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Kehadiran Ramadan tahun ini seakan menjadi 
pengingat kembali bahwa sesungguhnya hidup ini 
adalah serangkaian ujian. Ramadan tahun ini diharapkan 
menjadi universitas unggul yang mendidik kita menjadi 
umat dengan gelar paling mulia, yaitu muttaqin.

Sebagai pengejawantahan sikap LPF yang ingin 
selalu berubah ke arah yang lebih baik,  LPF senantiasa 
proaktif dan lentur terhadap semua kebijakan nasional 
pendidikan. Berkait dengan kebijakan penghilangan 
nilai UN dari rangkaian pertimbangan kelulusan, LPF 
tetap berupaya menyiapkan lulusan agar menjadi 
generasi yang tidak fobia terhadap tantangan. Untuk 
itu LPF bersama para orangtua siswa dan segenap 
stakeholdernya, senantiasa berupaya untuk menanamkan 
kepada siswa bahwa UN tetap menjadi salah satu ukuran 
penting keberhasilan pendidikan, tanpa berseberangan 
dengan kebijakan nasional tentang pendidikan. 

Kemasan proses pendidikan dan kreativitas LPF-
lah yang akan lebih menentukan. Sehingga, melalui UN 
di LPF tetap dapat diujikan kejujuran, semangat juang, 
taat aturan, serta menjadi salah satu sarana untuk 
menciptakan keandalan sekolah dalam menyiapkan 
generasi yang kita harapkan. Secara efektif LPF akan terus 
menanamkan kesadaran dan pemahaman bahwa apa 
pun bentuknya, yang namanya sekolah, idealnya diakhiri 
dengan ujian. Bukankan Allah SWT juga menjadikan 
dunia ini sebagai ujian?  Selamat beribadah puasa 
Ramadan, semoga lulus ujian dan meraih gelar muttaqin. 
(Redaksi)

P
embaca yang terhormat, Ramadan yang kita 
nanti-nanti akan datang. Berkait dengan proses 
pendidikan, minimal ada satu hal penting untuk 
diperhatikan menjelang Ramadan tahun ini. Yakni, 

hasil Ujian Nasional (UN) yang mulai tahun pelajaran 
2014/2015 digunting dari rangkaian bahan pertimbangan 
penentuan kelulusan. Mengapa menjadi catatan? Sebab, 
ada potensi dampak yang signifikan terhadap kempesnya 
semangat dan etos belajar siswa.

Dapat muncul anggapan bahwa bersekolah identik 
dengan jaminan pasti lulus. Jika ditarik garis panjang 
dan dihubungkan dengan penyiapan generasi ke depan, 
sikap yang demikian jelas mengkhawatirkan. Bisa saja 
karakter generasi ke depan akan rapuh dan merasa tidak 
memerlukan semangat juang, yang penting enjoy alias 
nggak mau mikir yang berat-berat. 

Nasihat Umar bin Khatab R.A., “Didiklah anak-
anakmu, karena mereka akan hidup pada zaman 
yang berbeda dengan zamanmu.” Dalam konteks itu, 
pencabutan hasil UN dari bagian pertimbangan kelulusan 
menjadi kontraproduktif terhadap upaya menyiapkan 
generasi yang tangguh. Bukankah masalah yang dihadapi 
remaja kita sekarang justru tidak adanya masalah 
itu sendiri? Maksudnya mereka amat minim dalam 
keterbiasaan untuk menghadapi tantangan. Kurang 
mau mikir ini itu untuk memenuhi kebutuhan mereka 
walaupun sebenarnya ada kemampuan. Bahkan, karena 
orangtua menyiapkan pembantu, banyak yang terbiasa 
hidup serba mudah dan terbiasa dilayani. 

Marhaban
ya Ramadhan
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R
amadhan adalah bulan 
diwajibkan berpuasa atas 
orang-orang muslim, seperti 
dalam firman Allah dalam Al 

Qur’an Surat Al Baqarah ayat 183.
“Hai orang-orang yang beriman 

telah diwajibkan atas kamu berpuasa 
sebagaimana telah diwajibkan atas 
orang – orang sebelum kamu, agar kamu 
bertakwa.”( QS Al Baqarah  183).

Selain itu pada bulan Ramadhan 
banyak amala-amalan yang disunnahkan, 
di antaranya salat tarawih pada malam 
harinya, ‘iktikaf di masjid, bertadarus Al 
Qur’an, memperbanyak sodaqah dan lain 
sebagainya.

Bulan Ramadhan merupakan 
bulan atau waktu yang tepat untuk 
mendidik anak berakhlakul karimah atau 
berkarakter islami. Akhlak  atau karakter 
harus ditanamkan sejak dini sebagai 
pondasi dalam kehidupannya nanti.

Karakter atau akhlak yang bisa di ambil dalam bulan 
ramadhan antara lain :
Karakter Jujur

Puasa adalah menahan dari makanan dan  minuman  sejak 
terbit fajar sampai terbenamnya matahari.  Sepanjang siang hari  
tidak akan makan atau minum sedikitpun walau tidak dilihat oleh 
seorangpun, ini  berarti akan membentuk karakter jujur, jujur 
pada diri sendiri atau jujur pada Allah.

Karakter Sabar
Dalam puasa di bulan ramadhan anak-anak diajak untuk 

sabar, apabila diejek atau diolok-olok, digunjing oleh orang lain. 
Selain itu juga sabar untuk menahan nafsu untuk makan dan 
minum walaupun perut sudah lapar dan makanan atau minuman 
sudah tersedia, untuk menunggu sampai adzan maghrib tiba.

Karakter dermawan
Semua rizki itu datangnya dari Allah, anak diajari untuk 

berbagi rizki dengan fakir miskin, anak yatim, anak terlantar 
dan lain sebagainya, misal memberi ta’jil untuk berbuka puasa. 
Hal ini merupakan penanaman karakter senang berbagi atau 
dermawan.

Ramadhan
Mendidik Anak

Berkarakter Islami
Dra. Kamini, Kepala KB - TK Al Falah Surabaya
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Di bulan ramadhan  akan 
tampak karakter dermawan, ini 
terlihat banyaknya orang berlomba-
lomba untuk memberi ta’jil pada 
orang yang berpuasa. Pemandangan 
ini banyak dilihat di jalan-jalan, di 
rumah-rumah penduduk dan di 
masjid-masjid atau di mushola.

Dalam hadits di sebutkan: 
Rasulullah SAW, adalah manusia 
yang paling dermawan, sedangkan 
pada bulan Ramadhan, ketika Jibril 
menemuinya, beliau menjadi lebih 
dermawan lagi. (Hadits Riwayat 
Bukhari Muslim)

Memberi ta’jil atau makan saat 
berbuka bagi orang yang berpuasa 
pahalanya sangat besar, sebesar 
pahala orang yang diberi makan itu 
tanpa dikurangi. Walau meski hanya 
mampu memberi sebutir kurma 
atau seteguk air putih saja. 

Dari Zaid bin Khalid Al Juhani 
Radhiyallaahu ‘anhu berkata 
: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi 
wasallam bersabda : “ Barang 
siapa yang memberi makan orang 
yang berbuka, dia mendapatkan 
seperti pahala orang yang berpuasa 
tanpa mengurangi pahala orang 
yang berpuasa sedikitpun” Abu 
‘Isa berkata “Ini merupakan hadits 
hasan shahih” (HR. At Tirmidzi)

Karakter Berbicara Baik/Sopan
Bulan Ramadhan disunnahkan 

untuk meninggalkan semua 
perkataan kotor dan keji serta 
perkataan yang membawa pada 
kefasikan dan kejahatan. Termasuk 
di dalamnya ghibah (bergunjing), 
namimah (mengadu domba). 
meski tidak sampai membatalkan 
puasanya, namun pahalanya hilang 
di sisi Allah SWT.

Apabila salah seorang dari 
kalian berpuasa maka janganlah 
berkata kotor, jangan pula berteriak-
teriak. Jika ada seseorang yang 
mencaci dan mengajak berkelahi 
maka katakanlah,’Saya sedang 
berpuasa”. (HR. Bukhari dan 
Muslim)

Hal ini merupakan penanaman 
karakter berbicara baik/sopan. 
Sedangkan perbuatan itu sendiri 
hukumnya haram baik di dalam 
bulan Ramadhan atau di luar bulan 
Ramadhan. Sabda Rasulullah SAW 
: Dari Abu Hurairah RA.  Berkata : 
Rasulullah SAW bersabda : Barang 
siapa meninggalkan perkataan bohong, 
melakukan kebohongan dan perbuatan 
bodoh, maka Allah tidak memiliki 
keperluan (tidak akan menerima) 
apa yang dilakukan seseorang dari 
menahan makan dan minum (puasa). 
(Hadits Riwayat Bukhari dan Abu 
Dawud).

Karakter Disiplin 
Dalam bulan ramadhan anak 

dilatih untuk disiplin waktu, seperti 
waktu makan sahur kita harus 
bangun untuk melaksanakan makan 
sahur, waktu berbuka puasa  kita 
melaksanakan untuk makan/minum, 
waktu solat tarawih kita segera  
melaksanakan solat tarawih, iktikaf 
dan baca Al Qur’an kita lakukan sesuai 
waktunya.

Karakter Pemaaf
Bulan Ramadhan merupakan bulan 

maghfiroh atau bulan pengampunan 
dosa.

Abu Hurairah radhiyallahu 
‘anhu berkata, Rasulullah shallallahu 
‘alaihi wa sallam bersabda, 

“Barangsiapa yang berpuasa 
di bulan Ramadhan karena iman 
dan mengharap pahala dari Allah       
maka dosanya di masa lalu pasti 
diampuni”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Hal ini merupakan penanaman 
karakter pemaaf, memaafkan semua 
kesalahan orang lain dan memohon 
ampun kepada Allah atas segala dosa, 
kekhilafan yang diperbuatnya. 

Karakter Hidup Sederhana
Ketika waktu berbuka puasa tiba, 

saat minum dan makan sedikit saja  kita 
sudah merasakan nikmatnya dengan 
makanan yang sedikit tersebut, pikiran 
untuk makan banyak dan bermacam-
macam itu hanya nafsu saja.

Karakter Bersyukur
Bulan Ramadhan mengajarkan 

pada kita akan pentingnya rasa 
syukur kita, atas nikmat-nikmat yang 
diberikan pada kita. Rasa syukur 
kita akan adanya nikmat makanan 
yang telah kita punyai terasa ketika 
kita puasa. Kita merasakan lapar, 
tetapi kita masih mempunyai 
makanan. Bagaimana dengan orang 
yang merasakan lapar tetapi bukan 
karena ia juga puasa, tetapi karena 
memang tidak punya makanan? Kita 
sakit, kita dapat makan obat ketika 
berbuka, tetapi bagaimana dengan 
orang yang tidak punya obat, ketika 
ia sakit ?

Hal ini merupakan penanaman 
karakter bersyukur kepada anak, 
mensyukuri atas nikmat yang 
diberikan oleh Allah SWt.

Karakter senang beribadah
Bulan ramadhan mengajar 

untuk hidup kita ini harus selalu 
mempunyai nilai ibadah, setiap 
langkah kaki menuju  masjid 
ibadah, menolong orang ibadah, 
berbuat adil pada manusia 
ibadah, tersenyum pada saudara, 
membuang duri di jalan ibadah, 
sampai  tidur orang berpuasa 
ibadah, sehingga segala sesuatu 
dapat dijadikan ibadah. Sehingga 
kita terbiasa hidup dalam ibadah, 
artinya semua dapat bernilai ibadah. 
Dengan melakukan sesuatu di bulan 
Ramadhan karena Allah dan bernilai 
ibadah, akan terbentuk pada diri 
anak karater yang senang beribadah.

Karakter senang membaca
Pada bulan ramadhan 

digalakkan untuk banyak 
membaca Al Qur’an, memahami 
dan mentadabburi maknanya, 
menghafal dan mempelajarinya 
serta mengamalkannya.. Pada setiap 
bulan Ramadhan Rasulullah  SAW 
selalu bertadarus  Al Qur’an dengan 
Jibril , sebagaimana  disebutkan  
dalam riwyat Ibnu Abbas r.a (HR. 
Bukhari).



Kiprah LPF

L
embaga Pendidikan Al Falah (LPF) 
mengadakan Al Falah Family Gathering 
bersama seluruh guru, karyawan, 
beserta keluarganya. Acara yang 

dilangsungkan  pada Sabtu, 21 Maret 2015. 
Family Gathering kali ini dilaksanakan di 
Politeknik Perikanan Sidoarjo. Acara yang 
dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan 
Kabupaten Sidoarjo sangat meriah kerana 
peserta yang hadir sangat banyak, yang datang 
selain karyawan dan pegawai juga hadir 
pensiun, para pengurus komite sekolah, alumni 
dan pengurus Yayasan Masjid Al Falah Surabaya. 

Untuk menguatkan nilai semangat 
kebersamaan dan ukhuwah antar pegawai LPF, 
maka dengan adanya Al Falah Family Gathering 
ini mengajak semua warga di lingkungan 
LPF dapat menyatukan hati seluruh keluarga 
besarnya. Potensi besar ini memiliki peran 
yang besar dalam memperkuat perkembangan 
dakwah melalui pendidikan untuk menyiapkan 
generasi yang berkualitas sebagaimana dari 
tema yang diusung oleh panitia gathering tahun 
ini adalah menjalin ukhuwah, menyiapkan 
generasi berkualitas. Sebagaimana disampaikan 
juga oleh Ketua Lembaga Pendidikan Al 
Falah Surabaya  Ustadz Ir. H. Abdul Kadir 
Baradja dalam sambutannya. “Sangat penting 

Al Falah Gathering 2015,
Menjalin Ukhuwah, Menyiapkan 

Generasi Berkualitas
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terselenggaranya gathering sebagai sarana 
refreshing bagi Suami, Istri, Bapak, dan Ibu kita 
yang bekerja untuk menyiapkan generasi untuk 
menyambung cita-cita negara ini, disinilah 
amalan yang sangat besar dikarenakan 
disinilah tempat anak-anak kita untuk menjadi 
pandai, jujur, kompetensi yang baik dan akhlak 
yang sangat diperlukan oleh negara dan 
anak-anak ini yang nantinya menggantikan 
para pemimpin saat ini” tegas beliau. 
Dengan dukungan penuh dari keluarga guru 
dan karyawan LPF, Insya Allah perjuangan LPF 
untuk berdakwah melalui pendidikan dapat 
menyiapkan generasi yang berkualitas di 
tengah masyarakat bisa terwujud. 

Kegiatan Al Falah Family Gathering 
2015 diawali dengan pembacaan tilawatil 
Quran oleh siswa-siswa SD Al Falah Surabaya. 
Selanjutnya, sambutan oleh Ketua LPF, Bpk. 
Ir. Abdul Kadir Baraja, dilanjutkan sambutan 
Direktur Politeknik Perikanan Sidoarjo, Bpk. 
Dr. Endang Suhaedy dan tak lupa sambutan 
disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan 
Sidoarjo. Bpk. Drs. Mustain, M.Pd.I,. Kemudia 
acara yang dinanti oleh guru dan karyawan 
penganugrahan reward umroh dan pengabdian 
bagi pegawai senior dan yang berprestasi. 
Berikut daftar pegawai yang mendapat reward:
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Acara Al Falah Gathering tahun ini dilaksanakan di 
Politeknik Perikanan hal ini sesuai dengan sambutan dari 
Direktur Politeknik Perikanan Sidoarjo Bpk. Dr. Endang Suhaedy 
bahwa “Lembaga Pendidikan Al Falah melakukan kegiatan 
yang tepat dengan melaksanakan Al Falah Gathering 
di Politeknik Perikanan Sidoarjo, karena sambil 
bersilaturahim juga mencari ilmu tentang ikan.” 
ungkapnya, acara berikutnya dibagi 3 bagian 
untuk Bapak-Bapak dilanjutkan dengan lomba 
memancing di tempat yang telah disediakan, 
untuk ibu-ibu lomba cabut duri bandeng, 
sedangkan anak-anak lomba menangkap 
ikan, disamping itu terdapat counter 
sebagai tempat untuk menjelaskan 
bagaimana pengolahan bahan ikan lebih 
lanjut menjadi makanan sehat dan layak 
jual bagi ibu-ibu. Setelah itu acara diakhiri 
dengan pembagian pembagian door Price 
dan voucher. 

Dengan adanya acara Al Falah Family Gathering 
ini diharapkan LPF sebagai institusi pendidikan 
dapat : 
1.  Meningkatkan ukhuwah antar pegawai LPF 

beserta keluarganya.
2.  Memberikan penghargaan kepada seluruh 

pegawai LPF dan keluarganya.
3.  Melakukan syiar Islam kepada masyarakat 

dalam dakwah melalui pendidikan. 
4.  Menumbuhkan semangat kekeluargaan dalam 

meraih prestasi yang lebih tinggi.

RewaRD UmRoh

Ustd. Tikno (Staf Sarpras Bidang 
Inventarisasi dan Administrasi)

Ustd. Erwan Yulianto (Pelaksana Bagian Umum SMP)
Usth. Nur Aida Jasmin, A. Md. (Guru KB-TK)
Usth. Dra. Kamini (Kepala KB-TK)
Usth. Istiani, S.Pd. (Guru SD)

Usth. Nur Faizah, S.Pd. (Waka Kurikulum SD)

Ustd. Sugeng Suseno (Satpam KB-TK)
Usth. Sulastri, S.Pd. (Waka Sarpras SD)
Usth. Sudarmi, S.Pd. (Guru SD)
RewaRD PengabDian 30 tahUn

Usth. Muhayatin (Guru KB-TK)
RewaRD PengabDian 20 tahUn

Ustd. Tikno (Staf Sarpras)
Ustd. Erwan Yulianto (Pelaksana Bagian Umum SMP)
Usth. Nur Aida Jasmin, A. Md. (Guru KB-TK)
Ibu Dra. Kamini (Kepala KB-TK) Demikianlah rasa kebersamaan persaudaraan 

dan kekeluargaan ini insya Allah akan semakin 
menguatkan untuk berprestasi dan mendatangkan 
rahmat Allah SWT yang lebih besar bagi kita semua.

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada 
tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai 
berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu 
ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-
musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu 
menjadilah kamu Karena nikmat Allah, orang-orang 
yang bersaudara; dan kamu Telah berada di tepi 
jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu 
dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan 
ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat 
petunjuk.” (QS. Ali Imron : 103)

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

Lomba Mancing

Cabut Duri Bandeng

Penyerahan Cindera Mata
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Memenuhi
Undangan
sebagai Tamu Allah

L
obi keberangkatan luar negeri 
Bandara Internasional Juanda 
siang itu tampak lebih semarak 
dari biasanya. Tampak rombongan 

berseragam batik saling berbincang dengan 
pengantar dan beberapa peserta yang lain 
melakukan pemotretan dengan anggota 
rombongan yang lain. Total ada 45 oarang 
yang tampak bersiap untuk memasuki ruang 
keberangkatan internasional yang ada. 

Diantara mereka tampak Dra. Kamini 
dan Nur Aida Jasmin, kepala dan pendidik 
KB-TK serta Sugeng Suseno staff keamanan 
di  KB-TK Al Falah yang terletak di jalan Siak 
No. 2 Surabaya. Tampak pula Nur Faizah, 
S.Pd, dan Sulastri,S.Pd selaku waka di SD 
Al Falah, juga Istiani,S.Pd dan Sudarmi,S.Pd 
guru Bahasa Indonesia di SD Al Falah, juga 
Sutikno Staff sarana prasarana di lembaga 
pendidikan Al Falah yang terletak di jalan 
citarum dan Erwan Yuliono staff bagian 
umum di SMP Al Falah Deltasari Sidoarjo, 
total peserta yang berasal dari lembaga 
pendidikan Al Falah Surabaya sebanyak 
13 orang terdiri 9 orang guru dan pegawai 
LPF bersama 4 orang suami dan istri yang 
mendampingi untuk berangkat umroh 
bersama rombongan  yang ada.

