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P
embaca yang terhormat, pada se�ap orangtua 
dan pe�nggi negara melekat amanah untuk 
menyiapkan generasi yang kuat. Rugi seandainya 
orangtua meninggalkan keturunan yang lemah. 

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang 
seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-
anak yang lemah, yang mereka khawa�r terhadap 
(kesejahteraan) mereka. …” (Q.S. An Nisa’:9). Aib bila 
pe�nggi negara gagal mempersiapkan generasi yang 
berkualitas sekaligus kader yang andal. 

Generasi yang naik kelas adalah generasi yang 
kualitasnya lebih baik daripada orangtuanya. Betapa 
dahsyatnya bila peningkatan generasi dalam se�ap 
keluarga dapat diwujudkan secara nyata. Itulah 
persembahan seja� para orangtua bagi negara dan 
bangsa.  

Hal itu menjadi tantangan nyata bagi para orangtua 
sebab orangtua sekarang umumnya merupakan produk 
pendidikan yang rela�f �dak mempersiapkan mereka 
menjadi orang yang mampu mendidik anak sehingga 
menghasilkan keturunan atau generasi yang lebih 
berkualitas daripada dirinya. Di sisi lain pada produk-
produk kebijakan pendidikan nasional, penyiapan 
generasi yang naik kelas rela�f �dak menjadi orientasi 
bahkan seper� belum terpikirkan. 

Salah satu solusinya adalah penguatan fungsi dan 
peran keluarga dalam pendidikan. Berat memang, sebab 

untuk penyiapan generasi yang berkelas, dalam sebuah 
keluarga minimal harus ada �ga komponen utama yang 
juga tak mudah untuk menyiapkannya. Ke�ga komponen 
itu adalah lelaki yang andal menjadi suami sekaligus 
sebagai ayah, perempuan yang pintar sebagai istri 
sekaligus ibu, dan komitmen tangguh dari keluarga untuk 
mewujudkan generasi yang lebih baik.  

Sekolah adalah sebatas mitra pen�ng bagi orangtua 
yang �dak bisa secara langsung menangani sendiri 
proses pendidikan anaknya. Pada era industri seper� 
sekarang, ke�daksempatanlah yang menjadikan orangtua 
menyerahkan pendidikan anaknya ke sekolah. Sementara 
akan menjadi seper� apa si anak, tanggung jawab 
orangtua tak mungkin terwakilkan. Jadi dengan sesibuk 
apa pun, seharusnya �dak ada lagi orangtua yang dengan 
gampang menyerahkan mentah-mentah pendidikan 
anaknya kepada sekolah. 

Para orangtua tetap memegang kunci keberhasilan 
pendidikan. Meskipun demikian, pen�ng bagi para 
orangtua untuk lebih bersinergi dengan sekolah dalam 
mengupayakan pendidikan terbaik bagi putra-putrinya. 
Kerja sama dengan sekolah selayaknya intensif dan 
perlu terus dijaga kualitasnya. Pen�ng bagi anak-anak 
untuk medapatkan kasih sayang seja� orangtua. Dengan 
aktualisasi kasih sayang orangtuanya, mudah-mudahan 
anak-anak kelak menjadi generasi yang naik kelas. 
Selamat membaca. (Redaksi) 
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K
asih sayang Orangtua pada anak memang tak ada 
habisnya. Orangtua sangat sayang sekali kepada anak 
– anaknya.  Bagaimana pun kondisinya, mereka pas� 
akan selalu melindungi anak-anaknya dan memberikan 

kasih sayang yang sangat luar biasa besar harganya. Berikut ini 
merupakan sebuah kisah keluarga yang bisa menjadi renungan 
untuk kita semua.

Suatu hari, seorang ayah sedang duduk di teras depan. 
Lalu anaknya yang sudah menginjak usia dewasa datang 
menghampiri,“Ayah, Ade belikan motor ya?”, pintanya. Ayah 
tak menjawab, hanya diam dan mengusap kepala Ade. Tak ada 
jawaban, ia pun pergi meninggalkan ayahnya.

Tiga hari kemudian, Ade kembali lagi.
“Ayah, sekarang Ade banyak sekali kerjaan, Yah. Coba deh 

Ayah bayangin, bolak–balik kampus, udah gitu harus ngajar di 
sekolah yang jauh, naik angkot sekitar 45 menit”, tuturnya. 
“Terus?”, balas Ayahanda tercinta.“Hemm, jadi kadang kakiku 
pegel, Yah, trus kalo di angkot suka ke�duran, eh malah sakit leher. 
Kayaknya kalau punya kendaraan sendiri, gak kan pegel-pegel deh, 
Yah?”,jelasnya.

Kasih Sayang
Orangtua pada Anaknya

Seper� biasa, ayah tak 
menjawab. Pelan, dengan penuh 
sayang ia belai anak tercintanya 
itu. Merasa �dak puas, ia pun pergi 
meninggalkan ayahanda tercinta.

Satu minggu kemudian, ia pun 
kembali menghampiri ayah yang 
sedang asyik baca koran.

“Yah, kemarin ada temen yang 
nawarin motor. Murah loh, Yah, 
masih bagus pula..”, katanya. “Wah, 
berapa harganya?”,jawab ayah. ‘Tujuh 
juta, Yah, murah kan?”, balasnya. 
“Ohh…”,lalu ayah terdiam tanpa ada 
satu kata pun keluar.

Singkat cerita, malam harinya, 
si anak terbangun dari �durnya. 
Padahal masih pukul 02.30 dini hari. 
Karena nanggung �dur lagi, akhirnya 
ia putuskan utuk menunggu adzan 
subuh dengan shalat malam. Lepas 
mengambil air wudhu, ia mendengar 
suara bisik orang mengobrol. Ia 
pun mencoba mendeka�nya, dan 
ternyata bersumber dari kamar kedua 
Orangtuanya.Lalu ia pun merapatkan 
telinganya ke daun pintu, berusaha 
menyimak obrolan di dalam.

“Bu, tabungan masih ada?”,tanya 
Ayah. “Masih, kenapa, Yah?”, jawab 
ibu tenang. “Ada berapa, Bu?”, tanya 
Ayah kembali. “Lumayan, ada �ga 
juta. Tapi, ibu anggarkan untuk bayar 
uang kos-kosan sama bayar kuliah 
Ade. Emang kenapa, Yah?” “Oh, 
enggak. Kalau ditambah tabungan 

Penulis, 
Syahrial Rizki, S.Pd

Ayah jadi enam juta, masih kurang 
satu juta lagi. Gimana ya, |Bu?”,tutur 
Ayah pelan.“Emang buat apa, 
Ayah?”,tanya ibu, heran. “Gini, Bu, 
Ade butuh motor, harganya tujuh 
juta”, jawab Ayah. “Oh, buat itu. Ya 
udah, sisanya kita pinjem ke bank saja 
ya, gimana?”, saran ibu.“Bisa sih, tapi 
uang Ibu itu, gimana? Buat bayar ini 
dan itu.”, kata ayah.“Gampang aja, ibu 
bisa pinjem dulu ke temen di kantor. 
Yang pen�ng Ade punya motor, 
mungkin dia butuh ya”, tutur ibu.“Iya 
bu, ayah gak tega kalo se�ap hari 
Ade harus jalan, kakinya pegel, atau 
naik angkot sampe lehernya sakit, 
bolak balik kampus. Gimana kalau 
Ade sakit karena kecapean bu, Ayah 
khawa�r”, jelas Ayah.“ya sudah, ambil 
saja tabungan ibu ya. Sisanya kita cari 
besok, semoga saja dapat. Nan� kita 
beli motor yang bagus buat Ade, biar 
�dak kecapean”, kata Ibu.

Ade berkata “Yaa Rabb. Betapa 
naïf dan egois diri hamba. Mudah 
mulut hamba berucap, minta segala 
sesuatu pada Orangtuaku. Tanpa 
hamba ketahui, betapa sulit ayah 
dan ibu untuk mengabulkannya. Ya 
Rabb,,ampuni hamba, atas kelalaian 
ini. Ampuni dan lindungi kedua 
Orangtuaku, yang selalu tersenyum 
di depanku, selalu memberikan 
mo�vasi padaku, selalu menger� 
aku… walaupun, sedikit aku menger� 
mereka. Ya rabb, dewasakanlah 

aku, agar menjadi anak yang baik 
dan hamba yang baik, amin”. 
Seper� panas gersang tersiram 
hujan, ketenangan mengalir dalam 
darahnya.

Esok paginya, dia menghampiri 
Ayah yang sedang duduk di teras.

“Ayah, Ade baca ar�kel tentang 
kesehatan. Ternyata, jalan kaki 
itu sehat Yah, apalagi kalau ru�n. 
Pantes ,Yah, Ade jadi jarang sakit. 
Terus, Ade tahu supaya �dak sakit 
leher di angkot, Ade  harus duduk  
di kursi depan, jadi posisi tubuh Ade 
luruh. Jadi, gak punya kendaraan 
sendiri juga �dak jadi masalah. 
Nan� kalau punya kendaraan 
�dak bisa merawat. Ayah hanya 
tersenyum, dan membelai penuh 
sayang anaknya tercinta. Sesekali ia 
menyeka air mata yang menyembul 
dari katanya.

Kadang kita suka meminta 
sesuatu pada seseorang, terutama 
pada ayah dan ibu kita, tapi kita 
tak pernah sekalipun memikirkan 
bagaimana perjuangan mereka 
untuk membahagiakan kita. Saat 
ayah dan bunda tak mengabulkan 
keinginan kita, bukan berar� mereka 
pelit, tapi, ada banyak hal yang 
menyebabkan itu terjadi.

Semoga cerita ini bisa 
menginspirasi kita semua untuk 
bisa lebih taat dan berbak� kepada 
Orangtua kita. Amin…



Kiprah KB-TKKiprah LPF Kiprah LPF

D
alam rangka menyongsong semester II tahun 
pelajaran 2014-2015 Lembaga Pendidikan Al 
Falah (LPF) mengadakan Pembinaan Pegawai 
bersama seluruh guru dan karyawan LPF. Acara 

yang dilangsungkan pada Senin, 22 Desember 2014, kali ini 
bertempat di Gedung Perpustakaan Bank Indonesia jalan 
Taman Mayangkara. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh 
Bapak. Ir. H. Abdul Kadir Baradja selaku Ketua Lembaga 
Pendidikan Yayasan Masjid Al Falah Surabaya. 

Menurut Ust. Tukin, Kepala Bidang HRD, tujuan 
dilaksanakannya pembinaan ini adalah meningkatkan 
kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di LPF 
agar menghasilkan kualitas lulusan yang lebih baik.  Selain 
itu, juga sebagai evaluasi kinerja semester I dan peningkatan 
semangat dakwah. 

Adapun kegiatan Pembinaan Pegawai Menyongsong 
semester II tahun pelajaran 2014-2015 diawali dengan 
pembacaan �lawah Al Quran. Kemudian, dilanjutkan 
evaluasi tapel 2013-2014 dan arahan menuju tapel 2014-
2015 oleh Ust. Drs. H. Gatot Sulanjono, M.Pd. Selanjutnya, 
kegiatan ini dibuka oleh Ust. Ir. H. Abdul Kadir Baradja 
selaku Ketua Lembaga Pendidikan Al Falah Surabaya.  
Dalam sambutannya, beliau menyampaikan materi tentang 

“Reorientasi Pendidikan Nasional 
dan Pendidikan Guru Masa Depan”, 
Pada materi tersebut  disampaikan 
bahwa orientasi pendidikan sekarang 
ini hanya bertujuan supaya diterima 
di perguruan �nggi terkemuka, 
mendapatkan pekerjaan yang 
bagus, dan mendapatkan strata 
sosial yang bagus saja. Di samping 
itu, belum ada tujuan yang lain. 
Kemudian, beliau melanjutkan, 
“Silakan dipilih! Memiliki anak yang 
berhasil hidup mapan dan berstatus 
sosial terhormat  atau anak yang 
mempunyai kemampuan melahirkan 
generasi lebih berkualitas dari dirinya 
agar tercapai kebahagiaan hidup yang 
lebih �nggi?” Untuk pilihan pertama 
hanya bermanfaat untuk individu 
anak saja, untuk pilihan kedua bisa 
bermanfaat selain individu, keluarga 
juga bermanfaat untuk masyarakat 
dan bangsa. Apabila kita dapatkan 
kedua-duanya akan sangat lebih 
baik sehingga dapat menciptakan 
bangsa yang berkualitas/Indonesia 
bangkit, untuk itu dibutuhkan 
pondasi utama yaitu guru yang 
menanamkan reorientasi pendidikan 
ini.” pungkasnya. 

Setelah sambutan oleh ketua 
LPF dilanjutkan coffee break.  Setelah 
itu, pembinaan dibagi menjadi �ga 
bagian yaitu guru, admin/teknisi 
dan CS/Satpam. Untuk guru hanya 
satu materi dibagi menjadi dua sesi 
(sebelum sholat Dhuhur dan sesudah 
sholat Dhuhur) yaitu Ketrampilan 
Pengelolaan Kelas dengan Ice 
breking/Workshop Ice breaking 
yang disampaikan oleh Bapak Aries 

 “Belajar Menyenangkan, 
Hasil Membanggakan”

Se�awan. Untuk seluruh karyawan, 
setelah coffe break dilanjutkan 
materi Mo�vasi Spiritual yang 
disampaikan oleh Ust. Juwito Ashari, 
M.A. Beliau menyampaikan tentang 
apa sebenarnya esensi manusia di 
dunia dan dilanjutkan materi Service 
Excellent yang disampaikan oleh ust. 
Drs. Jidi, M.Si. Beliau menyampaikan 
tentang bagaimana cara pelayanan 
yang excellent sehingga para 
customer kita merasa puas dan �dak 
mengecewakan atas layanan kita, 
beliau juga meminta kepada peserta 
untuk mempraktekkan bagaimana 
cara melayani yang baik dan benar 
sesuai dengan masing-masing bidang, 
seper� melayani wali murid melalui 
telephone atau mengarahkan tamu 
dan sebagainya. Setelah itu masuk 
is�rahat dan sholat dhuhur.

 Setelah is�rahat untuk karyawan/
admin diberikan materi tentang 
Pengelolaan Administrasi dengan 
budaya 5R (Ringkas, Rapi, Resik, 
Rawat, dan Rajin) yang disampaikan 
oleh Ust. Indra Kris�ka, S.Pd., untuk 
petugas CS diberikan materi tentang 
Teknis Kebersihan yang disampaikan 
oleh Bapak Suhariyanto (Prak�si 
CS Hotel Sheraton), sedangkan 
Satpam diberikan materi tentang 
teknis menangani kejadian darurat 
(kebakaran, pencurian, kehilangan, 
kecelakaan, dan lain-lain) yang 
disampaikan oleh petugas Kepolisian 
dan petugas Dinas Kebakaran 
Surabaya.

Dengan adanya Pembinaan 
Pegawai LPF ini diharapkan seluruh 
pegawai mendapatkan : 

(Pembinaan Pegawai Lembaga Pendidikan Al Falah 
Semester I Tahun Pelajaran 2014-2015)

1.  Pencerahan kembali tentang 
semangat dakwah dalam 
pendidikan.

2.  Peningkatan ketrampilan 
(kinerja) karyawan LPF.
Demikianlah insya Allah akan 

semakin meningkatkan kualitas 
kinerja dan berprestasi dan 
mendatangkan rahmat Allah SWT 
yang lebih besar bagi kita semua.

“Serulah (manusia) 
kepada jalan Tuhan-mu dengan 
hikmah[845] dan pelajaran yang 
baik dan bantahlah mereka dengan 
cara yang baik. Sesungguhnya 
Tuhanmu Dialah yang lebih 
mengetahui tentang siapa yang 
tersesat dari jalan-Nya dan Dialah 
yang lebih mengetahui orang-orang 
yang mendapat petunjuk”. 

(QS. An Nahl : 125)”
[845]. Hikmah: ialah perkataan 

yang tegas dan benar yang dapat 
membedakan antara yang hak 
dengan yang bathil.

(Galih)
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Kiprah KB - TK Kiprah KB - TK

B
anyak cara untuk 
mengungkapkan rasa cinta 
kepada Nabi Muhammad 
SAW. Rasa cita itu dengan 

mensyiarkan sunnah-sunnahnya dan 
menjalankan semua yang diajarkan 
oleh nabi . Seper� menyayangi 
anak ya�m adalah salah satu yang 
diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. 
Dengan menyayangi anak ya�m piatu 
diaharapkan kita peka dan peduli 
kepada orang yang membutuhkan 
bantuan.

