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ungkapan syukur. Kitalah yang 
seharusnya bisa memilih mana yang 
relevan dan mana yang tidak agar 
berbagai kegiatan yang dihelat itu 
tidak sekadar meramaikan.  

Ujian Nabi Ibrahim AS untuk 
menyembelih putra tercintanya 
Ismail, kini bisa menjelma dalam 
bentuk lain yang diujikan kepada 
kita sebagai pribadi, keluarga, 
organisasi, bahkan negara. Relakah 
kita memberikan Ismai-Ismail dalam 
bentuk lain yang salama ini kita cintai 
sebagai bukti bakti kita kepada Allah 
SWT.  

Bisa jadi Allah SWT sekarang 
memberikan ujian berupa kemarau 
panjang, kebakaran hutan, 
kecelakaan, krisis ekonomi, dan 
sebagainya. Atas ujian itu kita 
ditantang untuk bersabar secara 
aktual dengan cara inovatif, kreatif, 
bekerja keras serta cerdas dengan 
tetap bergantung kepada Allah SWT 
sehingga benar-benar memetik 
hikmah dari berbagai bentuk ujian . 
Itulah barangkali indikasi dari lulus 
ujian. 

Dalam proses pendidikan di 
Lembaga Pendidikan Al Falah (LPF), 
nalai-nilai sabar secara aktual sebagai 

P
embaca yang terhormat, 
Majalah Al Falah kali ini 
terbit tidak jauh dari suasana 
peringatan HUT ke-70 

Kemerdekaan RI. Peringatan Idul 
Qurban pun sekarang tiba.  Kedua 
peristiwa besar dalam catatan sejarah 
itu terasa benar  saratnya akan nilai-
nilai pendidikan. 

Dalam berbagai peringatan 
hari besar bukan pemutaran ulang 
kronologi sejarah yang harus 
dikedepankan. Ada yang lebih 
penting, yaitu memberi makna secara 
cerdas dan memetik hikmahnya 
secara tangkas agar secara istiqamah 
kita dapat mengaplikasikan ke 
dalam aktivitas keseharian sehingga 
membuahkan kemaslahatan. 

Seperti pada lazimnya, dalam 
HUT kemerdekaan yang baru 
berlalu digelar berbagai kegiatan, 
baik sekedar untuk mengenang 
maupun untuk memetik hikmah dari 
berbagai peristiwa seputar detik-
detik proklamasi. Walaupun, ada saja 
bentuk perayaan yang sebenarnya 
agak sulit untuk disebut sebagai 

Hikmah Kemerdekaan 
dan Idul Qurban
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dalam menghadapi ujian, seperti 
halnya dari peristiwa besar ujian 
terhadap Nabi Ibrahim AS, akan 
secara konsisten diinternalisasikan. 
Misalnya bagaimana berakhlak 
kepada Allah SWT, kepada orangtua, 
kepada sesama manusia, dan kepada 
sesama makhluk. Harapannya 
keluhuran akhlak akan menjadi basis 
kecerdasan. 

Janganlah dilupakan, bagaimana 
para pejuang kemerdekaan dengan 
tanpa harapan imbalan berjuang 
hingga titik darah penghabisan untuk 
meraih kemerdekaan bangsanya. 
Bagaimana gigihnya Nabi Ibrahim 
AS dalam melawan ego agar tetap 
menjaga kepatuhannya kepada 
Allah SWT meski harus dengan cara 
menyembelih buah hatinya, Ismail. 

Mudah-mudahan kita senantiasa 
pandai bersyukur serta bersabar, 
dalam arti tidak sekadar diam atau 
menyerah mati kepada Allah SWT, 
namun tetap sadar akan sunatullah 
dan tetap berusaha dengan cara yang 
terbaik. Kita petik dan aplikasikan 
hikmah kemerdekaan serta Idul 
Qurban tahun ini. Selamat membaca. 
(Redaksi)
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Pengorbanan
untuk Meraih Kebahagiaan

 Drs. Luqman Chakim,M.M.,
Kepala SMP Al Falah Deltasari

D
alam Peringatan HUT RI ke 
70 kita diingatkan bahwa 
kemerdekaan  yang kita 
nikmati sekarang ini 

bukannya didapat dengan mudah, 
melainkan dengan cucuran darah dan 
pengorbanan jiwa-raga para pejuang 
bangsa. Mereka berjuang dengan 
darah dan nyawa menjadi taruhannya 
demi kemerdekaan negeri ini demi 
kebahagiaan anak bangsa yang telah 
ratusan tahun dijajah dan menderita.

Masihkah kita ingat dengan 
Pangeran Diponegoro dengan 
keberaniannya, Jenderal Sudirman 
yang dalam keadaan sakit dia di 
tandu tetap memimpin perang, 

Dalam dua  bulan terakhir kita diingatkan akan dua peristiwa 
besar yang satu berskala nasional dan satunya lagi berskala 

dunia yang  dirasakan oleh ummat Islam diseluruh dunia.
Ya Peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang 

ke-70 dan Hari raya Iedul Adha 1436 H.

Bung Tomo yang mengobarkan 
semangat arek-arek Suroboyo, dan 
tentu masih banyak lagi . Merekalah 
pejuang kita, merekalah teladan 
kita, merekalah pahawan kita. Entah 
berapa banyak nyawa yang melayang 
demi meraih kemerdekaan  negeri 
kita tercinta. Entah berapa banyak 
kusuma bangsa yang berguguran 
demi mempertahankan 
kemerdekaan negeri kita ini

Selain atas berkah 
dan Rahmat Allah atas 
kemerdekaan ini kita 
patut menghargai  
perjuangan dan 

pengorbanan  para pahlawan yang 
telah mempertaruhkan jiwa dan 
raganya-dari generasi ke generasi  
yang pada akhirnya pada tanggal 17 
Agustus 1945 Ir. Sukarno dan Drs. 
Moh. Hatta memproklamasikan 
kemerdekaan  Indonesia. Kalau kita 
melihat sejarah sunguh sangat berani 
keputusan yang di ambil oleh kedua 
tokoh ini yang didukung oleh rakyat 

Indonesia, yaitu merdeka dengan 
berani menanggung segala 
konsekuensinya.

Dengan mengingat 
perjuangan tersebut 

sudah sepantasnya kita 
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melanjutkan perjuangan mereka 
yaitu dengan membangun negara 
tercinta ini. Kita harus bangga 
terhadap negara kita ini. Karena 
tanpa kebanggaan dalam hati kita tak 
mungkin bisa membangun negara 
ini. Dengan Semangat kemerdekaan  
yang sudah ke 70 tahun dan juga 
dengan semangat kebanggaan kita 
terhadap bangsa ini marilah kita 
mulai berbuat untuk kemajuan negeri 
ini. Kemerdekaan  ini tak mungkin 
diperoleh tanpa pengorbanan maka 
untuk  mengisi kemerdekaanpun 
perlu pengorbanan demi kejayaan 
dan daya saing kita terhadap bangsa 
lain.

Dibulan berikutnya kita juga 
diingatkan bahwa seluruh umat Islam 
di seantero dunia memperingati 
hari raya Idul Adha atau hari raya 
qurban. Sehari sebelumnya, 9 
Dzulhijah, jutaan umat Islam yang 
menunaikan ibadah haji wukuf di 
Arafah, berkumpul di Arafah dengan 
memakai ihram serba putih sebagai 
lambang kesetaraan derajat manusia 
di sisi Allah, tidak ada keistimewaan  
antar satu bangsa dengan bangsa 
yang lainnya kecuali taqwanya  
kepada  Allah .Sungguh pengorbanan 
yang luar biasa para jamaah haji 
kita yang telah menafkahkan harta 
bendanya , meninggalkan keluarga, 
pekerjaan  dan aktifitas yang 
disenanginya hanya untuk memenuhi 
panggilan Allah .     

Dan di hari itu juga kita kembali 
di  ingatkan kepada kisah seorang  
kekasih Allah SWT,  Nabi Ibrahim 

as yang Allah telah diuji kecintaan 
dan pengorbanan, antara cintanya 
kepada keluarga ( nabi Ismail AS 
dan Siti Hajar)  dan cintanya kepada 
Allah. Alhamdulillah cintanya kepada 
Allah melebihi dari segalanya, hal 
ini membuat kita harus mengambil 
hikmah  darinya. 

Hikmah pertama, persatuan, 
tercermin dari ritual Haji yang 
dicontohkan oleh Nabi Muhammad 
SAW, dan dilaksanakan hingga kini. 
Di sana, jemaah haji dari seluruh 
penjuru dunia, dari berbagai ras dan 
bangsa, bersatu berkumpul bersama, 
menyambut panggilan suci dalam 
satu seruan: LabbaikAllahumma 
labbaik! .Mereka saling membantu, 
tolong menolong, seperti Arafah, 
Mina, larut dalam lautan nuansa 
putih kain ihram yang mereka 
kenakan. Tak ada lagi status sosial, 
atau jabatan yang disandang. Semua 
sama di hadapan Allah SWT. Yang 
membedakan hanya ketaqwaan. 
Mereka semua satu, bersaudara, 
seperti sebuah bangunan yang saling 
mengokohkan.

Allah berfirman,

ِيَن َمَعُه
َّ

ْسَوٌة َحَسَنٌة ِف إِبَْراِهيَم َوال
ُ
ُكْم أ

َ
ْد َكنَْت ل

َ
ق

“Sesungguhnya telah ada contoh teladan yang baik bagimu pada Ibrahim
dan orang-orang yang bersama dengan dia.”

 (QS. Al Mumtahanah: 4)

Hikmah kedua, pengorbanan, 
direfleksikan dari sebuah peristiwa 
agung ketika Nabi Ibrahim AS rela 
mengorbankan segenap apa yang 
ia cintai, demi mencapai ridho 
Illahi.Setelah sekian lama tak 
memiliki keturunan, dan kemudian 
dianugerahi anaknya semata wayang, 
Ismail (saat itu Ishak belum lahir), 
akhirnya Nabi Ibrahim mendapat 
wahyu untuk mengurbankan nyawa 
anaknya yang begitu ia cintai.Ibrahim 
tetap ikhlas menjalankan perintah 
Allah SWT. Bisikan setan yang 
hendak mengendurkan ketetapan 
hatinya dijawab dengan lontaran 
batu ke arah setan sehingga pada 
Ibadah Haji dilakukan ritual lempar 
jumrah. Lihatlah kepasrahan dan 
pengorbanan Ismail dan ayahnya 
Ibrahim mereka berlomba-lomba 
untuk mendapatkan cinta Allah. 
Mereka berlomba-lomba untuk 
mendapatkan kasih sayang Allah. 
Walaupun yang di korbankan adalah 
diri Ismail.

Sadarkah kita, bahwa saat ini 
kita sedang di ajari oleh seorang 
anak dan ayahnya tentang makna 
pengorbanan kepada Allah 
dalam segala hal di kehidupan 
ini,Inilah sebenar-benar  totalitas 
pengurbanan, baik dalam bentuk 
materiil maupun immateriil. Wujud 
dari rasa beriman dan berhijrah. 
Sebaik-baik manusia adalah manusia 
yang mau berkurban kepada 
Allah, juga memberi manfaat bagi 
sesamanya.

Sebaik-baik
manusia adalah 

manusia yang mau 
berkurban kepada 

Allah, juga memberi 
manfaat bagi 
sesamanya.
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S
uasana halaman SD Al Falah hari itu tampak meriah, 
ratusan anak berjajar rapi sambil memegang 
kaleng yang telah mereka siapkan. Setelah aba-aba 
dari masing-masing guru pembimbing anak-anak 

secara serentak berjongkok sambil membuka kaleng dan 
menghitung isinya. 