Tahun ini, lembaga pendidikan Al Falah 
yang bernaung di bawah yayasan Masjid Al 
Falah Surabaya memberangkatkan 9 orang 
guru dan karyawan dengan masa kerja 20 
tahun untuk melaksanakan ibadah umroh 
selama 9 hari dimulai pada 27 Mei 2015 dan 
akan kembali ke tanah air pada 05 Juni 2015. 

Tentu saja perasaan bersyukur dan bahagia 
terpancar dari para peserta umroh tersebut. 
“Alhamdulillah, Allah menaqdirkan kami untuk 
sampai ke tanah suci melalui Al Falah, semoga 
ibadah kami diberikan kelancaran dan mabrur 
“ kata Nur Aida Jasmin, yang didampingi 
suaminya dalam pelakasanaan umroh kali ini.

“ Semua ini merupakan bentuk apresiasi 
kami dari yayasan masjid Al Falah atas 
kinerja yang dilakukan oleh teman-teman 
selama kurun 20 tahun mengabdi di lembaga 
pendidikan Al Falah. Semoga semua ini 
menjadi berkah bagi kegiatan pendidikan yang 
kita lakukan selama ini. Mohon didoakan agar 
Al Falah makin berkah dan makin menebar 
manfaat untuk umat” kata H.Sigit Prasetio 
selaku ketua yayasan Masjid Al Falah dalam 
sambutannya saat melepas rombongan yang 
akan berangkat menuju tanah suci. Semoga 
menjadi ibadah umroh yang mabrur. Amin 
(Fauziyah)

Semua ini 
merupakan 

bentuk apresiasi 
kami dari 

yayasan masjid 
Al Falah atas 
kinerja yang 

dilakukan oleh 
teman-teman 

selama kurun 20 
tahun mengabdi 

di lembaga 
pendidikan Al 

Falah

8 Media Pendidikan Al Falah



Kiprah KB-TKKiprah KB - TK

Tanamkan Kemandirian Sejak Dini 
Melalui Lomba Balita Mandiri

M
emupuk kemandirian perlu ditanamkan 
sejak dini. Sebagaiamana diketahui 
masa kanak-kanak adalah masa 
penting dalam tahapan kehidupan 

manusia. Banyak para ahli menyatakan 
bahwa masa ini adalah masa emas (golden 
age), dimana perkembangan otak anak 
mencapai 60% pada usia 0-8 tahun 
awal perkembangannya, pada masa ini 
sangatlah menentukan pembentukan 
karakter saat ia dewasa kelak, karena masa 
ini merupakan pondasi peletakan dasar 
perilaku dimasa mendatang. 

Erikson dalam penelitiannya menyebut 
masa kanak-kanak merupakan gambaran awal 
manusia, usia dini (0-8 tahun) sangat menentukan 
bagi anak dalam mengembangkan potensinya. Usia 
ini sering disebut “usia emas” (the golden age) yang 
hanya datang sekali dan tidak dapat diulangi lagi, yang 
sangat menentukan untuk pengembangan kualitas 
manusia selanjutnya. Menurut Dr. Benyamin S. Bloom 
dari Universitas Chicago,  pertumbuhan sel jaringan 
otak pada uisa 0-4 tahun mencapai 50% .

Pola yang paling efektif dalam penanaman 
kemandirian pada anak dilakukan melalui pembiasaan, 
contoh dan perlombaa. Karena melalui berlomba anak 
teratntang untuk menjadi yang tercepat dan terbaik, 
dan ini bisa menjadi motivasi bagi anak untuk mampu 
mandiri dengan cara yang menyenangkan. 

Berdasar itulah, KB-TK Al Falah menggagas 
Lomba Balita Mandiri yang diadakan pada 25 April 

2015 di halaman sekolah yang beralamat di jalan Siak No. 2 
Surabaya. Kegiatan ini diikuti oleh 15 Kelompok Bermain dan 
Taman Kanak-kanak yang ada di Surabaya dan sekitarnya. 

“Kami mengundang lembaga pendidikan anak usia dini 
yang ada di Surabaya dengan tujuan untuk merekatkan 
silaturahmi antar sekolah dan juga mengajak anak untuk 
bertemu teman-teman baru untuk mengasah kecerdasan 
sosial mereka “ kata Siti Assyuroyyah, S,Pd selaku ketua 
pelaksana lomba balita mandiri se-Kota Surabaya. 

Dipandu oleh Ustadzah Husnul Khotimah, S.Ag 
kegiatan dimulai dengan pembacaan ayat suci Al Qur’an 
yang dibawakan oleh Nanda Clairina Naurah Oktariani 
dan Aliya Azhara Putrid an diterjemahkan oleh Nanda 
Raihana Zima Azizin yang membacakan surat Luqman ayat 
1-5. Untuk memudahkan peserta dalam mengikuti lomba, 
dibacakan tata tertib lomba dan cara memainkannya. Lomba 
meliputi lomba memakai kaos kaki bersama orang tua dan 
lomba mewarnai dan kolase bersama orang tua. Lomba 
ini di khususkan pada usia 2 – 4 tahun dengan membawa 
akte kelahiran sebagai persyaratannya. Total peserta 
yang mengikuti lomba ini berjumlah hampir 300 peserta 
membuat suasana makin meriah dan semarak dengan suara 
anak dan orang tua yang antusias memberi semangat pada 
anak-anak mereka

Diakhir acara diumumkan pemenang lomba, baik 
lomba memakai kaos kaki,  lomba mewarnai dan lomba 
kolase. Masing – masing pemenang mendapat hadiah uang 
pembinaa dan trophy . Semoga lomba ini menjadi salah satu 
jalan yang efektif dalam menumbuhkan kemandirian sejak 
dini pada anak-anak. (Fauziyah)
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S
uasana di halaman KB-TK Al Falah Surabaya 
hari itu tampak berbeda. Disana tampak 
tertata rapi beberapa meja yang berisikan 
aneka makanan tradisional khas Surabaya. 

Beberapa anak yang berperan sebagai pedagang 
tampak antusias menjajakan dagangannya. 
Teriakan suara merdu anak-anak menjajakan 
stand makanannya dengan didampingi ustadzah 
memecah suasana keramaian kegiatan special 
day dengan tema “Surabaya Kotaku” , dagangan 
yang ada terdiri dari es teller, klepon, srawut,  
ketan, kelanting, gethuk dan telo lapis ditawarkan 
pada 160 siswa KB-TK Al Falah yang mengikuti 
acara itu. Tak kalah semangatnya mereka juga 
antusias berbelanja aneka makanan tradisional 
tersebut dengan uang yang mereka bawa dari 
rumah. Berbekal uang Rp.4.000 anak-anak dapat 
menikmati jajanan dan minuman yang tersedia.

Dengan balutan kostum cak dan ning 
Surabaya, siswa-siswi dengan antusias mengikuti 
kegiatan yang dimulai pukul 07.30 yang dipimpin 
oleh ustadzah Aninatul Fuad, S.Pdi sebagai 
penanggung jawab acara ini. Acara dimulai dengan 
pembacaan ayat suci Al Qur’an surat As Saba’ 
ayat 15 oleh ustadzah Husnul Khotimah, S.Ag dan 

Mengenalkan
Enterpreneur Sejak Dini

diterjemahkan oleh ustadzah Rina Rahayu,S.Psi 
kemudian dilanjutkan menyanyi bersama lagu 
“Surabaya” 

Saat kegiatan berbelanja dimulai,  siswa-
siswi berjalan mengelilingi stand  jajan yang 
ada untuk menentukan makanan  yang akan 
dibelinya, seperti yang dilakukan oleh nanda 
Sabiil Achmad Mis’yal Balbeid kelompok B3 
sebelum memberikan uangnya “Ustadzah jajan 
ini apa namanya?  Tanyanya pada ustadzah 
Muhayatin yang mendampingi anak-anak di stand 
kue klepon. Setelah ustadzah menerangkan nama 
dan rasa kue itu barulah Nadine berkeinginan 
membelinya“ Aku mau beli satu” katanya sambil 
menyerahkan uang yang dibawanya.. 

Kebanyakan siswa-siswi KB-TK Al Falah tidak 
pernah makan atau mengenal nama jajanan khas 
Surabaya ini, diadakannya kegiatan ini dengan 
tujuan mengenalkan jajanan khas Surabaya yang 
dapat anak-anak nikmati dan rasanya tidak kalah 
lezat dengan makanan yang lainnya, disamping 
itu juga menanamkan jiwa enterpreuner sejak 
dini “ kata Dra. Kamini kepala KB-TK Al Falah 
mengenai tujuan pelaksanaan kegiatan special 
day tersebut. (Fauziyah)
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P
eristiwa Isra’ mi’raj bagi 
anak masih menjadi sesuatu 
yang abstrak dan sulit untuk 
dipahami. Karena peristiwa 

tersebut mengajarkan tentang perintah 
salat, maka untuk mempermudah 
pemahaman anak tentang kejadian Isra 
Mi’raj di  KB-TK Al Falah dilaksanakan 
kegiatan menarik yaitu lomba salat 
berjamaah yang diikuti oleh 160 siswa-
siswi KB-TK Al Falah. Lomba Salat itu 
dilaksanakan di masjid Ibnu Sina yang 
ada di lingkungan sekolah di jalan Siak 
No.2 Surabaya. 

Lomba shalat khusyu’ dengan 
kriteria kekhusuyan dan ketertibaan 

Peringati Isra’ Mi’raj
dengan Lomba Sholat

saat melaksanakan salat. Tiap 
kelas menampilkan 2 kelompok 
perwakilan. Total ada 12 
kelompok yang mengikuti 
lomba salat khusyu’. “Aku 
tadi salatnya khusyu, nggak 
tengak-tengok kanan kiri, 
semoga aku dan kelompokku 
bisa menang “ kata Taj 
Shafwan Bagaskara, siswa 
kelompok B2. 

Untuk netralitas penilaian lomba, 
penjurian dilakukan dengan cara 
silang, yaitu guru kelompok A menilai 
siswa kelompok B, sedangkan guru 
kelompok B menilai siswa kelompok 

B
agi anak usia dini, bermain 
memiliki banyak manfaat. 
Karena dengannya mereka 
dapat memepelajari banyak 

hal tanpa merasa terpaksa atau 
tertekan. Itulah sebabnya metode yang 
dilakukan dalam pendidikan anak usia 
dini adalah belajar melalui bermain. 
Hal inilah yang dilakukan di KB - TK Al 
Falah Surabaya. Stimulasi perkembangan 
anak banyak dilakukan melalui proses 
bermain. Seperti yang dilakukan pada 
hari ini, Senin, 27 April 2015. Sebanyak 
16  siswa-siswi KB-A (Kelompok 
Persiapan) melakukan kegiatan bermain 
bersama teman ke Kebun Bibit. 

Menumbuhkan

Percaya Diri
dengan Bermain

Saat tiba di Kebun Bibit dengan 
bergandengan tangan dengan teman 
dan ustadzah, siswa-siswi melintasi 
para penjual mainan dan sayuran 
yang akan diberikan makanan. 
Kegiatan dimulai dengan memberi 
makan ikan yang ada di kolam, lalu 
memberi makan rusa dengan sayur 
kacang panjang,

Puas memberi makanan binatang 
yang ada,  mereka bermain mainan 
yang ada di Kebun Bibit, dengan 
panduan ustadzah Siti Assyuroyyah, 
S. Pd, ustadzah Suwaidah, S. Ag dan 
ustadzah Ririn Alifmuczdalifah A., 
S.Sos.  Serta didampingi ustadzah 

Wahid dan ustadz  Komaruddin, 
mereka tampak bersemangat mencoba 
semua mainan yang ada seperti 
ayunan, papan titin, papan majemuk, 
selunjur dan jungkat-jungkit.

 “ Dengan bermain di luar sekolah, 
kami ingin tanamkan pada anak-anak 
rasa percaya diri untuk mencoba 
permainan di lingkungan yang baru, 
hal ini sangat bermanfaat bagi proses 
tumbuh kembang mereka “ kata 
Suwaidah,S.Ag, waka kesiswaan KB-TK 
Al Falah Surabaya. Kegiatan diakhiri 
dengan makan bersama dengan bekal 
yang sudah disiapkan dari sekolah. 
(Fauziyah)

A. Berdasarkan hasil penjurian, kelompok 
TK A3 dan kelompok B3 sebagai 
pemenangnya. Semoga anak-anak KB-TK 
Al Falah terus istiqomah menegakkan 
salat sampai akhir hayat mereka nanti. 
Amiin. (Fauziyah)
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Stimulasi Motorik
Melalui Outbond

P
agi itu, dua armada bus 
sudah tiba  di sekitar 
halaman sekolah. Melihat 
datangnya bus tersebut,  

siswa-siswi KB-TK Al Falah yang 
berjumlah 156 anak tampak 
bersemangat dan senyum ceria 
seakan tak sabar untuk berangkat 
mengikuti out bond yang diadakan 
pada hari itu.

Bertabur Penghargaan,
Pentas Seni Akhir Tahun KB-TK Al Falah

A
had, 24 Juni 2015 diadakan acara pentas seni dan 
pameran karya anak yang merupakan agenda 
rutin menjelang akhir tahun pelajaran 2015. 

Acara dibuka dengan pembacaan ayat suci 
Al Quran surat Ar Rahman ayat 1-6 yang dibacakan oleh 
Salwaa Az Zahra dan Clairina Naurah siswa kelompok B2 
dan diterjemahkan oleh Raihana Zima Azizin dan Rista Ilma 
Amalia siswa kelompok B3.  

Usai sambutan-sambutan yang diberikan oleh wakil 
direktur lembaga pendidikan Al Falah, Drs. Jidi,M.Si, 
sambutan dilanjutkan oleh Dra. Kamini, selaku kepala KB-
TK Al Falah dan diakhiri oleh sambutan dari komite KB-TK 
yang disampaikan oleh wakil ketua komite Ibu Nur Imamah, 
bunda dari Altelia Azka Akbari, siswi kelompok A1.

Tiba saat pembagian penghargaan pada komponen 
yang ada di KB-TK Al Falah Surabaya. Berbagai kategori 
penghargaan telah disiapkan. Ada penghargaan untuk orang 
tua dan juga siswa. Untuk orang tua diberikan penghargaan 
untuk komite sekolah. Penghargaan berikutnya diberikan 
pada orang tua yang aktif meminjam buku perpustakaan.

 Penghargaan yang lain juga diberikan untuk peserta 
aktif yang rajin menghadiri kegiatan parenting club yang 

rutin diadakan sebulan sekali di KB-TK Al Falah. Selain 
itu, tak kalah menarik dan diharapkan oleh anak-anak 
adalah pembagian Al Falah Award, yang merupakan 
pemberian award berupa kalungan bintang bagi 
seluruh siswa KB yang akan melanjutkan pendidikan ke 
jenjang TK . Dan pemberian award berupa piala bagi 
seluruh siswa TK-B yang akan melanjutkan pendidikan 
ke jenjang SD. (Fauziyah)

Selama di perjalanan siswa-
siswi sangat menikmati perjalanan 
sambil bercerita, bergurau dan 
melihat pemandangan di luar bus. 
Saat melintasi jalan keputih Ustadzah 
Sahada Sriwinarti, S.Pd mengatakan” 
lihatlah di sebelah kanan jalan ini 
ada makam pencipta lagu Indonesia 
Raya bapak Wr. Supratman,” dan 
secara serentak langsung siswa-siswi 
menyanyikan lagu Indonesia Raya 
dengan semangatnya.

Akhirnya sampailah siswa-siswi 
KB-TK Al Falah di tempat tujuan out 
bond yaitu di daerah kenjeran, lalu 
berjalanlah mereka kelokasi hampir 
10 menit, stretching dimulai sebelum 
kegiatan dipandu oleh team out 

bond mentari. Ada pun kegiatan 
yang sudah direncanakan meliputi 
permainan flying fox, jaring laba-laba, 
jembatan birma, jembatan jaring, 
akar langit, tutup mata, dan merayap.

Tepat pukul 11.00 kegiatan 
out bond berakhir.  siswa-siswi 
mengakhiri kegiatan tersebut dengan 
menikmati makanan dan kue yang 
sudah disiapkan dengan tak lupa 
membaca doa sebelum makan. 
Selanjutnya mereka bersiap kembali 
ke bus untuk kembali ke sekolah 
kembali. Dan tepat pukul 12.30 
keramaian di sekolah terlihat karena 
orang tua siswa-siswi sudah datang 
lebih awal untuk menjemput mereka. 
(Fauziyah)
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Memadamkan
Bahaya Api

“Ada api, ada api, tolong… 
tolong…. tolong…., kebakaran…. 
kebakaran…”. Itulah sedikit kutipan 
dari sosiodrama di KB – TK Al Falah. 
Anak-anak berteriak-teriak dalam 
rangkah kegiatan Spicial Day “Api”.

Mengenalkan bahaya api 
bisa dilakukan dengan cara yang 
menyenangkan, namuan tetap 
memberi wawasan pada anak-anak. 
Kegiatan menarik tersebut dikemas 
dalam special day dengan tema “ Api 
“. Acara dimulai pada pukul 09.30 
bertempat di halaman KB-TK Al Falah 
yang diikuti 160 siswa-siswi. Acara 
tersebut dipandu oleh Ustadzah Sri 
Soeharti S.Pd. selaku penanggung 
jawab kegiatan ini.

Di halaman sekolah terlihat 
miniatur gedung yang digunakan 
sebagai media pembelajaran tematik 
api. Acara itu dimulai dengan lagu 
tentang api lalu dilanjutkan dengan 
pembacaan ayat sucI  Al-Qur’an 
yang dibawakan oleh Nanda Clairina 
Naurah Oktariani (B2) dan Naurah 

Al Daffi (B2), Much. Rasya Putra 
Hasanudin, dan Allib Maghribi (B3) 
dengan memakai selang air dan 
pasir untuk memadamkan api. 

Untuk memperjelas cara 
memadamkan api, Bapak Surya 
yang bekerja di Bintang Agrapana 
sukses mempraktekkan cara yang 
tepat dalam mematikan api jika 
terjadi kebakaraan. Yaitu dengan 
cara yang pertama menyemprot 
air di tempat terjadinya kebakaran, 
cara yang kedua dengan melempar 
pasir di tempat yang sama, cara 
yang ketiga dengan menggunakan 
kain basah.

Anak-anak terlihat tegang 
dan antusias menyaksikan adegan 
sosiodarama dan penuh perhatian 
saat mendengarkan cara yang 
dijelaskan oleh Bapak Surya. 
Dengan kegiatan ini anak-anak bisa 
mengambil hikmah bahwa main 
api sembarangan (tidak hati-hati) 
bisa mengakibatkan terjadinya 
bahaya kebakaran. “ Ingat ya anak-
anak, hati-hati dengan api, karena 
bisa membahayakan keselamatan 
kita” kata Sri Suharti, S.Pd, 
pemandu sekaligus penanggung 
jawab kegiatan Special Day “Api”. 
(Fauziyah)

Athira Kirana Ibrahim (B1) yang 
membaca surat Al-Mukmin. Sebelum 
kegiatan Sosiodrama, Ustadzah Sri 
Soeharti S.Pd membacakan buku 
cerita tentang “ Mobil Pemadam 
Kebakaran”. 