Dalam rangka kegiatan maulid 
Nabi Muhammad Saw, siswa siswi KB-
TK Al Falah mengadakan bak� sosial 
kepan� asuhan “HIMMATUN AYAT” 
(Himpunan Penyantun Anak Ya�m 
dan Anak Terlantar) yang beralamat 
di Jalan Dukuh Kupang XX/40 
Surabaya.Kegiatan yang dilaksanakan 
hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 
itu sangat meriah, karena diiku� 
oleh siswa-siswi TK berjumlah 73 
anak dan didampingi 13 ustadzah. 
Semua siswa sangat antusias dengan 
kegiatan itu, terasa ingin segera ingin 
bertemu dengan anak-anak ya�m 
piatu Himmatun Ayat. Siswa-siswa 
ingin langsung berangkat menuju 
lokasi karena mereka sudah melihat 

D
unia anak adalah dunia 
bermain. Segala sesuatu 
yang dilakukan dengan 
bermain menjadi lebih 

menyenangkan bagi anak. Hal ini 
dipahami oleh para pendidik di 
KB-TK Al Falah. Maka dilakasanakan 
kegiatan bertajuk Happy Morning 
yang dilaksanakan secara ru�n 
seminggu 2x di halaman sekolah. 

Dengan durasi waktu 45 menit, 
anak-anak diajak untuk bermain 
berbagai macam kegiatan yang di 
se�ng untuk mengembangkan 3 
ranah perkembangan , yaitu aspek 
Sosial yang bertujuan untuk mela�h 
anak bersosialisasi dengan teman 
sebaya, aspek yang mengembangkan 
kemampuan anak untuk berpikir 
secara logis dan kemampuan Motorik 
untuk mengembangkan kemampuan 
motorik halus dan kasar. 

Sesuai dengan jadwal yang 
ditetapkan, anak-anak secara 
bergiliran bermain aneka permainan 
yang telah disiapkan. Di halaman 
sekolah telah disediakan bak air 
untuk bermain air, plas�sin untuk 
membuat berbagai bentuk, meremas 

Koran 
untuk 

mela�h 
kamampuan anak 

dalam menggenggam. 
Mencuci baju adalah kegiatan 

yang juga dimina� anak-anak, mereka 
tampak bersemangat mencuci baju 
dalam ukuran mini yang sudah 
disiapkan, mulai membasahi, 
mengucek, memeras dan menjemur 
baju dilakukan dengan gembira oleh 
mereka. Ustadzah Rina Rahayu, S.Psi, 
menerangkan tentang urutan cara 
mencuci baju pada siswa. “ kalian 
bisa belajar bagaimana mengenal 
urutan dan mela�h kekuatan tangan 
kalian” kata ustadzah Rina saat 
memo�vasi anak-anak sebelum 
memulai kegiatan mencuci baju. 

Permainan lain yang tak kalah 
serunya adalah menumbuk. Dalam 
kegiatan tersebut disiapkan lesung 
dari kayu untuk la�han menumbuk, 
sebagai la�han memperkuat 
motorik anak dalam persiapan 
menulis. Permainan tersebut 
dibimbing oleh ustadzah War�. 
Anak-anak ditunjukkan urutan 
cara menggunakan alat main 
tersebut . Kali ini mereka diajak 
untuk menumbuk daun pepaya 

untuk ditumbuk sampai halus. 
Dengan ekspresi senang anak-anak 
mengiku� yang telah instruksikan. 
“Punyaku sudah halus ya ustadzah? 
“  Tanya Muhammad Rasya Putra 
Hasanuddin sambil menunjukkan 
hasil tumbukannya  pada guru 
pembimbing yang mendampingi 
anak-anak dalam bermain pagi.

Selain kegiatan yang 
meningkatkan kemampuan motork 
halus anak, juga disiapkan permainan 
yang merangsang motorik kasar anak, 
seper� lempar tangkap bola, bermain 
egrang dan engkle. Masing-masing 
permainan didampingi oleh seorang 
guru pembimbing yang memo�vasi 
dan mengarahkan anak-anak dalam 
kegiatan bermain pagi. 

Permainan egrang dimodifikasi 
dari pot plas�k yang diberi 
tali, hal ini dimaksudkan untuk 
mengurangi resiko jatuh saat siswa 
memainkannya. “ Dalam permainan 
egrang ini, anak –anak di ajak 
untuk meningkatkan kemampuan 
konsentrasi dan kekuatan 
menggenggam “ kata Nunik Fitriyah, 
SE, selaku pembimbing permainan 
egrang. 

Diakhir kegiatan main pagi, 
sebelum masuk kedalam kelas, 
anak-anak diajak untuk melakukan 
kegiatan beres-beres, dalam 
kegiatan itu mereka diajak untuk 
membereskan alat permainan yang 
digunakan dalam kegiatan main pagi 
“ beres-beres ditujukan agar anak-
anak terbiasa bertanggung jawab 
untuk mengembalikan alat main yang 
mereka gunakan, sekaligus mela�h 
kerjasama antar teman” kata Si� 
Assuroiyah, S.Pd. Waka kesiswaan 
selaku penanggung jawab kegiatan 
bermain pagi di KB-TK Al Falah 
Surabaya.

Optimalisasi Perkembangan Anak
Melalui Happy Morning

Berbagi 
di Hari Maulid Nabi

armada antar jemput sudah berjajar 
di depan sekolah. Untuk saja ustadzah 
meminta anak-anak untuk berkumpul 
di kelas sebelum berangkat ke lokasi.  
Siswa-siswa diajak menuju ke kelas 
untuk berdo’a bersama, kemudian 
mereka diajak berbaris dihalaman 
mendengarkan pengarahan yang 
dipandu Ustadzah Si� Assuroiyah, S.Pd. 
Tepat pukul 07.45 WIB rombongan 
siswa-siswi masuk ke mobil yang telah 
ditentukan oleh ustadzah.

Selama perjalaan yang ditempuh 
siswa-siswa bernyanyi dan bersholawat 
nabi. Kurang lebih dalam waktu satu 
jam rombongan sampai di pan� 
asuhan Himmatun Ayat. Waktu siswa-
siswi TK Al Falah datang, pengurus 
pan� menyambut dengan lantunan 
Asmaul Husna yang dibacakan oleh 
Ibu Fadhilah selaku ketua yayasan 
dan anak-anak penghuni pan� 
asuhan. Acara dilanjutkan dengan 
pembacaan ayat suci Al Qur’an, 
surat Al Mu’minuun ayat 1-11 yang 
dibacakan oleh Nanda Naura Athirah 
Kirana Ibrahim dari kelompok B1 dan 
diterjemahkan oleh Nanda Alisha Purie 
Nareswari. 

Usai pembacaan ayat suci Al 
Qur-an, acara dilanjutkan dengan 

sambutan dari TK Al Falah 
diwakili oleh Ustadzah 

Soraya yang menjelaskan 
tentang pen�ngnya nilai 
ukhuwah Islamiyah dan 
cinta Rasulullah. Ustadzah 
Soraya juga menceritakan 
kepada anak-anak 
sejarah kehidupan 

Nabi Muhammad SAW 
saat masih kecil. Beliau 

menceritakan bahwa, Nabi 
Muhammad SAW waktu masih 

kecil �dak memiliki ayah saat didalam 
kandungan ibu Si� Aminah, saa�tu 
usia nabi masih 6 tahun. Ibunda Nabi 
juga meninggal dunia saat perjalanan 
pulang dari makam ayahnya.Ustadzah 
Soraya juga menegaskan bahwa Nabi 
Muhammad SAW juga senang berbagi 
terhadap sesama terutama dengan 
anak-anak ya�m  piatu. 

Kegiatan kepan� HIMMATUN 
AYAT ini ditutup dengan kegiatan 
do’a dan penyerahan secara simbolik 
pemberian hadiah berupa sembako 
dan uang yang dibawa oleh se�ap 
anak yang telah dikemas menjadi 
paket hadiah. Setelah membagikan 
semua hadiah, siswa-siswa saling 
berkenalan dan berpamitan untuk 
meminta izin untuk pulang. Semoga 
kegiatan yang sangat baik ini terus 
berlanjut dan menjadikan kebiasaan 
untuk para siswa. Tepat pukul 11.00 
siswa-siswi datang di sekolah dengan 
wajah lega dan senang.

Di waktu yang bersamaan 
kelompok KB – B (Rahman-Rahim) 
tak mau kalah dengan kelompok TK, 
siswa kelompok KB-B (Rahman-Rahim) 
juga mengadakan kegiatan berbagi 
sembako. Kegiatan ini dilaksanakan 
disekitar sekolah. Siswa-siswa 
membagikan bingkisan sembako 
ke pengemudi becak yang ada di 
sekitar sekolah, sementara itu siswa 
kelompok persiapan juga mengadakan 
kunjungan kepan� asuhan Kar�ni yang 
ada disamping sekolah. “ Menyayangi 
anak ya�m adalah sunnah nabi, untuk 
itu kami ingin mengajak anak-anak 
untuk meneladani sunnah nabi 
Muhammad SAW”, kata Dra. Kamini.
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Tentu saja aksi simpa�k ini disambut dengan 
antusias oleh karyawan yang ada. Mereka tampak 
senang mendapat bingkisan unik yang dibawa 
anak-anak apalagi dibungkus dengan puisi yang 
mengajarkan tentang mendidik anak. “ Alhamdulillah, 
bacaan puisi yang diberikan anak-anak tadi sangat 
menyentuh, dan mengingatkan kita untuk lebih baik 
mendidik anak “  kata Ibu Damayan�, pegawai bank 
Mandiri usai menerima bingkisan Hari Ibu. 

Sebelum mereka meninggalkan tempat, anak-
anak diajak untuk berkeliling ke lokasi tempat mereka 
melakukan kunjungan. “ Kegiatan ini ditujukan untuk 
mela�h keberanian dan rasa percaydiri anak dalam 
bergaul dengan orang baru” kata Dra.Kamini tentang 
tujuan kegiatan bagi souvenir tersebut.

Ingatkan Para Orangtua 
Melalui Puisi

Jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki. 
Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi. 
Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, ia belajar rendah diri. 
Jika anak dibesarkan dengan hinaan, ia belajar menyesali diri. 
Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri. 
Jika anak dibesarkan dengan dorongan, ia belajar percaya diri. 
Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai. 
Jika anak dibesarkan dengan sebaik-baiknya perlakuan, ia belajar keadilan. 
Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, ia belajar menaruh kepercayaan. 
Jika anak dibesarkan dengan dukungan, ia belajar menyenangi dirinya. 
Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, 
ia belajar menemukan cinta dalam kehidupan.

R
angkaian puisi yang disadur dari buku 
“Children Learn What They Live” yang 
ditulis Dorothy Law Noltedengan judul “ 
Anak-anak Belajar dari Kehidupannya”. 

Puisi itu dikemas dengan bagus dan dijadikan salah 
satu bagian dalam souvenir indah yang dibawa 
para siswa KB-TK Al Falah.  Souvenir tersebut 
dibagikan dalam rangka memperinga� Hari Ibu 
yang dilaksanakan pada hari Kamis,18 Desember 
2014. 

Dalam kegiatan itu, para siswa diajak untuk 
mengunjungi berbagi instansi yang ada di Kota 
Surabaya. Siswa kelompok B berjumlah 65 
anak dengan didampingi guru pembimbingnya 
terbagi dalam 6 kelompok mendatangi instansi 
pemerintah dan swasta sambil membagikan 
souvenir yang mereka bawa. 

Tepat pukul 08.00 WIB, anak – anak berangkat 
menuju lokasi yang telah ditetapkan. Tak kurang 
ada 9 Instansi yang mereka datangi. Kelas B1, 
mereka mengunjungi KODAM V Brawijaya, Kantor 
DPRD �ngkat I Jawa Timur, Bank Mandiri cabang 
Basuki Rahmat. 

Sedangkan siswa kelompok B2 mendatangi 
Pemkot Surabaya, Universitas Bhayangkara,  Bank 
Ja�m Syariah dan Bank Mandiri cabang Kembang 
Jepun. Untuk Kelas B3 mereka menyambangi 
Kantor Pekerjaan Umum, Kantor pajak di jalan Jagir 
dan kantor telekomunikasi Surabaya. 

Kiprah KB - TK

S
uasana pagi itudi KB-TK Al Falah tampak berbeda. 
Hilir mudik anak yang datang �dak memakai 
baju seragam seper� biasanya, namun mereka 
mengenakan aneka pakaian perjuangan.Hari itu, 

bertepatan pada tanggal 10 November 2014, diadakan 
peringatan hari pahlawan. Sehingga suasana sekolah KB 
– TK Al Falah tampak meriah dengan aneka ragam kostum 
yang bertemakan perjuangan, ada yang memakai baju 
tentara, angkatan laut,  pilot,  dokter,  perawat, pejuang 
Indonesia dan lain-lainnya.

Momen peringatan Hari Pahlawan digunakan untuk 
mengajak anak-anak mengenang jasa para pahlawan 
kemerdekaan, sekaligus mengenal cerita yang berkaitan 
dengan perjuangan mereka dalam mengusir penjajah, 
khususnya arek-arek suroboyo dalam melawan penjajah 
Belanda.

Di halaman sekolah telah tersedia panggung dengan 
latarbelakang gambar pahlawan nasional Bung Tomo. 
Peringatan kali ini mengusung tema “Terima Kasih 
Pahlawanku” anak-anak diajak untuk mengiku� lomba 
puisi perjuangan. Hari ini, tepatnya hari senin merupakan 
hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Sebanyak 166 
anak dan 22 ustadzah dibagi dalam 12 kelompok untuk 
mengiku� kegiatan tersebut.

Acara di mulai pukul 08.30 WIB. Anak-anak 
berkumpul di halaman sekolah.menggawali kegiatan anak-
anak diajak menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 
Ustadzah Suwaidah, S.Ag. bercerita bercerita tentang 

Serunya 
Peringatan 
Hari Pahlawan

Acara diakhiri dengan pembagian hadiah lomba antar kelompok. “ Semoga dengan kegiatan ini anak-anak dapat 
lebih memahami sejarah perjuangan bangsa Indonesia terutama arek-arekSuroboyo dalam mengusir penjajah Belanda” 

kata  Dra. Kamini, kepala KB-TK Al Falah Surabaya.

KELOMPOK A
Juara    I :  Ustadzah Sri : 645
Juara   II :  UstadzahAslihah : 635
Juara  III :  UstadzahNur : 610
Juara  IV :  UstadzahWar� : 600
Juara   V :  UstadzahHusnul : 535
Juara  VI :  Ustadzah Ari : 530

KELOMPOK B
Juara    I :  UstadzahNunik  : 655
Juara  II : UstadzahA�n  : 635
Juara  III :  UstadzahYan�  : 630
Juara  IV :  UstadzahRiza  : 615
Juara   V  :  Ustadzah Win  : 610
Juara  VI :  UstadzahAyu  : 605

peris�wa bersejarah perobekan bendera Belanda di 
Hotel Yamato yang sangat heroik. Diakhir cerita anak-
anak berdiri sambil dengan bergandengan dan  Penuh 
semangat anak-anak  juga ikut menyuarakan pekik takbir 
yang selalu di suarakan Bung Tomo  “Allahu Akbar… 
Allahu Akbar… Allahu Akbar…! Merdeka atau ma�” seru 
anak-anak sambil mengepalkan tangan di udara dengan 
penuh semangat.

Dalam acara tersebut diadakan juga lomba syair 
perjuangan yang telah dipersiapkan oleh ustadzah. 
Masing-masing kelompok berusaha menampilkan 
tampilan terbaiknya. Aneka macam puisi bertemakan 
perjuangan karangan guru tersebut di tampilkan secera 
ekspresif olah para siswa. 

Setelah tampilan lomba puisi dari se�ap kelompok 
selesai, acara dilanjutkan dengan tampilan fashion show 
bertema pahlawan yang dibawakan oleh kelompok KB-A 
(Malik) dan KB-B (Rahman-Rahim) aksi mereka sangat 
lucu dan menggemaskan. Tingkah mereka saat diatas 
panggung pun membuat suasana semakin meriah. Ada 
yang berani naik dipanggung dan �dak mau turun, ada 
yang hanya di pinggir panggung, dan ada yang menangis 
karena �dak berani. 

Diakhir kegiatan ini, diumumkannya pemenang 
lomba syair pahlawan yang selaku dewan juri adalah 
ustadzah Kamini, ustadzah Soraya, Ustadzah Win 
danUstadzah Sri, berdasarkan hasil penilain dari �m juri 
maka dihasilkan keputusan sebagai berikut :

Kiprah KB - TK
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10 November 2014, 
siswa SD Al 
Falah Surabaya 
memperinga� hari 

Pahlawan. Ada yang berbeda dalam 
upacara  kali ini. Pagi itu, semua 
peserta upacara mengenakan pakaian 
yang lain dari biasanya. 

Tiba-�ba saja, pagi itu di sekolah 
ada Bung Karno dan Bung Ha�a, 
polisi, angkatan darat, angkatan laut, 
angkatan udara, rakyat pejuang, 
petani, dokter, perawat dan masih 
banyak lagi. Bukan hanya siswa, 
ustadz dan ustadzah juga tak kalah 
aksinya. Ada Pangeran Diponegoro, 
Imam Bonjol dan bahkan tentara 
Jepang. Suasana memang jauh 
lebih meriah. Tak Cuma pakaian 
yang dikenakan. Di depan lobby ada 
kawat barikade, tumpukan karung 
pelindung dan tentu saja peralatan 
tembak. Situasi sekolah telah diubah 
sedemikian rupa, menyerupai 
keadaan zaman perang kemerdekaan. 