Masing-masing kelas tampak bersemangat untuk 
menghitung perolehan infaq mereka selama ramadhan dan 
lebaran. Satu-persatu kaleng yang telah dibuka dikelurkan 
isinya. Berbagai pecahan rupiah  tampak keluar dari celengan 
yang mereka buka, mulai dari kepingan logam sampai 
lembaran puluhan ribu ada didalamnya. Semua mereka 
hitung dengan penuh hati-hati supaya tidak salah hitung. 
Zulfikar Firmanto, siswa kelas VI SD itu tampak antusias 
menghitung hasil tabungan yang ada dalam celengan 
berbentuk tabung tersebut. “ Alhamdulillah, celenganku 
dapat 100 ribu” katanya bangga. “ tiap hari aku mengisi 
celenganku 5000” sambungnya. 

Sangu Lebaranku
untuk Dhuafa

Kegiatan hari itu merupakan puncak dari 
kegiatan “ Kaleng Dhuafa” yang dilaksanakan 
selama bulan Ramadhan dan berakhir 
pada hari pertama masuk sekolah. Melalui 
momentum Ramadhan dan Idul Fitri para 
siswa diajak untuk bersemangat untuk berbagi 
dengan sesama melalui program itu.

 Sebelumnya pada awal Ramadhan anak-
anak dibagikan celengan bersampul polos 
dimana mereka diberi kesempatan untuk 
menghiasnya dengan kreasi mereka sendiri. “ 
Dengan demikian anak lebih termotivasi untuk 
rajin berinfaq setiap hari dengan kaleng karya 
mereka sendiri” kata Izzaty Latifiyah, S.Pd. wakil 
kepala bidang kesiswaan SD Al Falah Surabaya. 
“hasilnya akan disumbangkan pada mereka 
yang membutuhkan “ paparnya memberi 
penjelasan.

Suasana tak kalah meriah juga tampak di 
jenjang pendidikan yang lain yaitu di SMP Al 
Falah Deltasari, dan di KB-TK Al Falah Surabaya. 
Seluruh siswa di kedua jenjang tersebut tak 
kalah antusias dalam menghitung perolehan 
kaleng infaq mereka. Untuk semakin memberi 
motivasi pada siswa dalam berinfaq diadakan 
lomba infaq antar kelas dengan pemenang dari 
kelas yang paling banyak perolehan infaqnya. 
Hadiah yang diberikan dari lomba infaq 
tersebut sebagai bentuk penghargaan pada 
antusiasme siswa dalam menyisihkan uang 
sakunya. 

Hasil kegiatan kaleng dhuafa ini 
mengumpulkan total Rp. 43.000.000, yang akan 
disalurkan pada musthiq dan para pengungsi 
kerusuhan di Tolikara – Papua bekerja sama 
dengan lembaga amil zakat yayasan Dana 
Sosial Al Falah,. Semoga kebiasaan suka 
berbagi pada sesama yang membutuhkan akan 
terus tertanam pada siswa sebagai bentuk 
kepedulian yang terpupuk sejak dini (fauziah)
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“Allahu Akbar… Allahu Akbar… 
Allahu Akbar… Laailaahaillahu Allahu 
Akbar…” gema takbir, tahmid dan 
tahlil menyemarakkan suasana 
KB-TK Al Falah untuk menyeru 
berkumpulnya siswa-siswi di halaman 
sekolah, berbusana muslim berbalut 
mukenah untuk anak perempuan, 
memakai sarung, kopiah dan sajadah 
untuk anak laki-laki. 

Semua tampak gembira 
mengikuti alur kegiatan yang dimulai 
dengan pengarahan cara pelaksanaan 
salat idul fitri yang berjumlah 
dua rakaat, rakaat pertama takbir 
sebanyak 7 kali dan rakaat kedua 
takbir sebanyak 5 kali oleh ustadzah 
Dra. Aslihatul Hayati.

Tepat pukul 08.00 kegiatan 
latihan salat idul fitri dimulai, yang 

menjadi imam pada kegiatan ini 
Shahzad Sigra Safaraz (B1) dan yang 
menjadi khatib Satria Haidar Azizan 
Janardono (B1) menyampaikan 
tentang memperbaiki hubungan 
dengan Allah SWT sebagai Sang 
Khaliq agar tidak menjadi orang yang 
sombong, memperbaiki hubungan 
dengan orang tua untuk mendapat 
ridhonya, memperbaiki hubungan 
dengan tetangga dan saudara dengan 
cara bersilaturrahmi.

Keseluruhan kegiatan  ini 
berjalan dengan lancar meski saat  
salat, gerakan siswa-siswi KB-TK 
belum mendekati sempurna karena 
ini merupakan pengalaman pertama 
mereka dalam mengikuti kegiatan 
salat bersama teman-teman di 
sekolah. Kejadian-kejadian yang 

menjadi moment yang tak terlupakan 
terjadi saat gerakan sujud dari 
kelompok bermain tidak bangun-
bangun karena tidak terdengar suara 
imam, ada juga siswa yang berdiri 
terus sampai selesai. “Kegiatan 
latihan salat ini dilaksanakan untuk 
memberi pengalaman berharga yang 
dapat menjadi pondasi siswa-siswi 
dalam aktifitas keagamaan dalam 
kehidupannya,” kata ustadzah Dra 
Kamini selaku kepala sekolah KB-TK Al 
Falah.

Pada kegiatan latihan salat idul fitri 
ini ditutup dengan pembagian parcel 
berupa kue kepada setiap siswa-siswi 
untuk dinikmati bersama teman-teman 
di dalam kelas sebagai rasa syukur telah 
melaksanakan ibadah puasa di bulan 
ramadhan. (suwaidah)

KB-TK Al Falah
Berlatih Shalat

Idul Fitri 
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L
ibur telah usai saatnya kembali kesekolah, tahun ajaran 
baru telah dimulai. Senin 6 Agustus 2015, halaman KB –
TK Al Falah semarak dengan kehadiran wajah-wajah baru 
nan lucu. siswa-siswi didampingi dengan orang tua untuk 

mengenal lingkungan baru mereka yang disebut “Sekolah”.
Kata sekolah sekarang menjadi tempat kedua bagi siswa-siwi 

bermain dan belajar setelah di rumah bersama anggota keluarga 
yang lainnya. Disamping itu, sekolah menjadi motivasi bagi orang 
tua dalam memberi semangat kepada anaknya untuk melakukan 
aktifitas di pagi hari.

Ragam kegiatan bermain yang banyak menjadi daya tarik 
siswa-siswi dalam beradaptasi dengan lingkungan baru berupa 
teman, guru, tempat dan juga suasana yang kondusif. Dalam 
proses masa orientasi ini diharapkan siswa-siswi akan mengenal 
ustadzah dan temannya yang ada di kelas, mengenal nama 
ruangan yang ada di lingkungan sekolah dan mau mencoba atau 
bermain bersama teman alat permainan yang telah disediakan 
baik indoor maupun outdoor.

Asyiknya Punya Teman Baru!
Kegiatan pagi itu diawali dengan berbaris 

di halaman sekolah, bernyanyi lagu yang 
dihafal anak, perkenalan semua ustadzah yang 
ada di KB-TK Al Falah dan dilanjutkan bermain 
bersama ustadzah, teman dan orang tua bagi 
anak yang belum bisa ditinggal.

Dengan bergandengan tangan atau 
membuat baris panjang seperti kereta 
api, ustadzah mengenalkan nama teman-
temannya dengan membuat kelompok 
bermain sehingga membuat anak bisa 
diterima dan nyaman di lingkungan sekolah.

Saat ustadzah Sri Suharti, S.Pd. bermain 
bersama menangkap bola besar dengan 
kedua tangan didampingi ustadzah Nur Aida 
Jasmin, Kelompok TK A1 antusias dengan 
menyebut namanya “aku ustadzah… belum… 
Nida” nama sapaan dari Nanda Dzakira Nidaul 
Hasanah.

Suasana yang menarik juga mereka 
lakukan saat bermain bersama di dalam 
kelas, berupa masak-masakan, jualan seperti 
di pasar, mainan mobil mainan, nonton film 
bersama dan yang lainnya. Ketertarikan, 
kesenangan dan keceriaan siswa-siswi di 
sekolah berdampak pada kemandirian 
mereka datang ke sekolah tanpa di tunggu 
orang tua. Kerjasama orang tua terhadap 
program sekolah juga menjadikan siswa-siswi 
dapat mengikuti program sekolah dengan 
perasaan senang dan mereka pun asyik 
bermain bersama dengan teman-temannya. 
(Suwaidah)
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M
erayakan Hari Ulang 
Tahun Republik Indonesia 
menjadi tradisi tahunan 
yang sangat menarik 

bagi seluruh bangsa Indonesia, baik 
itu yang berada di desa, kota, di 
kampung atapun sekolah. Hiasan 
berwarna merah putih dan umbul-
umbul menghiasi setiap sudut jalan 
menjadi pemandangan yang menarik 
dan kebanggaan atas kemerdekaan. 

KB-TK Al Falah pun tidak 
ketinggalan ikut berpartisipasi dalam 
merayakan kemerdekaan dengan 
mengadakan kegiatan berupa 
lomba-lomba yang dilakukan mulai 
dari kelompok KB sampai dengan 
kelompok TK. Semua kegiatan 
lomba-lomba tersebut dipandu oleh 
ustadzah masing-masing kelas.

Kegiatan lomba memperingati 
17 Agustus, dilaksanakan pada hari 
Kamis tanggal 13 Agustus 2015 pukul 
07.30. Kegiatan tersebut secara 
serentak dilaksanakan dihalaman 
sekolah kecuali kelompok KB-A 
(Malik) berada didalam kelas dengan 
didampingi oleh orang tua masing-
masing.

Sorak-sorai keseruan 
menggema dihalaman sekolah 
memberi semangat teman-
temannya untuk menjadi 
pemenang. Terkadang ustadzah 
pun ikut berlari-larian untuk 
menyemangati sisiwa-siswinya yang 
hanya diam belum mau berlari 
sesuai lomba yang diikuti. “ ayo 
Lana… ambil bolanya… sambil 
ustadzah Aninatul Fuad, S.Pd.I 
ikut berlari “, pada saat lomba 
memindahkan bola dengan berlari 
pada kelompok KB-B (Rahim). 
Lomba kelompok yang lainnya 
adalah lomba lari memindahkan 
bendera kelmpok KB-B (Rahman), 
Lomba lari memindahkan bola 
plastik dengan entong (TK A1), 
Lomba lari menjepit bola pingpong 
(TK A2), Lomba mencantolkan topi 
(TK A3), Lomba menyusun menara 
gelas berisi air (TK B1), Lomba 
balap karung (TK B2) dan Lomba 
memasukkan paku ke dalam botol 
(TK B3).

Kelelahan dan keringat 
kegembiraan tanpa dirasa sampai 

Menanamkan
Semangat Juang

Melalui Lomba
lomba pun berakhir. Pada hari 
Jum’at tanggal 14 Agustus 2015 
pengumuman pemenang lomba 
disampaikan dihalaman sekolah 
dengan dipandu oleh ustadzah 
Muhayatin sebagai koordinator 
kegiatan lomba 17 Agustus yang 
sebelumnya diawali dengan 
menyanyikan lagu Indonesia Raya, 
Berkibarlah Benderaku, dan Tanah 
Airku. Rona kebanggaan tersirat 
di wajah siswa-siswi yang menjadi 
pemenang juara yang memperoleh 
hadiah berupa mainan dengan juara 
1, juara 2 dan juara 3 pada setiap 
masing-masing kelas. Adapun yang 
belum menjadi juara semua siswa-
siswi mendapat hadiah hiburan. 