Kegiatan Sosiodrama dimulai 
dengan anak-anak yang diperankan 
oleh Salwaa Az Zahra (B2), Raysita 
Malika Akbar (B2),  Rista Ilma Amalia 
(B3), dan Kamilia Ghaaliya Yasmine 
Wahyudi (B1),  lalu datanglah Ahnaf 
Rifatta Indarto (B1). Mereka asyik 
bermain kembang api, karena terlalu 
asyik bermain, tanpa sengaja sisa 
kembang api yang masih menyala 
terbuang ke daun-daun yang kering. 
Akhirnya daun-daun itu terbakar 
dan api pun merambat ke rumah 
tetangga. Lalu terjadilah kebakaran. 
“Tolong…Tolong…!!!” teriakan histeris 
dari anak-anak yang sedang panik 
karena melihat api.

Kemudian datanglah petugas 
pemadam kebakaran yang dimainkan 
dengan baik oleh Moch. Emir Fa’iq 
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Afeksi
yang Kunanti

Mengenal Makanan Tradisonal

Menjadi kader afeksi memang dinanti 
oleh siswa-siswi SD Al Falah Surabaya. 
Khususnya mereka yang duduk di bangku 
kelas IV dan V. Untuk kelas I, II dan III, mereka 
masih belum dapat menjadi kader afeksi. 
Masih terlalu dini untuk menjalankan amanah 
itu. Sedangkan untuk kelas enam, sudah tidak 
diperbolehkan untuk mengikuti pelatihan 
ini, karena mereka dipersiapkan untuk 
menempuh ujian akhir.

Tidak sedikit siswa-siswi SD Al Falah yang 
menanti pengkaderan afeksi, bahkan siswa 
yang pernah mengikuti kader afeksi, mereka 
berharap ingin ikut yang kedua kalinya. Itulah 
kenapa terdapat lirik “saya tunggu engkau – 
saya tunggu engkau, rupanya ustadz forget 
to me” yang berarti menunggu untuk terpilih 
mengikuti pelatihan afeksi.

Dari hasil survey yang terdiri dari 3 
kelas dengan jumlah keseluruhan 105 siswa 
dan siswi kelas 5 pada semester 2 tahun ini.  
Tercatat 86 siswa pernah mengikuti pelatihan 
afeksi dan sisanya belum pernah mengikuti. 
Mereka yang belum pernah jadi afeksi, tidak 
mungkin mempunyai kesempatan menjadi 
kader afeksi. Kemungkinan besar mereka naik 
ke kelas VI dan fokus untuk belajar persiapan 
ujian akhir. (Bahruddin)

Kelas 2 SD Al Falah Surabaya telah menerapkan 
pembelajaran kurikulum 2013. Pada 
kurikulum 2013 menerapkan pembelajaran 
terintegrasi tidak terpilah-pilah menjadi 

mata pelajaran. Pada Tema 7 kali ini, kelas 2 belajar 
mengenal makanan tradisional.

Seperti biasa, siswa kelas 2 mulai ‘menagih’ 
kepada guru pengajarnya kapan pelaksanaan 
membuat makanan tradisonal. Dimas siswa kelas 2A 
bertanya, “Kapan kita membuat gado-gado seperti 
yang di halaman 197, ustadzah?” Rupanya, tak bisa 
lagi ditunda. Semua sudah menunggu kegiatan ini. 
Akhirnya pada tanggal 9 April 2015, kegiatan tersebut 
dilaksanakan.

Seperti yang sudah disepakati bersama, semua 
siswa membawa bahan-bahan yang sudah ditentukan 
sebelumnya. Ada yang membawa lontong, 
kentang, tahu, tempe, emping, krupuk udang, telur, 
tomat, timun, dan daun selada. Para ustadzah 
mengumpulkan dan menyiapkan semuanya. Setelah 

semuanya siap, bahan-bahan tersebut dibawa ke aula. 
Tak lama kemudian, semua siswa dengan tertib memasuki 

aula. Mereka mendengarkan penjelasan ustadzah tentang 
semua bahan gado-gado berkaitan dengan pelajaran yang 
telah dipelajari. Misalnya, nama tumbuhan, ciri-ciri tumbuhan, 
bagian-bagian tumbuhan dan berbagai macam contoh 
makanan tradisional lainnya.(tika)

T
ahun pelajaran 2014-2015 SD Al Falah 
mengadakan pelatihan afeksi angkatan 11 
yang diikuti oleh 37 siswa, terdiri 13 siswa 
kelas IV dan 24 siswa kelas V. Kegiatan 

ini diadakan satu kali tiap semester. Kegiatan yang 
diadakan hari Jumat dan Sabtu, acara dimulai setelah 
salat Jum’at dan selesai pada hari Sabtu siang. 
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7 Mei 2015. Siswa kelas 6 
melaksanakan training motivasi 
yang dibimbing oleh bapak 
Chudzil Hikmat dari Sekolah 

Motivasi, Lumajang. Beliau diundang 
untuk bersama-sama memantik motivasi 
para siswa yang mungkin lelah karena 
kegiatan belajar yang sangat padat di 
semester ini. 

Pada training motivasi tersebut, 
diajarkan kiat sukses. Menariknya bukan 
hanya kegiatan belajar yang ditekankan 
namun juga pengelolaan kesenangan. 
Pengelolaan tersebut diistilahkan dengan 
‘menahan kesenangan’. Seperti yang 
telah tertulis di At Taubah ayat 82 yang 
berbunyi: Maka hendaklah mereka 
tertawa sedikit dan menangis banyak, 
sebagai pembalasan dari apa yang 

Belajar Mengelola
Kesenangan

selalu mereka kerjakan. Jika 
kita merasa senang sebaiknya 
jangan berlebihan.  Sebab kadang-
kadang nilai yang selalu bagus di 
kegiatan intensif maupun super 
intensif sedikit membuat mereka 
terlena. Inilah waktunya menahan 
kesenangan. Selain hal tersebut di 
atas, juga ditanamkan rasa percaya 
diri, meningkatkan keyakinan dan 
pantang menyerah. 

Di antaranya diselipkan pula 
games yang mendukung isi motivasi 
seperti: mematahkan pensil dengan 
satu jari, melobangi kentang hanya 
dengan sedotan, dan memecahkan 
botol kaca hanya dengan sekali 
tepuk. Hanya karena janji bahwa yang 
berhasil memenangkan tantangan tadi 

fotonya akan dimuat di majalah, mereka 
pun berlomba menyelesaikan tantangan 
terssebut. Dan ajaib! Banyak dari mereka 
yang berhasil. Semuanya ingin difoto dan 
tak sedikit yang ber-selfie.

Kegiatan ditutup dengan doa. Doa 
kepada orangtua dan doa terhadap diri 
sendiri. Mereka diminta untuk hening, 
sambil diterangkan tentang kekuatan 
keheningan. Energinya bisa mencapai 
10200 energi. Suatu bentuk kekuatan 
yang mampu disalurkan dalam berbagai 
macam bentuk. (Tika)

Belajar
Bersyukur

D
engan mengendarai bemo 
yang disewa sekolah, 
siswa kelas 6 menuju Jalan 
Tegalsari tempat para siswa 

penyandang tuna netra bersekolah. Di 
sana ada 6 orang siswa kelas 6 yang juga 
akan mengikuti ujian nasional. Di YPAB 
Tegalsari memang khusus untuk siswa-
siswa TK dan SD. Di dalam bemo, mereka 
saling bertukar pendapat tentang tempat 
yang akan dikunjungi tersebut. Mereka 
saling menerka bagaimana keadaan di 
sana. Ya, pasti berbeda dengan sekolah 
kita, Al Falah. 

Sesampainya di sana, para siswa 
SD Al Falah segera membentuk barisan, 

dan siap memasuki aula YPAB. 
Kunjungan itu dimaksudkan untuk 

menjalin silaturahmi dengan sesama 
dan juga sebagai bentuk syukur atas 
nikmat Allah yang sempurna.

Ustad Rizki selaku Kepala Sekolah 
memberikan sambutan yang pertama, 
dilanjutkan oleh Bu Nurul selaku 
Kepala Sekolah YPAB Tegalsari. Setelah 
itu acara dilanjutkan dengan membaca 
Alquran yang oleh salah satu siswa 
YPAB. Subhanallah, siswa YPAB juga 
membaca Alquran dengan huruf 
braile. 

Tak lama kemudian, siswa dari SD 
Al Falah memainkan angklungnya. Para 
siswa YPAB mulai kelas 1 sampai kelas 
6 dengan cermat mendengarkannya. 

Ketika lagu sudah usai, beberapa dari 
mereka berebut ingin meraba alat 
musik angklung. 

Pada sesi berikutnya, siswa 
dari YPAB yang akan menampilkan 
pertunjukannya yaitu bermain piano 
dengan Let it Go Hanya 1 bait, lagu itu 
dimainkan dengan instrumental, bait 
berikutnya tanpa dikomando, seluruh 
siswa baik dari YPAB maupun dari SD 
Al Falah bersama-sama menyanyikan 
lagu tersebut. Seperti latihan yang 
sudah diatur, mereka semua kompak 
bernyanyi. Tak hanya bernyanyi, 
mereka saling memamerkan hafalan 
Alquran. Siswa SD Al Falah menghafal 
surah An Naba sedang dari YPAB Al 
Baqarah ayat 1-5. (Tika)



M
engawali hari di bulan Mei 
dengan semangat belajar. 
Hari selasa tanggal 05 Mei 
2015, matahari bersinar 

dengan terang, setelah beberapa 
hari turun hujan. Alhamdulillah, 
pagi itu langit terlihat begitu cerah, 
secerah raut wajah anak-anak kelas 
3 SD Al Falah Surabaya yang akan 
melaksanakan kegiatan proyek tematik 
kedua di PT. Surya Pratista Hutama atau 
PT. SUPRAMA di Desa Suko, Jalan Raya 
Sidoarjo KM. 3 Sidoarjo. 

Seperti biasa, semua siswa 
berkumpul di halaman sekolah untuk 
melakukan berbagai persiapan. 
Hari itu, anak-anak akan melakukan 
perjalanan menuju lokasi kegiatan 
dengan menggunakan angkutan kota 
atau bemo. Kami dilepas oleh ustad 
Rizki selaku Kepala Sekolah dengan doa 
dan nasihat. Alhamdulillah, perjalanan 
kami pagi itu lancar dan tiba di lokasi 
lebih awal dari jadwal yang sudah 
ditetapkan. 

Setibanya di lokasi, kami 
diarahkan oleh security menuju ke 
hall PT. SUPRAMA. Di dalam hall yang 
dingin dan nyaman, kami disambut 
oleh beberapa staff yang sudah siap 
menerima kami dengan sangat ramah. 
Subhanallah, anak-anak dengan 

sendirinya sudah 
mengatur 

tempat duduk 
masing-
masing. 

Setelah 
beberapa 

Di Mana pun
Tetap Belajar
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saat muncullah Bapak Drs. Ec. 
Muhammd Imbran, SH, beliau adalah 
Personnel and GA Manager PT. 
SUPRAMA. Acara dimulai dengan 
membaca Al-Fatihah dan dilanjutkan 
dengan sambutan oleh Bapak Drs. 
Ec. Muhammd Imbran, SH. Setelah 
sambutan, dilanjutkan dengan sejarah 
berdirinya dan prestasi yang diraih PT. 
SUPRAMA oleh bapak Arif Kurniawan 
serta pemaparan proses produksi Mi 
Burung Dara oleh Bapak Wahyudi. 
Setelah selesai mendengarkan 
pemaparan proses produksi tersebut, 
dilanjutkan dengan melihat proses 
produksi secara langsung dengan 
berkeliling pabrik. Anak-anak sangat 
senang dan antusias melihat mulai dari 
awal hingga akhir proses pembuatan Mi 
Burung Dara, meskipun dibatasi oleh 
kaca untuk menjaga agar tetap higienis 
tetapi anak-anak sangat antusias 
melihat langsung proses tersebut.

Setelah melihat proses pembuatan 
Mi Burung Dara, kami kembali ke hall 
dan acara dilanjutkan dengan tanya 
jawab tentang berbagai hal berkaitan 
dengan proses pembuatan dan apa 
saja yang berhubungan dengan PT. 
SUPRAMA. Bapak Wahyudi selaku 
pembawa acara, langsung melayani 
beberapa pertanyaan yang diajukan 
oleh anak-anak dan ustad-ustadzah 
dan dijawab oleh Bapak Imbran dan 
Bapak Arif Kurniawan. Tanya jawab 
berlangsung dengan penuh keceriaan 
karena kelucuan yang dibuat oleh 
Bapak Wahyudi selaku pembawa acara. 
Gelak tawa sesekali menghias ruangan 
hall sehingga menambah keceriaan 

hari itu. Anak-anak yang mengajukan 
pertanyaan mendapatkan hadiah dari 
PT. SUPRAMA. 

Waktu menunjukkan pukul 11.45, 
tiba saatnya anak-anak menikmati 
hidangan Mi Burung Dara yang sudah 
disediakan untuk kami. Anak-anak 
sangat senang, mereka menikmati 
hidangan tersebut dengan penuh 
syukur dan sangat lahap. Mi Burung 
Dara yang disediakan untuk kami sangat 
banyak dan kami dipersilakan untuk 
menambah. Anak-anak, terutama anak 
putra banyak sekali yang menambah 
dan merasa sangat puas setelah makan 
Mi Burung Dara tersebut. Setelah itu 
acara dilanjutkan dengan penyerahan 
cinderamata dari SD Al Falah Surabaya 
kepada PT. SUPRAMA yang diwakili 
oleh anak-anak, dan diterima oleh 
bapak Imbran selaku Personnel and 
GA Manager. Setelah itu kami berfoto 
bersama dan dilanjutkan dengan 
penyerahan cinderamata dari PT. 
SUPRAMA kepada SD Al Falah yang 
diwakili oleh ustad Maghfur Mufid. 

Tibalah saatnya kami berpamitan, 
acara diakhiri dengan do’a. Setelah 
itu, kami menerima bingkisan mie 
untuk dibawa pulang yang diberikan 
oleh PT. SUPRAMA. Perjalanan pulang 
menuju ke SD Al Falah Surabaya juga 
berjalan dengan lancar dengan selamat. 
Alhamdulillah, hari itu anak-anak 
mendapatkan banyak pelajaran. Ilmu 
bisa didapatkan dimana saja. Dengan 
ilmu dan mau belajar kita akan menjadi 
manusia yang benar-benar berguna 
dan bermanfaat untuk sesama dan 
lingkungan tempat kita berada. (Dyah)
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TRAINING MOTIVASI
SD AL FALAH SURABAYA

A
lhamdulillah kegiatan outbond siswa siswi kelas 
6 SD Al Falah Surabaya telah terlaksana pada 
hari senin  tanggal 13 April 2015 di Kusuma Tirta 
Minapolitan, Desa Kedung Peluk, Candi Sidoarjo. 

Kegiatan ini bertajuk “Relaksasi Menjelang Ujian Nasional”. 
Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menghilangkan 
kejenuhan para siswa setelah menjalani program super 
intensif menjelang Ujian  Nasional. 

Sebanyak 102 siswa dan siswi SD Al Falah Surabaya 
mengikuti kegiatan outbond kali ini. Tak lupa sebelum 
pemberangkatan, Ust Syahrial Risky selaku kepala sekolah, 
memberikan pengarahan untuk senantiasa tetap berdoa 
dan menjaga akhlak ketika mengikuti kegiatan outbond. 

Perjalanan menuju lokasi outbond ditempuh sekitar 
satu jam. Sesampainya di lokasi, rombongan SD Al Falah 
disambut dan diterima oleh kakak-kakak pemandu Tirta 
Minapolitan. 

Siswa  dibagi menjadi 8 kelompok dan masing-
masing kelompok dipandu oleh kakak pembina untuk 
memulai permainan outbond. Berbagai kegiatan seru dan 
menantang pun dilakukan mulai dari permainan melewati 
Jembatan Suramadu, Puzlle, Labirin, Jembatan Timbang, 
Climbing, Kelompen Raksasa, Naik Perahu, Flying Fox dll. 
Meskipun cuaca sangat panas, namun semangat siswa-
siswi SD Al Falah mengikuti kegiatan outbond mengalahkan 
panasnya terik matahari. Mereka senang dan gembira bisa 
melepas kejenuhan dan ketegangan. (Fahad).

Sekilas Seminar Kebudayaan Dunia

T
anggal 5 Maret 2015 SD Al 
Falah mendapat undangan 
untuk mengikuti seminar 
tentang kebudayaan dunia 

yang diselenggarakan oleh Sekolah 
Alam Insan Mulia Surabaya .

Di tempat acara berlangsung 
kami sempat berkenalan dengan 
warga asing dari Afrika Selatan yang 
bernama Mr. Ibrahim Musa tepatnya 
dari negara Sierra Leone, Kami juga 
berkenalan dengan Mr Jacob yang 
berasal dari Polandia, Mrs Kaori dari 
Jepang, Mr Lea dari Perancis dan dari 
negara yang lain,Kami mengajak para 
bule untuk foto bersama.

SD SAIM bekerjasama dengan 
walimurid mempunyai keunikan 
dalam berjualan/bazaar. Keunikannya 
adalah kami tidak membayar saat 
ingin mengambil makanan/membeli 
makanan. Tetapi kami hanya 
menjawab pertanyaan dari kakak 

yang berjualan. Di setiap stand kakak 
yang berjualan terdapat poster atau 
materi tentang suatu Negara.  Dari 
situlah kakak-kakak itu membuat 
pertanyaan, contoh pertanyaannya 
yaitu Apa bentuk pemerintahan 
negara India ?, siapa nama presiden 
negara AmerikaSerikat dan lain-lain, 
kami diberi pertanyaan dan langsung 
menjawabnya. Setelah menjawab 
pertanyaan tersebut saya mendapat 
banyak makanan seperti sphagetti,  
kebab dan kentang. Selain makanan 
saya juga mendapat Souvenir seperti 
pensil elastic dan gantungan kunci 

dari Sweden. Setelah mendapatkan 
itu semua saya mencari tempat 
duduk dan memakan makanan yang 
sayadapat tadi. 

Setelah kami puas mengunjungi 
pameran kami pun berpamitan pada 
kepala sekolah SD Insan Mulia dan 
mengucapkan terimakasih, kami 
kembali ke SD Al Falah pukul 12.00 
dengan hati senang, puas otak penuh 
wawasan, semoga sedikit pengalaman 
ini menginspirasi para pembaca dan 
ilmu yang kami dapatkan bermanfaat. 
Amin (Maryam Imam)
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A
nanda Arianto Bagus Wibowo dan Fadhil 
Muhammad Ramadhan yang telah berhasil 
meraih juara dalam kompetisi robot Lego 
Nxt IARC (industrial automatic robotic 

competition) Tingkat Nasional di ITS Surabaya. Mereka 
bisa meraih juara bukanlah kebetulan atau tiba-tiba, 
tetapi melalui proses latihan yang membutuhkan 
kesabaran dan kecerdasan. Selain berawal dari hobi 
dengan robot mereka aktif di ekstrakurikuler robotik. 
“awalnya emang menyukai robot dan suka coba-coba 
merakit robot. Setelah mendapat materi dari sekolah 
maupun tempat les dicoba di rumah” ujar Fadhil

Mereka berdua ini adalah salah satu tim robotik  
SMP Al Falah Deltasari yang turut bersaing dengan 
peserta lain dari seluruh Indonesia. Dalam kompetisi 
ini, SMP Al Falah Deltasari mengirim delapan tim 
dan dua diantaranya berhasil masuk final. Dalam 
perlombaan mereka bersaing dengan tim sekolah 
lain untuk membuat program robot Lego Nxt sesuai 
ketentuan panitia. Sedangkan robot sudah dirakit 
oleh panitia. Sehingga tingkat kesulitannya lebih tinggi 
karena dilakukan secara spontanitas dalam waktu yang 
terbatas. “Kalau sudah kita rakit sendiri dan diprogram 

Siswa SMP Al Falah Deltasari
Juara  Lomba Robot Tingkat Nasional

kita tinggal mengulang dan menjalankan lebih mudah, 
karena sudah dipelajari. Sedangkan ini tidak, kita harus 
membuat program baru.” terang Fadhil. (Indarto)

Mengaktifkan
Gerakan Pramuka S

MP Al Falah Deltasari termasuk sekolah yang 
mengaktif lagi kegiatan pramuka. Berbagai 
event kabupaten, nasional hingga internasional 
pernah diikuti oleh pramuka SMP Al Falah 

Deltasari. Beberapa tahun kegiatan pramuka tidak aktif. 
Kegiatan hanya bersifat monoton rutinitas dan kurang 
menantang. “Sebenarnya kita sudah memiliki MABIGUS 
(majelis pembimbing gugus depan gerakan pramuka) 
yang sudah baik dalam membimbing gerakan pramuka. 
Tetapi, sejak pramuka tidak masuk di kurikulum  kegiatan 
pramuka tidak begitu aktif. Pda tahun ini terbentuklah 
gudep (gugus depan) 18223 dan 18224 di SMP Al 
Falah Detasari” jelas Kak Hidayat Muhsin selaku Ketua 
Mabigus.