Kegiatan upacara berlangsung 
dengan hikmat meskipun panas 
matahari terasa menyengat. H. Abdul 
Sjukur, seorang veteran perang 
kemerdekaan, berkenan bercerita 
tentang kejadian-kejadian di zaman 
peperangan. Meskipun beliau 
bercerita sambil duduk, ceritanya 
sungguh luar biasa. Kami bisa 

membayangkan beliau ke�ka masih 
muda dahulu, memanggul senjata 
berjuang membela bangsa. Pas�lah 
gagah dan pemberani.

Di akhir upacara, siswa kelas 
4 memimpin menyanyikan lagu-
lagu perjuangan diiringi dengan 
piano diiku� oleh seluruh peserta 
upacara. Ada 3 buah lagu yang 
mereka nyanyikan pagi itu. Sesudah 
pembacaan puisi yang bertemakan 
pahlawan. Ihab, Raven, Aulia, dan 
Raras membacakan puisi dengan 
penuh penghayatan. Keadaan yang 
semua riuh, dalam sekejab menjadi 
hening. Intonasi, tarikan nafas 
dan raut muka mereka berempat 
mencerminkan apa yang terucap. 
Semua terlihat takjub mendengarkan.

Ke�ka kata terakhir dalam puisi 
tersebut terdengar, �ba-�ba saja 
sekelompok pejuang menyeruak 
keluar dari dalam sekolah. Ada 
yang naik sepeda onthel, ada yang 
berjalan kaki memanggul senjata, 
dan ada pula yang bersemangat 
mengibas-ngibaskan bendera 
merah pu�h. Mereka membawa 
mor�r yang siap diledakkan. Benar 
saja, tak lama kemudian blarrrr…
terdengar suara ledakan yang keras. 
Semua peserta upacara kaget,  
tak menyangka mor�r itu  benar-
benarmeledak. Rupanya, sekarang 

Surabaya 
Kota Pahlawan

para ustadz dan mas CS (Cleaning 
Service) beraksi memainkan drama 
pendek tentang kemerdekaan. 
Mereka telah menyiapkan mercon 
bumbung buatans endiri yang 
telah dibentuk menyerupai mortar 
yang sesungguhnya. Ada tentara 
musuh yang diseret para pejuang, 
tanda musuh telah takluk. Tak ada 
lagi tentara musuh yang berani 
menginjakkan kaki di kota ini. Ke�ka 
drama selesai, seluruh peserta 
bertepuk tangan. Terlihat para 
Orangtua yang berdiri di pinggir juga 
ikut bertepuk tangan. Penonton 
tampak puas melihat pertunjukan 
itu.

Di akhir kegiatan, diumumkan 
peserta yang mengenakan pakaian 
terbaik dari �ap-�ap kelas. Hadiah 
yang diberikan �dak seberapa, tapi 
semangat dan jiwa para pahlawan 
tetap di ha� para siswa untuk 
terus berjuang mempertahankan 
kemerdekaan ini. Tidak lebih 
mudah dari meraih kemerdekaan, 
butuh perjuangan-perjuangan yang 
panjang. Tak ada satu pun kota di 
negara kita yang berhak menyandang 
gelar sebagai Kota Pahlawan, kecuali 
Surabaya. Karenanya, Selamat Hari 
Pahlawan, Arek-Arek Suroboyo! 
Selamat Hari Pahlawan, Indonesia! 
(Tik)

Kiprah SDKiprah SD

P
ertempuran di Kota Surabaya yang terjadi pada 
tanggal 10 November 1945 merupakan peris�wa 
pen�ng dan besar bagi Bangsa Indonesia. Hanya 
di Kota Surabaya ini Jendral tentara Inggris yang 

meninggal di tangan pejuang Kota Surabaya. Pertempuran 
di Kota Surabaya ini menjadi buk� perjuangan rakyat 
Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan yang 
baru 3 bulan sebelumnya diproklamirkan

Pertempuran Surabaya atau lebih dikenal dengan 
pertempuran 10 November 1945 dilatarbelakangi dengan 
adanya perbedaan persepsi tentang kepemilikan senjata. 
Tentara Keamanan Rakyat dan rakyat Indonesia yang 
baru saja mendapatkan senjata dari tentara Jepang yang 
menyerah. Tetapi, tentara sekutu yang dipimpin oleh 
Inggris untuk mengambil kembali senjata senjata tentara 
Jepang yang kalah perang dan mengatur pemulangan 
tentara Jepang kembali ke negaranya. Itulah sekelumit 
cerita peris�wa 10 November 1945

Pada peringatan Hari Pahlawan kali ini ada nuansa 
berbeda di SD Al Falah Surabaya. Seluruh warga SD Al 
Falah baik dari guru, karyawan serta siswa dan siswi SD 
Al Falah memperinga� Hari Pahlawan 10 November 2014 
dengan memakai baju pejuang kemerdekaan. Bahkan 
�dak sampai disitu saja, pintu masuk ke gedung SD Al 
Falah pun dihias laksana benteng pertahanan pejuang 
kemerdekaan. Banyak karung-karung berisi basir ditata 
berjajar untuk pertahanan dari serangan tentara sekutu. 
Hal ini sengaja dilakukan dengan harapan agar semangat 
jiwa patrio�s meperjuangan para pahlawan terdahulu 
bisa menjadi cerminan bagi siswa dan siswi SD Al Falah 
Surabaya serta seluruh warga SD Al Falah Surabaya. 

Acara peringatan hari pahlawan 10 November 2014 
diawali dengan apel yang dipimpin oleh Kepala Sekolah 
SD Al Falah Surabaya, kemudian dilanjutkan dengan 
penyampaian amanah yang disampaikan oleh Bapak 
Abdul Syukur yang merupakan salah satu veteran pejuang 
kemerdekaan. Dalam sambutannya beliau berpesan 
bahwa usaha dalam mempertahankan kemerdekaan dulu, 
kita (para pejuang) mengorbankan jiwa dan raga demi 
anak dan cucu untuk di masa yang akan datang, maka 
untuk saat ini teruskan perjuangan kami (para pejuang) 
dengan mengisi kemerdekaan ini dengan terus berbuat 
baik demi negera Indonesia yang kita cintai. Setelah 
amanah dari Bapak Abdul Syukur acara apel peringatan 
hari kemerdekaan dilanjutkan dengan menyanyikan 
lagu lagu perjuangan yang diiringi pembacaan puisi 
oleh beberapa siswa dan sisiwi kelas 6. Suasana pun 
berubah menjadi syahdu dan khidmat seakan tergambar 
bagaimana para pejuang mempertahankan kemerdekaan 
dengan darah dan air mata pada saat itu. Drama 
teaterikal yang dipersembahkan oleh para ustadz dan 
ustadzah serta karyawan semakin menambah kentalnya 
suasana perjuangan pada saat itu. Penjajah Jepang yang 
diperankan oleh Ust Anwar Rosyadi. Sedangkan  para 
pejuang kemerdekaan yang diperankan oleh Ust Dahlan 
beserta beberapa guru yang lainnya. 

Terakhir acara peringatan hari pahlawan pun ditutup 
dengan doa, semoga Allah SWT membalas jasa para 
pahlawan yang sudah gugur dalam mempertahankan 
kemerdekaan Republik Indonesia.

Selamat hari pahlawan …!!!
Merdeka !!! (Jantra Malewa)

Peringatan Hari Pahlawan 
di SD Al Falah Surabaya
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Kiprah SD Kiprah SD

P
agi itu matahari enggan 
untuk menampakkan 
diri karena tertutup oleh 
mendung. Namun semua 

itu �dak memengaruhi keceriaan 
siswa-siswi kelas 3 SD Al Falah 
Surabaya yang hendak melaksanakan 
studi kontekstual pada hari rabu 
10 Desember 2014 di Wisata Desa, 
tepatnya di Desa Randugenengan, 
Dlanggu, Mojokerto. Wajah-wajah 
cerah, antusiasme dan semangat 
siswa-siswi kelas 3 SD Al Falah 
Surabaya itu, membuat pagi tampak 
begitu cerah dan indah. Halaman 
sekolah tanpak sejuk dipenuhi oleh 
warna biru dari baju olah raga yang 
dikenakan anak-anak.

Semua siswa berkumpul di 
halaman sekolah untuk bersiap-siap 
berangkat dengan menggunakan bus 
yang telah disediakan. Ustad Dahlan 
memimpin do’a dan memberikan 
beberapa nasihat kepada anak-anak. 
Mereka mendengarkan dengan 
penuh seksama walaupun ada 

Belajar Kesahajaan 
dan Kesederhanaan Hidup 

dengan Berwisata Desa
beberapa anak yang terlihat �dak 
sabar untuk segera berangkat. Waktu 
menunjukkan pukul 06.30, anak-
anak memasuki bus beserta ustad-
ustadzah pendamping sesuai dengan 
nama dan kelompok yang sudah 
disediakan di pintu-pintu bus. Kami 
berangkat dengan menggunakan 3 
(�ga) bus. Perjalanan pun dimulai, 
terlambat 10 menit dari jadwal yang 
sudah ditetapkan. Anak-anak terlihat 
sangat riang, mereka menyanyi, 
berbagi makanan ringan dan ada 
sekelompok anak yang hafalan surat-
surat pendek. Akhirnya anak-anak 
yang tadinya menyanyi akhirnya 
memutuskan untuk hafalan surat-
surat pendek atas inisia�f mereka 
sendiri, subhanallah.

Alhamdulillah, perjalanan kami 
lancar pagi itu sehingga kami �ba di 
lokasi pada pukul 08.00. Se�banya 
di lokasi, pemandu sudah siap 
menyambut kami di pintu gerbang. 
Setelah turun dari bus, anak-anak 
menuju ke hall untuk meletakkan tas 

dapat dimanfaatkan diantaranya 
kulit padi yang halus dan kasar. 
Anak-anak terlihat sangat antusias 
dalam mengama� se�ap proses yang 
ditunjukkan, hal ini terlihat dengan 
banyaknya pertanyaan yang diajukan 
oleh anak-anak. Setelah puas dengan 
pengamatan proses penggilingan 
padi menjadi beras, anak-anak 
melanjutkan ak�vitasnya dengan 
berkeliling desa. 

Sepanjang perjalanan banyak 
hal yang mereka jumpai diantaranya 
adalah hewan ternak, ada sapi, 
kerbau, kambing dan lain-lain. 
Kesederhanaan kehidupan anak-anak 
di desa juga banyak dijumpai oleh 
siswa-siswi SD Al Falah Surabaya. 
Salah satunya adalah anak-anak kecil 
yang sedang bermain permainan 
tradisional. Walaupun dengan 
kesederhanaannya, anak-anak di desa 
tersebut dapat menciptakan sebuah 
permainan yang �dak kalah seru 
dengan permainan modern. Mungkin 
beberapa siswa SD Al Falah �dak 
mengenal permainan tersebut, tetapi 
mereka memperha�kan dan bertanya 
pada pemandu dan pendampingnya 
masing-masing sambil berjalan pelan 
menuju ke tempat selanjutnya. 
Tiba-�ba, �m pemandu meminta 
anak-anak berhen� di bawah pohon 
bambu dan �m pemandu melakukan 
beberapa penjelasan, ternyata anak-
anak melakukan beberapa games, 
hal ini bertujuan untuk menentukan 
kelompok mana yang akan 
melanjutkan ke tujuan selanjutnya 
lebih dahulu di samping untuk 
mela�h kepemimpinan, spor�fitas 
dan mela�h motorik anak-anak. 
Games lempar bola air dilakukan 
dengan sangat seru dan dimenangkan 
oleh anak laki-laki sehingga anak 
laki-laki berhak untuk melanjutkan 
perjalanan menuju ke rute berikutnya 
terlebih dahulu disusul dengan anak 
perempuan. 

Perjalanan berikutnya mereka 
harus melewa� pematang sawah dan 
menyeberangi sungai kecil. Keceriaan 
anak-anak �dak pernah berkurang 

meskipun ada beberapa anak yang 
terlihat le�h dan rona pipi mereka 
terlihat merah karena sinar matahari. 
Namun semua itu seakan hilang 
oleh antusias dan keceriaan dalam 
menyeberang sungai kecil dengan 
melewa� tali yang sudah disiapkan 
oleh �m pemandu. Ada banyak 
anak yang berhasil melewa�nya 
tetapi ada juga yang �dak berhasil 
akhirnya mereka menyeberang tanpa 
menggunakan tali yaitu dengan 
menyeburkan diri ke sungai kecil 
tersebut. Setelah berjuang melewa� 
jembatan tali tersebut, akhirnya anak-
anak berkumpul di sawah dan mereka 
siap untuk menanam padi dengan 
bibit padi yang sudah disiapkan oleh 
�m pemandu, kegiatan dilakukan 
bergan�an dengan memperha�kan 
cara menanam padi yang dijelaskan 
oleh �m pemandu.

 Kegiatan selanjutnya �dak kalah 
seru yaitu menangkap ikan, mereka 
harus menceburkan diri ke sawah 
yang didalamnya sudah diisi oleh ikan 
lele. Anak-anak sangat senang, ada 
yang menangkap lebih dari dua ikan 
dan mengumpulkannya di sebuah 
tempat yang sudah disediakan. 
Setelah itu, mereka kembali 
mengiku� �m pemandu menuju 
ke basecamp. Se�banya di sana, 
mereka mendapatkan kejutan dengan 
berlaundry ala wisata desa. Baju 
yang penuh lumpur tadi dibersihkan 
dengan menggunakan air bersih dan 
setelah bersih anak-anak melanjutkan 
kegiatan dengan berenang dan flying 
fox secara bergan�an antara siswa 
putra dan siswa putri. Kegiatan 

tersebut berakhir pada pukul 13.45, 
dan dilanjutkan dengan bersih diri, 
sholat dan makan siang. 

Tibalah saat untuk kembali 
ke sekolah, setelah makan siang, 
semua anak berkumpul kembali 
berbaris sesuai dengan kelompoknya 
masing-masing dan �m pemandu 
melepas kepergian anak-anak 
dengan mengantarkan anak-anak 
menuju busnya masing-masing, dan 
kamipun melanjutkan perjalanan 
pulang kembali ke sekolah. Selama 
perjalanan pulang, seakan �dak 
terasa capek dan le�h akan kegiatan 
yang sudah dilakukan selama hampir 
sehari di Wisata Desa. Banyak 
komentar dari anak-anak yang saling 
bercerita dengan seru. Mereka telah 
belajar akan banyak hal, diantaranya 
tentang kesederhanaan hidup orang-
orang di desa, keramah-tamahan 
penduduk desa yang saat ini sudah 
jarang kita jumpai di kehidupan kota 
dan kerukunan mereka. Semua itu 
bisa dilihat dari kesan anak-anak 
sepanjang perjalanan pulang. Hingga 
tanpa terasa kami pun �ba di sekolah, 
rasa syukur kami panjatkan kepada 
Allah SWT yang telah memberi 
kesempatan, perlindungan selama 
kegiatan berlangsung, dan akhirnya 
anak-anak bertemu dengan Orangtua 
masing-masing dan pulang kerumah 
dengan senyum dan pengalaman 
yang luar biasa hari itu. Mereka 
mendapatkan pengalaman belajar 
yang menyenangkan dan nyata akan 
so� skill. Hal ini akan sangat berguna 
bagi kehidupan mereka di kemudian 
hari.(dyah)

mereka. Acarapun diawali dengan 
opening serta perkenalan para 
pemandu dari Tim Wisata Desa. 
Setelah itu dilanjutkan dengan 
senam penguin. Tampak keceriaan 
anak-anak, pendamping dan para 
pemandu saat melakukan senam 
penguin. Kegiatan dilanjutkan dengan 
berkeliling desa dengan berjalan kaki. 
Setelah berjalan kaki sekitar 10 menit, 
�balah kami di tempat yang memiliki 
halaman yang sangat luas, tempat itu 
adalah penggilingan padi. Halaman 
yang luas itu dipenuhi dengan jagung 
dan ada beberapa petani yang sedang 
menjemur jagung tersebut. Beberapa 
anak menyapa para petani itu dengan 
ramah, dan disambut dengan sangat 
ramah oleh para petani yang sedang 
menjemur jagung tersebut. Tempat 
itu adalah penggilingan padi. Di 
sana, anak-anak mengama� dan 
mendapatkan penjelasan tentang 
proses dari padi menjadi beras yang 
selama ini mereka �dak ketahui, serta 
bagian-bagian dari padi itu yang juga 
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M
enghafal juz 30 bahkan lebih dari 1 juz 
merupakan  salah satu target yang wajib dan 
harus di capai oleh siswa-siswi SD Al Falah 
Surabaya….. inilah target yang selalu diemban 

sd al falah digarda pendidikan sebagai lembaga pendidikan 
yang berdasarkan al-qur’an dan al hadits.