“Melalui lomba 17 Agustus 
melatih siswa-siswi  berjuang 
menjadi pemenang terutama 
untuk dirinya sendiri, tidak malu, 
semangat seperti halnya Pahlawan 
yang telah berjuang memerdekakan 
Negara Indonesia,” kata Ustadzah 
Dra Kamini tentang tujuan 
diadakannya lomba 17 Agustus ini. 
(Suwaidah)
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S
enin, 27 Juli 2015 aktifitas kegiatan sekolah dimulai kembali 
setelah selama dua minggu kegiatan sekolah libur hari 
raya Idul Fitri. Kehadiran siswi-sisiwi KB-TK Al Falah dengan 
berbusana muslim merubah suasana sekolah menjadi 

ramai dengan coloteh yang terdengar disana-sini. Tak lupa pada 
hari itu siswa-siswi membawa kue lebaran untuk kegiatan halal 
bi halal ke teman, ustadzah dan tetangga yang ada di sekitar 
lingkungan sekolah.

Halal Bihalal
ke Sesama Teman

dan Lingkungan Sekitar

Sebelum kegiatan halal bihalal dan 
silaturrahmi ke tetangga, siswa-siswi berbaris 
di halaman. Di sela-sela itu para siswa saling 
bercerita pengalamannya saat hari raya idul 
fitri. Selanjutnya bersalam-salaman bersama 
teman, ustadzah dan orang tua wali murid 
yang masih berada di halaman sekolah 
dengan diiringi nyanyian “Selamat Hari 
Lebaran”.

Barisan teratur sesuai kelompok kelasnya 
semakin panjang saat satu persatu siswa-siswi 
bersalam-salaman secara bergantian dengan 
mengucapkan “ maaf ya…” sambil tersenyum 
temannya membalas “sama-sama”, seperti 
yang dilakukan Ayyatul Husna Kamila (B1) ke 
Ahnaf Riffata Indarto (B2).

Kegiatan selanjutnya halal bihalal ke 
rumah tetangga, kelurahan, kecamatan, 
dan rumah wali murid yang ada di sekitar 
sekolah. Terdapat 14 tempat yang dikunjungi 
siswa-siswi dengan didampingi ustadzah 
dari kelompoknya masing-masing. Setiap 
kelompok berbagi tugas untuk mewakili 
sekolah meminta maaf serta mengajarkan 
untuk berlaku rendah diri dan sopan saat 
bertamu ke rumah orang. Kegembiraan dan 
keceriaan di wajah siswa-siswi tampak terlihat 
saat mereka sampai di sekolah Dan tak lupa 
setiap kelompok memberikan bingkisan 
yang dibawa untuk diberikan ke rumah yang 
mereka kunjungi. (Suwaidah)
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S
uasana Masjid Ibnu Sina Jalan Siak nomor 
2 mulai ramai didatangi oleh siswa-siswi 
KB-TK Al Falah, satu persatu mereka 
memenuhi ruangan dengan berbaris 

membentuk shaf menghadap panggung yang 
sudah ditata bagus dan mewah.

Dalam rangkaian kegiatan bulan 
ramadhan, pengenalan tentang rukun 
Islam yang ketiga yaitu mengeluarkan 
zakat menjadi prioritas kegiatan yang akan  
disampaikan kepada siswa-sisiwi KB-TK Al 
Falah yang berjumlah 150 anak.

Untuk mempermudah pemahaman 
zakat fitrah yang berupa bahan pokok 
makanan dan delapan golongan mustahiq 
(yang berhak menerima zakat) maka dibuatlah 
kegiatan sosiodrama zakat yang diperankan oleh 
para ustadzah dengan berkostum sesuai dengan 
perannya.

Sosiodrama Zakat

pun yang diperankan oleh ustadzah Inke Fitriawati, 
begitu juga saat adegan ibnu sabil yang diperankan 

oleh ustadzah Sahada Sri Winarti, S.Pd, sabiilillah 
yang diperankan oleh ustadzah Riza Ummaroch, 

S.Pd.I, gharim atau orang berhutang yang 
belum bisa membayarnya  yang diperankan 
oleh ustadzah Mei Hariyati. 

Pertunjukkan sosiodrama bertambah 
menarik saat ustadzah Ria Fatmawati 
menjadi seorang budak mengerjakan 
semua tugas rumah yang diperintahkan 
oleh majikannya (diperankan oleh ustadzah 
Ari Sukma Soesandari, SE) tanpa berhenti. 

Kemudian datang seorang saudagar kaya 
raya yang diperankan oleh ustadzah Nur 

Hidayati, S.Psi. Melihat tindakan semena-
mena tersebut, saudagar kaya raya tersebut 

memerdekakannya menjadi seorang yang bebas 
kembali untuk melakukan ibadah. Selanjutnya 
datang seorang muallaf yang diperankan oleh 
ustadzah Nunik Fitriyah, SE.  datang kepada seorang 
ulama untuk mengucapkan dua kalimat syahadat 
sebagai tanda keislamannya. Muallaf tersebut 
mengucapan dua kalimat syahadat dengan terbata-
bata. “Ustadzah aku bisa baca dua kalimat syahadat 
dan artinya” ucap Naurah Chalisa Nur Jasmine (B3) 
saat melihat adegan tersebut. Di akhir acara ditutup 
dengan membayar zakat fitrah dari perwakilan 
masing-masing kelas ke amil zakat yang diperankan 
oleh ustadzah Dra. Aslihatul Hayati, berupa beras 
yang selanjutnya diberikan ke delapan golongan 
mustahiq. (suwaidah)

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis 
tanggal 9 Juni 2015 dipandu oleh ustadzah Rina 
Rahayu, S.Psi sebagai koordinator. Tepat pukul 
08.00 acara dimulai dengan diawali menyanyikan 
lagu tentang Ramadhan dan zakat fitrah, acara 
dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al Qur’an  
surat At Taubah ayat 60. Lantunan ayat-ayat 
suci dibacakan oleh ustadzah Mei Hariyati dan 
diterjemahkan oleh ustadzah Inke Fitriawati.

Siswa-siswi semakin antusias saat penampilan 
sosiadrama zakat dimulai dengan munculnya 
seorang fakir tua merintih kelaparan tidak 
memiliki makanan untuk berbuka puasa, yang 
diperankan oleh ustadzah Ririn Alimuzdalifah A.,S.
Sos.I. Lalu ada seorang miskin yang menjual kue 
dari pagi sampai petang masih belum laku satu 
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P
rogram kegiatan di KB-TK Al Falah tidak hanya fokus 
pada kegiatan siswa-siswi saja. Program kegiatan 
bersama orang tua pun diagendakan untuk belajar 
bersama tentang tumbuh kembang anak usia dini 

yang memasuki usia golden age. Program kegiatan ini bernama 
parenting skill. Program ini diagendakan setiap dua bulan sekali 
oleh KB-TK Al Falah.

Pada kegiatan kali ini KB-TK Al Falah bekerja sama dengan 
salah satu televisi swasta di Surabaya. Dalam program sosialisasi 
obat penurun panas pada anak usia dini yang disampaikan oleh 
Dr. Maya yang bekerja di rumah sakit swasta Surabaya. Dr. maya 
menyampaikan bahwa orang tua perlu mewaspadai gejala panas 
yang terjadi pada anak. Seorang anak mempunyai batasan 
suhu panas normal. Bila hal ini tidak dipahami oleh orang tua 
maka akan berakibat yang kurang baik pada perkembangan 
kemampuan kognisi (mengingat) yang terjadi pada usia anak 0-2 
tahun. 

Acara yang dilaksanakan pada hari Sabtu 
tanggal 22 Agustus 2015, diisi dengan tampilan  live 
performance dari kelompok siswa-siswi TK B yang 
menampilkan puisisasi “surat Al Fatihah”, gerak 
lagu “tanduk majeng” dan menyanyi bersama 
lagu “guruku tersayang”. Anak-anak tampak 
bersemangat dalam acara tersebut. Ceria, lincah, 
dan smart siswa-siswi TK B tampil dalam live 
performance. Dengan kebanggaan dan kepuasan 
sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, dan 
rona kebanggaan ini juga terlihat dari setiap wali 
murid yang mendampingi anaknya yang sukses 
dalam  kegiatan ini. 

“Kerjasama dengan instansi pendidikan atau 
media massa akan diupayakan dalam penyampaian 
materi yang lebih menarik dan interaktif kepada 
wali murid untuk meningkatkan pengetahuan 
bersama dalam mengenal lebih jauh tentang 
pendidikan, pertumbuhan, dan perkembangan 
anak”, komentar ustadzah Dra Kamini saat ditanya 
tujuan kegiatan ini.

Ustadzah Dra Kamini selaku kepala sekolah KB-
TK Al Falah juga menyampaikan program kegiatan  
yang diantaranya loving book  (pinjam buku di 
perpustakaan) baik untuk siswa maupun orang tua, 
journal weekend, UKS, mengaji serta peresmian 
anggota komite yang telah tersusun. 

Semua upaya kerjasama tersebut, diharapkan 
mampu mendukung program kegiatan sekolah 
dalam  memberikan pendidikan yang terbaik 
kepada peserta didik  sebagai bekal  pendidikan 
selanjutnya. (Suwaidah)

Bangganya Tampil 
di Hadapan Orangtua



Kiprah SD

13Edisi 38 Dzulhijjah 1436 H / September 2015

R
asulullah SAW. adalah 
teladan bagi kita semua. 
Banyak cara untuk 
meneladani akhlak dan 

perilaku Beliau. Salah satunya 
dengan menyayangi anak yatim. 
Rasulullah SAW sendiri pun dilahirkan 
dalam keadaan yatim. Karena itulah 
Rasulullah SAW sangat menyayangi 
anak yatim, sebagaimana yang 
diungkapkan dalam sabdanya, “Saya 
dan orang-orang yang menyantuni 

Berbagi Kebahagiaan

dengan Anak Yatim
di Bulan Ramadhan

anak yatim akan bersama saya di 
surga seperti jari telunjuk dan jari 
tengah yang saling berdekatan”.

Pagi itu, tepatnya Hari Jumat, 
10 Juli 2015 pukul 07.00 terasa ada 
yang berbeda di halaman SD Al 
Falah Surabaya, siswa-siswi kelas 
1 dan kelas 2 SD Al Falah Surabaya 
mengundang anak-anak yatim dari 

daerah Darmo Kali, Semolowaru, dan 
Putat Jaya. Di halaman SD Al Falah 
Surabaya tersedia tenda, tikar, dan 
panggung dengan latar belakang 
“Ramadhan Ceria di Sekolahku”. 
Siswa-siswi sangat bersemangat 
dalam menyambut kedatangan anak-
anak yatim, mereka tidak sabar ingin 
segera berbagi kebahagiaan dengan 
mereka.

Acara berbagi kebahagian ini, 
diadakan oleh siswa-siswi kelas 1 dan 

2 yang jumlahnya 250 dan dibantu 
oleh ustadz dan ustadzah. Acara ini 
dimulai pukul 07.00 sampai pukul 
10.00. Kegiatan tersebut diawali 
dengan pelatihan salat Idul Fitri agar 
siswa-siswi SD Al Falah Surabaya 
memahami tata cara salat Idul Fitri 
dan dilanjutkan dengan acara doa 
bersama dengan anak-anak yatim, 

setelah itu diadakan acara perkenalan 
dengan anak-anak yatim. Harapannya 
rangkaian kegiatan tersebut dapat 
meningkatkan iman dan taqwa kita.

Acara terakhir yang ditunggu-
tunggu adalah acara berbagi dengan 
anak-anak yatim. Hal ini bertujuan 
untuk menumbuhkan rasa kasih 
sayang dan rasa peduli kepada 
anak-anak yatim dengan berbagi 
berupa bingkisan alat-alat tulis 
sekolah yang dikemas menjadi parcel 

menarik dan pembagian 
dana pendidikan 

yang nantinya bisa 
dimanfaatkan oleh 

mereka, walaupun 
jumlahnya tidah seberapa.