Menurut Kak Hidayat untuk bisa menjadi pengurus 
dewan galang gudep ini. Siswa melalui seleksi yang cukup 
ketat. Diantaranya ada tes tulis, wawancara dan praktek 
lapangan tentang kepramukaan. “Kita berharap ke depan 
pramuka SMP Al Falah Deltasari, bisa lebih mengaktifkan 
siswa dalam organisasi pramuka yang membentuk 
kepemimpin yang matang, cakap dan berakhlak” harap 
Kak Hidayat. (Indarto)
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P
eringatan Israj Mi’raj di SMP Al Falah kali ini menjadi lebih 
meriah  bukan hanya mengingat peristiwa besar tersebut. 
Tetapi diramaikan dengan berbagai kegiatan yang mampu 
membangkitkan iman, motivasi dan kecerdasan. Ada 

berbagai acara perlombaan, misalnya lomba tausiyah Israj Mi’raj, 
cerdas cermat, kaligrafi, adzan, game rangking I dan bazaar.

 Dalam lomba tausiyah Israj Mi’raj misalnya, peserta dengan 
baik mengungkap peristiwa yang spektakuler dengan runtut. Ayat-
ayat Alquran pun disampaikan dengan bacaan tartil yang bagus. 
Asyifa siswa kelas 7-4 ini dia, yang berhasil memenangkan lomba 
tausiyah Israj Mi’raj. 

Isra’ Mi’raj
Nabi Muhammad SAW

Diwarnai Aneka Lomba

Selain tausiyah juga ada lomba adzan khusus bagi 
siswa putra. Bisa adzan dengan enak didengar telinga 
selain karena suara bagus, juga tentu banyak latihan 
dan praktek adzan di masjid atau mushola dekat 
rumah. “awalnya saya pengen bisa adzan di masjid 
dekat rumah. Kebetulan tidak ada yang adzan saya 
disuruh adzan oleh jamaah masjid. Sekarang jadi tiap 
magrib Isya saya yang adzan” cerita Naufal Zalifunas 
kelas 8-1 yang juara 1 lomba adzan di acara Isra’ Mi’raj. 

Di ruang terpisah yaitu auditorium ada lomba 
cerdas cermat antara kelas tujuh dan delapan. Mereka 
mendapatkan soal sesuai dengan kelasnya. Untuk 
kelas tujuh mendapat soal PAI (pendidikan agama 
islam) kelas tujuh begitu juga sebaliknya. Karena 
memperingati israj mi’raj maka materinya adalah 
terkait pendidikan agama islam. Tiap kelas juga 
diwakili oleh tiga siswa. Mereka duduk di meja yang 
telah disediakan panitia. Di atas meja peserta ada 
lampu dan tombol untuk menyalakan lampu sekaligus 
membunyikan bel. Ketika adu cepat semakin ramai 
dan menegangkan, karena peserta bisa  menjawab 
langsung pertanyaan juri dengan memencet bel 
lebih cepat. Bagi kita siswa Al Falah dalam memaknai 
israj mi’raj lebih pada mengambil spirit Rasulullah 
SAW dalam berjuang dan berusaha menampilkan 
kebenaran dan kebaikan. (Indarto) 

S
pelfa camp yang dilaksanakan 
oleh SMP Al Falah Deltasari 
ini, khusus  untuk siswa kelas 
delapan. beramai-ramai naik 

truk TNI AL, seperti mau berangkat 
perang. Karena  kalau bepergian 
seringnya naik bus atau mobil. Kali ini 
lain, naik truk TNI AL yang besar dan 
tempat duduknya terbuat dari kayu 
tanpa ada sponnya. 

Sesampainya dilokasi semua 
siswa segera menurunkan barang 
bawaan dan ditaruh di teras 
penginapan. Rombongan spelfa camp 
disambut oleh Tim Sherpa Camp yang 
akan memandu untuk belajar di alam 
pedesaan. Kegiatan yang dipusatkan 
di Balai Pendidikan Diknas Propinsi 
Jawa Timur, Taruna Loka Desa Claket 
Kecamatan Pacet Mojokerto. 

Spelfa Camp Tingkatkan Kedisiplinan,

Motivasi, dan Prestasi
 Kemudian dilanjutkan dengan 

acara  pembukaan sekaligus 
acara serah terima dari SMP Al 
Falah kepada Tim Sherpa untuk 
melaksanakan kegiatan spelfa camp. 
Serah terima ini secara simbolik 
dilakukan dengan penyerahan atribut 
sleyer kegiatan kepada Pembina dan 
menyematkan kepada peserta. 

Dalam pembelajaran ini siswa 
dilatih untuk senantiasa berani 
menghadapi tantangan baru, 
tidak boleh mengeluh, manja 
semua belajar mandiri, 
tanggung jawab dan 
menghargai orang lain. 

 Di malam hari 
peserta mendapat pembinaan 
mental spiritual oleh Bapak 
Kepala Sekolah. Pagi dini hari 

pukul 03:00 sudah dibangunkan 
untuk salat tahajut hingga menjelang 
subuh mendapatkan materi tentang 
muhasabah diri yaitu menghisap diri, 
mengevaluasi segala perilaku sehari-
hari. Baik itu perilaku terlaku terhadap 
teman, guru dan tentunya terhadap 
kedua orang tua, hingga larut dalam 
tangis tersedu tak terkira penyesalan 
ini. (Indarto)
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K
egiatan Open House yang diadakan SMP 
Al Falah Deltasari selalu meriah dipenuhi 
peserta dari sekolah-sekolah dasar, madrasa 
ibtidaiyah baik negeri maupun swasta dari kota 

Surabaya dan Sidoarjo. Ada lebih dari 17 sekolah yang 
berpartisipasi dan dihadiri empat ratus dua puluh siswa 
lebih. Panitia pun dengan terpaksa akhirnya menutup 
pendaftaran, karena target kuato yang disediakan sudah 
melebihi kapasaitas. Mereka hadir untuk mengikuti 
kompetisi try out SD/MI yang memperebutkan 
hadiah total sebesar empat setengah juta 
rupiah yang disediakan panitia. 

Peserta selain mengikuti try 
out, mereka dapat mengenal 
SMP Al Falah Deltasari  lebih 
dekat. Panitia menyediakan 
rangkaian kegiatan yang bersifat 
informasi, edukasi, kreasi seni 
dan tehnologi. Diantara kegiatan 
tersebut juga ada kegiatan 
kompetisi. Sehingga peserta yang 
hadir selain mendapatkan hiburan 
mereka juga mendapatkan ilmu dan 
tehnologi tepat guna. Misalnya mereka 
mengenal tehnologi membuat sabun, 
peluncuran roket dari botol air mineral, juga 
permainan puzzle asah otak. 

Pada kesempatan tersebut Ustadz Luqman Chakim, 
MM,  selaku Kepala Sekolah menyambut peserta dengan 
ucapan selamat datang melalui tampilan profil sekolah 
yang dikemas dengan apik. Berbagai tayangan foto 
kegiatan dan prestasi sekolah disampaikan dihadapan 
para peserta dan bapak dan ibu guru pendamping. 

Selain menampilkan kegiatan dan prestasi sekolah, 
yang tidak kalah pentingnya adalah mengenalkan visi misi 
sekolah yang tidak hanya mengedepan akademik. Tetapi 

Open House SMP Al Falah Deltasari

Menumbuhkan Kreativitas, 
Motivasi, dan Kompetisi

lebih dari itu, sekolah adalah tempat dakwah melalui 
pendidikan yang membantu orang tua membentuk anak 
saleh-salehah yang berakhlak mulia dan berprestasi. 
Kegiatan guru dan siswa mulai pagi hingga sore dijelaskan 
semua ditampilkan dalam kegiatan tersebut. Seperti  
kebiasaan siswa dan guru sudah salat dhuha, baca 
Alquran untuk mengawali pelajaran hinga kebiasaan salat 
dhurur dan ashar berjamaah.

Ada hal yang tidak luput dari perhatian peserta. 
Karena,  peserta mendapatkan layanan yang baik 

dari panitia. Selain guru, para pengurus 
OSIS dan Remas SMP Al Falah Deltasari 

terlibat dalam kepanitian kegiatan 
tersebut.  Panitia yang terdiri dari 

para pengurus Osis dan Remas ini 
sudah menyambut kedatangan 
peserta di depan pintu dengan 
senyum ramah. Mereka juga 
mengisi hiburan dipanggu acara, 
menjaga stand pameran interaktif, 
bazaar, hingga menjaga pelaksanaan 

try out. Dengan ramah mereka 
mengantar dan menunjukkan lokasi 

tempat try out maupun fasilitas sekolah 
kepada peserta.

Dalam lomba try out ini dimulai setelah peserta 
mengenal sekolah dan terhibur dengan tampilan siswa 
SMP Al Falah Deltasari. Mereka mendapat hiburan dari 
tuji group, kelompok band kelas tujuh satu, yang mampu 
memukau penonton, aplous pun terdengar meriah. 
Lomba pun diakhiri tepat pukul 11:00 dan seluruh 
siswa masih bisa melihat-lihat stand pameran dan 
peragaan. Sebagai acara penentuan juara, pengumuman 
disampaikan seminggu kemudian melalui online web 
sekolah Alfalahsby.com dan kontak telpon oleh panitia 
bagi 12 besar peserta peraih nilai tertinggi. (Indarto)
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B
eramai-ramai siswa SMP Al 
Falah Deltasari menuju ke 
rumah Pak Asman peternak 
sapi perah di Desa Claket. 

Ada 18 kelompok siswa yang belajar 
budidaya sapi perah. Tiap kelompok 
terdiri dari sepuluh siswa. Mereka 
dibagi dalam dua kali kunjungan, 
siang dan sore. Peternakan sapi perah 
yang dikelola oleh Pak Asman ini 
cukup sederhana, karena peternak 
desa. Tidak terlalu banyak sapinya, 
hanya empat sampai sepuluh ekor 
sapi. Sudah cukup lama Pak Asman 
menekuni ternak sapi perah. Sejak 
tahun 1982 Pak Asman menggeluti 

Ramai-ramai
Belajar Budidaya

Sapi Perah
ternak sapi perah yang 
dikelola secara mandiri 
dengan bantuan modal awal 
yang kecil dari pemerintah waktu 
itu. Karena sudah menjadi hobi 
dan untuk mencukupi kebutuhan 
keluarga. Ternak sapi perah ini sudah 
cukup menjadi penopang hidup 
keluarga.

 Menurut orang Jawa kata Pak 
Asman, “sapi itu adalah salah satu 
harta terbesar. Sedang menurut 
orang Madura, sapi itu adalah 
kebanggaan tersendiri”. Lanjutnya, 
di India dan Bali sapi dilarang 
untuk disembelih. Karena sapi itu 

merupakan persembahan untuk 
para dewa dewi. Kita sebagai 
orang muslim, maka sapi boleh 
disembelih dimanfaatkan untuk 
konsumsi sehari-hari yaitu daging 
dan susunya. Ketika hari raya idul 
adha, disembelih sebagai hewan 
kurban yang berpahala besar bagi 
orang yang berkurban. Daging 
kurban bisa dibagikan untuk 
membantu fakir miskin yang tidak 
pernah merasakan enaknya daging 
sapi. (Indarto)

S
iswa kelas delapan SMP 
Al Falah Deltasari sedang 
belajar tentang pembibitan 
tanaman hias kepada petani 

di desa Claket Pacet Mojokerto. Ada 
banyak hal yang bisa diperoleh dari 
belajar langsung di desa kepada 
petani. Para siswa juga bisa melihat 
langsung kondisi masyarakat desa. 
Mereka bekerja mulai pagi buta, 
udara yang masih dingin sudah 

keluar rumah. Hidup mereka terlihat 
penuh kesederhaan, ketulusan saat 
menerima para siswa dan melayani 
pertanyaan yang disampaikan siswa-
siswa. Mereka tampak senang dan 
bahagia bisa berbagi ilmu.  

Kegiatan ini melatih untuk 
mengamati, mengingat, mencatat, 
menggali informasi, dan membuat 
pelaporan. Bahkan lebih banyak 
lagi yang bisa diperoleh. Konsepnya 

bisa disingkat dengan ATLAS (amati, 
tanyakan, lakukan, asimilasi dan 
sebarkan). Konsep ini adalah hasil 
dari diskusi dengan Bapak Hari 
almarhum dari Tim Sherpa Camp. 
Semoga ilmu beliau yang ditularkan 
ke semua guru dan siswa menjadi 
amal jariah. Belajar menyenangkan 
seperti ini tentu akan diminati oleh 
semua pelajar. Karena selama ini 
anggapan belajar harus berada 
ruang kelas di sekolah. Tetapi kali ini 
siswa belajar langsung dilapangan 
dengan bekal yang sudah disiapkan 
dari rumah. Diantaranya sudah 
menyiapkan beberapa pertanyaan 
tentang obyek yang akan dipelajari. 
Sehingga semua siswa sudah memiliki 
sedikit gambaran tentang tanaman 
hias. (Indarto)

Siswa SMP Al Falah Deltasari 
Belajar Pembibitan Tanaman Hias 



Berharap Ilmu
yang Bermanfaat

M
enentukan sekolah 
untuk pendidikan 
anak bukanlah proses 
yang mudah bagi 

kami. Dengan berbagai macam 
pertimbangan, kami memutuskan 
untuk memilih Lembaga Pendidikan 
Al Falah. Kami sebagai orang tua yakin 
bahwa Al Falah dapat memberikan 
dasar atau pondasi tentang agama. 
Selain itu pula bisa menghantarkan 
putra putri kami agar berakhlak 
mulia. Sehingga dengan begitu 
mereka akan taat kepada orang tua 
dan agama.

Kami menyadari bahwa 
keberhasilan pendidikan tidaklah 
hanya di tangan sekolah. Karena itu, 
kami juga berusaha memberikan 
dukungan terhadap pembelajaran 
di sekolah. Hal ini dapat dilakukan 
dengan cara mensinergikan dan 
mempraktekkan antara apa yang 
telah didapat dari sekolah dengan 
hal-hal yang disepakati di rumah. 
Kami berharap dengan cara ini 
pembelajaran yang diperoleh putra 
putri kami bisa maksimal hasilnya.

Hal lain yang menjadi fokus 
kami dalam mendidik anak adalah 
menanamkan kedisiplinan dan 
kemandirian. Ini bisa kita lakukan 
dengan berbagai cara. Misalnya 
memberikan contoh dan memberi 

Ayah :  Moch. Basori S.I.P., M.M
Pekerjaan :  TNI AD
Ibu :  Monik Rizkiana, S.E
Pekerjaan :  Ibu rumah tangga
Ananda :  1. Fairuz Zuhria C.A
   (kelas 3 SD Al Falah)
  2. Moch. Emir Faiq Al Daffi
   (TK B Al Falah)
  3. Faiqa Izzihni Chalisa Basma
   (TK A Al Falah)

Biodata Keluarga

Jendela Keluarga
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arahan pengetahuan tentang 
kedisiplinan dan kemandirian. Kami juga 
menyertakan alasan serta jawabannya 
sehingga bisa diterima atau dimengerti 
oleh putra putri kami.

Kami memiliki cara untuk 
mengembangkan kreativitas, minat, 
dan bakat putra putri kami yaitu dengan 
cara melihat kegiatan apa yang mereka 
gemari. Hal itu dapat terlihat saat kami 
mengajak mereka bermain atau saat 
kita jalan bersama sekeluarga. Saat 
itulah terlihat kreativitas, minat atau 
bakat mereka. Kami sebagai orang tua 
selalu mendukung keinginan mereka 
selama hal tersebut positif.  Langkah 
berikutnya yang kami lakukan adalah 
mengarahkan dan mengembangkan 
minat dan kreativitas mereka tersebut.   

Dalam kurun waktu tertentu, kami 
biasanya mengajak putra putri kami 
untuk berwisata ke berbagai tempat 
misalnya pegunungan, kebun binatang, 
tempat pemancingan, ataupun ke mall. 
Hal ini bertujuan agar anak-anak tidak 
jenuh dalam beraktivitas. Selain itu juga 
untuk memberi pengalaman belajar 
kepada mereka tentang lingkungan 
baru dan bagaimana bersosialisasi 
dengan baik.

Harapan kami, Lembaga Pendidikan 
Al Falah dapat memberikan pelajaran, 
pengajaran, arahan serta bimbingan 
kepada putra putri kami. Kami yakin, 
dengan landasan agama yang kuat 
mereka akan mendapatkan ilmu yang 

bermanfaat dan selanjutnya bisa 
menghantarkan menuju keluarga 
sakinah, mawaddah wa rohmah. 
Aamiin.(Iz) 
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Rayhan Ali Rachman
Ingin Memakmurkan Rumah Allah

M
asjid merupakan bangunan tempat 
shalat kaum Muslim. Karena akar  
katanya  mengandung makna 
tunduk dan patuh, maka hakikat 

masjid adalah tempat melakukan segala  
aktivitas  yang  mengandung  kepatuhan  kepada 
Allah semata. Menjadi siswa yang berpean 
aktif mengurus rumah Allah adalah salah satu 
keinginan dalam hidup siswa kelas 8.3 yang lahir 
di Malang, 9 Desember 2000 ini. 

Dengan kepandaiannya berinteraksi 
dan bersosialisasi, Rayhan, biasa ia dipanggil, 
mendapat banyak simpati dan dukungan saat 
menjadi ketua Remas periode 2041-2015. 
Tentu saja, kegiatan Rayhan kini semakin padat. 

D
iar Willa Azzahra Marpaung adalah 
nama siswa TK B1 yang lahir di 
Malang, 8 September 2008 lalu. 
Siapapun kenal sosoknya, Zahra 

biasa dipanggil, adalah siswa yang energik 
dan bisa bergaul dengan banyak teman. 
Kecik-kecil cabe rawit, meski kecil jangan 
tanya pedasnya. Mungkin itu julukan yang 
pas disematkan dalam diri siswa yang hobby 
baca buku ini. Betapa tidak, meski masih 
duduk di kelas TK namun potensinya luar 
biasa. Salah satunya adalah kepandaiannya 
dalam ilmi hitung. 