Melalui munaqosah bersama yang dilaksanakan 
oleh sd al falah kepada siswa-siswi se�ap per semester 
diharapkan siswa-siswi mampu mencapai target yang 
telah di tentukan oleh sd al falah Surabaya. alhmadulillah 
pada munaqosah ke 4, yang dilaksanakan pada tanggal 
06 desember 2014, bertempat di lapangan depan SD Al 
Falah Surabaya. Sekitar 86 siswa-siswi yang berhasil lulus 
munaqosah dan diwisuda.

Satu persatu para peserta dipanggil oleh pani�a 
maju keatas panggung yang segera di munaqosah oleh 
para munaqis yaitu. Ust. Zaenal, Ust. Syamsul, Ust. Jufri, 
dan disaksikan para Orangtua wali…. Keadaan berubah 
menjadi agak tegang ke�ka para munaqis memanggil dan 
bertanya kepada para peserta berkaitan dengan kefasihan 
& ilmu tajwid, tetapi Alhamdulillah ke�ka ditanya para 
peserta berhasil bisa menjawab, dan diwisuda.

Subhanallah. .. tentunya akan menjadi suatu 
keberkahan  bagi guru-guru sd al falah terlebih Orangtua 
wali ke�ka anak-anaknya mampu dan berhasil menghafal 
al-qur’an dengan baik dan benar, semoga hal-hal yang 
demikian bisa diiku� bagi sekolah-sekolah lainya untuk 
senan�asa berlomba-lomba menghafalkan kitab suci al-
qur’an sebagai wujud rasa kecintaan dan ketaqwaan kita 
kepada allah swt.

Nabi Muhammad saw, menjelaskan kepada umatnya 
banyak sekali keis�mewaan-keis�mewaan bagi orang-
orang yang senan�asa senang membaca dan menghafal al 
qur’an, berikut beberapa keis�mewaan bagi para pembaca 
dan penghafal qur’an :

Wisuda Munaqosah Ke-5 
SD Al Falah Surabaya

1.  Al-Qur’an akan menjadi penolong (syafa’at) bagi 
penghafalnya. Dari Abi Umamah ra. ia berkata, “Aku 
mendengar Rasulullah saw. bersabda, “Bacalah 
olehmu Al-Qur’an, sesungguhnya ia akan menjadi 
pemberi syafa’at pada hari kiamat bagi para 
pembacanya (penghafalnya).”” (HR. Bukhari dan 
Muslim)

2. Nikmat mampu menghafal Al-Qur’an sama dengan 
nikmat kenabian, bedanya ia �dak mendapatkan 
wahyu.“Barangsiapa yang membaca (hafal) Al-Qur’an, 
maka sungguh dirinya telah menaiki derajat kenabian, 
hanya saja �dak diwahyukan padanya.” (HR. Hakim)

3. Hafidz Qur’an adalah keluarga Allah yang berada 
di atas bumi. Dengan syarat, Hafidz tersebut mau 
merenung (tadabbur) dan mengamalkan isi Al-
Qur’an.“Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di 
antara manusia, para sahabat bertanya, “Siapakah 
mereka ya Rasulullah?” Rasul menjawab, “Para ahli 
(penghafal) Al-Qur’an. Merekalah keluarga Allah dan 
pilihan-pilihan-Nya.” (HR. Ahmad)

4. Siapa yang membaca Al-Qur’an, mempelajarinya, 
dan mengamalkannya, maka dipakaikan mahkota 
dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seper� 
cahaya matahari dan kedua Orangtuanya dipakaikan 
dua jubah (kemuliaan) yang �dak pernah didapatkan 
di dunia. Keduanya bertanya, “Mengapa kami 
dipakaikan jubah ini?” Dijawab,”Karena kalian berdua 
memerintahkan anak kalian untuk mempelajari 
(menghafal) Al-Qur’an.” (HR. Hakim)
Subhanallah… semoga keagungan, kemuliaan dan 

kesucian al-qur’an senan�asa terjaga oleh orang-orang 
yang senan�asa disibukkan dengan membaca dan 
mengahafal al-qur’an terutama kepada siswa-siswi sd 
al-falah semoga bacaan dan hafalan mereka senan�asa 
dijaga dan is�qomah membacanya.  (Fahad).

Kiprah SD Kiprah SD

A
da yang �dak biasa di SD Al Falah 
Surabaya pasca Tes Akhir Semester 1, 
siswa - siswi sibuk menyiapkan stand 
dan barang-barang dagangan di halaman 

sekolah. Kesibukan para siswa di pagi hari itu 
karena menyambut Pekan Entrepreneurship Kidz 
yang digagas oleh ustad dan ustadzh SD Al Falah 
Surabaya. Pekan Entrepreneurship Kidz  ini bertujuan 
mela�h jiwa kewirausahaan siswa sejak dini.Pekan 
Entrepreneurship Kidz ini diadakan mulai hari Rabu, 
tanggal 10 Desember 2014. 

Kewirausahaan perlu di pupuk sejak dini untuk 
mela�h menemukan ide krea�fitas dan kemandirian 
siswa sebagai bekal mereka di masa yang akan 
datang. Harapan yang terpen�ng dari kegiatan ini 
para siswa diajarkan membuat usaha yang halal dan 
jujur. Dalam Pekan Entrepreneurship Kidz Kali ini 
melibatkan siswa dan siswi SD Al Falah dari kelas 4 
sampai kelas 6. Acara ini dibuka langsung oleh Ustad 
Syahrial Riski selaku KepalaSekolah..

Berbagai macam jenis barang yang dijajakan 
pada kegiatan ini, mulai dari makanan dan 
minuman sampai barang-barang jenis kreasi para 
siswa. Walaupun diiringi rin�kan hujan para siswa 
tetap semangat menawarkan barang-barang yang 
�tawarkan. Kegiatan ini berlangsung sangat meriah, 
�dak hanya siswa yang terlibat, ustad dan ustadzh 
ikut meramaikan kegiatan tersebut. Tidak hanya itu 

wali murid juga mendukung kegiatan itu dengan ikut 
membeli barang dagangan para siswa yang berjajar di 
depan sekolah. 

“memang kegiatan kali ini bukan hanya ditujukan 
untuk kalangan siswa dan siswi saja, namun ditujukan 
untuk umum” menurut ustad Thohir selaku penggagas 
ide kegiatan ini. Beliau juga berharap ada hal-hal 
posi�f yang dapat diambil dari kegiatan ini, di antara 
hal posi�f tersebut diharapkan siswa dan siswi dapat 
meningkatkan tanggungjawab, kemandirian, dan 
kejujuran dalam kehidupan keseharian mereka baik di 
rumah maupun di sekolah.

“Alhamdulillah, jualan saya habis ustad, saya 
untung banyak hari ini, semoga saja acara seper� ini 
ada �ap akhir semester” ujar salah seorang siswa 
kelas 4.

Lain lagi dengan Fadhil yang mengaku senang 
dan tertantang dengan adanya bazar pekan 
entrepreneurship kidz. Pengalaman menjual es krim 
akan selalu di ingat. “Seru. Ternyata, gak gampang 
jualan itu. Untung aku diajarkan sama Om ku cara 
untuk menarik pembeli es krim ku,” tandasnya

Stand-stand yang berjajar di depan sekolah mirip 
pasar itu akhirnya berakhir dengan sukses. Kegiatan 
Pekan Entrepreneur Kidz di SD Al Falah Surabaya ini 
memberikan pengalaman posi�f bagi siswa dan siswi 
SD Al Falah Surabaya dan semoga dapat berkelanjutan 
di masa yang akan datang.  ( Jantra Malewa)

Kidz Entrepreneur Day 
SD Al Falah Surabaya
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P
ani�a pemilihan Ketua OSIS 
dan Remas SMP Al Falah 
Deltasari sibuk menyiapkan 
acara pemilu OSIS dan Remas 

serta MPK (Majelis Perwakilan Kelas). 
Ada acara seleksi melalui wawancara, 
penyampaian visi misi, kampanye 
bagi para kandidat Ketua Osis, Remas 
dan MPK yang berjumlah 20 peserta. 
Peserta yang lolos seleksi ada enam 
siswa yang akan dipilih sebagai Ketua 
Osis, Remas dan MPK. Pemilihan 
Ketua Osis, Remas dan MPK ini 
adalah wujud untuk menumbuhkan 
jiwa kepemimpinan dan berorganisasi 
yang sehat pada siswa.

Tepat pada Jumat di bulan 
Oktober yang lalu semua kandidat 
Ketua Osis Ardio Hariya Firmansyah 
kelas VIII-5 dan Safira Hamidah kelas 
VIII-4, Ketua Remas Rayhan Ali kelas 
VIII-3 dan Nadya Balqist kelas VIII-6. 
Sedangkan kandidat Ketua MPK 
Nesya Agita kelas 8-2 dan Alang Kansa 
kelas VIII-3. Mereka melakukan orasi 
menyampaikan visi misi dihadapan 

panelis dan seluruh siswa SMP Al 
Falah. Penyampaian visi misi dapat 
dilakukan dengan lancar dan penuh 
percaya diri sehingga mampu menarik 
perha�an seluruh siswa. Setelah 
misi visinya dipaparkan, para panelis 
memberi pertanyaan kepada para 
kandidat. Pertanyaan yang diajukan  
seputar keorganisasian, keter�ban 
dan problem solving permasalahan 
sehari-hari di sekolah. Duduk sebagai 
panelis ada ust. Indarto, ust. Saiful 
Arif dan ustdh Devi Ariyani. 

Dalam penyampaian visi 
misi misalnya, kandidat Ketua 
OSIS Andio Hariya Firmansyah 
kelas 8-5 menyampaikan 
pen�ngnya kebersihan sekolah 
dan memanfaatkan sampah serta 
pencegahan terjadinya bullying antar 
siswa.  “kita akan membudayakan 
memilah sampah kering dan basah. 
Sampah kering akan kita jual 
dipengepul untuk menambah biaya 
kegiatan OSIS” ucap Andio penuh 
op�mis. 

Pemilihan Ketua OSIS, 
Remas, dan MPK

SMP Al Falah Deltasari
Acara penyampaian visi misi 

oleh kandidat usai dan dilanjutkan 
pemilihan setelah makan siang dan 
salat. Se�ap kelas sudah disediakan 
kertas suara dan kotak suara oleh 
pani�a bersama wali kelas, sebagai 
sarana pemilihan, sekaligus dilakukan 
penghitungan suara.  Setelah semua 
kelas selesai melakukan pemilihan 
dan penghitung suara. Pani�a 
membawa hasil rekap suara dan 
dilakukan penjumlahan bersama di 
atas panggung yang disaksikan oleh 
seluruh siswa. 

Suara terbanyak dari hasil 
pemilihan ini, �dak secara langsung 
bagi yang memperoleh suara 
terbanyak menjadi Ketua dan wakil 
Ketua. Masih ada musyawarah para 
guru Pembina dan pani�a serta 
para kandidat untuk melakukan 
mufakat. Dengan musyawarah 
mufakat kepengurusan yang akan 
datang diharapkan menjadi lebih baik 
dan jalinan kerja sama lebih erat. 
(Indarto)

Semangat Menjelang Ujian

Kiprah SD Kiprah SMPKiprah SMP

U
jian Nasional dan Ujian Sekolah memang masih 
akan dilaksanakan di bulan Mei 2015. Namun, siswa 
kelas 6 sudah mulai mempersiapkan dari sekarang. 
Mereka siap menghadapi dan menjadi yang terbaik. 

Oleh karena itu, perjuangan sudah dipersiapkan jauh-jauh hari 
sebelum pelaksanaan.

Persiapan mengahadapi UN dan US itu sudah dimulai 
sejak kelas 5. Se�ap hari Sabtu, ke�ka siswa lain sedang libur, 
mereka rela masuk untuk mengiku� bimbingan  belajar  yang 
dilaksanakan di sekolah. Bimbingan belajar tersebut terus 
berlanjut sampai di kelas 6. Tak hanya itu, bimbingan khusus 
pun dilaksanakan bergan�an se�ap sore untuk meningkatkan 
daya pemahaman siswa. Sedang bagi siswa yang unggul 
mendapatkan pengayaan dan pemantapan materi. 

Di semester dua kelas 6, kegiatan semakin bertambah. 
Ada pembelajaran intensif yang nilainya terus di evaluasi 
dan dikelompokkan berdasarkan kemampuan siswa. Pada 
masing-masing kelompok selalu diadakan pembahasan 
tentang materi-materi UN dan US yang dirasa masih kurang. 
Tak berhen� di situ, semakin mendeka� ujian, pembelajaran 
semakin di�ngkatkan dengan super intensif. Pada kegiatan 
super intensif ini, siswa dibagi menjadi 2 kegiatan yakni 
pre-test dan post-test. Pembahasan soal dilaksanakan 
diantara jeda pre dan post. Dengan kegiatan itu harapan, 
ada perubahan baik yang signifikan antara nilai pre-test 
dan post-test yang didapat oleh para siswa. Untuk menjaga 
keseimbangan diri, siswa-siswa dikelompokkan untuk 
mendapatkan bimbingan dari guru pedamping. Tidak hanya 
mengevalusai hasil belajar semata, mereka juga berkeluh 
kesah tentang hal apa saja yang dialami selama di sekolah dan 
di rumah. 

Untuk mensinergikan antara sekolah dan orangtua, 
maka diadakan paren�ng. Kegiatan ini disampaikan oleh 
narasumber yang berpengalaman dan g berkompeten. 
Tujuan kegiatan paren�ng diharapkan dapat 
meningkatkan hubungan emosional antara sekolah, 
Orangtua dan siswa, sehingga siswa menjadi termo�vasi, 
nyaman dalam belajar. 

Training mo�vasi juga diberikan kepada siswa 
guna menaikkan semangat dan mengurangi kejenuhan 
dalam belajar. Seper� halnya paren�ng, sekolah 
juga mengundang mo�vator dan juga psikolog untuk 
membimbing siswa kelas 6 menuju siap Ujian Nasional.

Tak hanya mo�vasi dari diri, empa� juga pen�ng 
untuk mendongkrak semangat dari sisi yang sebaliknya. 
Karenanya mereka juga akan mengadakan Bak� Sosial. 
Bentuknya bisa berupa kunjungan ke Pan� Asuhan, ke 
Sekolah Luar Biasa atau juga ketempat lain yang dianggap 
sesuai.

Try out juga dilaksanakan sebagai ukuran siswa dalam 
memahami materi. Terdapat 2 try out yang direncanakan. 
Yakni dari sekolah sendiri dan juga dari KPI (Kualita 
Pendidikan Indonesia). Rangkaian kegiatan pamungkas, 
adalah Try out UN yang akan dilaksanakan seminggu 
menjelang UN yang sesungguhnya.

Di balik serangkaian kegiatan itu, seluruh guru, wali 
kelas, dan orangtua bekerja sama sedemikian kerasnya 
mewujudkan impian mereka semua. Doa juga akan 
dipanjatkan bersama-sama dengan orangtua dan siswa. 
Pembekalan lahir dan ba�n telah disiapkan. Semoga Allah 
Swt meridhoi semua usaha kita bersama. Terus semangat, 
Nak. Kami semua mendukung dan mendoakanmu… (Tik)
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P
ramuka SMP Al Falah Deltasari telah mengadakan 
kegiatan perkemahan Sabtu Ahad yang sering 
disingkat dengan PERSAHAD. Kegiatan yang 
dilaksanakan selama dua hari satu mala mini 

diiku� kurang lebih 90 peserta yang terdiri dari siswa kelas 
7 dan 8 . Mereka yang mengikut kegiatan ini adalah siswa-
siswa yang memiliki integritas dalam kegiatan paramuka.

Semua peserta PERSAHAD diharuskan hadir di sekolah 
jam 07:00 tepat untuk  persiapan dan mendirikan tenda 
secara bersama di �ap masing-masing regu. Mereka saling 
kerja sama mendirikan tenda. Peserta harus mendirikan 
8 tenda putra dan 5 tenda putri. Masing-masing regu 
berlomba-lomba mendirikan tenda dengan cepat dan 
rapi. Tenda siswa putra berdiri tegak berjajar rapi berada 
disisi barat di lapangan bola. Sedangkan tenda siswa putri 
berada di tempat parkir mobil sebelah �mur. 

Pagi itu,Tidak seper� biasanya, di SMP Al Falah berdiri 
tenda-tenda pramuka. Setelah semua tenda berdiri 
Kakak Pembina Pramuka memulai dengan 
apel pembukaan dan dilanjutkan dengan 
Gladianpinru atau gladi pimpinan regu. 
Kakak Pembina mengumpulkan semua 
peserta dan memberikan intruksi, agar 
semua regu berkelompok membuat 
yel-yel dan memeragakan secara 
kompak dan tangkas.

Setelah is�rahat makan dan 
salat, Kakak Pembina memberi materi 
tentang dasar-dasar dan praktek baris 
berbaris atau PBB. Juga ada materi 
yang menarik di sore hari yaitu mengenal 
sandi morse. Sandi-sandi yang bisa 

Semangat Pramuka
Melatih Mental Disiplin Siswa

digunakan saat situasi tertentu, sehingga komunikasi 
bisa berjalan dengan isyarat yang �dak mudah dipahami 
oleh semua orang.  