Dalam pembagian 
parcel dan dana pendidikan, 

siswa-siswi satu persatu 
membagikannya kepada anak-
anak yatim dengan dibantu 

oleh ustadz dan ustadzah. 
Dengan sangat gembira, mereka 

bisa berbagi kebahagiaan yang 
selama ini siswa-siswi belum 

pernah merasakan bagaimana 
bisa berbagi secara langsung 

dengan anak-anak yatim. Setelah 
acara pembagian selesai, anak-anak 
yatim dengan penuh kebahagiaan 
berpamitan pulang dan bersalam-
salaman dengan siswa-siswi SD Al 
Falah Surabaya.

Semoga kegiatan yang sangat 
baik ini terus berlanjut dan 
menjadikan kebiasaan siswa-siswi 
di SD Al Falah untuk senang berbagi 
dan menyayangi serta menyantuni 
anak-anak yatim dan orang-orang 
yang membutuhkan disekeliling kita. 
Amiin... (Abidah)
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L
antunan takbir bergema dan berkumandang di 
langit SD Al Falah Surabaya. Gaung kemenangan 
Ramadan yang serempak disuarakan oleh siswa 
kelas 1-4 SD Al Falah Surabaya membuat haru di 

kalbu semua orang yang mendengarkan lantunan takbir 
tersebut. Suara lantang Zafif (siswa kelas 4A) dan Rama 
(siswa kelas 4C) saat memandu takbir, membuat nuansa 
Hari Raya Idul Fitri terasa semakin dekat. Langit yang 
berselimut mendung pun menambah kekhusyukan siswa 
untuk menggemakan lafadz takbir.

Pelatihan Salat Idul Fitri yang dilaksanakan oleh SD Al 
Falah Surabaya itu dipandu oleh Awalaisal dari kelas 4A. 
Layaknya panitia sebuah perayaan hari besar di sebuah 
masjid, ia memberitahukan kepada jamaah bagaimana 

Latihan
Salat Idul Fitri

di SD Al Falah
Allaahu Akbar.. 

Allaahu Akbar.. Allaahu Akbar..
Laa ilaahaillallaahu Allaahu Akbar. 
Allaahu Akbar Wa Lillaahilhamd..

pelaksanaan salat Idul Fitri yang memang tidak 
sama dengan salat seperti biasanya. Tujuh takbir 
pada rakaat pertama dan lima takbir pada rakaat 
kedua tak lupa ia sampaikan. Ia juga mengingatkan 
jamaah untuk menonaktifkan handphone saat 
salat sedang berlangsung. 

Ketika tiba waktunya salat dimulai, Syamil dari 
kelas 4A, yang bertindak sebagai imam solat Idul 
Fitri, meminta jamaah untuk merapatkan barisan 
shaf. “Shaf yang lurus dan rapat merupakan 
kesempurnaan salat berjamaah”, katanya. Ia lalu 
memimpin pelaksanaan salat dengan khusyuk. 
Bacaan Al Fatihah dan surat pendek yang 
diucapkannya fasih terdengar. Seluruh jamaah yang 
tak lain adalah teman dan adik kelasnya mengikuti 
pelaksanaan solat dengan tertib dan khusyuk pula.

Saat salat telah selesai dan Dzaki A. dari kelas 
4C membacakan khutbah salat Idul Fitri, jamaah  
masih tertib dan mendengarnya dengan saksama. 
Dzaki memberikan tausiyah dengan tema sekolah 
Ramadan. Momentum Ramadan yang melatih kita 
untuk lebih jujur, sabar, dan disiplin seharusnya 
juga berdampak pada kehidupan kita setelah 
Ramadan. 

Semua siswa yang menjadi petugas pelaksana 
salat Idul Fitri pagi itu tak lepas dari bimbingan 
Ustadz Tohir dan Ustadz Maghfur. Dengan 
kesabaran beliau berdua, ditambah dengan 
perhatian penuh anak-anak terpilih atas nasihat 
dan petunjuk beliau, jadilah pelaksanaan salat Idul 
Fitri yang tertib dan khusyuk. 

Pelatihan Salat bertujuan untuk mengajarkan 
kepada siswa keistimewaan salat idul Fitri yang 
berbeda dengan salat wajib lima waktu. Semoga 
pelatihan ini dapat membangun kebiasaan 
salt yang tertib, khusyuk dan yang terpenting 
kebiasaan salat berjamaah. Dan kebiasaan yang 
baik dapat dibawa siswa SD Al Falah Surabaya 
sampai kelak dewasa. Aamiin...(Erni)
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D
itengah hiruk pikuk 
lomba, beberapa siswa 
putri kelas 3 terduduk 
sambil menangis. Mereka 

merasa menyesali kekalahan kelasnya 
dalam lomba tarik tambang putri. 
Walikelas yang ikut mendampingi 
mencoba menenangkan mereka. 
“Sudahlah, kan kemarin sudah 
menang lomba. Bukankah sudah 
Ustadzah sampaikan tadi pagi, bahwa 
menang atau kalah itu biasa…”, ujar 
walikelasnya. Rupanya lomba antar 
kelas dijadikan oleh siswa-siswa 
sebagai pertandingan yang bergengsi 
dan harus mendapatkan hadiah.

Dalam rangkah memperingati 
kemerdekaan Republik Indonesia 
yang ke-70 SD Al Falah surabaya. 
Seperti pada tahun-tahun 
sebelumnya mengadakan kegiatan 

lomba-lomba yang melibatkan 
seluruh siswa-siswi SD Al Falah 
Surabaya, mulai kelas 1 sampai kelas 
6. Kelas 1-2 mengadakan kegiatan 
lomba Kupas Telur Puyuh, Menulis 
Tegak Bersambung, Menyusun Kata, 
Bola bergulir, dan Mewarna. Sedang 
kelas 3-6 mengadakan lomba Basket 
three on three, Futsal, Bola Tangan, 
Tarik Tambang, Mading, Qiroatul 
Rosyidah, Resensi Buku, dan Story 
Telling. 

“Dengan banyaknya lomba yang 
diadakan, diharapkan seluruh siswa 
bisa mengikuti, sesuai dengan hal 
yang disukai”, Ustad Jantra Malewa 
selaku wakil kepala sekolah bidang 
kesiswaan. “Selain itu kegiatan ini 
untuk menumbuhkan rasa disiplin, 
jujur, bersaing sehat, dan menerima 
apapun hasil lomba. Menang atau 

kalah”, imbuhnya. 
Sikap tidak sombong saat 

menang dan lapang dada saat 
kalah, salah satu sikap yang  

Belajar Menghargai
Kemenangan

memang harus ditumbuhkan saat 
usia dini. Seperti yang termaktub 
dalam Alquran : Dan janganlah kamu 
berjalan di muka bumi ini dengan 
sombong, karena Sesungguhnya 
kamu sekali-kali tidak dapat 
menembus bumi dan sekali-kali kamu 
tidak akan sampai setinggi gunung.
(Al-Isra’:  37). 

Tangisan  sekelompok siswa putri 
yang kalah lomba tarik tambang, 
adalah proses untuk belajar dan 
mengerti. Kita sebagai orang tua 
dan guru lah yang harus menemani 
mereka, membimbing mereka.  
Belajar dari hal yang sederhana dulu, 
untuk kemudian sampai pada hal-hal 
yang besar.

Kemeriahan lomba usai sudah, 
hadiah telah juga dibagikan, namun 
semangat untuk menjadi lebih baik 
lagi harus selalu melekat dalam 
jiwa mereka. Yang kalah tidak boleh 
menyerah, yang menang tak boleh 
sombong. Menangis boleh, tapi 
jangan lama-lama ya, Nak! (T-Ka)
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S
uasana pagi itu terlihat ramai 
sekali di halaman sekolah SD 
Al Falah Surabaya, mobil-
mobil berjajar di halaman 

parkir sekolah yang mengantar 
siswa-siswi baru SD Al Falah 
Surabaya. Siswa baru tersebut begitu 
bersemangat dengan seragam baru, 
sepatu baru, tas baru, guru baru, dan 
sekolah baru. Di sekolah baru inilah 
mereka akan menuntut ilmu 
yang nantinya dapat dijadikan 
bekal untuk masa depannya.

Masa orientasi Siswa 
(MOS) diawali oleh siswa 
dengan semangat ramadan. 
Semangat penuh keimanan 
dan ketakwaan. Mereka 
sangat antusias mengikuti MOS 
dengan berbagai kegiatan walaupun 
mereka sedang berpuasa. Meski 
dalam kondisi lapar dan dahaga 
mereka tetap bersemangat mengikuti 
kegiatan sehingga kegiatan berjalan 
dengan lancar.

Meskipun baru kelas satu, 
mereka dianjurkan untuk berpuasa. 
Hal ini bertujuan  untuk melatih 
mereka beribadah sejak dini, 

sehingga kelak ketika sudah berada 
pada masa wajib berpuasa, mereka 
sudah terbiasa. “Mereka memang 
sedang belajar berpuasa. Masih 
diijinkan untuk makan dan minum 
ketika adzan dhuhur tiba. Namun, 
tetap harus menghormati temannya 

Tetap Semangat
Melaksanakan MOS Walau Puasa

Selama 3 hari mereka ‘berjuang’ 
melawan dahaga dengan semangat. 
Apel pagi dan tersengat matahari, 
juga bukan alasan. “Capek, 
ustadzah. Aku kan puasa…,” keluh 
seperti itu memang terdengar, tapi 
sudah menjadi tugas guru untuk 
terus menyemangati.  

Selain apel, berkenalan dengan 
seluruh pengajar menjadi agenda 
mereka. Yang paling menyenangkan 
adalah ‘berjalan-jalan’ berkeliling 
sekolah ditemani walikelas dan 
guru pendamping. Mereka menuju, 
ruang administrasi, ruang kepala 
sekolah, ruang guru, ruang mengaji, 
ruang BK, laboratorium komputer, 
UKS, laboratorium bahasa, 
perpustakaan, pos satpam, kantin, 
dan tentu saja taman bermain. 
Walikelas dan guru pendamping 
terus menjelaskan tentang fungsi 
dan guna tempat-tempat tersebut. 
“Ini juga memudahkan kami untuk 
menginstruksikan tempat belajar 
ketika mereka harus moving class”, 
jelas ustadzah Tri Sulistiawati, S.S 

selaku walikelas 1B. 
Di hari terakhir, mereka 

berkreasi membuat kartu 
lebaran yang diwarnai dan 
dikreasi sendiri oleh siswa. 
Kartu lebaran itu bertuliskan 

kata-kata permintaan maaf 
yang ditujukan untuk orang 

tua mereka masing-masing. 
Kartu lebaran dikirim lewat pos 
ke alamat rumah masing-masing. 
Selain belajar mewarnai, menulis 
surat juga mengenalkan pos, benda-
benda pos kepada siswa yang 
kebanyakan tidak mengenalnya. 
Dengan adanya MOS ini maka siswa 
diharapkan dapat beradaptasi 
secara sosial dan lingkungan baru. 
(suroiyah)

yang sudah bisa berpuasa penuh,” 
ujar Ustadzah Izzaty Ltifiyah, S.Pd, 
selaku pelaksana tugas kesiswaan.

Kegiatan Masa Orientasi Sekolah 
(MOS) kali ini memang bertepatan 
dengan bulan Ramadan, namun 
bukan menjadi alasan bagi siswa-siswi 
baru ini untuk tidak mengikutinya. 
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Upacara,
Upaya Menumbuhkan Rasa

Cinta Tanah Air

D
engan diiringi lagu kebangsaan Indonesia 
Raya, bendera naik perlahan. Semua 
mata menatap sang merah putih itu, 
dengan sikap tangan menghormat, 

hening dan hikmat. Ya, hari itu mereka melaksanakan 
upacara peringatan Hari Pramuka, sekaligus sebagai 
ajang ‘gladi resik’ upacara kemerdekaan Republik 
Indonesia. Semua siswa, guru, satpam, dan petugas 
kebersihan ikut serta dalam kegiatan upacara ini. 