Kadang-kadang siswa mengalami 
kesulitan dalam belajar ilmu hitung. Karena 
kesulitan inilah para siswa relatif enggan 
mempelajarinya dengan tekun. Sebenarnya 
anggapan bahwa ilmu hitung itu sulit, 
tidaklah benar. Karena sebenarnya ilmu 
hitung itu mudah dan menyenangkan. 

T
idak 
disangsikan 
bahwa 
usaha dan 

doa adalah dua 
pilar untuk meraih 
kesuksesan. Usaha 

saja tanpa doa ibarat tubuh 
tanpa ruh. Sementara berdoa tanpa usaha 
seperti orang yang memanah tanpa busur. 
Jadi keduanya harus berjalan seimbang. 
Itulah prinsip yang diyakini oleh siswa kelas 
VI B yang hobby berenang dan bernyanyi ini.

Ayu, biasa ia dipanggil, selalu 
mengutamakan usaha dan doa dalam setiap 

Disamping terus belajar menyangkut materi 
pelajaran di kelas, juga berkonsentrasi 
untuk mengembangkan kegiatan mushalla. 
Belum lagi kegiatan yang diikutinya di luar 
sekolah yang menuntutnya untuk pandai 
mengatur waktu. 

Lalu bagaimana dengan waktu 
senggangnya? Ketika ditanya, putra kedua 
dari pasangan Rudy Hartanto dengan 
Indriati Rachmi ini menjawab dengan 
ramah,“Saya biasanya mengikuti les 
bahasa.“

Mengenai pelajaran favoritnya, siswa 
peraih Unas tertinggi sewaktu di sekolah 
Dasar ini menyukai pelajaran Fisika. Bukan 

Setidaknya itulah yang diyakini oleh siwa 
yang suka mengaji ini. 

Meski masih duduk di bangku 
taman kanak-kanak, namun siswa yang 
mengidolakan Nabi Muhammad dan 
Frozen ini ternyata jago ilmu hitung. 
Buktinya, Zahra pernah menjadi juara 
favorit lomba Aritmatika. “Selain 
itu juga pernah juara 1 lomba foto 
genik,”ungkapnya. 

Untuk meluangkan waktu, Zahra 
biasa mengikuti les tambahan Bahasa 
Inggris, selain aritmatika. Selain itu, 
Zahra senang pergi ke toko buku untuk 
membaca informasi dunia dengan orang 

keinginannya. Tak heran siswa penggemar 
nasi goreng ini diberi kemudahan oleh 
Allah untuk meraih impian-impiannya. 
Buktinya, putri pasangan Puji Asmarahadi 
dengan Nursa Rosyidha ini tergolong 
siswa berprestasi di sekolah.”Pernah 
peringkat 4 Try Out Ujian sekolah SD/MI 
se-Sidoarjo- Surabaya,” ungkapnya.

Untuk waktu senggang dan kegiatan 
di luar sekolah Ayu lebih lebih banyak 
menggunakannya untuk kegiatan yang 
bermanfaat sehingga bisa menambah 
ilmu. “ Mengaji dan les privat. Kadang 
kalau ada waktu senggang menghafal Al-
Quran,” tuturnya. 

lagi menjadi rahasia umum. Fisika dianggap sebagai 
mata pelajaran sulit oleh sebagian besar peserta 
didik. Tidak sedikit siswa yang menganggap fisika 
sebagai mata pelajaran yang menakutkan. Namun 
bagi siswa yang mengidolalan Nabi Muhammadf 
ini, Fisika bukalah pelajaran yang sesulit 
dibayangkan. Asal tekun belajar dan berlatih, Fisika 
menjadi pelajaran yang menyenangkan.  

Siswa yang tinggal di wilayah Waru ini tidak 
menampik jika Al Falah, tempatnya menuntut 
ilmu adalah institusi yang membantu dalam 
mewujudkan segala potensi dan cita citanya, 
baik akademis maupun non akademis. “Semoga 
kelak bias menjadi ilmuwan,”harapmya sungguh-
sungguh. 

tua. Bahkan di sekolah 
pun, siswa yang tinggal 
di wilayah Pomdam V 
Brawijaya ini gemar 
pergi ke perpustakaan 
untuk meminjam buku.

Ketika ditanya cita cita apa yang kelak 
diimpikan, dengan tangkas putri kedua 
pasangan Nelson Marpaung dengan Rasilawati 
ini menjawab, “Saya ingin jadi direktur sebuah 
Bank,“ katanya. Lalu bagaimana dengan 
dengan orang tua? Mereka juga memiliki 
harapan yang amat mulia. “Semoga Zahra 
kelak menjadi anak kebanggan, baik dunia 
maupun akhirat,” harap sang ayah.

 Lantas apa yang menjadi cita citanya 
kelak? Ketika pertanyaan itu meluncur, siswa 
yang gemar mengunjungi objek wisata dengan 
orang tuanya ini menjawab dengan yakin,”Ingin 
menjadi dokter.”

Untuk meraih cita-citanya, siswa yang 
paling suka pelajaran matematika ini sengaja 
memilih sekolah Al-Falah sebagai tempat 
menuntut ilmu. Mengapa? karena pendidikan di 
sekolah yang mengutamakan pada aspek akhlak 
disamping akademis. “Itulah alasan saya memilih 
Al-Falah, agar menjadi pribadi yang berakhlak 
dan memiliki iman yang kuat,” ujarnya. “Semoga 
Ayu menjadi anak yang berprestasi dan beraklak 
mulia,”imbuh sang ayah.

Diar Willa Azzahra Marpaung

Pintar Berhitung

Dahayu Noer Asmara Putri
Selalu Berusaha dan Berdoa
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Sapu Bersih
Try Out ala SD Al Falah

Menjadi juara dalam banyak event 
adalah keharusan. Namun, menyikat 
habis tropi kejuaraan dalam sebuah 
even adalah pencapaian yang tidak 
mudah. Berikut secuplik cerita dari 
anak-anak SD Al Falah yang telah 

menorehkan sejarah. 

Fajar Maulana Herawan
(Kelas 6C SD Al Falah, juara 1 Try Out 
Steadler-Toga Mas dan juara 1 Try Out SMP 
Al Falah )

Aku merasa bangga sekaligus 
kaget saat diumumkan sebagai 
pemenang. Dengan jumlah peserta 
mencapai ratusan orang aku tak 
berharap banyak. Meski selama ini 
persiapan yang aku lakukan kunilai 
cukup. Membaca buku dan latihan 
soal di internet misalnya.  Namun, 
harapanku belum selesai. Semoga 
aku bisa membanggakan orang 
tuaku saat UN kelak.

Rahadian Adiguna Wicaksono
(kelas 6A SD Al Falah, juara 2 Try Out 
Steadler-Toga Mas)

Persiapanku sebelum mengikuti 
Try out tidak terlalu berbeda 
dengan rutinitasku. Karena memang 
setiap hari di sekolah kami selalu 
latihan soal. Jadi ya itu kuanggap 
sebagai persiapanku. Saat Try Out, 
aku berbekal bacaan Basmalah dan 
ketenangan. Ternyata Allah Swt 
memberiku hadiah kemenangan. 
Terima kasih ya Allah.

Fatih Nararya R.I. kelas 6A 
SD Al Falah
(Juara 3 Try Out Steadler-Toga Mas)  

Semoga kemenanganku 
kali ini dapat menjadi pembuka 
bagi kemenanganku di waktu 
mendatang dan selalu menjadi 
juara 1.

Ravi Allan Abinawa
(kelas 6A SD Al Falah, juara harapan 1 Try 
Out Steadler-Toga Mas)

Senang dan bangga. Dua kata 
itulah yang mewakili perasaanku 
saat menang. Semoga aku dapat 
menjadi anak yang baik, sholih dan 
lebih berprestasi.

Muhammad Syahzada Aqila 
Rashad
(kelas 6C SD Al Falah, juara harapan 2 Try 
Out Steadler- Toga Mas)

Perasaanku saat lomba Try 
Out ini campur aduk. Ada tegang, 
serius tapi juga senang.Tegang 
karena harus bersaing dengan 
yang lainnya. Senang karena 
mendapatkan pengalaman baru. 
Harapanku adalah membuat orang 
tua dan sekolahku bangga. 

Rayhan Noumi S., 
(kelas 6C SD Al Falah, juara harapan 3 Try Out Steadler-
Toga Mas) 

Senang dan kaget,itu perasaanku saat 
menang. Menjadi lebih baik setiap waktu, itu 
harapanku.

Dahayu Noer Asmara Putri
(kelas 6B SD Al Falah, juara harapan 1 Try Out SMP Al 
Falah)

Selama mengikuti lomba, hatiku deg-
degan. Namun aku terus berdoa meminta 
kemudahan pada Allah Swt. Semoga dengan 
banyaknya prestasiku, nilaiku juga semakin 
meningkat.

Raisa Aji Fazla Hasna
(Kelas 6B SD Al Falah, juara harapan 3 Try Out 

SMP Al Falah) Harapanku untuk bisa menang, 
dikabulkan oleh Allah, Semoga di hari 
mendatang aku bisa meraih lebih banyak 
prestasi dan dimudahkan oleh Allah untuk 
semua urusanku.

Miralistya Cahya Fatimah
(Kelas 6B SD Al Falah, juara harapan 4 Try Out SMP Al 
Falah)

Rasanya tidak percaya saat aku diumumkan 
sebagai pemenang diantara ratusan peserta 
lomba. Semoga prestasiku tidak berhenti di sini, 
namun berlanjut kelak sampai aku dewasa.

Sang Juara
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Tingkatkan Budaya
Mutu Sekolah

P
ada edisi kali ini ada rubrik baru di majalah Al 
Falah ini, yaitu rubrik Tamu Kita. Yang menjadi 
tamu pertama kita kali ini adalah Dr. Syaiful 
Rachman, MM, M.Pd, kepala dinas pendidikan 

Jawa Timur.  Pak Syaiful, demikian kami biasa memanggil 
beliau, bukan orang asing bagi keluarga besar Al Falah 
karena dua putra beliau adalah alumni SMP Al Falah 
Deltasari. Beliau juga pernah menjadi pengurus komite 
SMP Al Falah pada tahun 2007 – 2009. Pak Syaiful mulai 
menjabat kepala dinas pendidikan Jatim pada 1 April 2015 
setelah sebelumnya beliau diamanahi sebagai kepala biro 
kerjasama propinsi Jawa Timur. Redaksi majalah Al Falah 
mendapat kesempatan silaturrahim disela-sela aktivitas 
beliau yang begitu padat. 

Bapak yang mempunyai visi bahwa Jawa Timur 
harus menjadi barometer pendidikan nasional ini selalu 
menekankan pada penerapan budaya mutu di sekolah. 
Setiap sekolah di Jatim harus mempunyai komitmen 
untuk menjaga mutu pendidikannya. Segitiga penentu 

Seluruh kalangan masyarakat seharusnya bisa menikmati 
pendidikan Islam yang bagus. Beliau juga berpesan bahwa 
lembaga pendidikan Islam harus lebih kuat menanamkan 
aqidah kepada anak didiknya, jangan sampai siswa lulusan 
sekolah Islam ternyata meninggalkan syari’at Islam ketika 
melanjutkan pendidikan di sekolah umum. Mereka harus 
mempunyai keteguhan iman dimanapun dia berada. 

Hal ini senada dengan penanaman karakter bangsa 
kepada siswa. Seluruh sekolah berkewajiban menanamkan 
karakter-karakter luhur bangsa Indonesia kepada anak 
didiknya. Pendidikan karakter lebih ditekankan pada 
penanaman budaya bangsa seperti sopan santun, tata 
bahasa, rasa saling menghargai dan menghormati. 
Beliau mencontohkan masyarakat Jepang; mereka 
sangat menjunjung tinggi karakter bangsanya.  Beliau 
pernah melihat sebuah tabrakan mobil di Tokyo, kedua 
pengemudinya  keluar mobil, mereka tidak mengumpat 
atau marah, tapi tetap membungkuk sebagai salam 
khas orang Jepang, setelah itu baru membahas masalah 

tabrakan. Hal ini sangat jauh berbeda 
dengan kondisi masyarakat Indonesia 
atau Surabaya khususnya. Memang tidak 

hanya sekolah yang wajib menanamkan 
karakter bangsa, keluarga, tempat bekerja, 

dan masyarakat umum juga mempunyai tugas 
yang sama untuk menjaga nilai-nilai budaya 

negara kita tidak luntur atau bahkan hilang 
tergilas jaman. 

 Program yang tak kalah penting bagi 
dinas pendidikan propinsi adalah meningkatkan 
kualitas guru di Jawa Timur. Kebetulan Pak 

Syaiful adalah salah satu penggagas sertifikasi 
untuk guru di Indonesia. Beliau barharap 

kesejahteraan guru yang mulai membaik ini 
selaras dengan peningkatan kualitas diri. Guru 

jangan menjadi konsumtif saja tapi juga memikirkan 
bagaimana meningkatkan kualitas pengajaran 

di kelas. Dana sertifikasi lebih diutamakan untuk 
menambah pengetahuan guru dalam menjalankan 
tugas mulianya; mendidik dan mengajar anak bangsa. 
Wawancara ditutup dengan harapan khusus Pak Syaiful 
kepada Lembaga Pendidikan Al Falah supaya dapat 
mempertahankan predikat sebagai pioneer pendidikan 
Islam modern di Surabaya. Semoga LPF selalu menjaga 
mutu pendidikannya sampai kapanpun karena Beliau 
sangat puas dengan hasil pendidikan Al Falah pada kedua 
putranya. (Ana)

yang terdiri atas kepala sekolah, guru, dan pengawas 
sekolah diharapkan dapat berperan dalam peningkatan 
mutu sekolah. Ketiga komponen penting tersebut harus 
berjalan bersama menjaga kualitas input, proses, dan 
output sekolah masing-masing. 

Ketika disinggung tentang lembaga pendidikan Islam 
di Jatim, Pak Syaiful menilai kalau kondisinya sudah 
semakin baik tapi belum merata. Lembaga pendidikan 
Islam yang dinilai bagus masih banyak dikomsumsi 
masyarakat menengah ke atas. Hal itu yang perlu diubah. 

Dr. Syaiful Rachman, mm, m.Pd.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur



Komunitasku
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M
embaca buku harian 
siswa-siswi SD Al-Falah 
yang tergabung dalam 
Klub Jurnalis - Penulis 

Cilik, ada beberapa hal yang jadi 
catatan saya. Rata-rata masih bercerita 
berdasarkan sekuensi waktu. Maka, 
penggunaan kata ‘lalu’, ‘setelah itu’, 
dan ‘kemudian’ acap saya temukan. 
Hanya segelintir saja yang berupaya 
menangkap satu momen menarik dari 
seharian penuh mereka beraktivitas, 
lalu mengeksplorasinya.

Biar tidak hanya menceritakan 
sesuatu berdasarkan garis besarnya 
saja, maka saya beri mereka 
tantangan. Menulis deskriptif dengan 
pancaindra. Detail itu akan membuat 
tulisan mereka lebih hidup dan ‘utuh’.

Apa ya yang mereka deskripsikan? 
Di tas saya ada dodol rumput laut. 

Oleh-oleh khas Lombok, kiriman kakak 
saya beberapa hari lalu. Awalnya, 
dodol itu hendak saya berikan buat 
Adit yang memiliki catatan harian 
terbaik sejauh ini.

Tapi... 
Kenapa tidak membaginya saja 

pada anak-anak dan mereka belajar 
menuliskannya dengan deskriptif?

“Anak-anak, coba kalian 
gambarkan rupa, tekstur, rasa, aroma, 
dan suara dari dodol ini.”

Dua puluhan dodol rumput laut 
yang terkemas plastik pun berpindah 
tangan. Khalil bilang kalau dia sudah 

Dengan Dodol,
Menulis pun Jadi

pernah mencoba. Siswa-siswi 
lainnya belum.

Saya perhatikan ekspresi 
mereka. Begitu beragam. Ada yang 
heboh, langsung mencoba, dan 
memberi komentar. Namun, ada 
juga yang tampak ragu-ragu. Salah 
satunya, Salsabilla. Ia  tidak berani 
mencoba meskipun sedikit. Saya 
dekati mejanya dan beri sedikit 
bujukan, ia pun mau.

“Kamu harus mencoba. 
Bagaimana tahu rasanya kalau 
cuma melihat?” bujuk saya. 

Rizky malah minta lagi.
“Kak Lalu, ada lagi enggak?” 
Kebetulan memang dodol 

yang ia dapatkan berukuran lebih 
kecil. Tentu tak mengenyangkan 
buat dia.

Dan, mulailah mereka menulis. 
Bagaimana rupanya? Bagaimana 
aromanya? Teksturnya seperti apa? 
Kalau diuyel-uyel, ada suaranya 
tidak? Rasanya manis, pahit, asam, 
atau apa? 

“Anak-anak, kalau dodolnya 
memang tidak enak, bilang tidak 
enak ya?

Saya bebaskan mereka 
menulis. Belajar menulis secara 
objektif. Menulis berdasarkan 
objeknya. Meski tentu saja, 
argumen yang mereka tuangkan 
melalui tulisan, tak bisa lepas dari 
pandangan subjektif mereka.

“Kalian juga bisa lho menggambar 
bentuk dodolnya!” pancing saya.

Di luar duga, seorang anak 
menempelkan potongan kecil dodol di 
kertas buku hariannya. Saya sumringah. 
Ia memilih meng’abadi’kan kenangan atas 
dodol rumput laut itu dengan cara seperti 
itu. Suatu hal yang patut diapresiasi.

Lantas, saya teringat pada naturalis 
tersohor, Alfred Russell Wallace. 
Dialah yang menjelaskan mengapa 
fauna Sulawesi begitu khas, berbeda 
dengan fauna di bagian barat maupun 
timur Indonesia. Ia bisa menyimpulkan 
demikian setelah menjelajahi Nusantara 
selama 8 tahun pada pertengahan 
abad ke-19. Ia sungguh cermat dan jeli 
memerhatikan fauna dan flora. Lantas, 
tekun mencatatnya. Semua pengalaman, 
petualangan, dan ilmu pengetahuannya 
itu pun dituangkan dalam The Malay 
Archipelago.

Apa yang dilakukan Wallace bukanlah 
proses yang instan. Saya yakin, sejak 
kecil ia telah belajar mengasah rasa 
ingin tahunya. Ia pasti menekuri buku-
buku yang tidak sedikit. Ia melakukan 
perjalanan untuk memvalidasi apa yang 
telah ia baca. Antara kerangka berpikir 
yang telah terbentuk di otaknya, coba ia 
temukan dengan pengalaman nyata di 
lapangan.