Setelah makan malam dan salat ada tampilan 
krea�fitas secara spontan, acara berlangsung hingga 
malam hari tepatnya sampai pukul 22.00. Sehingga 
acarapun mejadi meriah sekaligus menjadi hiburan. 
Tampilan krea�fitas ini sebenarnya mela�h keberanian, 
rasa percaya diri dan kekompakan regu. Pada pagi 
hari ada kegiatan salat subuh, olah raga, masak untuk 
sarapan dan permainan yang bersifat fun game misalnya 
lomba puzzle. “Manfaatnya bagi siswa, mereka bisa 
memiliki mental berani, disiplin, kerja sama dan 
kesigapan” ujar Kak Anwar. Beliau berharap bahwa acara 
perkemahan ini bisa menumbuhkan kemandiri dan 
kedisiplinan serta cinta pada pramuka. (Indarto)

S
etelah berakhirnya Ujian 
Akhir Semester (UAS) tahun 
pelajaran 2014 – 2015, 
seluruh siswa tetap semangat 

dan giat masuk sekolah meskipun 
�dak ada pembelajaran di sekolah. 
Mereka masih menunggu hasil ujian 
semester diumumkan dan pembagian 
nilai rapot. Dua hari setelah ujian, 
siswa yang belum tuntas mencapai 
nilai KKM harus mengiku� proses 
remedial. Sementara itu siswa lainnya 
berhak mengiku� kegiatan lain yang 
bermanfaat. Dalam kondisi seper� 
ini sekolah �dak pernah sepi dari 
kegiatan karena OSIS SMP Al Falah 
mengadakan program class mee�ng 
yaitu lomba antarkelas. 

 Perlombaannya pun cukup 
banyak, ada perlombaan yang 
bersifat individual maupun kelompok. 
Agar perlombaan sukses dan meriah, 
OSIS menetapkan aturan sanksi 
tegas bagi kelas yang �dak mengiku� 
lomba dengan denda seratus ribu 
rupiah perlomba. Adapun lomba yang 
digelar untuk peserta individu ada 
catur, tenis meja, bulu tangkis, debat, 
pidato dan story telling. Sedangkan 

Class Meeting 
Menumbuhkan 

Semangat Juara

perlombaan 
dengan peserta 
berkelompok ada futsal, 
basket, seni kaligrafi, kebersihan 
kelas dan spelfa corner atau ajang 
krea�vitas siswa. 

Acara ini digelar hampir dua 
pekan mulai 10-19 Desember 20014. 
Pani�a dari OSIS yang baru terbentuk 
ini cukup sibuk untuk mengatur 
jadwal dan tempat perlombaan. 
Karena semua tempat dipakai lomba 
hingga beberapa babak penyisihan 
dan final. Sebagai wujud tanggung 
jawab program OSIS untuk mengisi 
waktu setelah ujian akhir. Mereka 
selalu koordinasi antarpengurus 
dan juga melibatkan para guru 
pembina OSIS. “Kegiatan ini lebih 
bersifat mengisi waktu setelah ujian 
dengan ajang lomba asah bakat dan 
refreshing” ujar Ardio Hariya selaku 
ketua OSIS. 

Dengan acara class mee�ng yang 
melibatkan seluruh siswa, wali kelas 

dan 
guru yang 

terlibat baik sebagai pembina OSIS 
maupun penjurian lomba, diharapkan 
mampu menumbuh mo�vasi dan 
spor�vitas dalam meraih juara. 
Keterlibatan dan kepedulian dalam 
menyukseskan acara ini adalah wujud 
dari semangat juara.

Se�ap perlombaan mendapatkan 
hadiah menarik, yang diberikan 
ke�ka hari pertama masuk sekolah di 
semester ke-2. Dengan rasa syukur 
dan bangga atas kerja keras untuk 
meraih juara, kelas IX-4 menjadi 
juara umum pada class mee�ng 
semester ini. Semangat juara �dak 
boleh luntur. Bagi kelas yang belum 
berhasil meraih juara sesuai target 
�dak perlu khawa�r. Class mee�ng 
masih akan digelar pada akhir 
semester mendatang. Tentu dengan 
perlombaan yang lebih menantang 
dan menarik. (Indarto)

Kiprah SMP Kiprah SMPKiprah SMP
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Kiprah SMP Kiprah SMPKiprah SMP Kiprah SMP

L
a�han Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS) merupakan program sekolah untuk 
membentuk siswa menjadi seorang pemimpin yang baik. Kegiatan yang dikemas 
dalam bentuk pela�han dan pembinaan mental siswa ini bertujuan untuk 
membentuk siswa menjadi pengurus organisasi sekolah. SMP Al Falah Deltasari 

secara struktur memiliki dua organisasi yaitu OSIS (organisasi siswa intra sekolah) dan Remas 
(remaja masjid smp Alfalah). LDKS dilaksanakan se�ap akhir kepengurusan OSIS dan Remas 
lama. 

Kegiatan LDKS ini ada dua kegiatan yaitu in door ac�vity dan out door ac�vity. Semua 
siswa menjalani seleksi di se�ap kelas dan ditunjuk oleh wali kelas. Semua siswa yang 
telah lolos seleksi kurang lebih 76 siswa. Pada hari Jumat, tanggal 3 Oktober 2014 mereka 
mengiku� kegiatan in door ac�vity selama sehari penuh. Para siswa disiapkan untuk menjadi 
calon pengurus organisasi dengan pembinaan keorganisasian di sekolah. Dalam kegiatan 
in door ac�vity ini, mereka mendapat materi tentang  kerakter kepemimpinan, komunikasi 
efek�f dan administrasi organisasi. Dalam materi administrasi misalnya ada materi membuat 
proposal dan surat-surat resmi.  

Setelah mengiku� kegiatan in door di sekolah para peserta LDKS  diwajibkan mengiku� 
kegiatan outdoor di Claket Mojokerto pada hari Jumat dan Sabtu, tanggal 10 s.d. 11 Oktober. 
Pada hari itu  pukul 06.30 peserta LDKS dan  pani�a sudah mempersiapkan perbekalan yang 
cukup banyak, 1 tas rangsel dan 1 tas tenteng. Mereka langsung menuju hall sekolah untuk 
persiapan dan koordinasi. Tepat pukul 07.00 acara upacara pemberangkatan yang dipimpin 
oleh Kepala Sekolah Bapak Drs. Luqman Chakim, MM.

Dengan diiringi  doa perjalanan terasa menyenangkan, karena naik truk TNI AL secara 
beriringan membawa rombogan peserta LDKS. Selama  perjalanan truk melitasi jalan-jalan 

LDKS SMP AL Falah Deltasari 
Menumbuhkan Semangat 

Berorganisasi

desa, menanjak, berkelok dengan 
panorama alam hijau nan indah. 
Iringan-iringan truk akhirnya berhen� 
di halaman Masjid Muhajirin desa 
Mligi Claket. Semua peserta turun dari 
truk dan berkumpul sesuai dengan 
kelompok masing-masing. Mereka 
belajar kekompakan dalam dinamika 
kelompok. Kegiatannya seper� 
bertepuk, membuat gerakan, dan yel 
yel penyemangat. Selama kegiatan 
dinamika kelompok  di panduh oleh 
Kakak Pembina hingga menjelang 
makan siang dan salat Jumat. Setelah 
salat jumat mereka secara bergiliran 
menampilkan yel yel penyemangat. 
Usai menampilkan yel yel mereka 
melakukan penjelajahan menyusuri 
jalan-jalan setapak yang terjal ke atas 
bukit, menuju area permainan. 

Pada kegiatan di area permainan, 
semua peserta mendapat  tantangan 
dengan seluncur melalui flaying fox 
dan melintasi ��tan tali. Sementara 
teman-teman yang lainnya 
memberikan mo�vasi penyemangat 
kepada teman-temannya. Dengan 
kegiatan ini, diharapkan siswa dapat 

menumbuhkan rasa keberanian dan 
pantang menyerah pada tantangan. 
Meski merasa capek lelah mereka 
juga senang menghadapi tantangan 
mental dan fisik. “Senang capek 
campur jadi satu. Senang bisa 
kerja sama dalam kelompok saling 
memberi semangat” cerita Ulil Absar.

Menjelang sore kegiatan 
berakhir. Setelah bersih diri, mereka 
melaksanakan salat, dan makan 
malam. Setelah itu, semua peserta 
mendapat materi refleksi kegiatan 
oleh Bapak Kepala Sekolah Drs. 
Luqman Chakim, MM. yaitu, materi 
tentang mo�vasi menjadi pemimpin 
sukses. Pemimpin sukses adalah 
pemimpin yang mampu memimpin 
diri sendiri, keluarga dan masyarakat. 
Memimpin diri dan keluarga karena 
telah menjadi panutan orang lain dan 
dipercaya untuk memimpin kelompok 
atau organisasi dalam suatu 
masyarakat. Selain materi mo�vasi 
tersebut, Kepala Sekolah juga 
memberikan refleksi kegiatan yang 
dilaksankan selama satu hari pertama 
melalui foto-foto kegiatan selama 

sehari dari pagi hingga sore hari. 
Semua peserta is�rahat mulai 

pukul 22:00 dan bangun pukul 
02:00 dini hari untuk melakukan 
salat tahajut. Kemudian ada acara 
menantang yaitu jelajah malam 
hingga menjelang subuh. Mereka 
menyusuri tempat-tempat yang 
dilalui pada siang hari tadi. Dalam 
menyusuri jalan, mereka mendapat 
quiz pertanyaan dari para pani�a 
yaitu kakak kelas IX di pos-pos yang 
telah ditentukan. 

Setelah salat subuh berjamaah 
mereka senam kebugaran dan masak 
bersama. Se�ap kelompok harus 
makanan untuk dimakan pada pagi 
hari itu juga. Ada yang masak nasi 
goreng, telur dadar, dan mie rebus. 
Semua rasa capek lelah seper� telah 
hilang dengan mo�vasi dan semangat 
yang terbangun. “Enak ikut LDKS 
menjadi termo�vasi dan semangat 
untuk belajar berorganisasi” ujar 
Ardio Hariya siswa kelas 8-5. (Indarto) 
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S
eluruh siswa dan guru SMP Al Falah Deltasari 
merayakan tahun baru Islam 1 Muharam 
1436 hijriah dengan pawai keliling perumahan 
Deltasari Baru. Lebih dari lima ratus peserta yang 

turut meramaikan acara. Kegiatan yang dilaksanakan 
pada Kamis, 25 Oktober 2014, seluruh siswa berserta 
guru bersuka cita menyambut tahun baru 1436 H. 
Mereka berjalan beriringan. Siswa putra berada di depan 
barisan siswa putri. Mereka sambil membentangkan 
spanduk, bertulisan “Selamat Tahun Baru 1436 Hijriah”.

Untuk memeriahkan acara tersebut, ustadz Saiful 
Arif berdiri di atas mobil pick up memegang mikropun. 
Melantunkan salawat Nabi dan memberikan mo�vasi 
untuk mengisi tahun baru dengan amal yang lebih baik. 
Peserta berbaris berjalan sesekali meneriakkan tabir 
Allahuakbar dan mengucapkan senandung salawat 
kepada Nabi Muhammad SAW. Pawai cukup menarik 
perha�an warga dan pengguna jalan. Slogan-slogan dan 
lantunan salawat menjadikan acara pawai tersebut lebih 
memeriahkan.  

Beberapa siswa juga terlihat ada yang 
membentangkan sepanduk yang bertulisan ajakan 
mo�vasi. “Kita Jadikan Peringatan 1 Muharam, Menjadi 
Awal yang Baru dan Meneguhkan Semangat dan Mo�vasi 
untuk Perbaikan Bersama”. Menurut Ketua pani�a 
M. Idhandi Kurnia bahwa acara ini lebih mengajak 
meramaikan tahun baru Islam dengan cara yang posi�f 
dan meriah. “Masak sebagai orang Islam, kita hanya 
tahuntahun baru masehi saja, tapi tahun baru Islam wajib 
kita peringa� dengan meriah. Kita ingin tahun baru Islam 

SMP Al Falah Pawai 
Sambut 1 Muharam 1436 H.

lebih semarak dengan mengajak kebaikan bukan hura-
hura seper� tahun baru masehi” jelas Idhandi dengan 
penuh semangat.

Hal yang �dak boleh dilupakan dalam peringatan 1 
Muharam adalah bahwa umur kita tambah berkurang, 
sedang amal baik kita harus terus bertambah lebih baik. 
Karena tahun baru Islam ini adalah tonggak berdirinya 
peradaban besar dunia yaitu Islam menjadi aturan 
hidup dalam segala bidang. Sementara kini Islam hanya 
lebih banyak menjadi aturan pribadi sedang aturan 
bermasyarakat serta bernegara sudah lepas dari aturan 
syariat Sang Pemberi Hidup Allah SWT. Harapannya 
semangat tahun baru hijriah ini membangkitkan 
kesadaran untuk terus memperbaiki diri sebagai bekal 
untuk kehidupan abadi. (Indarto)

Kiprah SMP Kiprah SMP

R
asulullah SAW is My Inspira�on begitulah tema 
peringatan maulid Nabi Muhammad SAW yang 
diambil oleh Remas SMP Al Falah Deltasari. 
Peringatan maulid Nabi Muhammad SAW yang 

dilaksanakan pada hari Jumat, 9 Januari 2015. Peringatan 
ini merupakan momentum untuk meningkatkan kecintaan 
kita kepada rasulullah. Nabi akhir zaman yang membawa 
kita kepada jalan Islam yang luhur dan mulia. Kelahiran 
beliau telah menginspirasi perubahan beradaban dunia, 
dari keterbelakangan menjadi penerang kegelapan penuh 
kemajuan. Peringatan Maulid ini sebagai inspirasi bagi remaja 
khususnya siswa SMP Al Falah Deltasari untuk meneladani 
akhlak mulia Nabi Muhammad SAW.

Acara Maulid ini dimeriahkan dengan lomba-lomba, 
tausiyah maulid Nabi SAW dan semangat berbagi kue serta 
buah-buahan. Diantaranya ada lomba hafalan asmaul husna, 
puisi Muhammad, hafalan Alquran, Qiroah, menyanyikan lagu 
bernuansa Islami dan puzzle ukhuwah. Acara dimulai pukul 
08.00 hingga berakhir menjelang salat asar. Dalam mengawali 
acara Ust. Hidayat Muhsin, M.Pd. memberikan semangat dan 
tausiyah serta puisi Muhammad SAW di atas panggung utama 
dan disaksikan oleh seluruh siswa. Beliau menyampaikan rasa 
rindu untuk meneladani akhlak Rasulullah SAW yang memiliki 
sifat shidiq, amanah, fathonah, dan tablig. Rindu kepada 
rasulullah sosok yang jujur, terpercaya, cerdas dan keberanian 
menyampaikan kebenaran. Kerinduan inilah yang mendorong 
kita untuk meneladani akhlak yang mulia ini dalam kehidupan 
sehari-hari.

Kemudian acara lomba-lomba dimulai sesuai dengan 
jadwal acara. Di panggung utama ada lomba menyanyikan 
lagu bernuasa Islami. Sedangkan di mushola putra dan 
putri ada lomba hafalan Alquran dan Qiroah. Sedangkan di 
auditorium ada lomba puisi dan hafalan asmaul husna. 

Rasulullah SAW 
Is My Inspiration

Beberapa acara sempat jeda untuk melaksanakan 
salat Jumat dan makan siang serta berbagi kue dan 
buah. Berbagi kue dan buah ini sebagai rasa syukur kita 
untuk mela�h rasa empa� dan saling peduli dengan 
sesama.  Kue dan buah-buahan kesukaan yang dibawa 
oleh siswa dibagi dan ditukar antar teman untuk 
dinikma� bersama-sama oleh seluruh warga sekolah 
SMP Al Falah Deltasari. 

Setelah jeda semua siswa mulai berkumpul di 
depan panggung utama untuk menyaksikan pertunjukan 
hiburan dan pengumuman para peserta pemenang 
lomba. Mereka mendendangkan salawat nabi, puji-
pujian mengagungkan kemuliaanya dan menyanyikan 
lagu-lagu bernuansa Islami. Sebagai wujud dari rasa 
rindu dan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. 
Acara peringatan ini diharapakn bisa membangkitkan 
kesadaran untuk meraih hikmah dan ruh semangat 
perjuangan, pengorbanan dan akhlak mulia Beliau SAW. 
(Indarto)
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Belajar 
Melihat Atas
dan Bawah

L
embaga Pendidikan Al Falah merupakan pilihan kami  
untuk pendidikan anak. Hal ini didasari pada orientasi 
kami terhadap tujuan jangka panjang keluarga. 
Kami mendambakan kelak anak-anak dapat tumbuh 

sebagai generasi penerus yang menjadi hamba Allah swt 
yang baik dan bermanfaat untuk kepen�ngan orang banyak. 
Menurut kami, lembaga ini bisa membantu mewujudkan 
tujuan kami. 