Para petugas upacara ditunjuk dari tim Afeksi 
kelas 6. Para siswa yang sudah berlatih seminggu 
sebelum pelaksanaan di mulai. Dengan bimbingan 
ustad Anwar Rosadi dan ustadz Indra Kristika, 
mereka serius berlatih di sela-sela kesibukan mereka 
belajar di kelas.  Dengan selempang bertuliskan 
‘Petugas Upacara’ para siswa semakin percaya diri 
dan bersemangat mengikuti latihan upacara, mereka 
tampak berbeda sekali, semakin ganteng-ganteng  
dan cantik-cantik.

Tak hanya petugas upacara yang berdebar 
menjalankan tugasnya, para peserta upacara pun tak 
kalah riuhnya. Mereka menunggu-nunggu bagaimana 
teman-temannya melaksanakaan tugas perdananya. 
Karena nanti sesudahnya, sekolah akan mengadakan 
upacara bendera setiap hari Senin. Para siswa ini 
menjadi pioner untuk semua teman-temannya.  

Karena memang baru pertama, pada saat upacara Hari 
Pramuka, pengibar bendera ‘sedikit’ melakukan kesalahan. 
Ikatan tali mereka kurang kuat, sehingga bendera sedikit 
melorot. “Tapi langsung kami betulkan kok, ustadzah,” 
ujar Elvina selaku pembawa bendera. “Kami akan lebih 
baik lagi saat  upacara kemerdekaan besok,” ujar Aufa 
dan Kiki siswa kelas 6 menambahi. Memang benar, di 
upacara kemerdekaan, mereka menepati janjinya dengan 
melaksanakan tugasnya dengan baik tanpa cela. Begitu 
pula dengan petugas upacara yang lain. Semuanya hebat 
berkat ketekunan berlatih.

“Alhamdulillah, semoga dengan pelaksanaan upacara 
tersebut siswa dan siswi SD Al Falah meneladani  semangat 
juang para pahlawannya. Diharapkan mereka menjadi 
lebih mandiri, berkarakter sesuai dengan apa yang 
diharapkan bangsa kita sekarang ini”, ujar ustad Jantra 
Malewa, selaku wakasek kesiswaan. “Selain itu, kegiatan 
ini akan semakin menumbuhkan rasa cinta tanah air, 
disiplin, dan tanggung jawab. Untuk selanjutnya seluruh 
siswa akan bergiliran menjadi petugas upacara, begitu pula 
dengan para pengajar. Ustadz-ustadzah akan mendapat 
giliran untuk menjadi pembina upacara. Memberi contoh 
pada seluruh siswa, bahwa semua harus mau menerima 
tugas seperti yang dicontohkan oleh ustad dan ustadzah 
mereka,” ujar ustadzah Izzaty Latifiyah selaku Pembina 
menambahkan.(Ti-K)
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S
panduk bertemakan 
sambutan bulan Ramadan 
terpampang di penjuru kota. 
Saat membaca, rasa bahagia 

menyusup dikalbu kita dan terucap 
doa,“Ya Allah beri kami  kesempatan 
untuk bertemu bulan Ramadan dan 
mampu menjalankan ibadah dengan 
maksimal. Aamiin.”

SD Al Falah mengadakan suatu 
acara yang diberi nama “Marhaban Ya 
Ramadan” dengan tujuan mengajak 
siswa, guru, dan walimurid untuk 
berbahagia menyambut Ramadan 
dengan cara membagikan sembako 
bagi kaum dhuafa.

Bulan Ramadan ini bertepatan 
dengan libur sekolah, sehingga 
anak-anak memulai puasa dirumah, 
kartu kontrol Ramadan yang biasanya 
diberikan menjelang Ramadan 
terpaksa diberikan saat masuk awal 
pembelajaran baru, tepatnya tangga 
l6 Juli 2015.

Serangkaian program kegiatan 
Ramadan sudah dipersiapkan oleh 
sekolah, salah satunya adalah 
kegiatan Mabit (Malam Bina Iman 
dan Taqwa). Saat diumumkan kepada 
siswa-siswi kelas 5 dan 6, semua 

menyambut gembira diiringi sorak 
sorai menandakan bahwa semua 
siswa siap mengikuti kegiatan 
tersebut. Bahkan murid kelas 5 telah 
menelpon jauh-jauh hari mengenai 
apa saja yang harus dibawa dan 
dipersiapkan saat mabit nanti.

Kegiatan mabit dilaksanakan 
pada hari Jum`at tanggal 10 Juli 
2015 dimulai pukul 14.00. Anak-
anak melakukan registrasi absen 
dilanjutkan salat ashar dimasjid. 
Acarapun di buka dengan pembukaan 
tadarus Al Qur`an bersama, lalu 
datanglah dua alumni yaitu ananda 
Prita dan Pridi, kakak beradik yang 
keduanya sekarang berkuliah di 
Universitas Gajah Mada Yogyakarta. 
Saat di hubungi untuk mengisi 
kegiatan mabit adik kelasnya, 
dengan senang hati mereka terima. 
Kedua alumni tersebut memberikan 

Menuai Lailatul Qodar
dengan Mabit Ceria

pengalaman dan motivasi untuk 
senantiasa semangat belajar dan 
beribadah tidak lupa semangat 
berjihad dimana punberada.

Ketika adzan berkumandang, 
anak-anak langsung berbuka takjil 
kemudian beriringan menuju masjid 
untuk melaksanakan salat Maghrib 
berjamaah. Sesudahnya dilanjutkan 
dengan berbuka bersama dihalaman 
sekolah.

Setelah cukup berbuka, 
kegiatan dilanjutkan dengan salat 
Isya` berjamaah, mendengarkan 
ceramah, dan salat Tarawih di 
masjid. Malam harinya kegiatan diisi 
dengan pembekalan materi tentang 
salat, adab di masjid, i`tikaf dan 
introspeksi diri. Anak-anak terlihat 
khusyuk ketika mempraktikan 
i`tikaf di masjid yang merupakan 
penekanan kegiatan mabit ini. Tepat 
pukul 03.30 anak-anak dibangunkan 
untuk sahur bersama hingga adzan 
Subuh berkumandang.Walaupun 
mata masih terasa berat, namun 
semua berbondong-bondong menuju 
masjid untuk melaksanakan salat 
Subuh. Kegiatan diakhiri dengan 
penganugrahan peserta terbaik dari 
setiap kelas yang diraih oleh Ananda 
Ovan, Bintang dan Caca dari kelas 5, 
sedangkan dari kelas 6 yaitu Ananda 
Thalita, Senna dan Fikar. Semoga 
pada mabit ini anak-anak benar-benar 
menuai lailatul qodar sesuai dengan 
tujuan dan harapan kita semua. 
Aamiin. (Maryam I.) 
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T
anggal 14 Agustus kemarin ada yang berbeda dan 
Ada semangat baru di SMP Al Falah yaitu semangat 
pramuka. Pagi itu semua siswa bersiap –siap untuk 
memperingati Hari Pramuka yang diperingati setiap 

tanggal 14 Agustus.
 Dalam memperingati hari pramuka, seluruh siswa 

mengikuti apel pagi di halaman sekolah. Apa yang berbeda? 
Tidak seperti biasanya, pemimpin dan petugas apel biasanya 
dalam memimpin dengan langkah tegap. Kali ini semua 
petugas apel melangkah dengan lari kecil dan tangan 
berkacak pinggang,  tanda semangat dan trengginas. Mereka 
yang ditunjuk sebagai petugas apel adalah siswa yang 
tergabung dalam kepramukaan dari kelas 7 hingga kelas 9.

Semangat Pramuka
di SMP Al Falah

Kegiatan kepramukaan di sekolah kita 
sebenarnya sudah dikenal sampai ke manca 
Negara. Sebagaimana diterangkan ustad 
Hidayat ketika memberikan sambutan pada 
acara apel pramuka. “Kita harus bangga dan 
bangkit lagi untuk mengukir prestasi dunia. 
Kegiatan pramuka SMP Al Falah sudah pernah 
jaya, ketika tahun 2003 kita wakil Indonesia di 
Jambore Internasional Tailand, 2007,  panitia 
Jambore Internasional di Eropa dan tahun 2012 
di Singapora” ujarnya.

Dengan berbagai kegiatan internasional ini, 
seharusnya kegiatan kepramukaan di SMP Al 
Falah akan menjadi titik tolak untuk memajukan 
kegiatan pramuka sekolah. Kepengurusan 
pramuka sudah terbentuk, kegiatan sudah 
jalan, pembinaan terus berlangsung. Sehingga 
dalam waktu dekat pramuka sekolah 
diharapkan mampu mengukir prestasi dan 
mencetak pemimpin tangguh. (ind)

P
ada tanggal 27 s.d. 30 Juli 
2015, SMP Al Falah Deltasari 
menyelenggarakan kegiatan 
matrikulasi. Kegiatan ini 

merupakan progaram khas SMP 
Al Falah pada awal tahun ajaran. 
Kegiatan ini merupakan rangkaian 
dari program-program persiapan 
bagi siswa baru, yang meliputi masa 
orientasi siswa (MOS), Achievement 
Motivation Training (AMT) dan 
perkemahan. 

Jika kegiatan MOS bertitik 
berat pada adaptasi siswa dengan 
lingkungan sekolah yang baru beserta 
keseluruhan siklus kegiatan yang 

Matrikulasi untuk
Siswa Baru 2015/2016

ada di dalamnya, kegiatan 
matrikulasi berfokus pada 
pengenalan proses kegiatan 
belajar mengajar. Kegiatan seperti ini 
sangat diperlukan, karena para siswa 
baru akan menghadapi kegiatan 
pembelajaran yang sangat berbeda 
ketika mereka masih di sekolah 
dasar. Perbedaan tidak hanya dari 
suasana kelas dan guru pengajar, 
tetapi juga proses dan teknik 
pembelajaran. Kegiatan matrikulasi 
ini diselenggarakan agar siswa lebih 
mudah beradaptasi terhadap proses 
KBM yang akan mereka hadapi 
selanjutnya.

Mata pelajaran yang diberikan 
pada kegiatan matrikulasi adalah 
matematika, IPA, Bahasa Inggris, 
Bahasa Indonesia, Pendidikan Agama 
Islam, Teknik menghafal Al Quran, 
menulis kreatif dan teknik menghafal 
cepat (mind mapping). Dari kegiatan 
matrikulasi ini, diharapkan siswa 
baru mendapatkan gambaran 
menyenangkan tentang apa dan 
bagaimana mereka akan belajar 
selama berada di SMP Al Falah 
Deltasari. (A.Rafik)
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A
MT ( Achievment Motivation Training ) 
merupakan program tahunan sekolah 
untuk seluruh siswa SMP Al Falah Deltasari. 
Kegiatan ini dikemas secara indoor dan 

outdoor. Diakhir kegiatan diadakan  evaluasi dan 
pembinaan mental siswa.  Dalam semester ini AMT 
dilaksanakan oleh kelas 7 dan 9 sedangkan kelas 8 di 
semester genap. Peserta kelas 7 baik putra maupun 
putri yang mengikuti kegiatan iniberjumlah 177 siswa. 
Acara AMT mulai pukul 08.00, yang dibuka langsung 
oleh kepala sekolah Drs. Luqman Chakim, MM. Semua 
kegiatan dipandu oleh team Sherpa.