Ya, bukan suatu hal yang mustahil, 
saya kira, jika ilmuwan-ilmuwan hebat 
macam Wallace bisa lahir dari SD Al 
Falah ini. (Lalu A.F)
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Karyaku

Ketika adzan berkumandang
Segera kusucikan diriku
Dengan berwudhu

 Ketika sabarku telah habis
 Amukku mencuat
 Segera kusucikan diriku 
 Yang penuh dosa ini
 Dengan wudhu

wudhu…
Kau adalah sumber ketenanganku
Peluruh dosa-dosaku
Dan bila aku menjagamu
Akan ditinggikan derajatku
oleh allah

 Ya allah…
 Kuucapkan terima kasih padamu
 Karna hanya Engkaulah
 Ku menemukan
 Sumber ketenanganku

Kekerasan, kekejaman, keserakahan
Semua hilang
Ketika kau datang
Semua hancur
Tak bersisa

Kekacauan, kepanikan, kehancuran
Semua ada
Ketika kau datang
Tak ada yang dapat menolong
Itulah balasan
Bagi orang-orang
Yang tak percaya adanya Allah
Yang tak beriman kepada Allah
Itulah hari terakhir
Bagi seluruh makhluk Nya yang ada di 
dunia

Wudhu

Kiamat

Steward Annisah Putri
(Kelas 6B SD Al Falah Surabaya)

galuh S.n.h
(Kelas 6 SD Al Falah Surabaya )
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T
ak terasa sebentar lagi 
bulan Ramadhan tiba. Bulan 
yang didalamnya Allah SWT 
berikan berbagai pahala 

yang berlimpah. Coba bayangkan, jika 
di bulan lain amalan kita bernilai satu, 
maka di bulan ramadhan bila kita 
berbuat kebajikan makan pahalanya 
berlipat ganda dari bulan-bulan 
yang lainnya. Seperti sabda nabi 
Muhammad SAW di bawah ini : 

Artinya : Dari Salman Al-Farisi ra. 
berkata : Rasulullah saw. memberi 
khutbah kepada kami di hari akhir 
dari bulan Sya’ban dan bersabda : 
“Hai sekalian manusia akan datang 
bulan yang agung (Ramadhan) 
yaitu bulan yang penuh berkah di 
dalamnya. Dalam bulan itu ada 
malam yang mulia (lailatul qadr)
yang lebih utama dari pada seribu 
bulan. Allah telah mewajibkan puasa 
di bulan itu, dan shalat tarawih di 
malamnya sebagai ibadah sunah. 
Barang siapa yang melakukan 
kebaikan (ibadah sunah) di bulan 
itu pahalanya seperti melakukan 
ibadah wajib dibanding bulan yang 
lainnya. Dan barang siapa melakukan 
kewajiban di dalamnya, maka 
pahalanya seperti melakukan 70 
kewajiban dibanding bulan lainnya. 
Bulan Ramadhan adalah bulan 
ditambahnya rizki orang mukmin, 

bulan di awalnya menjadi rahmat, di 
tengahnya menjadi ampunan dan di 
akhirnya merupakan kebebasan dari 
neraka.(HR. Ibnu Huzaimah)

Betapa mulianya bulan 
Ramadhan, maka marilah kita 
bersuka cita dalam menyambutnya, 
dan mengisinya dengan berbagai 
amalan-amalan sebanyak mungkin 
agar berlimpah pahala dan kebaikan 
dari Allah SWT. 

Tak kalah pentingnya, di 
bulan Ramadhan Allah SWT juga 
menurunkan perintah kepada 
kita untuk berpuasa sebagaimana 
tercantum di surat Al Baqarah ayat 
183. 

Hai orang-orang yang beriman, 
diwajibkan atas kamu berpuasa 
sebagaimana diwajibkan atas orang-
orang sebelum kamu agar kamu 
bertakwa

Puasa sesungguhnya adalah cara 
indah Allah SWT untuk menjadikan 
kita hambaNya yang bertaqwa. 
Bahkan Allah SWT sendiri yang akan 
membalasnya sebagaimana firman 
Allah dalam hadits QudsiNya : 

“Dari Abu Hurairah radhiallahu 
anhu dari Nabi shallallahu alaihi 
wasallam bahwa Allah Ta’ala 
berfirman dalam hadits Qudsi: Semua 
amalan anak Adam adalah untuknya 
kecuali puasa, karena dia itu untuk-

Puasa Yuuk….

Ku dan Aku sendiri yang akan 
membalasnya. Puasa adalah perisai.” 
(HR. Al-Bukhari no. 1904 dan Muslim 
no. 1151) “ 

Dari sisi kesehatan puasa 
juga memberi banyak manfaat 
dari berbagai penelitian telah 
mengungkap adanya mukjizat 
puasa ditinjau dari perpekstif medis 
modern. Dalam penelitian ilmiah, 
tidak ditemukan efek merugikan dari 
puasa Ramadhan pada jantung, paru, 
hati, ginjal, mata, profil endokrin, 
hematologi dan fungsi neuropsikiatri.

Penelitian meta analisis atau 
penelitian terhadap berbagai Abstrak 
Terkait ini diperoleh dari Medline dan 
jurnal lokal di negara-negara Islam 
1960-2009. Seratus tiga belas 
artikel yang memenuhi kriteria 
untuk pemilihan kertas dikaji secara 
mendalam untuk mengidentifikasi 
rincian bahan terkait.

Hasilnya, terdapat manfaat luar 
biasa dan tidak disangka sebelumnya 
oleh para ilmuwan tentang adanya 
mukjizat puasa Ramadhan bagi 
kesehatan manusia. Allah SWT 
berjanji akan memberikan berkah 
kepada orang yang berpuasa. Seperti 
ditegaskan sabda Nabi Muhammad 
SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu 
Suny dan Abu Nu’aim: “Berpuasalah 
maka kamu akan sehat.” Dengan 



berpuasa, akan diperoleh manfaat secara 
biopsikososial berupa sehat jasmani, rohani dan sosial. 
Rahasia kesehatan yang dijanjikan dalam berpuasa 
inilah yang menjadi daya tarik ilmuwan untuk meneliti 
berbagai aspek kesehatan puasa secara psikobiologis, 
imunopatofisilogis dan biomolekular.

Para pakar nutrisi dunia mendefinisikan 
puasa atau kelaparan (starvasi) sebagai pantangan 
mengkonsumsi nutrisi baik secara total atau sebagian 
dalam jangka panjang atau jangka pendek. Sedangkan 
konsep puasa dalam Islam secara substansial adalah 
menahan diri tidak makan, minum dan berhubungan 
suami istri mulai terbit fajar hingga terbenam matahari 
dengan disertai niat. Sehingga puasa memiliki 
perbedaan dibandingkan starvasi biasa. 

Inilah Mukizat Puasa Terhadap 
Kesehatan Manusia
1.  Keseimbangan anabolisme dan 

katabolisme
Berbeda dengan kelaparan atau starvasi dalam 

berbagai bentuk dapat mengganggu kesehatan 
tubuh. Namun sebaliknya, dalam puasa ramadhan 
terjadi keseimbangan anabolisme dan katabolisme 
yang berakibat asam amino dan berbagai zat lainnya 
membantu peremajaan sel dan komponennya 
memproduksi glukosa darah dan mensuplai asam 
amino dalam darah sepanjang hari. Cadangan protein 
yang cukup dalam hati karena asupan nutrisi saat 
buka dan sahur akan tetap dapat menciptakan kondisi 
tubuh untuk terus memproduksi protein esensial 
lainnya seperti albumin, globulin dan fibrinogen. Hal 
ini tidak terjadi pada starvasi jangka panjang, karena 
terjadi penumpukan lemak dalam jumlah besar, 
sehingga beresiko terjadi sirosis hati. Sedangkan saat 
puasa di bulan ramadhan, fungsi hati masih aktif dan 
baik.

2.  Tidak akan mengakibatkan 
pengasaman dalam darah.
Kemudian juga berbeda dengan starvasi, 

dalam puasa Islam penelitian menunjukkan asam 
amino teroksidasi dengan pelan dan zat keton 
tidak meningkat dalam darah sehingga tidak akan 
mengakibatkan pengasaman dalam darah.

3.  Tidak berpengaruh pada sel darah 
manusia
Dalam penelitian, saat puasa tidak berpengaruh 

pada sel darah manusia & tidak terdapat perbedaan 
jumlah retikulosit, volume sel darah merah serta 
rata-rata konsentrasi hemoglobin (MCH, MCHC) 
dibandingkan dengan orang yang tidak berpuasa.

4.  Puasa pada penderita diabetes tipe 2 tidak 
berpengaruh
Puasa ramadhan pada penderita diabetes tipe 2 

tidak berpengaruh dan tidak terdapat perbedaan protein 
gula, protein glikosilat dan hemoglobin glikosilat. Namun 
pada penderita diabetes tipe tertentu sebaiknya harus 
berkonsultasi dengan dokter bila hendak berpuasa. 
Diantaranya adalah penderita diabetes dengan keton 
meningkat, sedang hamil, usia anak atau komplikasi lain 
seperti gagal ginjal dan jantung.

5.   Penurunan glukosa dan berat badan
Studi kohort dilakukan pada 81 mahasiswa Universitas 

Teheran of Medical Sciences saat berpuasa. Dilakukan 
evaluasi berat badan, indeks massa tubuh (BMI), glukosa, 
trigliserida (TG), kolesterol, lipoprotein densitas rendah 
(LDL), high density lipoprotein (HDL), dan Very Low density 
lipoprotein (VLDL), sebelum dan sesudah Ramadhan. Studi 
ini menunjukkan bahwa puasa Ramadhan menyebabkan 
penurunan glukosa dan berat badan. Meskipun ada 
penurunan yang signifikan dalam frekuensi makan, 
peningkatan yang signifikan dalam LDL dan penurunan HDL 
tercatat pada bulan Ramadhan. Tampaknya efek puasa 
Ramadhan pada tingkat lipid dalam darah mungkin berkaitan 
erat dengan pola makan gizi atau respon kelaparan biokimia.

6.  Bermanfaat Bagi Jantung
Beberapa penelitian menyebutkan sebenarnya 

tidak terdapat perbedaan yang mencolok saat berpuasa 
dibandingkan saat tidak berpuasa. Puasa Ramadhan 
tidak mempengaruhi secara drastis metabolisme lemak, 
karbohidrat dan protein. Meskipun terjadi peningkatan 
serum uria dan asam urat sering terjadi saat terjadi 
dehidrasi ringan saat puasa. Saat berpuasa ternyata 
terjadi peningkatan HDL dan apoprotein alfa1. Penurunan 
LDL sendiri ternyata sangat bermanfaat bagi kesehatan 
jantung dan pembuluh darah. Beberapa penelitian 
“chronobiological” menunjukkan saat puasa Ramadhan 
berpengaruh terhadap ritme penurunan distribusi sirkadian 
dari suhu tubuh, hormon kortisol, melatonin dan glisemia. 
Berbagai perubahan yang meskipun ringan tersebut 
tampaknya juga berperan bagi peningkatan kesehatan 
manusia.

7.  Memperbaiki dan merestorasi fungsi dan 
kinerja sel
Saat puasa terjadi perubahan dan konversi yang masif 

dalam asam amino yang terakumulasi dari makanan, 
sebelum didistribusikan dalam tubuh terjadi format ulang. 
Sehingga, memberikan kesempatan tunas baru sel untuk 
memperbaiki dan merestorasi fungsi dan kinerjanya. Pola 
makan saat puasa dapat mensuplai asam lemak dan asam 
amino penting saat makan sahur dan berbuka. Sehingga 
terbentuk tunas-tunas protein , lemak, fosfat, kolesterol 
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dan lainnya untuk membangun sel baru dan 
membersihkan sel lemak yang menggumpal di dalam 
hati. Jumlah sel yang mati dalam tubuh mencapai 
125 juta perdetik, namun yang lahir dan meremaja 
lebih banyak lagi.

8.  Sangat efektif meningkatkan 
konsentrasi urin dalam ginjal serta 
meningkatkan kekuatan osmosis urin
Penghentian konsumsi air selama puasa sangat 

efektif meningkatkan konsentrasi urin dalam ginjal 
serta meningkatkan kekuatan osmosis urin hingga 
mencapai 1000 sampai 12.000 ml osmosis/kg air. 
Dalam keadaan tertentu hal ini akan memberi 
perlindungan terhadap fungsi ginjal. Kekurangan air 
dalam puasa ternyata dapat meminimalkan volume 
air dalam darah. Kondisi ini berakibat memacu 
kinerja mekanisme lokal pengatur pembuluh darah 
dan menambah prostaglandin yang pada akhirnya 
memacu fungsi dan kerja sel darah merah.

9.  Puasa dapat meningkatkan sistem 
kekebalan tubuh
Penelitian menunjukkan saat puasa terjadi 

peningkatan limfosit hingga sepuluh kali lipat. 
Kendati keseluruhan sel darah putih tidak berubah 
ternyata sel T mengalami kenaikkan pesat. Pada 
penelitian terbaru menunjukkan bahwa terjadi 
penurunan kadar apo-betta, menaikkan kadar apo-
alfa1 dibandingkan sebelum puasa. Kondisi tersebut 
dapat menjauhkan serangan penyakit jantung dan 
pembuluh darah.

10.  Penurunan berbagai hormon salah 
satu rahasia hidup jangka panjang
Penelitian endokrinologi menunjukkan bahwa 

pola makan saat puasa yang bersifat rotatif menjadi 
beban dalam asimilasi makanan di dalam tubuh. 
Keadaan ini mengakibatkan penurunan pengeluaran 
hormon sistem pencernaan dan insulin dalam 
jumlah besar. Penurunan berbagai hormon tersebut 
merupakan salah satu rahasia hidup jangka panjang.

11.  Bermanfaat untuk penderita radang 
persendian (encok) atau rematoid 
arthritis
Manfaat lain yang perlu penelitian lebih jauh 

adalah pengaruh puasa pada membaiknya penderita 
radang persendian (encok) atau rematoid arthritis. 
Parameter yang diteliti adalah fungsi sel penetral 
(netrofil) dan progresifitas klinis penderita. Penelitian 
tersebut menyimpulkan bahwa terdapat korelasi 
antara membaiknya radang sendi dan peningkatan 
kemampuan sel penetral dalam membasmi bakteri.

12.  Memperbaiki kondisi mental secara 
bermakna
Seorang peneliti diMoskow melakukan penelitian pada 

seribu penderita kelainan mental termasuk skizofrenia. 
Ternyata dengan puasa sekitar 65% terdapat perbaikan 
kondisi mental yang bermakna. Berbagai penelitian lainnya 
menunjukkan ternyata puasa Ramadhan juga mengurangi 
risiko kompilkasi kegemukan, melindungi tubuh dari batu 
ginjal, meredam gejolak seksual kalangan muda dan 
penyakit lainnya yang masih banyak lagi.

13.  Peningkatan komunikasi psikososial baik 
dengan Allah dan sesama manusia
Manfaat puasa bagi kehidupan psikososial memegang 

peranan penting dalam kesehatan manusia. Dalam bulan 
puasa terjadi peningkatan komunikasi psikososial baik 
dengan Allah dan sesama manusia. Hubungan psikologis 
berupa komunikasi dengan Allah akan meningkat pesat, 
karena puasa adalah bulan penuh berkah. Setiap doa dan 
ibadah akan berpahala berlipat kali dibandingkan biasanya. 
Bertambahnya kualitas dan kuantitas ibadah di bulan puasa 
akan juga meningkatkan komunikasi sosial dengan sesama 
manusia baik keluarga, saudara dan tetangga akan lebih 
sering. Berbagai peningkatan ibadah secara langsung akan 
meningkatkan hubungan dengan Pencipta dan sesamanya 
ini akan membuat jiwa lebih aman, teduh, senang, gembira, 
puas serta bahagia.

14.  Menurunkan adrenalin
Keadaan psikologis yang tenang, teduh dan tidak 

dipenuhi rasa amarah saat puasa ternyata dapat 
menurunkan adrenalin. Saat marah terjadi peningkatan 
jumlah adrenalin sebesar 20-30 kali lipat. Adrenalin akan 
memperkecil kontraksi otot empedu, menyempitkan 
pembuluh darah perifer, meluaskan pembuluh darah 
koroner, meningkatkan tekanan darah arterial dan 
menambah volume darah ke jantung dan jumlah detak 
jantung. Adrenalin juga menambah pembentukan kolesterol 
dari lemak protein berkepadatan rendah. Berbagai hal 
tersebut ternyata dapat meningkatkan resiko penyakit 
pembuluh darah, jantung dan otak seperti jantung koroner, 
stroke dan lainnya.

Dari ulasan diatas, maka sungguh luar biasa hikmah 
dari Allah SWT yang telah memberikan perintah puasa 
untuk kita. Berbagai manfaat kita dapatkan dai puasa 
di bulan Ramadhan ini. Tak hanya berbuah pahala dan 
kebajikan, kajian ilmiah melalui penelitian medis telah 
menunjukkan bahwa ternyata puasa sebulan penuh saat 
bulan ramadhan bermanfaat sangat luar biasa bagi tubuh 
manusia. Mari kita sambut Ramadhan dengan penuh suka 
cita dan melaksanakan puasa dengan penuh keikhlasan 
karena Allah SWT semata. Ahlan Wa Sahlan Yaa Ramadhan.  
( Sumber : kompas.com)



Alumni
Berbagi Wawasan Profesi

 “ Bagi anda hanya satu hari cuti bekerja, namun bagi 
murid-murid itu bisa menjadi hari yang menginspirasi 

mereka seumur hidup. Berbagi cerita, pengetahuan, dan 
pengalaman untuk menjadi cita-cita dan mimpi mereka”

K
egiatan alumni berbagi 
wawasan profesi yang 
diselenggarakan atas 
kerjasama jenjang SD Al 

Falah Surabaya dan HAIFA (Himpunan 
Alumni Al Falah Surabaya) telah 
dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 
2015 lalu. Bertempat di ruang 
auditorium SD Al Falah Surabaya, acara 
yang diselenggarakan sebagai salah 
satu bentuk pembelajaran bidang 
studi tematik siswa kelas 4 dengan 
tema “cita-citaku” ini berlangsung 
menarik dan penuh rasa persaudaraan. 
Bagaimana tidak, narasumber kali ini 
adalah 4 orang alumnus SD/ SMP Al 
Falah Surabaya, yakni Sdri.Qonita yang 
kini berprofesi sebagai seorang dokter 
dan pengusaha, Sdr. Daniesh Musthafa-
pengusaha interior, Sdr. Dellyan Surya 
Praja-karikaturis, dan dr. Helmy Fahada-
dokter yang juga berprofesi sebagai 
prajurit di TNI Angkatan Laut. 

Dalam kegiatan ini, kakak-kakak 
alumni banyak memberikan cerita, 
pengetahuan, dan pengalaman 
mengenai profesi mereka saat ini. 
Sebut saja Kak Surya, alumnus SD Al 

Falah Surabaya angkatan 1999 yang 
seorang karikaturis ini dapat meraup 
jutaan rupiah dengan menggunakan 
bakat menggambarnya. Ia bercerita, 
bahwa hal terpenting yang diperlukan 
dalam melakukan pekerjaan adalah 
dengan cara menyukai/ mencintai 
pekerjaan itu sendiri. “Bekerjalah 
sesuai dengan apa yang kalian sukai. 
Saya dahulu suka menggambar, dan 
saat ini pekerjaan saya berhubungan 
dengan menggambar. dan saya 
menyukai pekerjaan saya”, ujarnya 
sambil tersenyum simpul. 

Lain halnya dengan dr.Qonita 
yang berprofesi sebagai dokter dan 
pengusaha ini, ia berpesan, bahwa 
ketekunan dalam belajar dan berdoa 
akan membawa kesuksesan di masa 
yang akan datang. “Jangan menjadi 
dokter karena ingin mencari uang, 
karena dokter adalah pelayanan dan 
melayani dengan hati”, ujar ibu dari 
ananda Quini yang saat ini bersekolah 
di SD Al Falah Surabaya. Kak Qonita juga 
membagi tips cara menjaga kesehatan 
diri sendiri  dengan senantiasa mencuci 
tangan seusai beraktivitas, mandi 2 kali 

sehari, dan tak lupa menyikat gigi pagi 
dan malam sebelum tidur. 