Hal-hal yang didapat dari sekolah kami �ndak lanju� di 
rumah. Baik itu memberi pemahaman kepada anak atau pun 
memberi teladan untuk tersebut.

Untuk mencapai tujuan tersebut, kami harus bekerja 
sama dengan sekolah mereka. Dengan begitu, kami berharap 
mereka dapat melaksanakan ilmu yang di dapatnya dari 
sekolah. 

Menurut kami salah satu hal pen�ng dalam masa 
perkembangan anak adalah kedisiplinan. Untuk itu dalam 
menanamkan kedisiplinan dan kemandirian kami membuat 

aturan-aturan. Aturan �dak sekedar dibuat, 
namun juga kami memantau pelaksanaannya. 
Selain itu, kami juga memberikan perha�an dan 
perlindungan,  memenuhi kebutuhannya serta 
memberi kepercayaan kepada mereka.

Memang �dak dapat dipungkiri bahwa karakter 
dan bakat �ap anak berbeda. Untuk itulah kami 
memilih untuk memberi kepercayaan pada mereka 
dalam hal mengembangkan krea�vitas, minat 
dan bakatnya. Kami juga berusaha meningkatkan 
mo�vasi mereka dengan cara memberi semangat 
saat mereka lemah dan memberi dukungan untuk 
kesuksesannya.

Keluarga kami selalu berusaha meluangkan 
waktu bersama untuk menyegarkan pikiran 
dan badan.  Biasanya kami menghabiskan 
waktu bersama di rumah �nggal sekaligus 
rumah peris�rahatan di Batu. Perjalanan dari 
rumah menuju ke Batu juga berperan sebagai 
pembelajaran bagi kami dan anak-anak. Kami ingin 
anak-anak belajar melihat ke atas, juga melihat 
ke bawah. Melihat ke atas sebagai mo�vasi. 
Aamiin.(Iz)

Ayah :  DediHerdiaman S.E.
Pekerjaan :  Pilot
Ibu :  LulukFauziah S.E.
Pekerjaan :  Ibu rumah tangga
Ananda : AmmarFayyadhHerdiaman
  (kelas 6A SD Al Falah)
  Ridha Yusuf Herdiaman
  (kelas 4A SD Al Falah)
  Xavier YahyaHerdiaman
  (kelas B2 TK Al Falah)

Biodata Keluarga

Jendela Keluarga

A
da yang berbedah pada upacara memperinga� 
Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 
2014 di SMP Al Falah Deltasari. Salah satu 
agenda kegiatan upacara dilaksanakan 

pelan�kan kepengurusan OSIS dan Remas yang baru 
yaitu masa jabatan periode 2015-2016 te. Acara ini 
mengingatkan kita pada semangat para pemuda dalam 
membangkitkan semangat perjuangan bangsa melawan 
kaum penjajah. Semangat inilah yang ingin kita hadirkan 
dalam pelan�kan pengurus OSIS dan Remas SMP Al Falah 
Deltasari. Seluruh siswa berbaris rapi mengiku� jalannya 
upacara dan pelan�kan penuh khidmat. Siswa putra 
berbaris sesuai kelasnya di sisi �mur sedangkan siswi 
putri berbaris di sisi barat lapangan sekolah.

Pengurus OSIS dan Remas yang lama telah 
membentuk formasi barisan dengan rapi di sisi barat 
dengan mengangkat tongkat berbendera, ada bendera 
merah pu�h, OSIS, dan Remas. Sementara pengurus OSIS 
dan Remas yang baru berada di sisi �mur juga dalam 
barisan yang rapi. Upacara dilaksanakan sebagaimana 
mes�nya ada pengibaran bendera, pembacaan sumpah 
pemuda, amanat Pembina upacara dan ditutup dengan 

doa. Sebagai Pembina upacara ustadz 
M. Ansyor sya’roni, M.Pd. 

selaku wakil kepala sekolah 
bidang kesiswaan. 

Dalam sambutannya 

Sumpah Pemuda 
Menandai Pelantikan OSIS, 
Remas, dan MPK SMP Al Falah Deltasari

Kiprah SMP

beliau menyampaikan pesan bahwa sebagai pemuda 
generasi bangsa kita harus punya visi misi dan semangat 
membangun bangsa menjadi lebih baik. “Terus �ngkatkan 
disiplin dan semngat belajar raih kepemimpinan dengan 
mengedepankan akhlak yang mulia juga prestasi” 
himbaunya.

Setelah amanat upacara usai dilakukan serah terima 
dan pelan�kan perngurus OSIS dan Remas dengan 
dibacakannya susunan pengurus yang baru oleh Pembina 
upacara. Secara simbolik pengurus Osis dan Remas 
yang lama membentuk satu peleton barisan. Bergerak 
jalan dalam formasi barisan sambil membawa tonkat 
berbendera merah pu�h, OSIS dan Remas menuju ke 
tengah lapangan upacara. Sedangkan penguru OSIS dan 
Remas baru bergerak jalan dari sisi �mur juga menuju 
tengah lapangan. Pengurus lama memberikan tongkat 
berbendera kepada Pembina dan menyerahkan tongkat 
berbendera kepada pengurus yang baru. 

Dengan ditandai penyerahan tongkat berbendera 
ini melambangkan penyerahan amanah dan jabatan 
dari pengurus lama ke pengurus OSIS dan Remas yang 
baru. Sehingga kepemimpin organisasi sekolah ini bisa 
berjalan dan bekerja sesuai peraturan dan prosedur yang 
berlaku. Kepengurusan yang baru mendapat amanah 
baru, harapannya bisa bekerja lebih baik dan memajukan 
organisasi sekolah. Semua ini adalah pembelajaran dalam 

kepemimpin bagi siswa SMP Al Falah untuk menjadi 
pemimpin masa depan yang lebih 

gemilang. (Indarto)
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Muhammad Ihsan Qariru Rafid
Al Quran Jadi Pedoman Hidup

Daffa Haidar Rifqi Putra
Hobby Menyanyi

S
iswa yang baru masuk di kelasbermainlucu 
sekaligus menggemaskan.  Apalagi ke�ka 
makan macaroni keju kesukaannya saat 
is�rahat, dengan lahap siswa tampaninihabis 

menyantapnya.Di sekolah, siswa yang bias 
dipanggilDaffainimenyukaikegiatanbernyanyi. 

Apalagi di sekolahdiajarkannyanyian yang 
bersifatmendidikdanIslami. Saat guru-guru 
mengajarkannya, Daffadenganantusiasmeng
iku�iramadan nada yang dinyanyikan. 

Sementarakegiatanresmidiluarsekolah
Daffamenggunakanwaktunyadenganmengi
ku� les Musik.”Karena aku hobby menyanyi, 
“tuturnya. Sedangkan untuk mengisi waktu 
luangnya, siswa yang �nggal; di wilayahPadm
osusatroinimeluangkannya dengan bermains

epedadanberenangbersamakeluarga.
Dapatmenimbailmu di KB-TK 

di Al Falah Surabaya merupakan 
harapan banyak walimurid. Selain 

program pembelajaran yang bermutu 
dan fasilitas sekolah yang memadai, 
juga diasuh oleh guru-guru yang 
berkompeten. Image tersebut diyakini 
oleh DaffaHaidarRifqi Putra siswa kelas 
TK B yang lahir tanggal 2 Februari 
20011 di kota Surabaya.

Putra pertama dari dua bersaudara 
pasangan bapak Budi Widodo dengan 
ibu Rita Hapsari Meta Octaviani sengaja 
memilih al Falah sebagai tempat 
menutut ilmu karena terbuk� unggul 
dan berpretasi dalam mendidik siswa 
baik akademis maupun non akademis. 

“Karena Al-Falah memiliki mutu 
yang baiksertalingkungan yang 
nyaman,”ujar sang ayah. Bukan 
hanya itu, para gurupun mendidik 
dengan penuh kasih sayang dan 
penuh kesabaran.Orangtua siswa yang 
bekerja sebagai Pegawai Negeri ini 
berharap agar Daffa menjadi anak yang 
berprestasi.“Semoga Daffa menjadi 
anak yang berprestasi dan berakhlak 
mulia,“harap sang ibu.

A
l-Quran adalah petunjuk hidup bagi se�ap Muslim. 
Karena itu harus dibaca dan sebisa mungkin dihafal 
dan diamalkan. Itulah mo�vasi yang melekat pada 
siswa kelas 6A yang bisa disepanggil Ihsan ini. Baginya, 

Al-Quran adalah kitab �ada tanding yang harus diop�malkan 
manfaatnya. Jangan sampai menjadi usang dan berdebu karena 
jarang disentuh. Bahkan wahyu al-Qur’an yang pertama kali 
turun adalah surah al-Alaq yang 1-5 yang isi utamanya adalah 
kewajiban membaca.”Alhamdulillah saya sudah hafal juz 30 dan 
hamper juz 1,”ungkapnya.

Putra ke�ga dari empat bersaudara pasangan bapak Amien 
Nugroho dengan ibu Rahma Amalia ini memang tergolong siswa 
yang berprestasi di bidang tar�l Al-Quran. Se�ap hari siswa 
yang hobby Ra�ing ini �dak lepas dari kegiatan membaca dan 
menghafal Al-Quran, baik di sekolah maupun di rumah. Saya 
juga menyukai pelajaran shalat akhlak dan bahasa Arab dan 
IPA,”imbuhnya.

Untuk meluangkan waktu, siswa yang pernah meraih juara 
2 lomba puzzle ini pergi ke toko buku untuk membaca informasi 
dunia dengan Orangtuanya. Bahkan di sekolah pun, Ihsan gemar 
pergi ke perpustakaan untuk meminjam buku. 

Siswa yang mengidolakan Rasulullah, Gus Dur dan 
Yusuf Mansur ini berkeinginan menjadi anak yang mampu 

membahagiakan sekaligus membanggakan Orangtuanya 
serta bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya.“Sebaik-
baik hamba Allah adalah yang bermanfaat untuk orang lain,” 
begitu prinsipnya.

Karena itu, Ihsan �dak 
menampik jika al Falah, 
tempatnya menuntut ilmu 
akan membantu dalam 
mewujudkan keinginan 
dan cita citanya kelak. 
Apalagi di Al-Falah 
sudah dicanangkan 
sebagai sekolah 
yang berstandar ISO 
yang eksistensinya 
diakui oleh dunia 
Internasional. 
“Semoga saya 
bisa menjadi 
dokter,” 
harapnya 
meyakinkan.

D
alam rangka memperinga� Sumpah Pemuda, 
pada tanggal 18  Oktober 2014 aku mengiku� 
lomba membaca teks Sumpah Pemuda di 
kampung ba�k ITC Surabaya . Wali kelasku, 

ustadzah Tika mengajak aku untuk mengiku� lomba 
membaca teks Sumpah pemuda. Ustadzah Tika mela�h 
ku ke�ka jam is�rahat. Di rumah pun aku juga berla�h 
dengan Orangtuaku. Aku berusaha untuk dapat membaca 
dan menghafal teks sumpah pemuda dengan baik.

Hari pelaksanaan datang juga.  Aku didampingi 
ustadzah Anis berangkat mengiku� lomba tersebut. 
Dengan perasaan gunda gulana dan cemas pun 
menghantui diriku, tetapi ustadah Anis menyakinkan 
bahwa Aku pas� bisa. Melihat penampilan peserta 
lain cukup bagus-bagus. Apalagi, 20 peserta tersebut 
merupakan utusann dari berbagai sekolah terkenal di Kota 
Surabaya. Aku termo�vasi untuk tampil lebih baik  demi 
sekolah Al falah. Akhirnya giliran ku pun �ba. Dengan 
percaya diri dan berani. Alhamdulillah, aku bisa membaca 
teks tersebut dengan tenang dan baik.  

Setelah selesai membacakan teks tersebut Aku 
sangat senang sekali mengiku� lomba. Saat pani�a 
membacakan hasil penilaian juri, akhirnya juri 
memutuskan  akulah juaranya. Alhamdulillah, Aku 

Juara I Lomba Membaca Teks 
Sumpah Pemuda Tingkat Kota Surabaya

Juara I Lomba Menghias Payung 
Tingkat Kota Surabaya

bersyukur kepada Allah SWT. Hmmm, tak terkatakan 
rasanya. Aku berharap dengan hasil ini dapat memo�vasi 
aku untuk lebih semangat dan terus menjadi siswa yang 
lebih baik. Baik akhlak dan berprestasi.

M
enggambar adalah hobi ku. Tiap kali ada waktu luang, aku 
memanfaatkannya dengan membaca, menulis, dan menggambar. Saat 
ustadzah Indrah memberitahu ku untuk mengiku� lomba menghias 
paying dalam rangka memperinga� hari Sumpah Pemuda, aku sangat 

senang mendengarnya dan tak sabar mengiku� lomba tersebut. 
Setelah beberapa hari berla�h, aku  dida�arkan oleh sekolah ku, ternyata sudah 

ada 35 peserta lainnya mengiku� lomba. Pada hari pelaksanaan, yakni tanggal 
18 Oktober 2014  di kampong ba�k ITC Surabaya aku yakin pas� bisa. Dengan 

membaca basmalah, aku mulai menghias payung. Payung yang semula yang 
masih polos terlihat lebih menarik dan can�k dengan hiasan yang aku buat. 

Payung tersebut aku hiasan dengan nuansa bunga.
Pengumuman yang aku nan� akhirnya diumumkan. Peserta 

dan para supporter menungguh dengan ha� bimbang, siapa 
yang akan menjadi juara?.Saat diumumkan oleh pani�a 
aku lah juara I nya, serasa tak percaya aku mendengarnya. 
Aku hanya bisa bersyukur dan mengucap Alhamdulillah.  
Perasaan kaget, bahagia, senang jadi satu. Dengan 
memohon kepada Allah SWT. semoga di hari mendatang 
prestasiku lebih baik lagi. Amiin

Agastya Ahmed Fahren, 
kelas 2A SD Al Falah Surabaya

Kineisha Rana Salsabila, 
kelas 3D SD Al Falah Surabaya

Siapa DiaSang Juara
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S
ejak menjabat sebagai ketua OSIS 2014-205, siswa yang 
kerap dipanggil Dio ini memiliki kesibukan yang cukup padat. 
Selain harus belajar materi akademis, penyuka nasi goreng 
ini harus berbagi waktu dengan kegiatan OSIS yang cukup 

menyita. Namun baginya, itu adalah sebuah tantangan. Asalkan 
pandai menyesuaikan diri, tugas-tugas yang diembannya akan berjalan 
sukses.”Di perumahan, saya juga ikut Remas dan Karang Taruna,” 

ujar siswa yang suka oleh raga basket ini menjelaskan kegiatannya 
di luar sekolah. “ Kalau untuk waktu senggangnya, saya biasa 

melakukan ak�vitas membaca. Terkadang mengunjungi toko 
buku bersama keluarga,”imbuhnya.

Apa yang menjadi komitmen putra pertama pasangan 
bapak Winarto dengan ibu Sri Astu�k ini, memang bukan 
isapan jempol semata. Selain tergolong siswa yang 
berakhlak baik, Dio juga memiliki prestasi akademis 
yang layak dibanggakan. Siswa yang mengidolakan 

Nabi Yusuf dan Khawarizmi ini pernah menjadi 
juara 2 kategori siswa teladan, 25 besar lomba 
matema�ka se Jawa Timur serta pernah menajdi 

juara 2 pada lomba puisi.
“Saya paling suka pelajaran matema�ka,”jawabnya 

ke�ka ditanya pelajaran favorit di sekolah. Meski 
dianggap sulit oleh sebagian siswa lainnya, bagi Dio 
ilmu hitung merupakan pelajaran yang menyenangkan. 
Asal mau belajar dengan tekun, �dak ada kata sulit. 

Lantas apa yang menjadi cita citanya kelak? Ke�ka 
pertanyaan itu meluncur, siswa yang kini duduk di kelas 
VIII-5 ini menjawab tegas,”Ingin jadi dokter bedah.”

Dio memas�kan memilih sekolah Al-Falah 
sebagai tempat menuntut ilmu karena pendidikan 

di sekolah tersebut mengutamakan aspek akhlak 
disamping akademis. Selain itu fasilitas yang memadai 

dan bimbingan guru yang berkompeten.”Itulah alasan 
saya memilih Al-Falah, karena ingin menjadi pribadi yang 

berprestasi dan berakhlak mulia,” ujar siswa yang lahir di 
Tulungagung, 9 September tahun 2000. Harapan menjadi anak 

sukses dan saleh juga dituturkan sang ayah,”semoga Dio menjadi 
anak yang saleh dan berprestasi.

Ardio Harya Firmansyah

Ketua OSIS Spelfa 
2014 - 2015

Siapa Dia

Kusambut Kau 
dengan Kasih Sayang 

Allah, bukan karena ingin mendapat nama, bukan 
karena ingin mendapat penghargaan, bukan pula karena 
ketakutaan dipecat dari pekerjaan. Semua dilakukan 
karena ibadah. 