Materi yang diberikan oleh team Sherpa 
berupa belajar kekompakan dan dinamika kelompok 
seperti bertepuk, membuat gerakan dan yel-yel 
penyemangat. Usai menampilkan yel-yel mereka 
mengikuti kegiatan outdoor, WATER BOMBING, 
dalam permainan ini semua anggota kelompok 
berada dalam lingkaran tali dan salah satu anggota 

AMT Menjadikan Siswa
Cerdas Hati, Cerdas Pikir

dan Berprestasi
bertugas sebagai pemicu bom dengan menggunakan 
tongkat pemukul dan mata tertutup, kemudian seluruh 
bom harus berhasil dijatuhkan. Game ini mempunyai 
tujuan, kekompakan dan jiwa besar untuk bisa menyatu 
dalam satu anggota. Pada game yang kedua, kelompok 
diajak untuk menyumbat kebocoran nuklir yang terjadi 
akibat gempa bumi, syaratnya adalah peserta diikiat 
pada ujung tali yang disediakan dengan posisi melingkar 
dan menghadap keluar, tim diperkenankan hanya boleh 
menggunakan alat bantu yang disediakan fasilitator, alat 
bantu diletakkan di titik yang ditentukan dan tidak boleh 
dipindahkan sebelum ada aba-aba diberikan. Setiap 
kelompok harus memindahkan material penyumbat dari 
titk aman menuju titik kebocoran yang sudah ditentukan 
dengan menggunakan alat bantu. Tujuan permainan ini, 
siswa diajak untuk bisa kerjasama dengan teman yang lain 
dan tanpa memandang status mereka. Dalam permainan 
ini siswa bisa memproteksi diri jika ada teman yang 
mengajak pada hal-hal yang negatif. Kegiatan outdoor 
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sesi pertama berakhir sebelum 
pukul 11.00. kerana siswa akan 
melaksanakan salat jumat dan makan 
siang.

Setelah salat Jumat permainan 
dilanjutkan kembali dengan materi 
yang lain yakni hulahop tali dan 
evakuasi, pada permainan ini siswa 
diajak dapat menumbuhkan rasa 
keberanian dan pantang menyerah 
menghadapi tantangan. Meski 
terlihat capek dan lelah para 
siswa merasa senang menghadapi 
tantangan mental dan fisik dalam 
menghadapi permainan yang 
diberikan pembina. Senang capek 
campur jadi satu, senang bisa 
kerjasama dalam kelompok saling 
memberi semangat“ cerita Raphael.

Menjelang sore hari siswa masih 
mencoba tantangan dari pembina, 
siswa membuat pesawat dari kertas 
koran. Di dalam koran diberi telor 
sebagai ganti penumpang pesawat. 
Siswa diajak untuk berfikir sarana 
penerjunan yang menjamin muatan 
tetap utuh sampai mendarat 
walaupun ada badai atau rintangan 
yang menghadang. Permainan 
ini mengajak siswa untuk berfikir 
dengan cara berkelompok dengan 
mengemukakan pendapatnya 
untuk bisa membuat hasil yang 
diinginkannya dan bisa secara cepat 

mengerjakan tugas sesuai dengan 
ide dan pemikirannya tersebut. 
Kegiatan sesi kedua berakhir 
menjelang sore dan dilanjut dengan 
bersih diri , mereka melaksanakan 
salat berjamaah dan makan malam. 
Setelah itu, semua peserta mendapat 
materi siraman qolbu oleh Dr. Faqih 
Syarief mulai pukul 19.00 – 21.00, 
materi tentang menjadi muslim 
yang cerdas hati, cerdas pikir dan 
berprestasi. Kegiatan penguatan 
iman dan taqwa bertujuan, siswa 
dapat menjadi muslim yang taat 
beribadah. Pada kegiatan ini, siswa-
siswi saling meminta maaf kepada 
teman, ustadz dan ustadza, bahkan 
banyak dari siswa yang terenyuh 

dan menangis atas perilaku yang 
selama ini dilakukan “saya banyak 
salah kepada kedua orang tua dan 
saudara-saudaranya” cetus Rifqi saat 
bersalaman meminta maaf. Setelah 
kegiatan siraman qolbu berakhir 
siswa-siswi kembali ke kelas masing-
masing dan beristirahat.

Pukul 03.00 pagi hari siswa-siswi 
dibangunkan untuk beribadah salat 
tahajud dan berdzikir hingga salat 
shubuh. Setelah salat subuh dilanjut 
dengan tausiyah yang diisi oleh 
ustad Ismail. Kegiatan berikutnya 
yang terakhir adalah bina lingkungan 
dimana siswa-siswi diajak untuk 
jalan sehat dari sekolah menuju 
arah perumahan Deltasari dan 
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kembali ke sekolah lagi. Pada puncak 
kegiatan AMT ini adalah pembagian 
reward bagi peserta dalam team 
yang mengikuti kegiatan ini dengan 
baik dan bisa menjadi pemenang, 
pada pukul 07.00 hari Sabtunya 
kegiatan ini berakhir ditutup oleh 
Waka Kesiswaan Ustad Anshor dan 
para siswa mendapatkan sertifikat 
kegiatan. ”Kapan Ustad kegiatan ini 
diadakan lagi ? tanya Fachri. Terlihat 
wajah-wajah siswa-siswi ceria, karena 
sangat senang, termotivasi, dan 
semangat untuk memulai belajar 
dengan teman di SMP Al Falah 
Deltasari.

Siswa kelas 9 SMP Al Falah 
Deltasari mengikuti program 
Achivement Motivation Training 
(AMT) selama dua hari satu malam di 
Pondok Claket Indah Mojokerto. Sejak 
awal kegiatan ini sudah dibangun 
kerja secara tim. Setiap kelompok 
mendapat proyek yang harus 
diselesaikan sesuai dengan target 
waktu, sebelum AMT dilaksanakan. 
Setiap kelompok membuat karya 
berupa logo tiga dimensi dan 
nametag sebagai wujud keberhasilan 
kerja keras tim. Jika kelompok yang 
tidak serius akan termotivasi melihat 
temannya bekerja serius, meski sering 
diselingi canda dan tawa. Hasil proyek 
yang sudah dibuat setiap kelompok 
pamerkan atau dipajang saat 

pertemuan orang tua kelas 9 dengan 
kepala sekolah dan walikelas.

“Awalnya kita menganggap AMT 
itu ya seperti itulah…, tetapi ternyata 
AMT  bikin kita have fun together, 
game fun bersama, ect… selama 
perjalanan berangkat dan pulang 
semua always have fun together” 
komentar siswa kelas 9-2. Apa ya 
kira-kira yang bikin semua peserta 
senang dan bersemangat? Acaranya 
dikemas sangat menantang dan 
sedikit berbeda. Mulai ada proyek 
kerja tim, game  high & low rope 
course,presentasi karya, yel-yel tim, 
serta reward dan  punishment. Setiap 
kelompok secara bersama-sama 
membuat pilihan komitmen selama 
permainan untuk mentaati aturan 

dan konsekuensinya jika melanggar. 
Sehingga siswa bersama kelompoknya 
harus fokus dan bersemangat untuk 
melakukan kerja terbaik. Jangan 
sampai kelompok dalam mengerjakan 
tidak tepat waktu, melanggar aturan 
dan kena sanksi.

Waktu malam harinya semua 
bertanya-tanya apakah ada “jerit 
malam” ? Istilah yang sering dipahami 
anak-anak untuk menakuti di malam 
hari. Dalam kegiatan ini tidak ada 
“jerit malam” tetapi jelajah malam 
untuk renungan dan buat komitmen 
akhlak, kontrak belajar serta target 
prestasi ujian nasional (UN). Dalam 
suasana malam dan hawa yang 
dingin peserta mendapat motivasi 
mental spiritual dari Ust. Lukman 
Hakim tentang kehidupan dan masa 
depan. Semangat dan  bangkit untuk 
berubah. 

Kemudian berbekal semangat, 
alat tulis, lilin tanpa api. Semua 
peserta berjalan seorang diri dalam 
keremangan bulan, menuju suatu 
tempat yang telah ditentukan panitia. 
Peserta duduk melingkar menyalakan 
lilin dan mendapat pengarahan ustad 
untuk berdoa dan mulai menulis my 
dream. Selanjutnya seluruh peserta 
AMT berjuang bersama untuk meraih 
mimpi-mimpinya. Hidup akan terasa 
hambar tanpa impian yang tinggi 
hingga bisa dinikmati di akhirat nanti.  
(Ainur Rofiq dan Indarto)



S
MP Al Falah Deltasari menyelenggarakan 
“Pemilu Serentak”, yang diikuti oleh 
seluruh siswa kelas 7 sampai dengan 
kelas 9. Pemilu Serentak ini bukanlah 

menyaingi Pilkada serentak yang terus bikin suhu 
politik ramai dan panas. OSIS (Organisasi Siswa 
Intra Sekolah) yang masa kepengurusannya akan 
selesai, sedang menjadi panitia penyelenggara 
pemilu serenta sekolah. Dikatakan pemilu 
serentak karena dilangsungkan secara bersamaan 
dalam acara pemilihan  Ketua Osis, Remas 
(remaja masjid), MPK (majelis perwakilan kelas), 
dan DP (dewan  penggalang pramuka) untuk masa 
periode 2015-2016. 

Acara dimulai sejak pagi setelah salat dhuha 
hingga sore hari menjelang pulang sekolah. 
Semua peserta kandidat calon ketua mendapat 
kesempatan untuk menyampaikan visi dan 
misi organisasi selama 5 menit. Mereka belajar 
berorasi menyampaikan visi misi jika nanti 

Pemilu
Serentak

di SMP Al Falah

menjadi pengurus ke depan. Bagaimana organisasi yang akan 
dipimpin nanti ?. Peserrta menyampaikan orasinya dengan suara 
mantab penuh keyakinan berusaha mengambil simpatik teman-
temannya. “Kita akan menjadikan siswa Al Falah lebih kreatif dan 
disiplin. Jadilah pribadi yang baik!” ujar Alyaa calon ketua Osis. 

Setelah orasi disampaikan oleh semua kandidat, yang 
terdiri dari sepuluh pasangan untuk empat oraganisasi. Mereka 
mendapat pertanyaan dari para panelis yang beranggotakan 
ustadz/ustadzah pembina dan siswa yang ditunjuk oleh panitia. 
Pertanyaan panelis ada  yang menggunakan bahasa Inggris. 
“students don’t like join scout. How to make them interested in 
scount?...” tanya Ustadah. Ichwati. Karena pertanyaan dalam 
bahasa Inggris, mereka juga harus menjawab dalam bahasa 
Inggris. “give reward” jawab spontan Wildan. Atas jawaban 
tersebut penalis senyum dan pendukungnya  menyambut 
dengan aplouse meriah. (Ind)

Kiprah SMPKiprah SMP
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S
udah menjadi hal yang 
umum, dalam memeriahkan 
17-an ada beraneka 
lomba tradisional. Tidak 

ketinggalan dengan SMP Al Falah 
Deltasari yang juga mengadakan 
perlombaan tradisional.  Panitianya 
dari siswa yang tergabung dalam 
OSIS (Organisasi Siswa Intra 
Sekolah). Mereka mengadakan acara 
setelah upacara bendera. Sebelum 
perlombaan seluruh guru dan siswa 
mengikuti upacara bendera di 
halaman sekolah yang dipimpin oleh 
Alfika siswa kelas 9. Sebagai Pembina 
upacara Kepala Sekolah Ustad 
Luqman Chakim. Dalam sambutannya 
beliau berpesan untuk menyukuri 

atas kemerdekaan 
yang telah kita raih. 

Kemerdekaan yang diraih 
dengan pengorbanan 

para pahlawan yang telah 
gugur mendahului kita. Kita 

bersyukur dan berdoa atas 
itu. Syukur kita bisa melalui hati kita, 
ucapan dan perbuatan. “mari kita 
ucapkan alhamdulilah dan diteruskan 
untuk berbuat baik” ujarnya.