Narasumber ke-3 yang tak kalah 
menariknya adalah Kak Daniesh 
Musthafa, seorang pengusaha di bidang 
design interior. Alumnus SMP Al falah 
Surabaya angkatan 1999 ini telah berhasil 
mengembangkan bisnisnya di Pulau 
Bali dan berbagai kota di Indonesia. 
“Limesoda” itulah brand perusahaan 
interior yang dibuatnya. Produk-produk 
“Limesoda” telah menjangkau berbagai 
pangsa pasar di Indonesia, sebut saja 
kursi-kursi yang dapat kita temukan di 
berbagai restoran dan café terkemuka 
di Indonesia, salah satunya cafe Excelso. 
Kak Daniesh juga membagi kisahnya 
mengenai perjuangan dan perjalanannya 
mewujudkan impian sebagai pengusaha. 
Ia sekolah di perguruan tinggi dan bekerja 
di Belanda, namun tidak serta merta 
mengandalkan uang kiriman kedua orang 
tuanya, tetapi juga rela bekerja sebagai 
tukang cuci dan pekerjaan lainnya demi 
mencapai cita-citanya. “Alhamdulillah, 
dengan managerial yang baik, kerja keras, 
kemauan untuk belajar, dan doa dari 
kedua orang tua, kakak dapat menjadi 
seperti sekarang ini”, pungkasnya diiringi 
dengan tepuk tangan dari siswa kelas 4 
dan guru-guru yang hadir. 

dr. Helmy Fahada, menjadi 
narasumber penutup kali itu, beliau 
menjelaskan pentingnya menjaga 
kedaulatan Negara Republik Indonesia. 
Dan untuk merealisasikan hal tersebut, 
seusai menamatkan kuliahnya dan 
menyandang gelar dokter, beliau 
mendaftarkan diri sebagai prajurit di 
kesatuan TNI Angkatan Laut. Kak Helmy 
juga berbagi cerita seru mengenai 
berbagai tipe kapal perang untuk 
melindungi kedaulatan NKRI. Diujung 
acara, pihak panitia membagikan 
doorprize dan hadiah kepada siswa-siswi 
yang berani mengajukan pertanyaan 
dan menjawab pertanyaan dari masing-
masing narasumber. Acara kemudian 
ditutup dengan doa bersama oleh Ust. 
Dahlan selaku penasihat Himpunan 
Alumni Al Falah Surabaya dan foto 
berrsama kakak-kakak narasumber. 
Terima kasih banyak kakak-kakakku. 
Sukses selalu untukmu dan semoga kami 
dapat meraih cita-cita dan menjadi anak 
soleh-solihah. (Aulia)
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S
eorang teman dari dunia maya bernama Bea, yang 
bekerja di Health Preneur bercerita kepada saya 
lewat akunt FB-nya.  Setelah membaca dari awal 
sampai akhir, teman tadi berpesan “tolong di share 

ya…” (berbagi dengan teman lain).  Karena mendapat 
amanah tersebut, cerita itu saya bagi dengan Anda.  Kurang 
lebih ceritanya begini.  

 Sebuah kapal pesiar mengalami kecelakaan di laut dan 
akan segera tenggelam. Sepasang suami istri berlari menuju 
skoci untuk menyelamatkan diri. Sampai di sana, mereka 
menyadari bahwa hanya ada tempat untuk satu orang 
yang tersisa. Segera sang suami melompat mendahului 
istrinya untuk mendapatkan tempat itu. Sang istri hanya 
bisa menatap kepadanya sambil meneriakkan sebuah 
kalimat sebelum skoci menjauh dan kapal itu benar-benar 
menenggelamkannya.  Guru yang menceritakan kisah ini 
bertanya pada murid-muridnya, 

“Menurut kalian, apa yang istri itu teriakkan?” Tanya 
guru.

Sebagian besar murid-murid itu menjawab, 
“Aku benci kamu!” 
“Kamu tahu aku buta!!” 
“Kamu egois!” 
“Nggak tahu malu!”
Sang guru tiba-tiba sadar, ada seorang murid yang 

diam saja. Guru itu meminta murid yang diam saja itu 
menjawab. 

Kata si murid, “Guru, saya yakin si istri pasti berteriak, 
“Tolong jaga anak kita baik-baik.”

Guru itu terkejut dan bertanya, “Apa kamu sudah 
pernah dengar cerita ini sebelumnya?” 

Murid itu menggeleng. “Belum. Tapi itu yang dikatakan 
oleh mamaku sebelum dia meninggal karena penyakit 
kronis.”

Guru itu menatap seluruh kelas dan berkata, “Jawaban 
ini benar.” 
Kapal itu kemudian benar-benar tenggelam dan sang suami 
membawa pulang anak mereka sendirian.”

Bertahun-tahun kemudian setelah sang suami 
meninggal, anak itu menemukan buku harian ayahnya. Di 
sana dia menemukan kenyataan bahwa, saat orangtuanya 
naik kapal pesiar itu, mereka sudah mengetahui bahwa sang 
ibu menderita penyakit kronis dan akan segera meninggal. 
Karena itulah, di saat darurat itu, ayahnya memutuskan 
mengambil satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup. 

Dia menulis di buku harian itu, “Betapa aku berharap 
untuk mati di bawah laut bersama denganmu. Tapi demi anak 
kita, aku harus membiarkanmu tenggelam sendirian untuk 
selamanya di bawah sana.”

Cerita itu selesai. Dan seluruh kelas pun terdiam.   Guru 
itu tahu bahwa murid-murid sekarang mengerti moral dari 
cerita tersebut, bahwa kebaikan dan kejahatan di dunia ini 
tidak sesederhana yang kita sering pikirkan. Ada berbagai 
macam komplikasi dan alasan di baliknya yang kadang sulit 
dimengerti.

Karena itu, harusnya jangan pernah melihat hanya di 
luar dan kemudian langsung menghakimi, apalagi tanpa tahu 
apa-apa.  Ada pesan-pesan moral dan hikmah di balik cerita 
di atas. 

Mereka yang sering membayar untuk orang lain, 
mungkin bukan berarti mereka kaya, tapi karena mereka 
menghargai hubungan daripada uang.

Mereka yang bekerja tanpa ada yang menyuruh, 
mungkin bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka 
menghargai konsep tanggung jawab.

Mereka yang minta maaf duluan setelah bertengkar, 
mungkin bukan karena mereka bersalah, tapi karena mereka 
menghargai orang lain.

Mereka yang mengulurkan tangan untuk menolongmu, 
mungkin bukan karena mereka merasa berhutang, tapi 
karena menganggap kamu adalah sahabat.

Mereka yang sering mengontakmu, mungkin bukan 
karena mereka tidak punya kesibukan, tapi karena kamu ada 
di dalam hatinya.

Mereka yang sering menyanjungmu setinggi langit, 
mungkin bukan karena engkau pahlawan, tapi mungkin 
karena mereka memaafkan keburukanmu.

Mereka yang selalu menghinamu dan menghakimimu, 
mungkin bukan karena mereka membencimu, tapi karena 
mereka ingin menguji ketulusan cintamu.

Pembaca, saya yakin Ramadhan adalah bulan yang paling 
efektif untuk bermuhasabah (introspeksi).  Kita tidak punya 
cermin yang memantulkan diri kita jika tidak ada teman yang 
memberikan benda itu kepada kita.  Maka cerita di atas, 
menjadi penanda (cerminan) bahwa kita berada di level yang 
mana.  Apakah termasuk kategori berpikir hasil akhir (melihat 
kulit luarnya saja) atau berpikir proses (melihat sebuah 
kejadian secara utuh).  Jawabannya kembali kepada Anda.  
Mumpung Ramadhan.  Masih banyak kesempatan berbenah.  

Anda punya pengalaman lain?

ArtikelArtikel

Indra Kristika SD Al Falah Surabaya

Tenggelamnya
Kapar Pesiar
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Sesekali, coba ujian akan ada dengan 
dua pilihan. Beri uang saku untuk 
jajan atau perintahkan menggunakan 
uang tersebut untuk membeli buku. 

Jika anak anda lebih memilih yang kedua 
(membelibuku), syukurlah, berarti anak 
anda memiliki pemikiran yang—bolehlah-- 
dikatakan cukup maju. Mengapa? Karena 
indikator masyarakat yang maju adalah 
masyarakat yang mencintai buku dan 
cenderung mengsampingkan kebutuhan 
(kesenangan) lainnya. Namun jika anak 
ada memilih yang pertama (jajan), 
waspadalah karena pilihan tersebut 
merupakan barometer yang biasa di idap 
oleh masyarakat tradisional yang cenderung 
‘kurang’ melek ilmu pengetahuan.

Fenomena ini sebenarnya tidak 
mengherankan, karena sejak kecil kita 
tidak dididik orang tua untuk mencintai 
buku. Kalau sama-sama diberi uang saku, 
maka anak-anak akan memakainya untuk 
membeli jajanan. Jarang anak dididik 
untuk menggunakan uang sakunya untuk 
sesuatu yang lebih bermanfaat. Padahal, 
dalam hitungan detik, pengetahuan yang 
terkumpul dari aktivitas baca buku kian 
bertambah luas. 

Taufik Ismail bersamatim Majalah 
Horison pernah melaporkan wajib baca 
buku sastra selama 3-4 tahun di 13 negara. 
Buku sastra yang wajib dibaca di SMA 
Thailand adalah 5 buku, SMA Singapura 
6 buku, SMA Brunai Darussalam 6 buku, 
SMA Rusia 12 buku, SMA Kanada 13 buku, 
SMA Swiss 15 buku, SMA Jepang 15 buku, 
SMA Jerman Barat 22 buku, SMA Prancis 
25 buku, SMA Belanda 30 buku, SMA 
AmerikaSerikat 32 bukudan SMA Indonesia 
0 buku. Luarbiasa!

Inilah yang kemudian menjadi pangkal 
utama melenggangnya budaya lisan. 
Kebiasaan tersebut merupakan bagian 
keprihatinan terhadap rendahnya kecintaan 
masyarakat terhadap buku. Bangsa ini masih 
semarak dengan budaya mendongeng, 
mendengar yang dituturkan secara verbal 

olah nenek moyang terdahulu. Karena 
memang sudah menjadi warisan leluhur. Dari 
kakek-nenek, mbah-mbahnya buyut memang 
tidak suka buku dan itu sudah ada dalam 
‘DNA’ anak-anak, cucu-cucu sampai cicit-cicit 
hingga hari ini. Sifat ini seakan turunan yang 
terwariskan secara otomatis. Kata pepatah, 
ibarat buah jatuh takkan jauh dari pohonnya. 
Istilah Jawanya, sami mawon!

Berdasarkan laporan Bank Dunia dan 
studi International Association for the 
Evaluation of Education Achievement di Asia 
Timur, Indonesia memegang rekor terendah 
dalam tingkat membaca anak-anak. Dengan 
skor 51,7. Ironis bukan? Angka itu masih 
di bawah Filipina (52,6), Thailand (65,1), 
Singapura (74,0) danHong Kong (75,5). 
Demikian pula kemampuan anak-anak 
Indonesia menguasai bacaan juga sangat 
rendah hanya 30%. Bahkan menurut data 
dari UNDP dalam Humant Development 
Report bahwa angka melek huruf orang 
dewasa Indonesia hanya 65,5% dibandingkan 
dengan Malaysia yang sudah 86,4%. Sangat 
tertinggal jauh dengan negara maju semisal 
Australia, Jepang, Amerika, Inggris dan 
Jerman yang rata-rata sudah mencapai 99%.

Survei ini merupakan perbandingan dari 
harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan 
standar hidup untuk semua negara seluruh 
dunia. Selain itu untuk mengklasifikasikan 
apakah sebuah negara adalah negara 
maju, negara berkembang, atau negara 
terbelakang dan juga untuk mengukur 
pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi 
terhadap kualitas hidup. Hasil inijelas sekali 
mengindikasi bahwa belum maksimalnya 
kualitas bangsa ini, dan salah satu faktornya 
belum maksimalnya angka melek huruf.

Bahkan dapat dikatakan bahwa kunci 
utama untuk keluar dari kemiskinan dan 
menuju bangsa yang makmur adalah 
dengan membangkitkan minat masyarakat 
terhadap buku bacaan. Faktor lain yang 
cukup memprihatinkan adalah menjamurnya 
tempat-tempat hiburan, mal atau pusat 
perbelanjaan. Sehingga ketika kejumu 

dan datang, tempat-tempat tersebut justru 
menjadi jujugan untuk relaksasi daripada 
membaca buku-buku yang menyenangkan. 
Kondisi itu diperburuk semakin tidak pedulinya  
orang tua akan kegiatan membaca. Semakin 
banyak keluarga yang kedua orang tuanya 
sibuk bekerja sehingga mereka tidak lagi 
mempunyai cukup waktu dan energi untuk 
mendekatkan anaknya dengan buku.

”Mengapa para penumpang di gerbong 
kereta api Jakarta-Surabaya tidak membaca 
novel, tapi menguap dan tertidur miring? 
Mengapa di dalam angkot di Bandung, 
penumpang tidak membaca kumpulan cerpen, 
tapi mengisap rokok? Mengapa di halaman 
kampus yang berpohon rindang mahasiswa 
tidak membaca buku teks kuliahnya, tapi 
main gaple? Kenapa di kapal Makassar-Banda 
Naira penumpang tidak membaca kumpulan 
buku puisi, tapi main domino? Kenapa susah 
mendapat calon pegawai tamatan S-1 yang 
mampu menulis proposal yang bagus atau 
rencana kerja yang baik? Kenapa di ruang 
tunggu dokter spesialis penyakit jantung di 
Manado pengantar pasien tidak membaca 
buku drama, tapi asyik main SMS? Mengapa 
jumlah total pengarang di Indonesia hanya 
cocok untuk negara berpenduduk 20 juta, 
bukan 200 juta?” Itulah sejumlah pertanyaan 
yang diajukan Taufiq Ismail dalam sebuah 
kesempatan.

Memang di Indonesia, jika kita 
mengamati, penumpang angkutan umum, 
tempat publik dan sebagainya, akan terlihat 
pemandangan orang-orang yang jarang 
membaca buku. Kesibukanmereka justru 
pada barang bawaan, tas, HP yang sepertinya 
lebih penting ‘diperhatikan’ secara berlebihan 
karena khawatir hilang dan yang paling 
menjengkelkan, khawatir kalau kecopetan! 

Kita, tidak akan menemukan sebuah 
kenyataan di belahan bumi manapun ada 
orang yang suka buku tapi hidupnya merana. 
Dengan kata lain, mana ada orang berilmu 
yang hidupnya susah payah? Ah….Andai 
sebuah selezat coklat, tentu Aku akan lahap 
menghabiskannya……

Andai Buku
Selezat Coklat
Oleh: Abdillah F Hasan
SMP Al-Falah Deltasari, Penulis buku Sekolah Cinta Sang Nabi

Artikel
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oleh : Abdul Tawwab, S.Pd.I

Artikel

Ditengah-tengah kesibukan dalam 
berbagai aktivitas duniawiyyah, didukung 
dengan gemerlapnya kemewahan dan 
kesenengan dunia, Ramadhan datang 
mengajak kita untuk mengevaluasi diri 
dan mempertanyakan apa yang harus 
kita lakukan untuk mencapai tujuan 
hidup kita. Di saat kita disibukkan oleh 
maraknya sikap individualisme dan 
persaingan kepentingan pribadi ataupun 
golongan, Ramadhan datang menggiring 
kita kepada kebersamaan, tanpa 
memandang tua ataupun muda, kaya 
atau miskin, pejabat atau rakyat biasa, 
semuanya dapat menikmati indahnya 
kebersamaan dalam beramal dan 
beribadah di bulan suci ini.

Allah memerintahkan hambanya 
berpuasa tidak lain karena ada visi 
tertentu yang dituju dari perintah 
tersebut, dan visi tersebut telah 
disebutkan dengan jelas di dalam Al-
Qur’an surat Al-Baqarah, ayat 183: “Hai 
orang-orang yang beriman, diwajibkan 
atas kamu berpuasa sebagaimana telah 
diwajibkan atas orang-orang sebelum 
kamu agar kamu bertaqwa”. Disinilah 
visi dari puasa. Kita baru dinyatakan 
berhasil melaksanakan ibadah puasa di 
bulan Ramadhan, apabila setelah keluar 
dari bulan Ramadhan ada peningkatan 
kualitas kepribadian serta peningkatan 
kadar keimanan dan ketaqwaan kita 
kepada Allah SWT. Jika tidak, maka 
kita hanya sekedar pelaku rutinitas 
keagamaan yang tidak mendapatkan 
apa-apa, kecuali rasa lelah, haus dan 
lapar. Sebagaimana Rasulullah pernah 
bersabda: “Berapa banyak orang yang 

berpuasa, tapi tidak mendapatkan 
apa-apa dari puasanya kecuali rasa 
lapar dan haus”. Dalam riwayat 
lain disebutkan: “Berapa banyak 
orang yang menghidupkan malam 
Ramadhan, tapi tidak mendapatkan 
apa-apa dari yang ia kerjakan kecuali 
rasa letih dan lelah”.

Untuk meraih kesuksesan selama 
beribadah puasa di bulan Ramadhan, 
tidaklah cukup dengan menahan 
haus dan lapar, dan tidak pula dengan 
sekedar shalat sunnah tarawih, witir 
dan tadarrus Al-Qur’an saja, tetapi 
di bulan yang penuh rahmat ini kita 
dididik dan dilatih untuk menjadi insan 
yang berkepribadian luhur, memiliki 
iman yang kuat dan bertaqwa kepada 
Allah. Pendidikan dan pelatihan yang 
dapat kita peroleh selama bulan 
Ramadhan diantaranya ialah:

Memerangi hawa nafsu.
Mungkin kita pernah merasa 

sangat lapar dan haus selama sehari 
berpuasa, terutama ketika memasuki 
waktu siang hari, terlebih lagi 
didukung dengan kegiatan yang sangat 
padat sehingga membuat kita lelah 
dan selalu ingin istirahat. Saat itu kita 
membayangkan, akan terasa nikmat 
sekali apabila menyantap sepiring nasi 
dengan lauk yang lezat dan segelas 
minuman dingin untuk menghilangkan 
rasa letih, haus dan lapar tadi. Namun, 
seberapa banyak yang kita makan 
dan minum saat berbuka? Ternyata 
seteguk air, sepotong kue, atau 
tiga butir kurma saja sudah cukup 
menghilangkan rasa haus dan lapar 

Diklat Kepribadian
di Bulan Ramadhan
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pada saat berbuka puasa. Lalu kemana 
perginya keinginan yang menggebu-gebu 
saat siang hari?

Itulah hawa nafsu. Dan itulah musuh 
besar kita selama bulan Ramadhan. 
Rasulullah SAW pernah berkata kepada 
para sahabat setelah kembali dari perang 
Badar: “Kita baru saja keluar dari jihad yang 
besar dan akan kembali menghadapi jihad 
yang lebih besar lagi”. Seorang sahabat 
bertanya, “Perang (Badar) ini adalah jihad 
terbesar, lantas siapa yang kita hadapi 
pada jihad yang lebih besar nanti Wahai 
Rasul”. Rasulullah menjawab, “Yaitu jihad 
melawan hawa nafsu”. Rasulullah SAW juga 
pernah bersabda: “Ketika datang bulan 
Ramadhan, semua pintu surga dibuka 
lebar-lebar, semua pintu neraka ditutup 
rapat, dan syetan dibelenggu” (Al-Hadits). 
Pengertian dari hadits tersebut adalah, 
seharusnya selama bulan Ramadhan umat 
Islam dapat beribadah dengan leluasa 
dan dengan mudahnya meninggakan yang 
tidak baik atau yang dilarang oleh agama, 
sebab musuh nyata kita telah dibelenggu 
oleh Allah. Lantas mengapa masih saja ada 
saudara-saudara kita yang tidak berpuasa 
dan melakukan hal-hal yang tidak baik dan 
dilarang oleh agama? Hal itu dikarenakan 
mereka masih dikendalikan oleh hawa nafsu 
mereka. 