Realisasi cinta sesama makhluk hidup mampukah 
kita wujudkan pada anak didik, teman seprofesi, 
Orangtua murid. Dengan sambutan senyum dan salam 
yang kita tebarkan dipagi hari yang cerah. Serasa 
aura pertemuan itu membuat semangat pagi untuk 
ingin berak�vitas �nggi dan menata semua pekerjaan 
dengan perasaan yang aman, tenang, nyaman. Salam 
dan senyuman yang dilontarkan membuat penerima 
serasa ha�nya tersiram bu�ran-bu�ran es yang mampu 
mendinginkan ha� dan menyejukan pikiran. Ritme 
pekerjaan yang dilakukan berbekal ingin mencari 
saudara, sehingga se�ap kali tugas itu datang selalu ingin 
berbagi pendapat dan meminta masukan dari teman 
untuk kesuksesan. Berbagi pendapat bukan berar� 
bodoh, berbagi pendapat berar� ingin membangun 
relasi, menciptakan iklim sosial yang kondusif, 
mensyukuri nikmat Allah atas kekurangannya karena ada 
teman yang mempunyai ide luar biasa, mela�h emosi 
diri, dan belajar menghilangkan kesombongan, mela�h 
kemampuan bicara dan berpikir.

Perwujutan cinta dan �mbulnya kasih sayang bukan 
hanya terjadi pada hari-hari tertentu, tapi se�ap de�k, 
menit, jam bahkan denyut nadi dan detak jantung yang 
selalu berpacu. Lembaga Al Falah telah memberikan  
nuansa beda dengan kebiasaan kita sebelumnya, 
Kebiasaan mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-qur’an 
atau lagu-lagu religius dan dilanjutkan sholat dhuha 
serta berdoa bersama. Pada saat mengawali ak�vitas 
serasa memunculkan dan selalu memupuk benih-
benih cinta Allah dalam diri, dan mengikrarkan bahwa 
Rasullulah adalah panutan kita sesuai dengan firman 
Allah kepada Nabi Muhammad SAW: “Katakanlah 
(Wahai Muhammad) Jika kalian benar-benar cinta 
kepada Allah, maka iku�lah aku (Nabi Muhammad) 
niscaya Allah mengasihi dan dan mengampuni dosa-
dosa kalian.”(QS. An-nisa Ayat 31) Betapa besarnya 
rakhmat cinta yang diberikan Allah kepada kita, sehingga 
sungguh naifnya apabila pagi hari memulai ak�vitas  di 
lembaga yang kita cintai AL FALAH �dak  disalurkan, 
maka serasa patut kita mulai dengan menyambut teman, 
anak didik dan Orangtua yang datang dengan ungkapan 
ha� Kusambut Engkau denga Kasih Sayang.(Wahyu)

C
inta, jikalau cinta telah melekat pada individual 
manuisa bahkan seluruh makhluk Allah 
tentunya rasa yang tak akan lepas rasa kasih 
dan sayang. Dengan hadirnya kasih dan sayang 

terhadap apa yang kita cintai membuat tubuh, jiwa ini 
selalu ingin menyerahkan segalanya kepada apa yang kita 
cintai. 

Sungguh, begitu dahsyatnya cinta. Sesungguhnya. 
Cinta �dak datang dengan �ba-�ba. Cinta diciptakan 
Allah Swt. dengan begitu indah dan lembutnya. Cinta 
merupakan sifat- sifat Allah Swt. Di dalam 99 Asmaul 
Husna (nama-nama yang indah) yang dimiliki Allah Swt. 
terdapat misteri yang sangat luas dan diluar jangkauan 
manusia, yang semuanya mengandung ar� cinta yang tak 
dapat dibayangkan umat manusia, karena cinta adalah 
milik Allah Swt. Sebegitu dahsyat cinta yang dimiliki oleh 
umat manusia, tak cukup hanya sering diucapkan mulut 
dan dilafazkan oleh lidah, namun diamalkan melalui 
perbuatan. Cinta yang paling dahsyat di dunia ini tak ada 
lain kecuali cinta kepada sang pemberi cinta, siapa lagi 
kalau bukan  Allah SWT. 

Visi dari cinta adalah mencari kebahagian, 
kebahagiaan yang haqiqi kalau kita mampu menghadirkan 
rasa sayang kepada Allah dalam segala apa yang kita 
perbuat, baik ucapan maupun �ngkah laku. Semua karena 

Artikel

Cinta itu anugrah, maka berbahagialah
Sebab kita sengsara bila tak punya cinta
Rintangan pasti datang menghadang
Cobaan pasti datang menghujam
Maka yakinlah bahwa cinta itu kan 
membuatmu
Mengerti akan arti kehidupan.
Marilah sayang, mari sirami
Cinta yang tumbuh, didalam diri
Marilah sayang, mari sirami
Agar merekah sepanjang hari. 

Seorang Komponis 
menulis lirik lagu berikut 
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ArtikelArtikel

M
enurut penger�annya, kasih sayang juga 
bisa diar�kan cinta (dalam bahasa Arab 
disebut ) dari segi bahasa adalah 
berasal dari kata bening dan bersih, atau 

luapan ha� dan gejolaknya, atau tenang dan teguh, 
atau gundah yang �dak tetap, atau in� sesuatu. Di 
kalangan ahli bahasa, ada yang menyatakan sebagai 
kecenderungan secara terus menerus dengan disertai 
ha� yang meluap-luap. Ada pula yang menyebut sebagai 
kecenderungan secara total kepada orang yang dicintai, 
kemudian engkau rela mengorbankan diri, nyawa, dan 
hartamu demi dirinya, kemudian engkau mengiku�nya 
secara sembunyi atau terang-terangan. Sehingga �dak 
heran banyak berita di media tentang seorang remaja 
yang bunuh diri secara mengenaskan ke�ka di�nggal 
kekasihnya. Karena terlalu cintanya pada pasangannya. 

Di zaman saat ini rasa kasih sayang juga diperinga� 
se�ap tahunnya. Yaitu se�ap tanggal 14 Februari yang 
biasa disebut valen�ne day atau hari kasih sayang. Tidak 
seharusnya kasih sayang hanya pada tanggal itu saja. 
Jika demikian, bisa jadi kasih sayang pada hari valen�ne 
day saja, besoknya bertengkar lagi. Ataupun sebaliknya, 

hari ini bertengkar dan berdamai menunggu hari valen�ne 
day. 

Kalau dilihat dari sejarahnya, Valen�ne sebenarnya 
adalah seorang martyr (dalam Islam disebut ‘Syuhada’) 
yang kerana kesalahan dan bersifat ‘dermawan’ maka dia 
diberi gelaran Saint atau Santo. Pada tanggal 14 Februari 
270 M, St. Valen�ne dibunuh karena pertentangannya 
(pertelingkahan) dengan penguasa Romawi, yaitu Raja 
Claudius II (268 - 270 M). Untuk mengagungkan dia (St. 
Valen�ne), yang dianggap sebagai simbol ketabahan, 
keberanian dan kepasrahan dalam menghadapi cobaan 
hidup, maka para pengikutnya memperinga� kema�an 
St. Valen�ne sebagai “upacara keagamaan”. Tetapi sejak 
abad 16 M, upacara tersebut mulai beransur-ansur 
hilang dan berubah menjadi perayaan bukan keagamaan. 
Hari Valen�ne kemudian dihubungkan dengan pesta 
jamuan kasih sayang bangsa Romawi Kuno yang disebut 
Supercalis yang jatuh pada tanggal 15 Februari. Setelah 
orang-orang Romawi itu masuk Agama Nasrani (Kris�an), 
pesta supercalis kemudian dikaitkan dengan upacara 
kema�an St. Valen�ne. Penerimaan upacara kema�an St. 
Valen�ne sebagai hari kasih sayang, juga dikaitkan dengan 

kepercayaan orang Eropa bahwa 
waktu kasih sayang itu mulai bersemi 
bagai burung jantan dan be�na pada 
tanggal 14 Februari. 

Dari sini dapat diambil 
kesimpulan bahwa moment ini 
hanyalah �dak lebih bercorak 
kepercayaan atau animisme belaka 
yang berusaha merusak “akidah” 
muslim dan muslimah sekaligus 
memperkenalkan gaya hidup 
barat  dengan kedok percintaan 
( bertopengkan percintaan ), 
perjodohan, dan kasih sayang.

Sebagai seorang muslim tentu 
hal itu �dak pantas untuk di�ru. 
Sudah jelas kalau valen�ne day itu 
merupakan contoh dari non muslim. 
Jika kita ikut-ikutan maka kita 
termasuk dalam golongannya (orang 
Kris�an). Sebagaimana sabda nabi : 

“Man tasyabbaha bi qaumin 
fahuwa minhum”

Siapa saja yang menyerupai 
suatu kaum/bangsa maka dia 
termasuk salah seorang dari mereka 
(HR Abu Dawud, Ahmad dan 
Tirmidzi) 

Mari kita renungkan firman 
Allah SWT.

“ Dan janglah kamu mengiku� 
apa yang kamu �dak mempunyai 
pengetahuan tentangnya. 
Sesungguhnya pendengaran, 
penglihatan, dan ha�, semuanya 
itu akan diminta pertanggung 
jawabnya”. (Surah Al-Isra : 36)

Dalam Islam kata “tahu” berar� 
mampu mengindera (mengetahui) 
dengan seluruh panca indera yang 
dikuasai oleh ha�. Pengetahuan 
yang sampai pada taraf mengangkat 
isi dan hakikat sebenarnya. Bukan 
hanya sekedar dapat melihat atau 
mendengar. Bukan pula sekadar tahu 
sejarah, tujuannya, apa, siapa, kapan 
(bila), bagaimana, dan di mana, akan 
tetapi lebih dari itu.

Oleh kerana itu Islam amat 
melarang kepercayaan yang 
membonceng (mendorong/
mengikut) kepada suatu kepercayaan 
lain atau dalam Islam disebut Taqlid.

Firman Allah s.w.t. dalam Surah 
AL Imran (keluarga Imran) ayat 85 :

“Barangsiapa yang mencari 
agama selain agama Islam, maka 
sekali-sekali �daklah diterima (agama 
itu) daripadanya, dan dia di akhirat 
termasuk orang-orang yang rugi”.

Setelah membaca ayat di 
atas, bagaimana sikap kita dalam 
kehidupan sehari-hari? Tentu hal 
ini �dak lepas dari ajaran Islam, 
ada beberapa sikap kasih sayang 
yang bersumber dari hadits nabi 
Muhammad saw harus kita contoh, 
diantaranya :
1. Mengenali saudaranya secara mendalam; 

nama, alamat, pekerjaan, status sosial, 
kewangan, kesihatan, psikologi dan 
sebagainya. “Jika seseorang menjalin tali 
persaudaraan dengan orang lain, maka 
hendaklah dia bertanya siapa namanya, 
nama bapaknya dan dari mana dia 
berasal, kerana itu lebih mengeratkan 
kasih sayang.” Hadis riwayat Tarmizi.

2.   Jika umur sudah beranjak dewasa dan 
sudah waktunya untuk menikah. Maka 
disunnahkan untuk mencari pasangan 
untuk dijadikan pendamping hidup. 
Dengan cara menyatakan “saya sayang 
ke kamu”. Dalam sunan Abu Daud 
disebutkan bahawa seorang lelaki 
berada di samping Rasulullah s.a.w. 
Kemudian ada lelaki yang lewat di 
sana. Orang yang ada di samping beliau 
berkata : “Wahai Rasulullah, saya benar-
benar mencintai orang itu.” Rasulullah 
s.a.w. bertanya : “Apakah engkau 
sudah memberitahukannya?” “Tidak.” 
Jawabnya. “Beritahukanlah cintamu itu 
padanya.” Sabda beliau. Maka orang 
itu menemui orang yang dimaksud, lalu 
berkata kepadanya : “Sesungguhnya aku 
mencintaimu kerana Allah.” Orang yang 
dicintainya berkata : “Yang membuatmu 
mencintaiku juga mencintaimu.” 

3.   Menyebarkan salam. Dalam soheh 
Muslim, disebutkan dari hadits Abu 
Hurairah r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. 
bersabda (bermaksud) : “Demi diriku 
yang ada di tangan Nya, kalian �dak 
akan masuk surga sehingga kalian 
beriman, dan kalian �dak beriman 
sehingga kalian saling mencintai. 
Mahukah jika kutunjukkan kepada 
kalian jika kalian mengerjakannya, maka 
kalian saling mencintai? Sebarkan salam 
di antara kalian.

4.   Berhadiahlah, kamu akan 
berkasih sayang.

5.   Menutup keaiban saudaranya. 
6.  Melaksanakan ak�vitas 

pemupukan kasih sayang seper� 
kebersamaan dalam : bermain, 
bersampan, melancong, ziarah, 
kenduri, gotong royong dsb. Ini 
berasaskan ayat 2 surah Al-
Ma’idah : 
bermaksud : “…..dan hendaklah 
kamu bertolong-tolongan 
untuk membuat kebajikan 
dan bertaqwa, dan janganlah 
kamu bertolong-tolongan pada 
melakukan dosa (maksiat) dan 
pencerobohan. dan bertaqwalah 
kepada Allah, kerana 
Sesungguhnya Allah Maha berat 
azab siksaNya (bagi sesiapa yang 
melanggar perintahNya).”

7.   Memberi apa yang diperlukan 
dalam batas yang dibolehkan 
oleh syar’i ; tenaga, fikiran, 
kepriha�nan, kasih sayang, 
kewangan, harta, pangkat dsb.

8.   Memberi (hibah) secara 
rambang atau terancang.

9.  Menahan diri dari segala bentuk 
ancaman, bahaya, dan khianat 
terhadap orang lain sama dalam  
bentuk lidah, tangan, dan ha� 
nurani.

10. Mendo’akan kebaikan kepada 
mereka yang layak mendapatnya 
dan mendo’akan menolak 
bencana dari mereka yang �dak 
sewajarnya di�mpa bencana 
mengikut perkiraan kita, bukan 
pada perkiaraan Allah. 
Masih banyak lagi, cara kasih 

sayang yang lain terhadap sesama 
saudara menurut Islam. Semua itu 
�dak harus dilakukan pada tanggal 
14 Februari saja, melainkan se�ap 
saat se�ap waktu dan se�ap hari 
hal itu bisa dilakukan. Semoga kita 
termasuk golongan orang-orang 
yang selalu bisa memberikan kasih 
sayang sesuai ajaran nabi saw, selalu 
dalam perlindunganNya sehingga 
terjaga dari perbuatan yang dilarang. 
Amin.

Kasih Sayang 
dalam Islam

Ust. Baharuddin Zuhri 

Setiap manusia dilahirkan memiliki rasa kasih sayang. Sampai mati pun rasa kasih 
sayang tidak akan pernah lepas dalam diri manusia. Mulai dari bayi, anak-anak, 
remaja, dewasa sampai Orangtua pun pasti memiliki sifat kasih sayang. Banyak 

sekali objek tujuan kasih sayang. Seperti kasih sayang kepada sesama, pasangan, 
anak, tumbuhan, hewan atau bisa juga sayang dengan barang kesukaannya. 
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D
alam hidup ini banyak 
ditemukan kisah dari orang-
orang hebat yang ‘�dak 
diduga,’ namun mampu 

mengubah keadaannya �ga ratus 
enam puluh derajat. Dari level bawah, 
merangkak, berjalan, dan mendaki 
hingga meraih puncak. Syekh Amar 
Bugis, sejak lahir dalam keadaan cacat. 
Tidak ada anggota tubuh yang bisa 
digerakkan kecuali mulut dan mata. 
Namun ke�ka menginjak 13 tahun 
sudah hafal Quran 30 Juz. Kini beliau 
menjadi cendikiawan Muslim kaliber 
dunia. Hirotada Ototake dari Jepang, 
�dak punya tangan dan kaki. Tapi ia 
menginspirasi jutaan orang lewat kisah 
hidup dan perjuangannnya yang ia tulis 
dalam bukunya yang terkenal, ”No 
One’s Perfect”. Begitu juga, Nick Vujicic, 
mo�vator asal Australia ini mengalami 
sindrom langka, tetra-amelia, yaitu 
penyakit yang membuat dirinya �dak 
memiliki lengan dan kaki sejak lahir. 
Tapi siapa sangka popularitasnya 
membelakkan mata dunia. Abraham 
Lincoln yang menjadi presiden ke 16 
Amerika, mulanya hanya seorang kuli. 
Bahkan Imam al-Ghazali, ulama kondang 
sepanjang zaman, hanya anak tukang 
tenun yang berasal dari keluarga sangat 
sederhana. 

Orang-orang sukses ternyata juga 
manusia biasa. Sama-sama diciptakan 
dari tanah. Makan atau berpakaianpun 
menggunakan bahan yang sama, kain. 
Kalau mandi juga menggunakan air 
bersih, bukan comberan. Lalu apa yang 
membedakan? Ya, kemauan untuk maju! 

