masing-masing. Maklum, sudah 
kangen, pingin ketemu. Kami sholat Dhuhur 
jama’ ashar lalu berkemas-kemas untuk 
pulang. Dengan berat hati kami berpamitan 
Bu Agus. 

Saya senang sekali dengan kegiatan 
homestay, terima kasih Ustadz dan 
Ustadzah. Subhanallah, pengalaman ini tak 
terlupakan.  

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. 

Sang Juara

Namaku Thurfah Mahira Ahnaf. Sekarang ini aku duduk di kelas 3B SD 
Al Falah Surabaya. Aku sering mengikuti lomba. Diantara lomba yang 
pernah kuikuti adalah lomba menggambar, lomba fashion show, hafalan 
juz amma, lomba sholat, dan lomba bermain peran. Alhamdulillah, aku 

meraih juara I untuk lomba bermain peran di tingkat kota Surabaya. 
Awalnya aku berlatih dulu. Yang melatihku adalah ummi.
Pada saat berlatih aku tidak menemukan kesulitan. Kata Ummi,aku harus 

percaya diri. Tidak boleh grogi.
Saat lomba berlangsung, aku malah grogi. Jumlah pesertanya banyak 

sekali. Kurang lebih 100 perwakilan sekolah. Tapi suasananya sangat ramai. 
Ditambah lagi jumlah penonton yang juga  sangat banyak.

Begitu masuk ke babak fi nal, aku sangat senang sekali. Aku berusaha 
memberikan yang terbaik. Kali ini, aku berperan sebagai  kupu-kupu. 
Perasaanku masih deg-degan. Tapi alhamdulillah aku bisa melewatinya. 
Akhirnya aku dipanggil sebagai juara I. Semoga di hari-hari mendatang aku 
semakin banyak meraih prestasi. Amin

Namaku Izzah Faiq Putri Madani. Sekarang ini aku duduk di kelas 3C 
SD Al Falah Surabaya. Beberapa waktu lalu, aku mengikuti lomba 
bahasa Inggris. Lomba ini diadakan oleh lembaga kursus.  Wah, 
banyak juga yang ikut. Ya, jika diperkirakan sekitar 150 peserta. 

Saat lomba berlangsung semua berjalan lancar. Aku dapat mengisi 
lembar jawaban dengan yakin. Meskipun begitu, aku tidak boleh 
meremehkan peserta yang lain. Sepertinya mereka tidak jauh berbeda 
dariku.

Saat diumumkan, aku merasa harap-harap cemas. Berharap menang, 
tapi harus siap kalah. Akhirnya aku dipanggil sebagai juara I. Semoga di hari-
hari mendatang aku semakin banyak meraih prestasi. Amin

Ahnaf Daffa Kurnianto, itu namaku. Aku sekarang 
belajardi kelas 3C SD Al Falah Surabaya. Belum 
banyak kejuaraan yang kuikuti. Juga belum 
banyak kemenangan yang telah kuraih. Namun itu 

bukanlah halangan yang berat untukku.
Aku berniat untuk meneruskan langkah juara setelah 

beberapa waktu lalu memenangkan lomba bahasa 
Inggris. Alhamdulillah, aku berhasil meraih juara 1. Aku 
ingin selalu bersemangat agar dapat berjuang untuk 
membanggakan kedua orang tuaku dan sekolahku.



Pembangunan Pesantren 
Agrodakwah Muallaf Tengger
Kuatkan Dakwah & Kemandirian Ekonomi Muallaf Tengger

Salurkan Waqaf anda ke : 
BSM: 7054280078, BNI: 8989911001 an. Yayasan Baitul Maal Hidayatullah.
Kantor Raya Mulyosari 398, Info Hubungi 031-592 8866, 031-70380001, 0857 0798 5000

Wakaf Tunai

T
engger  adalah bagian dari bumi 
Allah. Di sana muallaf cukup banyak 
dan jumlahnya terus bertambah. 
Tentu saja, kita ikut bersyukur atas 

nikmat tersebut. Lebih dari itu, kitapun punya 
tanggung jawab atas terus terpeliharanya 
keimanan mereka.