Mendekatkan diri kepada Allah.
Sebagaimana kita ketahui bahwa 

ibadah puasa adalah ibadah khusus antara 
Allah dan hambanya. Sehingga tidak ada 
seorang pun yang tahu kualitas ibadah 
puasa satu sama lain termasuk dirinya 
sendiri. Allah pernah berfirman di dalam 
hadits qudsi: “Semua amal anak Adam 



Artikel

adalah untuknya, kecuali puasa, maka 
sesungguhnya puasa itu bagi-Ku dan 
Aku yang akan memberi balasannya” 
(HR. Bukhori. Puasa adalah ibadah yang 
sifatnya rahasia antara hamba dengan 
Tuhannya, yang mana orang lain tidak 
dapat mendeteksinya. Puasa adalah 
ibadah yang terkait erat dengan makna 
keikhlasan dan ketulusan. berpuasa ikhlas 
karena Allah SWT. Tidak ada yang tahu 
apakah seorang hamba berpuasa penuh 
pada hari itu ataukah tidak kecuali yang 
bersangkutan dan Allah. Tidak ada yang 
tahu apakah seorang hamba berpuasa 
sebulan penuh ataukah tidak kecuali yang 
bersangkutan dan Allah. dan tidak ada 
yang tahu apakah seorang hamba telah 
menahan diri dari hal-hal yang dilarang 
oleh Allah ataukah melanggarnya. 
Tidak ada orang lain yang mengetahui 
semua itu, hanya Allah dan hamba yang 
bersangkutan yang mengetahuinya. 
Ibadah puasa adalah satu-satunya ibadah 
yang tidak dapat dipamer-pamerkan 
(riya’), sebab yang mengetahui apakah 
kita berpuasa atau tidak, adalah diri kita 
sendiri dan Allah SWT.

Berikutnya, tidak ada yang tahu 
apakah selama bulan Ramadhan seorang 
hamba mengerjakan shalat, mengaji, 
bersedekah dan beramal baik di bulan 
Ramadhan karena ingin mendapat pujian 
dari orang lain, atau karena kepentingan 
tertentu, ataukah ikhlas karena Allah? 
tidak ada yang tahu kecuali Allah dan 
hamba yang bersangkutan. Disinilah 
kita dididik dan dilatih untuk senantiasa 
beramal, bekerja dan beribadah semata-
mata ikhlas karena Allah. Jika di setiap 
aktivitas selalu diniatkan ikhlas karena 
Allah maka ia akan senantiasa merasa 
diawasi oleh Allah dalam setiap tingkah 
lakunya dan dimanapun ia berada. 
Sehingga dimungkinkan akan mudah 
untuk tidak melakukan hal-hal yang 
dilarang oleh Allah sebab ia merasa 
selalu diawasi oleh Allah. Allah SWT 
berfirman: “Dan Dia bersama kamu di 
mana saja kamu berada. Dan Allah Maha 
Melihat apa yang kamu kerjakan”. Dan 
Nabi Muhammad juga pernah bersabda: 
“Bertaqwalah (ingatlah) kamu kepada 
Allah kapanpun dan dimanapun kamu 
berada, dan sertakanlah amal yang 

buruk dengan yang amal baik untuk 
menghapusnya, dan bergaullah 
dengan orang lain dengan akhlaq yang 
baik “ (Al-Hadits).

Menyucikan hati dan akhlaq.
Dalam sebuah riwayat pernah 

disebutkan bahwa: “Pada bulan 
Ramadhan ada seorang perempuan 
sedang mencaci-maki pembantunya. 
Rasulullah SAW mendengarnya. 
Kemudian Rasulullah menyuruh 
seseorang untuk mengambil makanan 
dan memanggil perempuan itu. 
Lalu Rasulullah berkata: makanlah 
!. Perempuan itu menjawab: Saya 
sedang berpuasa, Wahai Rasulullah. 
Rasulullah pun berkata: Bagaimana 
mungkin kamu berpuasa, sementara 
kamu mencaci-maki pembantumu”. 
Hal ini menunjukkan kepada kita, 
bahwa orang yang berpuasa sekedar 
menahan lapar, haus dan lelah, tetapi 
tidak melaksanakan pesan moral 
dari ibadah puasa, maka tidak akan 
mendapatkan apa-apa. Rasulullah 
SAW pernah bersabda: “Berapa 
banyak orang yang berpuasa, tapi 
tidak mendapatkan apa-apa dari 
puasanya kecuali rasa lapar dan haus” 
(HR. Nasai dan Ibnu Majah).

Puasa mendidik dan melatih 
kita untuk berperilaku baik kepada 
orang lain. Puasa juga mendidik kita 
untuk tidak berpikiran buruk atau 
berprasangka buruk kepada orang 
lain. Puasa mendidik kita bagaimana 
cara mensucikan hati dari penyakit-
penyakit hati seperti hasud, iri, 
dengki, takabbur dan penyakit hati 
lainnya. Dan puasa juga mendidik kita 
untuk mengamalkan akhlaq-akhlaq 
mahmudah dan menjauhi akhlaq-
akhlaq madzmumah.

Membangun kesadaran sosial.
Ibadah puasa mengajarkan bukan 

hanya teori, tetapi juga praktik. Ibadah 
puasa tidak sekedar mendidik, tetapi 
juga melatih. Dengan puasa kita diajak 
merasakan langsung bagaimana 
rasanya lapar dan haus, seperti yang 
dialami oleh orang-orang fakir miskin. 
“Ya Allah, baru tidak sehari saja sudah 
seperti ini rasanya. Bagaimana dengan 
saudara-saudara saya yang setiap 

harinya hanya makan sekali, atau bahkan 
dua hari atau berhari-hari tidak makan. 
Seperti apa rasanya sepanjang hari dan 
setiap hari berteman haus dan lapar”.

Dari pengalaman inilah kita belajar, 
sekaligus merasakan penderitaan saudara-
saudara kita yang hidup serba kekurangan, 
tinggal di kolong jembatan, di pinggir-
pinggir jalan, terlantar tak ada kerabat 
keluarga, sehingga terpanggillah kita 
untuk menolong dan membantu sesuai 
kemampuan kita kepada mereka yang 
sangat membutuhkan. Rasulullah pernah 
bersabda: “Sayangilah orang-orang yang 
ada di bumi, niscaya yang dilangit akan 
menyayangimu” (HR. Thabrani). Jika si kaya 
sayang kepada si miskin lalu menolongnya, 
yang alim mengasihi yang awam lantas 
membimbingnya, pemimpin sayang kepada 
rakyatnya kemudian mengayominya, maka 
yang dilangit akan sayang kepada kita. Dan 
akan turun rahmat, tercipta ketenangan dan 
keberkahan hidup.

Demikian pelajaran, pendidikan 
dan pelatihan yang dapat kita dapatkan 
selama berpuasa di bulan Ramadhan. 
Sesudah sebulan kita berjuang melawan 
hawa nafsu, menahan haus dan lapar, 
menahan diri dari hal-hal yang tidak baik 
dan dilarang oleh Allah, melatih diri untuk 
ikhlas beribadah dan beramal karena 
Allah, melatih diri untuk bersikap baik 
kepada orang lain, baik dari hati, tutur 
kata ataupun perilaku sehari-hari, dan 
melatih diri untuk saling berbagi kepada 
orang-orang yang membutuhkan. Maka 
tidaklah cukup semua itu kita laksanakan 
di bulan Ramadhan saja. Tetapi, alangkah 
lebih baik jika semua yang kita pelajari 
di bulan Ramadhan bisa kita terapkan di 
bulan-bulan yang lainnya sepanjang hidup 
kita. Sebab ukuran keberhasilan seseorang 
dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan 
Ramadhan adalah apabila setelah keluar 
dari bulan Ramadhan ada peningkatan 
kualitas kepribadian, amal ibadah ataupun 
perilaku dan tutur kata, serta peningkatan 
kadar keimanan dan ketaqwaan kita kepada 
Allah SWT. Sebagai tujuan dari pelaksanaan 
ibadah puasa, yang telah dituliskan di 
dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 183, 
yaitu menjadi orang-orang yang bertaqwa. 
Amin Yaa Rabbal ‘Aalamiin.
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M
enjelang Ramadan ini 
perlu rasanya untuk 
menghitung kesalehan 
manajemen pendidikan. 

Dengan maksud baik, mudah-
mudahan akan menyambung panjang 
buah ibadah Ramadan dan hikmah 
lebaran mendatang. Kesalehan yang 
dimaksudkan adalah seberapa efektif 
manajemen pendidikan mencapai 
tujuan, bagaimana produktivitas, dan 
keluhuran budi lulusannya. Termasuk 
di dalamya adalah bagaimana 
manajemen Lembaga Pendidikan 
Al Falah (LPF) mengapresiasi guru 
sebagai komponen dalam sistem 
pendidikan. Alhamdulillah, pada 
akhir Mei 2015 LPF mengumrahkan 
9 orang pegawai, baik guru maupun 
karyawan.   

Secara kebijakan (policy), ada 
titik kesamaan antara manajemen 
puasa dengan manajemen 
pendidikan. Puasa merupakan produk 
kebijakan Tuhan dengan sasaran 
orang-orang yang beriman (QS Al 
Baqarah:183). Sementara sistem 
pendidikan merupakan produk 
kebijakan pemerintah atau publik 
(public policy) yang sasarannya tiap-
tiap warga negara (pasal 31 UUD ’45). 

Puasa diwajibkan bagi orang-
orang yang beriman meskipun 
sebenarnya Allah  tak kekurangan 
suatu apa seandainya ada umat 

Menuju Kesalehan
Manajemen Pendidikan 

Galeri
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yang mangkir terhadap perintah 
itu. Mengapa? Sebab manfaat 
puasa bukan untuk Allah tetapi 
untuk pelakunya sendiri. Sementara 
pendidikan menjadi hak tiap-
tiap warga negara. Seandainya 
sebagian besar warga ngambek 
tak mau sekolah, pemerintah bisa 
menanggung dosa, minimal diancam 
hak angket, mosi tidak percaya, 
atau dikritik dan dihujat-hujat oleh 
pengamat seperti yang sering muncul 
dalam berita. 

Bahwa puasa merupakan ibadah 
mulia jelas sudah dilegalisasi Allah. 
Namun, Rasul mengingatkan, tidak 
sedikit orang yang bersusah payah 
menjalani puasa tetapi tidak diganjar 
pahala apa-apa. Yang diperolehnya 
sekadar rasa lapar dan dahaga. 
Baginya kemuliaan yang diharap-
harap, akibat manajemen puasanya 
salah, tercemari, atau rusak oleh ulah 
sendiri, justru pepesan kosong yang 
didapat.

Lalu bagaimana kaitan puasa 
yang kita lakukan dengan kesalehan 
manajemen pendidikan nasional? 
Di timbang-timbang, pada sistem 
manajemen pendidikan kita jabatan 
setingkat menteri atau kepala dinas 
sudah diemban oleh orang-orang 
yang konon pilihan, kurikulum sering 
berganti, bahkan pada tahun ini 
diberlakukan dua kurikulum sekaligus. 

Pada setiap bulan puasa sekolah-sekolah 
juga tidak absen melaksanakan pondok 
Ramadan. 

Perihal pendanaan begitu juga. 
Alokasi anggaran untuk pendidikan sudah 
cukup besar. Dalam hal mutu SDM, 
hampir semua guru sudah bersertifikat 
profesional. Singkatnya, secara kuantitas, 
upaya yang dilakukan untuk mencapai 
keberhasilan pendidikan sebenarnya 
sudah tak kurang-kurang. Seandainya 
hasil pendidikan tak kunjung optimal, 
jangan-jangan upaya manajemen 
pendidikan masih sebatas puasa yang 
sekadar mendapat lapar dan dahaga. 

Sementara kita berbangga terhadap 
sejumlah pelajar yang meraih medali 
juara olimpiade di luar negeri. Hal itu 
tidak salah, juara olimpiade memang 
baik, tetapi prestasi semacam itu masih 
sebatas prestasi individual, kurang 
berakar, kurang sistemik dalam proses 
normal pendidikan, dan hanya bisa 
dinikmati pelajar dari keluarga kaya 
sebab untuk bisa masuk olimpiade, 
apalagi tingkat dunia, diperlukan  dana 
yang besar jumlahnya. Mudah-mudahan 
kejuaraan seperti itu tidak sekadar 
mercusuar. Belajar dari situ, LPF Surabaya 
berkomitmen bahwa manajemen 
pendidikan perlu terus mengupayakan 
kesalehan dan efektivitasnya. 

Diperlukan kehati-hatian seperti 
halnya dalam ibadah puasa yang kita 
jalani. Apalagi kita juga akan berlebaran 
dengan mengakui semua kesalahan 
dengan cara meminta maaf. Selanjutnya 
kita berharap, kebijakan pemerintah 
menjadi komponen penting simpul 
pemecah masalah pendidikan. 

Berbagai kebijakan pemerintah tentu 
lebih didasarkan pada motif tanggung 
jawab terhadap masa depan orang 
banyak. Oleh sebab itu seperti puasa 
juga, pendidikan yang ideal  berdimensi 
ritual dan sosial. Dari hasil pendidikan 
alangkah indahnya bila semua orang 
pintar, makin mendekat kepada Allah, 
dan peduli tinggi pada sesama. Bukankah 
setelah berpuasa dan berlebaran nanti 
kita memang ingin terbebas dari dosa 
dan menjadi saleh ritual sekaligus sosial? 
(Jidi)
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P
endidikan anak usia dini 
merupakan pondasi yang paling 
mendasar dalam pendidikan. 
Dari sinilah manusia belajar 

pertama kali mengenal lingkungan 
sekolah. Mengacu pada pengertain 
undang – undang pendidikan, yang 
dimaksud dengan pendidikan anak usia 
dini adalah layanan pendidikan yang 
diberikan pada usia 0-6 tahun. 

Menyadari pentingnya pendidikan 
di usia dini, KB-TK Al Falah Surabaya 
selaku pelaksana pendidikan usia dini di 
Lembaga Pendidikan Al Falah Surabaya 
terus berbenah demi optimalisasi 
pendidikan dan proses tumbuh 
kembang anak. 

Dalam proses pertumbuhannya, 
secara rutin setiap bulan sekali 
dilakukan pemeriksaan kesehatan 
secara umum oleh petugas kesehatan 
dari puskesmas dan perawat dari 
akademi keperawatan Surabaya. Dan 
setiap 6 bulan sekali dokter umum dan 
dokter gigi datang untuk memantau 
aspek kesehatan seluruh siswa. 
Pertumbuhan anak sangat penting 
untuk selalu di pantau, karena darinya 
anak dapat beaktivitas secara optimal.

Sedangkan untuk stimulasi 
perkembangan anak,  berbagai 
kegiatan dirancang sebagai upaya 

KB-TK Al Falah
Melayani secara Optimal

optimalisasi perkembangan anak 
yang melingkupi perkembangan 
Al Islam, kognitif, motorik, bahasa, 
emosi, dan social. Bermain pagi 
misalnya, kegiatan yang rutin 
dilaksanakan di pagi hari tersebust 
dirancang untuk mengoptimalisasi 
perkembangan anak baik dalam hal 
motorik halus.  Seperti menumbuk, 
misalnya, kegiatan ini sepintas 
terkesan seperti hanya bermian saja, 
tetapi sesunggunguhnya kegiatan 
ini  bertujuan untuk menguatkan jari 
jemari sebagi persiapan pra menulis. 

Berbagai aktivitas lain yang 
dilakukan, seperti mengaji, salat 
berjamaah, melakukan percobaan 
sederhana dan berbagai aktivitas 
lainnya yang ada di KB-TK Al Falah 
tak lepas dari bingkai besar sebagai 
upaya stimulasi proses perkembangan 
anak agar berkembang secara 
optimal.

 Tak hanya itu, dalam upaya 
meningkatkan kenyamanan dan 
keamanan proses pendidikan di KB-
TK Al Falah Surabaya, selama 2 tahun 
berturut-turut dilakukan pemugaran 
atap gedung yang berlokasi di Jl. 
Siak No.2 Surabaya. Proses renovasi 
ini bertujuan memberikan layanan 
pendidikan yang lebih optimal untuk 

anak-anak terutama berkaitan dengan 
prose belajar mengajar di dalam kelas. 
“ dengan proses pemugaran atap ini 
diharapkan sirkulasi udara menjadi 
lebih baik untuk anak dan aktivitas 
di dalam kelas bisa lebih optimal 
dilaksanakan” kata Drs. Musrianto, 
Kabid III bidang sarana prasarana 
lembaga pendidikan Al Falah selaku 
penanggung jawab proses renovasi 
yang ada di lingkungan KB-TK Al Falah 
Surabaya. “Selama proses renovasi 
ini, anak-anak mengalami perubahan 
jadwal, kelompok KB-TK yang semula 
masuk  5 hari menjadi masuk 2 hari 
satu minggu mengingat lokaso kelasnya 
digunakan bergiliran, insya Allah proses 
renovasi ini akan selesai saat tahun 
pelajaran baru tiba, untuk itu kami 
mohon maaf atas ketidak nyamanan 
ananda saat ini dan mohon doa semoga 
proses renovasi ini berjalan lancar” 
kata Dra. Kamini, kepala KB-TK Al Falah 
Surabaya.

Tentulah semua upaya yang 
dilakukan bertujuan utama memberikan 
layanan pendidikan pada anak usia dini 
sehingga pondasi pendidikan anak-
anak yang diamanahkan untuk diasuh 
dan di didik di KB-TK Al Falah Surabaya 
semakin berkembang secara optimal 
dengan ridho Allah SWT. (Fauziah)



“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).

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

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

doa perlindungan untuk kedua cucunya

1. Putri ke-3 dr Ust. M. Nur Sholeh, S.H.I.
tanggal lahir : Rabu, 18 Maret 2015

Tasyakur

1. Ibu Kandung dari Usth. Tri Sulistyowati W., S.S.
 Wafat :  Senin, 9 Maret 2015
 Alamat  :  Jln. Mawar Madiun

2. Bapak kandung dari Usth. Etty Choiriyah, S.Pd. 
 Wafat :  Ahad, 15 Maret 2015
 Alamat  :  Banyurip Wetan Gang IIIB
   nomor 21A Surabaya
3. Bapak Kandung dari Usth. Sudarwanti, S.Pd. 
 Wafat :  Ahad, 22 Maret 2015
 Alamat  :  Krukah Selatan 7A/15 Surabaya

4. Ibu Kandung dari Ust. Syahrial Rizki, S.Pd. 
 Wafat :  Rabu, 15 April 2015
 Alamat  :  Grudo VI/8 Surabaya
5. Ibu Mertua dari Bpk. M. Chanafi. 
 Wafat :  Jumat, 17 April 2015
 Alamat  :  Jln. Anggrek 67 Kureksari Sidoarjo

6. Ibu Mertua dari Bpk. Erwan Yulianto. 
 Wafat :  Selasa, 21 April 2015
 Alamat  : Desa Blawirejo, Kec. Kedungpring,   

  Lamongan
7. Ibu Mertua dari Bpk. Ach. Jalaludin Z., S,Pd.I. 
 Wafat :  Selasa, 21 April 2015
 Alamat  :  Gresik
8. Bapak Kandung dari Usth. Fauziah, S.Pd. 
 Wafat :  Selasa, 12 Mei 2015
 Alamat  :  Jln. Bratang Gede VIB/12B Surabaya
9. Bapak Kandung dari Usth. Sufiatin Eka Sari, S.Si. 
 Wafat :  Selasa, 20 Mei 2015
 Alamat  :  Dsn. Mungsapada RT 2 RW 7
   Pademawu Barat Pamekasan Madura
10. Alm. Ustadz KH. Muammal Hamidy, Lc
 Wafat  : Selasa, 14 April 2015

Ta’ziyah

Tasyakur & Takziyah

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.
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