Seorang siswa �dak akan maju 
dalam bidang apapun jika bersikap 
fatalis, menyerah pada nasib tanpa 
berbenah diri. Seorang siswa yang 

sering mengalami kesulitan dalam 
meraih prestasi, umumnya ada ‘��k 
penghalang’ dalam pikirannya. Seper� 
ungkapan, ‘Saya siswa bodoh, mana 
mungkin bisa juara kelas. Saya anak 
orang miskin mustahil bisa sukses. Nilai 
saya jelek, bisakah lulus ujian? Saya 
hanya buruh mana bisa jadi manager? 
Ungkapan ungkapan itu selalu 
mengiang di pikiran sehingga menjadi 
sebuah energi nega�ve yang akhirnya 
menuntunnya menjadi pribadi yang 
serba ‘�dak mungkin’ berhasil. 

Seseorang yang berpikiran posi�f 
atau berpikir secara op�mis �dak 
menganggap kelemahannya bersifat 
abadi. Sebaliknya, ia menerima 
kemudian melakukan evaluasi untuk 
perbaikan diri. Dalam sejumlah 
peneli�an disebutkan bahwa individu 
yang op�mis lebih sehat secara fisik, 
dan lebih jarang mengalami depresi, 
lebih baik di sekolah, lebih peoduk�f 
dalam kerja, dan lebih banyak menang 
dalam olahraga (Reivich & Sha�é, 
2002). 

Sebaliknya, orang yang pesimis 
sering kali menyalahkan diri sendiri. 
Ia menganggap bahwa kemalangan 
(kegagalan) bersifat abadi dan hal itu 
terjadi karena faktor takdir, kebodohan, 
dan kelemahnnya. In�nya, orang yang 
pesimis�s itu tak berhen� memikirkan 
hal-hal yang nega�f.

Anda bisa lihat, semua orang 
pernah gagal. 

Perbedaan seja� antara orang yang  
biasa-biasa dan orang luar biasa  adalah 
persepsi dan respon mereka terhadap 
kegagalan. (John C Maxwell) 

Sebenarnya �dak sulit mengubah 
mindset, berpikir nega�f menjadi 
posi�f, hanya butuh waktu untuk 

membiasakan diri. Menjadi seseorang 
yang op�mis, menurut berbagai studi 
sebenarnya bisa dila�h. Sekali lagi, 
bisa dila�h! Dalam studi terhadap 
5.600 anak pra-remaja di Australia, 
ditemukan bahwa pikiran yang 
op�mis bisa membantu melindungi 
anak dari masalah emosional, 
seper� sikap an�siosial, penggunaan 
narkoba, depresi, dan lainnya. Pendek 
kata, op�misme bermanfaat untuk 
menghadapi permasalahan hidup yang 
menekan. 

Allah memberi manusia 
kecerdasan (otak) luar biasa. Otak 
manusia merupakan pusat pengaturan 
yang bervolume sekitar 1.350cc dan 
terdiri atas 100 miliar sel saraf. Otak 
tersebut bertanggung jawab terhadap 
pengaturan seluruh pemikiran dan 
informasi yang ditangkap indera. Otak 
inilah yang dapat mempengaruhi 
perkembangan kognisi manusia 
sehingga ia bisa berak�vitas, berkreasi, 
berproduksi dan membuat perubahan 
dalam hidupnya. 

Bersikaplah dan penuhi otak 
(pikiran) dengan sikap op�mis, seper� 
burung yang selalu yakin, ke�ka 
pagi hari pergi mencari makan dan 
sore harinya pulang dengan perut 
kenyang. Si burung �dak dianugerahi 
kesempurnaan akal, �dak pernah 
sekolah di PTN terkenal, namun 
nalurinya selalu yakin dengan 
kesuksesan yang diraihnya. Bagaimana 
dengan manusia yang dibekali akal 
yang luar biasa sempurna? Camkan 
dalam ha�,”Saya adalah hamba 
Allah yang diciptakan dengan segala 
kesempurnaan. Prestasi apapun 
yang saya inginkan, pas� ada dalam 
genggaman.” 

Positif Thinking 
for Students

Artikel

Oleh: Abdillah F Hasan
Pendidik di SMP Al-Falah

Penulis Buku: RESEP NABI AGAR LULUS UJIAN

Alumni

“Kakak” 
Dokter 
Inspirasiku

“The mediocre 
teacher tells. The 

good teacher 
explains. The 

superior teacher 
demonstrates. 

The great teacher 
inspires.”- William 

Arthur Ward.

FACTS ABOUT  “Dokter Resty”
▪ Bernama  Lengkap “Resty Varia Tutupoho”
▪ Berdarah Ambon-Maluku
▪ Memiliki 2 adik yang juga pernah bersekolah di Al Falah Surabaya
▪ Bertempat �nggal di “ Taman Pondok Indah AA-13 Sby”                  
▪ Mobile Phone&Email : 081 23125 038/cichacha@gmail.com

A
da yang berbedah pada kegiatan 
Perkemahan 1 Muharram (Persamuh) 
kali ini. Forum Ukhuwah Islamiyah 
yang dipelopori oleh SD Al Falah 

Surabaya mengadakan kegiatan Persamuh di  
Kompi Kavaleri Panser, Sidoarjo.kegiatan ini 
diadakan pada tanggal 24-25 Oktober 2014. 
Perkemahan kali ini  membawa kesan mendalam 
bagi siswa-siswi yang mengiku�nya, kerana 
siswa-siswa bisa mengenal lebih dalam senjata-
senjata Tentara Nasional Indonesia. Berbagai 
kegiatan seru juga digagas oleh pani�a dan Tim 
Persamuh. 

HAIFA (Himpunan Alumni Al Falah Surabaya) 
melalui program “Alumni Berbagi Wawasan 
Profesi” menghadirkan seorang alumni SD 
Al Falah Surabaya  yang saat ini berprofesi 
sebagai dokter umum dan sedang menempuh 
pendidikan dokter spesialis anak di Universitas 
Airlangga. “Kak” Dokter Resty, begitulah ia 
dipanggil.  Pada kesempatan kali ini, Dokter 
Resty hadir untuk membagi pengalaman dan 
perjuangannya meraih gelar dokter sesuai cita-
citanya di masa kecil.
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Kak Resty mengungkapkan begitu pen�ngnya belajar 
dan berdoa sejak dini. Alumni SD Al Falah angkatan 
kelulusan 1997 ini menceritakan bahwa sejak ia duduk 
di bangku SD, ia berusaha melaksanakan pesan ustad 
dan ustdzah untuk rajin berpuasa Senin dan Kamis serta 
menegakkan qiyaum lail. Tak hanya berdoa, Kak Resty 
juga senan�asa belajar dan meminta doa restu dari kedua 
Orangtuanya. “Alhamdulillah, adik-adik, berkat ketekunan 
dalam belajar dan berdoa, Kak Resty dimuluskan jalannya 
oleh Allah untuk menjadi dokter”, ujar alumnus SMP 
Negeri 1 Surabaya dan SMA Negeri 5 Surabaya tersebut. 
Dalam kesempatan kali ini, Kak Resty dan Himpunan 
Alumni Al Falah Surabaya (HAIFA) juga membagikan 
doorprize bagi peserta perkemahan yang memiliki 
keberanian untuk mengajukan pertanyaan seputar kisah 
perjuangan Kak Resty. Beberapa peserta juga terlihat 
antusias menjawab ke�ka Kak Resty melempar pertanyaan 
mengenai cita-cita mereka.

Di akhir pertemuan, Kak Resty berpesan kepada 
adik-adik kelas yang masih duduk di bangku SD ini untuk 
rajin berdoa dan belajar. “Apa yang akan kalian raih esok, 
ditentukan oleh kerja keras kalian saat ini”, ujarnya sambil 
tersenyum. Terima kasih Kak Dokter Resty. Semoga Allah 
melimpahimu dengan keberkahan dan kesuksesan. Amiin. 
(Aulia)



Galeri

B
iasanya banyak perhelatan digelar selama 
masa penda�aran murid baru (PSB). 
Pameran pendidikan bersama digelar di 
super market dengan menawarkan beragam 

konsep pendidikan mutakhir dan janji-janji fasilitas 
yang serba unggulan. Digelar pula aneka lomba, 
seminar paren�ng, bahkan pada perhelatan itu 
kadang-kadang dihadirkan tokoh terkenal. 

Dengan penyikapan posi�f, �dak ada s�gma 
bahwa sekolah sudah berpromosi dan berorientasinya 
seper� lembaga  korporasi atau dagang. Bukankah 
masyarakat memang perlu informasi selengkap-
lengkapnya sebelum menjatuhkan pilihan?  Asal 
tetap bernilai pendidikan, efek�f, legal, dan justru 
mencerahkan pandangan masyarakat sebelum 
menjatuhkan pilihannya terhadap sekolah tertentu, 
sosialisasi sekolah memang diperlukan.

Bagimana halnya dengan Lembaga Pendidikan 
Al Falah (LPF) Surabaya? Beberapa tahun terakhir, 
LPF �dak membuka stad pameran. Konsentrasi LPF 
lebih pada manajemen pelayanan sekolah yang terus 

Mengapa 
Memilih Al Falah? 

Galeri

dikemas sebaik-baiknya agar dapat terus memberikan 
layanan prima dan memuaskan pelanggan. Apalagi 
semakin nyata bahwa ada tuntutan tak tertulis 
kepada berbagai ins�tusi untuk lebih konsisten 
dalam menerapkan sistem manajemen mutu (quality 
management system). Malahan, �dak sedikit ins�tusi 
publik dan sekolah, termasuk SD dan SMP Al Falah, sudah 
berser�fikat ISO.

Tiada suatu pemberian yang lebih utama dari 
orangtua kepada anaknya selain pendidikan yang baik 
(Al Hadis). 

Tentu saja, dalam menentukan sekolah pilihan, 
masyarakat perlu cukup informasi. Barulah Orangtua 
memilih sekolah yang visioner dan memiliki misi yang 
jelas. Semua aspek pelayanan dan proses pendidikan 
memiliki standar mutu. Program yang dicanangkan aktual 
dan memberdayakan siswa. Selain itu ama�lah rekam 
jejak (track record) lulusannya. Ke mana para lulusan 
melanjutkan dan seberapa konsistensi pencapaian 
prestasi hebatnya. Pada sekolah yang baik, prestasi hebat 
yang diraih bukanlah untung-untungan atau kebetulan. 

Melihat besarnya tantangan ke depan, selayaknya 
masyarakat memilih sekolah yang berbasis kuat pada 
pendidikan akidah dan akhlak atau moral. Sekolah 
yang baik juga mengelola sumber daya secara 
efek�f dan bersinergi dengan Orangtua. Kemasan 
komunikasinya lebih kekeluargaan tetapi �dak melibas 
rambu-rambu legalitas dan aturan.

Berikut ini adalah beberapa indikator untuk 
menentukan sekolah pilihan. Yang pertama adalah 
visi dan misi sekolah. Dari visi akan terlihat arah 
pendidikan ke mana  muridnya dibawa atau apa yang 
akan dicapai (what to have). Visi akan mengilhami 
seluruh gerak dan usaha yang dilakukan sekolah.

Yang kedua misi. Misi merumuskan secara jelas 
apa yang akan dilakukan sekolah (what to do) untuk 
mencapai visi besar yang telah dicanangkan. Usaha-
usaha itu akan mengarah pada pencapaian visi. Pada 
bagian ini masyarakat �dak cukup bila hanya melihat 
kegiatan-kegiatan gebyarnya. Perlu dilihat kaitan misi 
dengan visinya.

Ke�ga, jaminan kualitas yang diberikan oleh 
sekolah. Di LPF jaminan kualitas ini dirumuskan dalam 
standar lulusan dan menjadi bagian yang dapat dibaca 
oleh Orangtua sejak bahkan sebelum menda�arkan 
anaknya. 

Keempat, program sekolah. Mengapa? Sebab 
visi, misi, dan jaminan kualitas hanya dapat dicapai 
bila ada program yang bagus yang di�ndaklanju� dan 
dikawal dengan fungsi manajemen, perencanaan, 
organiasai, pelaksanaan, serta kontrol yang bagus. 
Program yang bagus juga mendetailkan target serta 
ukuran-ukuran keberhasilan. 

Kelima, adakah perbedaan (diferensiasi) dengan 
sekolah lain? Maksudnya nilai lebih apa yang ada di 
sekolah tertentu jika dibandingkan dengan sekolah 
pada umumnya.

Yang keenam budaya sekolah. Sekali 
waktu ada baiknya mengama� 
langsung budaya sekolah, 
mulai dari lingkungan, 
pergaulan 

warga sekolahnya, bahkan bagaimana komunikasi 
para gurunya. Adakah ciri sekolah sebagai bentuk 
masyarakat yang di dalamnya ada sejumlah warga 
yang hidup bersama, saling asah, asih, dan asuh? 
Temamsuk di dalamnya adalah kuatnya tradisi 
berprestasi. Itu pen�ng sebab lingkungan sekolah 
menjadi bagian dari guru bagi anak-anak kita. 

Alhamdulillah, dengan kesungguhan dalam 
mewujudkan layanan pendidikan yang terbaik, 
LPF semakin dipercaya dan dimina� masyarakat. 
Dari pagu tahun pelajaran 2015/2016, hampir 
seluruh jenjang sekolah terpenuhi jumlah siswanya. 
Karena pagu yang terbatas, yang belum menda�ar 
bersegeralah. LPF mohon maaf bila ada yang tak 
kebagian tempat. LPF berkomitmen untuk menjadi 
mitra terbaik para orangtua dalam mendidik 
anaknya. (Jidi)  
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Tasyakur & Takziyah

Generasi Islam telah hadir ke dunia. Semoga menjadi generasi Qurani, cerdas, 
dan berprestasi. Dan alangkah mulianya anak kita bila senan�asa dilindungi 

dengan doa seper�  yang dianjurkan Rasulullah SAW : 
Ibnu Abbas menceritakan, bahwa Rasulullah saw membacakan doa 

perlindungan untuk kedua cucunya,

“Aku memohon perlindungan dengan kalimat-kalimat 
Allah yang sempurna, dari semua godaan setan dan binatang 

pengganggu serta dari pandangan mata buruk” (HR. Abu Daud 
3371, dan dishahihkan al-Albani).

Semoga Allah SWT menerima seluruh amal ibadahnya dan mengampuni 
segala dosa dan kesalahannya. Kepada keluarga yang ditinggalkan 

semoga diberi kekuatan, kesabaran serta perlindungan dalam menerima 
takdir dari Allah SWT.

Selamat dan Sukses 

Semoga bisa menjalan amanah sebagai Ketua OSIS, Remas dan MPK 
dengan penuh  tanggung jawab dan menjadi lebih baik. 

atas terpilihnya Ketua Osis, 
Remas dan MPK SMP Al Falah Deltasari 

Periode 2015-2016

Ardio Harya Firmansyah 
sebagai Ketua OSIS SMP Al Falah Deltasari

Rayhan Ali Rachman 
sebagai Ketua Remas SMP Al Falah Deltasari

Neysa Agitha Latasari 
sebagai Ketua MPK SMP Al Falah Deltasari

1

2

3

Tasyakur
1. Putra Ke-3 Dari Ustadzah Ta�k Farikhah, S.pd.
 Tanggal Lahir : Sabtu, 1 November 2014
2. Putri Ke-2 Dari Ustadz Achmad Taufik, S.pd.i. 
 Tanggal Lahir : Senin, 15 Desember 2014
3. Putri Ke-4 Dari Ustadzah Si� Mariyam Munir, S.pd.i. 
 Tanggal Lahir : Jumat, 19 Desember 2014
4. Putra Ke-3 Dari Ustadz Mi�akhul Ulum, S.ag., M.pd.i. 
 Tanggal Lahir : Kamis, 1 Januari 2015
5. Putri Ke-2 Dari Ustadz Dono Sulistyo 
 Tanggal Lahir : Senin, 19 Januari 2015
6. Putra Ke-3 Dr Ustadzah Sulastri, S.pd. 
 Tanggal Lahir : Ahad, 1 Februari 2015
7. Putra Ke-1 Dr Usth. Nur Lailiyah, S.h.i. 
 Tanggal Lahir : Ahad, 15 Februari 2015

Ta’ziyah
1. Bapak H. Abu Hasan
 (Mertua dari Ustadz Moh. Hidayat, S.Ag., M.Pd. 
 dan Ayah dari Usth. Dra. Aries Hernawa�. S.Pd.)
 Wafat : Senin, 8 Desember 2014
 Alamat  : Griya Bhayangkara Blok I-19 
     Masangan Kulon Sukodono Sidoarjo

2. Bapak Markhaban 
 (Bpk kandung dari Usth. Aninatul Fuad, S.Pd.) 
 Wafat : Selasa, 16 Desember 2014
 Alamat  : Ds. Jambu Kec. Tugu RT.04 RW.02 

Trenggalek

3. Bapak H. Umar Faruq Ridlwan 
 (Bpk kandung dari Usth. Hj. Mas’uliyatul Hukmiyah)  
 Wafat : Kamis, 5 Februari 2015
 Alamat  : Gresik
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