Setelah upacara usia acaranya 
perlombaan 17-an dimulai. Pada 
tahun ini panitia mengadakan lomba-
lomba tradisional yaitu, ada lomba 
tarik tambang, bakiak race, balap 
karung, baca puisi kemerdekaan, 
dan menulis cerpen kepahlawanan. 
Acaranya menjadi seru karena semua 
siswa berpartisipasi baik sebagai 
pemain maupun supporter. Lebih-
lebih lomba balap karung dan tarik 
tambang. Masing-masing kelas 
saling bersemangat mengeluarkan 

Peringatan HUT RI

Meriah dengan
Aneka Lomba

tenaga untuk memenangkan lomba, 
sedangkan yang lain bersorak-sorai 
memberikan semangat. Ayo, ayo, 
ayo…. “acaranya seru tarik-tarikan 
bikin adek kelas bisa dikalahkan 
dengan mudah” cerita Daffa. 
Sementara mereka yang berpuisi 
berada di ruang auditorium dengan 
mengenakan kostum pahlawan. 
Mereka membacakan puisi dengan 
deklamasi penuh penjiwaan emosi 
larut dalam kata. (indarto) 

Kiprah SMP
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“Alhamdulillah, saya bangga karena  anak saya 
diterima di SMP Alfalah Deltasari ini ustadzah, saya 
ingin anak saya jadi seorang yang berkarakter bagus  
… “ ,itu adalah ungkapan seorang walimurid baru 
ketika saya temui sedang mengantar putranya.

 Pada awal  Juli 2015 tepatnya tanggal 6 
s.d. 8 Juli yang lalu, SMP Alfalah Deltasari telah 
mengadakan sebuah tahapan awal  pembelajaran 
bagi peserta didik baru dengan bertajuk 
MOPDB ( Masa Orientasi Peserta Didik Baru ). 
Program ini bertujuan sebagai bekal siswa untuk 
mengetahui suasana lingkungan sekolah barunya 
dan beradaptasi bagi para peserta didik dengan 
lingkungan sekolah .

Menyemai Karakter Unggul 
Melalui MOPDB

Kegiatan MOPDB kali ini, panitia menyediakan 
banyak hadiah untuk menentukan karakter 
peserta didik. Hadiah diberikan kepada siswa 
yang mempunyai karakter: percaya diri, tanggung 
jawab, kritis, kreatif dan empati .    Setiap pemateri 
dibekali sejumlah hadiah untuk menilai dan 
mencari karakter-karakter yang ditentukan untuk 
masing-masing putra dan putri. 

Adapun hasil akhir penentuan predikat tiap 
kriteria dengan cara menghitung bintang yang 
didapatkan oleh setiap siswa, dan hasilnya adalah 
sebagai berikut :
• Predikat siswa PERCAYA  DIRI :
 - Putra : Ibnu Rojab Fakhry Prastiko  ( 7-5 ) 
 - Putri : Amanda Reza  Andriani  ( 7-4 ) 
• Predikat siswa TANGGUNG JAWAB 
 - Putra : Farel Ahmad Andika ( 7-1 ) 
 - Putri : Isnuansa Maharani P (7-6 ) 

Kegiatan MOPDB ini, siswa baru dikenalkan 
tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan 
pembelajaran di sekolah baru, meliputi tentang 
profil sekolah, Visi, dan Misi, Keunggulan dan 
standar kelulusan, waktu belajar, Program 
penunjang termasuk kegiatan ekstrakurikuler. Tata 
krama pergaulan serta tata tertib sekolah juga 
dikenalkan dalam program ini. 

Salah satu materi yang diberikan  adalah 
kegiatan Wiyata Mandala. Pada kegiatan ini, para 
peserta didik harus mengenal setiap ruang yang 
ada disekolah SMP Al Falah Deltasari. 

• Predikat siswa KRITIS
 - Putra : Ravenala Aucky Z Indrawan (7-1)
 - Putri :  Stephanie Putricia Ananda ( 7-2 ) 
• Predikat siswa KREATIF 
 - Putra : Agra Raihan I Hidayat Roy ( 7-3 ) 
 - Putri : Rr.Nurhaliza P Utami ( 7-2 ) 
• Predikat siswa EMPATI 
 - Putra : Bagus Malikan  Gani ( 7-5 ) 
 - Putri : Puan Lacmi ( 7-6 ) 

Semoga kegiatan MOPDB kali ini menjadi 
bekal siswa untuk belajar dilingkungan sekolah 
baru dan menjadi siswa yang baik akhlaknya dan 
berprestasi.(Mei.S) 
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Kiprah SMP

I
tulah pemberitahuan agenda kegiatan sekolah 
selama bulan Ramadan oleh kepala sekolah saat 
memimpin upacara awal masuk sekolah. Hari itu 
kita masih dalam suasana puasa Ramadan. Kegiatan 

sekolah terasa penuh berkah dengan keimanan di 
dada. Di hari ketiga saat itu kita ada acara mabit, 
malam bina iman dan taqwa. Seluruh siswa diwajibkan 
mengikutinya. Mabit ini dilaksanakan selama dua 
hari, dua malam. Sehari semalam untuk siswa putra, 
sedangkan dengan siswa putri di hari berikutnya. 
Kegiatan mabit  melatih siswa beradaptasi dengan 
lingkungan baru. Sehingga siswa merasa senang 
bersama-sama teman sekolah dan tercipta suasana 
keimanan. Selain itu mabit juga membangkitkan 
motivasi ketaatan dalam ibadah. 

Kegiatannya seru, karena kita mengawali sekolah 
dengan menginap semalam di sekolah. Selain 
mendapat motivasi ketaqwaan, kita bisa buka, 
sahur, taraweh, tadarus dan tahajut bersama 
teman-teman baru. Sepertinya kita mengawali 
belajar dengan senang  dan asyik. “meskipun 
tahajutnya ngantuk, tapi tidak apalah. Tidurnya 
seru, saya mendapat pengalaman heboh. Makan 
PHD, pokoknya seru, seru” cerita Keysha kelas 7.

Tak kalah pentingnya peserta  mendapat 
materi motivasi yang disampaikan oleh Ust. 

Serunya Mabit
di Awal Tahun Ajaran Baru

Tiga hari lagi kita akan mengadakan malam bina takwa, jadi semua siswa dan 
didampingi oleh ustad dan ustadzah menginap satu malam di sekolah.

Hisyam Hidayat dengan mengupas makna Ramadan 
dan ketaqwaan. Dalam sebuah riwayat dikatakan 
oleh Al-Hasan, “Orang bertakwa memiliki sejumlah 
tanda yang dapat diketahui, yakni: jujur/benar 
dalam berbicara; senantiasa menunaikan amanah; 
selalu memenuhi janji; rendah hati dan tidak 
sombong; senantiasa memelihara silaturahmi; selalu 
menyayangi orang-orang lemah/miskin; memelihara 
diri dari kaum wanita; berakhlak baik; memiliki ilmu 
yang luas; senantiasa bertaqarrub kepada Allah.” (Ibn 
Abi ad-Dunya, Al-Hilm, I/32).  Sekarang pertanyaannya 
sudahkah kita memiliki ciri-ciri sebagai orang yang layak 
disebut bertaqwa? (ind)
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Abdullah bin Umar 
radhiallahuanhuma berkata: Aku 
mendengar Rasulullah shallallahu 
‘alaihi wasallam bersabda:

َمْسئُوٌل  ُكْم 
ُّ
َوُك َراٍع  ُكُُّكْم 

َِماُم َراٍع َوَمْسئُوٌل 
ْ

َعْن َرِعيَِّتِه ال
ْهِلِه 

َ
َعْن َرِعيَِّتِه َوالرَُّجُل َراٍع ِف أ

ُة 
َ
َمْرأ

ْ
َوال َرِعيَِّتِه  َعْن  َمْسئُوٌل  َوُهَو 

َوَمْسئُولٌَة  َزوِْجَها  َبيِْت  ِف  َراِعيٌَة 
َاِدُم َراٍع ِف َماِل 

ْ
َعْن َرِعيَِّتَها َوال

َسِيِّدهِ َوَمْسئُوٌل َعْن َرِعيَِّتِه
“Setiap kalian adalah pemimpin, 

dan setiap pemimpin akan dimintai 
pertanggungjawaban atas yang 
dipimpinnya.” 

Dari ayat diatas kita bisa 
menyimpulkan siapakah yang 
disebut sebagai pemimpin? Ya, 
kita adalah pemimpin atas diri kita 
sendiri. Menjadi pemimpin dari diri 
sendiri ternyata lebih sulit daripada 
memimpin orang lain. Intinya 
kita akan menjadi pimpinan yang 
layak memimpin jika kita mampu 
memimpin diri kita sendiri. Seperti 
apakah proses membentuk menjadi 
pimpinan? Jawabannya saat kita 
siap untuk dipimpin dan siap untuk 
memimpin.

Membahas tentang 
kepemimpinan di sekolah tentu 
tidak lepas dari keterlibatan siswa 
dalam berorganisasi. Siswa diajarkan 
mengenal bahkan ikut berperan 
menjadi anggota dalam organisasi 
yang merupakan langkah awal 

dalam pembentukan karakter. Untuk 
mengerti dan memahami proses 
dalam berorganisasi, siswa yang 
terpilih layak menjadi pemimpin 
dengan terlebih dulu melewati proses 
Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa.

Dunia pendidikan 
memperkenalkan pelatihan 
kepemimpinan peserta didik 
melalui kegiatan LDKS (Latihan 
Dasar Kepemimpinan Siswa). LDKS 
adalah sebuah bentuk kegiatan yang 
bertolak ukur kepada peningkatan 
sumber daya siswa sebagai peserta 
untuk mendalami dan memahami 
tentang konsep-konsep atau dasar-
dasar sebuah organisasi. Kali ini 
LDKS SMP Al Falah Deltasari Sidoarjo 
diadakan di Villa Green Peace Claket 
Mojokerto. Pada tanggal 21-22 
Agustus 2015

Menyiapkan Pemimpin

Melalui LDKS
Sehingga kegiatan kelompok dapat 
berjalan dengan baik. Kegiatan 
tersebut terealisasi dengan beberapa 
permainan yang diberikan ustad 
dan ustadah. Di dalam masing-
masing permaianan menuntut tiap 
kelompok untuk berperan serta 
dalam kerjasama, strategi, leadership, 
kekompakan, dan tentunya 
kedisiplinan. Beberapa permainan 
tersebut diantaranya adalah : 
Finding Treasure, Rolling Ball, Folding 
Carpet, Trust Fall, Spider Net, dan 
blind train. Dari semua permainan 
tersebut masing-masing mempunyai 
tujuan yang sama yaitu kekompakan 
dan strategi. Adanya kekompakan 
membuat mereka lebih akrab dengan 
kelompoknya dan terbentuk strategi 
membuat mereka bisa menyelesaikan 
permainan yang dihadapi

Dari beberapa rangkaian acara 
LDKS, Setiap kelompok mempunyai 
strategi masing-masing dalam 
menyelesaikan permainan. Kelompok 
yang terbentuk tidak bekerja sendiri, 
melainkan dibantu oleh pioneer 
mereka. Siapakah pioneer? Pioneer 
merupakan sebutan dari kakak-kakak 
OSIS, Remas, MPK dan pramuka yang 
kemarin menjabat. Adanya kerjasama 
dengan kakak dan adik kelas ini 
membuat suasana LDKS sarat akan 
makna kekeluargaan. 

LDKS kali ini mempunyai motto “ 
Siap Dipimpin dan Siap Memimpin” 
yang bermakna menumbuhkan 
jiwa kepemimpinan yang mampu 
memimpin dirinya terlebih dahulu 
dan mampu menjalin kerjasama 
memimpin dengan orang lain. Semoga 
kelak dari mereka bisa menumbuhkan 
pribadi pemimpin yang berakhlak 
mulia dan berprestasi dalam 
memimpin bangsa dan tanah airnya. 
(Defi)

LDKS didalamnya memuat 
berbagai kegiatan yang melatih 
peserta didik selain menjadi seorang 
pemimpin juga sikap-sikap atau 
karakter-karakter yang diperlukan 
oleh seorang pemimpin. Segala 
bentuk kegiatan yang dilaksanakan 
berupa kerjasama dalam sebuah 
kelompok. Bekerja dalam 
kelompok haruslah mempunyai 
sifat kepercayaan pada orang lain. 