Sebagai bagian dari usaha pemenuhan 
tanggung jawab, BMH  memilih untuk 
mendir ik an Pesantren Agro Dak wah 
Mullaf Tengger yang bertujuan utama 

membentengi dan membina 
aqidah serta membangun 

kekuatan ekonomi muallaf Tengger. 
Dengan pola dakwah, pengelolaan 

pertanian, peternakan, dan agrobisnis yang 
dikembangkan secara terpadu.

Saat ini dalam proses pembebasan 
lahan seluas 5400m2 di dusun gedok 
desa Argosari Kec Senduro Lumajang 
, dilahan ini nantinya akan dibangun 
masjid,asrama dan sekolah tempat 
muallaf menguatkan pemahaman 
tentang agama islam, Lewat pesantren 
ini semoga iman muallaf semakin kuat 
dan kokoh serta kemandirian ekonomi 
muallaf yang lepas dari tengkulak akan 
dimulai melalui tempat ini nantinya.

Aqidah mantap jika terus-menerus 
mendapat sentuhan dakwah. Aqidah lebih 

terjaga jika ditopang oleh kondisi ekonomi 
yang baik. Maka, dua ‘Situasi Indah’ seperti itu 
akan segera terwujud jika antar umat Islam 
saling membantu.   

Maka, bersegeralah! Cukup transfer 
mulai Rp. 200.000,- Anda telah berwakaf 
Tunai untuk Pembangunan Pesantren Agro 
Dakwah Muallaf Tengger. 

Putra - putri Muallaf Tengger

Menanam
Pohon Kebaikan
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M
enurut kami Al Falah adalah wadah yang 
tepat untuk membentuk siswa-siswinya. 
Dalam hal ini yang kami maksud adalah 
membentuk siswa-siswi dalam memahami 

ilmu pengetahuan sekaligus agama. Di Al Falah anak-anak 
belajar Al Quran dan membentuk akhlaqul karimah. Faktor-
faktor tersebutlah yang mendasari pemikiran kami dalam 
memilih sekolah untuk anak-anak kami.

Kami memahami bahwa tidaklah mudah untuk 
mengajar, mendidik, dan membentuk anak-anak sesuai 
harapan kita. Berangkat dari pemahaman itulah, kami selalu 
berusaha mensinergikan antara pembelajaran di sekolah 
dan di rumah, baik itu dengan pembiasaan sholat wajib, 
sholat berjamaah, membaca Al Quran dan menghafalkan 
juz amma. 

Dalam setiap kondisi pastilah terdapat sisi positif 
dan negatifnya. Misalnya, di rumah kami yang sering tidak 
ada pembantu. Hal ini ternyata berdampak positif pada 
kedisiplinan dan kemandirian anak-anak kami. Kami selalu 
mengajak anak-anak bahu membahu. Kami juga bekerja 
sama dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Misalnya, 
membersihkan tempat tidur, mencuci piring dan gelas 
setelah makan, menata pakaian dan sebagainya.

Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah  
mengembangkan kreativitas, minat, dan bakat anak. Ini 

kami lakukan dengan membiasakan berbahasa Inggris(simple 
tense) di rumah dan dalam aktivitas sehari-hari. Selain itu, kami 
juga menyediakan bacaan-bacaan bermutu sesuai minat baca 
mereka. 

Untuk me-refresh pikiran dan tenaga yang terkuras dengan 
rutinitas sehari-hari kami biasanya berenang dan rekreasi. 
Diantara banyak tempat yang jadi jujukan kami adalah Jatim Park, 
Eco Green Park,  dan Batu Wonderland. Kami yakin bahwa apa 
yang telah kami usahakan ini akan berbuah kebaikan. Semoga 
anak-anak menjadi anak yang saleh, berakhlak mulia, serta sukses 
dunia akhirat. Bukankah Allah SWT telah menjanjikan bahwa 
sesudah kesulitan akan muncul kemudahan? (Izzaty)

Ayah : Mas Soelistijono
Pekerjaan  : Karyawan Swasta
Ibu : Umi Sri Wulandari 
Pekerjaan : Karyawan Swasta 
Ananda  :  
  1. Rayhan Noumi Sulistyo (Kelas V SD Al Falah) 
  2. Rano Noumi Sulistyo (Kelas IV SD Al Falah) 
  3. Rafi  Noumi Sulistyo (Kelas I SD Al Falah) 

Biodata

Jendela Keluarga
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