P
endidikan yang baik dan 
agama yang kuat. Dua hal 
tersebutlah yang mendasari 
kami dalam memilih sekolah 

anak. Dan SMP Al Falah menurut 
kami memiliki keduanya. Selain itu 
pembelajaran di SMP Al Falah juga 
mengedepankan pelatihan tingkah 
laku dan budi pekerti menurut  
tuntunan agama serta memiliki 
kegiatan tambahan yang positif. 

Pembelajaran di sekolah 
sudah seharusnya mendapatkan 
dukungan dari rumah. Jika tidak 
begitu, pembelajaran akan menguap 
begitu saja. Untuk itu kami sebagai 
orang tua memberikan keleluasaan 
kepada anak.  Dalam hal 
ini berkaitan dengan 
apa yang didapatkan 
di sekolah bisa 
diterapkan juga 
di rumah. Sholat 
berjamaah misalnya.

Kami meyakini 

Membuka Mata
dengan Kebaikan

bahwa keberhasilan di sekolah 
selalu berawal dari langkah-langkah 
yang dilakukan di rumah. Sejak dini 
kami berusaha untuk menerapkan 
kedisiplinan dan kemandirian anak. 
Terutama disiplin dalam membagi 
waktu. Misalnya waktu salat, waktu 
belajar dan waktu bermain.  Karena 
dengan membiasakan disiplin dan 
mandiri maka akan mendapatkan 
hasil yang maksimal dalam 
pembelajarannya.

Setiap anak pasti memiliki bakat 
dan minat yang berbeda dari lainnya. 
Dan sebagai bentuk dukungan 
terhadap perkembangan bakat dan 
minatnya, maka kami memberikan 

kebebasan kepada ananda untuk 
mengembangkan kreativitasnya 

serta memberifasilitas  yang 
sesuai. Semoga hal itu akan 
membantu anak  kami dalam 
menggali kemampuannya.

Di sela-sela kesibukan 
keluarga kami, travelling 

adalah salah satu cara untuk 
mengurangi kejenuhan. 

Meski sebetulnya rumah 
adalah juga tempat 

favorit keluarga kami. 
Aktivitas lainnya 

adalah wisata kuliner.  Sehingga 
dengan begitu kami mengharapkan 
keluarga kami bisa selalu optimal 
dalam menjalankan aktivitasnya. 

Sebagai orang tua kami berharap 
agar anak kami kelak menjadi anak 
yang sholeh dan bertaqwa. Juga 
lulus sekolah dengan nilai terbaik 
dan menjadi orang yang bermanfaat 
bagi orang banyak.Diantara sekian 
cara, salah satu hal yang kami 
biasakan terhadap anak adalah 
dengan memberikan kebaikan kepada 
orang lain. Semoga hal itu juga akan 
menjadi jalan kebaikan bagi keluarga 
kami. Aamiin. (Iz)

Ayah :  Winarto, S.E
Pekerjaan : Karyawan swasta
Ibu : Sri Astutik
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Ananda : Ardio Harya F
  (SMP Al Falah Deltasari
  kelas IX-5)

Biodata Keluarga
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Jendela Keluarga
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Shahzad Sigra Safaraz

Ingin Jadi Polisi Detektif

B
egitu menatap wajah siswa TK B1, 
siapa saja akan merasa gembira. 
Sebab dari pancaran wajahnya 
yang  ceriah dan murah senyum 

membuat orang lain gemas terhadapnya. 
Dengan gaya tangkas, Farras, biasa dia 
dipanggil, menyapa ramah ustadzah saat 
dipintu gerbang sekolah. Di rumah pun, 
Farras, juga bersikap sopan dan santun 
terhadap orang tuanya.

Putra kedua dari dua bersaudara 
pasangan Jefri Firmansyah dengan Susi 
Hartati Gustiani ini memiliki cita cita 
yang mulia.Apa itu? “ Jadi Polisi Detektif 
“ucapnya. Tentu, Polisi yang penolong dan 
bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara.
Ya, cita cita itu nampaknya simetris dengan 
kondisi profil Farras yang cekatan, lincah, 
dan tegas.“ Saya suka ayam goreng dan 
bebek goreng “ jawabnya ketika ditanya 
makanan kesukaannya.

Seperti kata Nabi Muhammad SAW bahwa 
muslim terbaik adalah yang bermanfaat bagi yang 
lain. Demikian yang menjadi harapan orang tua 
Farras ketika memasukkan anaknya ke sekolah 
Al-Falah. Itu karena Al-Falah merupakan lembaga 
pendidikan Islam yang otomatis memiliki dasar 
pengajaran Islam yang  kuat dan benar. Image 
semacam ini memang telah melekat dan bukan 
rahasia lagi bagi masyarakat luas.

“Agar Farras menjadi anak yang saleh, cerdas, 
berdaya saing, dan akrab dengan Al-Quran dan 
Sunnah rasul dan mampu menjadi pemimpin 
yang sesuai dengan tuntunan Islam,“harapan sang 
Bunda optimis.  

Di sela-sela waktu senggangnya, siswa 
yang ngefans dengan Nabi Muhammad. Lahir di 
Denpasar, 22 Agustus 2010 ini, senang melakukan 
aktivitas  yang bermanfaat.” Membuat karya dari 
barang yang tak terpakai,”ungkapnya. Selain itu, 
Farras juga senang nonton, bermain game dan 
menggambar. (Abdilah)

Safira Hamidah Rizkita Ashni

Banyak Prestasi
P

redikat siswa teladan dan 
berprestasi, layak disematkan 
kepada siswa SMP kelas  9.4 
ini. Betapa tidak, sejak sekolah 

Dasar, siswa yang lahir di Surabaya, 12 
April 2001 ini, langganan juara, baik di 
bidang akademis maupun non akademis. 
Selain rangking di kelas, siswa yang hobby 
menyanyi dan berenang ini memiliki 
segudang prestasi di bidang agama. “Juara 
3 lomba pildacil, juara 3 paduan suara, 
khatimin terbaik I, juara 3 hafalan juz 
1,”ungkapnya.

Di sekolah, putri pasangan )Bapak 
Yusuf Ansori dengan Sri Suwandayani (alm) 
ini tergolong siswa yang memiliki hafalan 
Al-Quran cukup bagus. Baginya Al-Quran 
adalah petunjuk hidup setiap muslim 
yang perlu dihafal, dipelajari, dan wajib 
diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. 
Apa yang diperintah, berupaya dilaksanakan 
dan yang dilarang wajib dihindari.

Allah  bahkan memberi keutamaan Al-
Qur’an atas kitab-kitab yang diturunkan kepada 
para nabi sebelumnya, sebagai kitab agung 
untuk manusia yang diturunkan kepada Nabi 
Muhammad melalui perantara malaikat Jibril.

”Alhamdulillah sudah sampai juz 
2,”ungkapnya. Untuk melatih, serta 
mempertahankan hafalan Al-Qurannya, Safira, 
biasa dipanggil, selalu  mengulang-ulang apa 
yang sudah dihafalnya, baik di rumah maupun 
di sekolah agar tidak mudah hilang (lupa).

Bagaimana dengan cita-citanya kelak? 
Siswa yang paling suka pelajaran matematika 
ini berkeinginan menjadi dosen.Untuk 
itu Safira selalu belajar dan berdoa tanpa 
mengenal lelah.Bahkan untuk sekedar mengisi 
kegiatan di luar sekolah, Safira tidak ingin 
membuangnya sia-sia, dengan mengikuti 
les privat.”Kecerdasan bukanlah tolak ukur 
kesuksesan tapi dengan menjadi cerdas kita 
bisa menggapai kesuksesan,”begitu motonya. 
(Abdilah)
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F
utsal merupakan cabang 
olah raga yang sekarang 
lagi tren. Tak jauh 
dengan sepak bola pada 

umumnya, futsal juga terdiri dari 
dua tim, hanya pemainnya saja 
yang yang tak lebih dari lima orang 
ditambah pemain cadangan. Geliat 
olah raga futsal memiliki daya 
tarik tersendiri bagi Attar, siswa 
kelas 6 yang lahir di Surabaya, 4 
Desember, 2003 ini.“Itu salah satu 
hobby saya,” tuturnya.

Bagi siswa yang gemar 
makanan ramen ini, Futsal 
bukan hanya olah raga fisik, tapi 
didalamnya banyak mengandung 
teknik untuk melatih kerjasama, 
kedisplinan, dan kekompakan 
untuk meraih suatu kesuksesan 

secara bersama-sama.“Alhamdulillah 
saya pernah juara 1 lomba futsal di 
sekolah,” ungkapnya.

Bagaimana dengan belajarnya? 
Siswa yang senang berkunjung ke 
museum ini tetap mampu membagi 
waktua antara kegiatan belajar 
dengan hobi yang disukainya.

Putra pertama dari tiga 
bersaudara pasangan Sulis 
Bayusentono dengan Yuani Setiawati 
ini paling suka pelajaran Matematika 

dan IPA.”Saya 
ingin menjadi 

dokter,”cita-
citanya.
Harapan yang  
mulia itu terus 
Attar topang 

dengan belajar dengan tekun. Tak 
terkecuali diwaktu luang sekalipun, 
ia manfaatkan sebaik mungkin. 
Diantaranya dengan membaca 
buku dan mengikuti les privat.

Selain itu, siswa yang 
mengidolakan Abu Nawas dan 
memliki motto ‘Never Give up’ 
ini meyakini bahwa pendidikan 
yang baik dapat mengantarkan 
seseorang untuk menjalani roda 
kehidupan dengan sukses.“ Saya 
memilih sekolah Al-Falah karena 
mendidik anak berkarakter Islami 
dan berprestasi.“ tandasnya. 
Orang tuanya pun juga berharap,” 
Semoga Attar menjadi anak yang 
berprestasi, unggul, terbuka 
wawasan, dan memiliki budi 
pekerti yang luhur.” (Abdilah)



Hal yang menarik bagikku saat mengikuti kegiatan di 
luar sekolahku adalah saat aku mengenal banyak teman. 

Bagiku disitulah letak keseruannya. Dengan begitu aku dapat 
bertukar banyak pengalaman dengan teman baruku.

Hal lainnya adalah kegemaranku untuk membeli buku 
tersalurkan juga saat kegiatan ini. Aku membeli buku tentang 

pondok Ramadhan sebagai persiapan untuk mengikuti 
kegiatan ini. 

Menjadi juara 2 di Pondok Ramadhan ini tidak 
membuatku puas. Aku berharap satu saat kelak aku bisa 

lebih membanggakan sekolah dan orangtuaku. Meskipun 
begitu, tak lupa aku bersyukur kepada Allah SWT atas 

anugerah ini semua. 

Menggali Prestasi
di Sekolah Ramadhan

Aku memang senang untuk mengikuti segala 
macam kegiatan yang bermanfaat. Termasuk pondok 
Ramadhan ini. Saat ustadz menunjukku untuk mewakili 
sekolah, aku sangat senang sekali hati ku terima. 

Di SDN Ngagel Rejo 1 kegiatan ini berlangsung. 
Kulihat ada sekitar tujuh puluhan anak seusiaku. 
Bersama mereka aku mengikuti kegiatan ponodk 
Ramadhan ini. Seru dan menyenangkan. Kami juga 
didampingi ustadz Dahlan dan ustadz Ashari. Saat 
kegiatan berakhir, aku diumumkan sebagai juara 
pertama. Wow…tidak terkatakan rasanya. Aku gembira 
sekali. Semoga di hari esok aku bisa lebih baik lagi. 
Aamiin.

Izzah Faiq Putri Madani
(Juara 1 Pondok Ramadhan tingkat kecamatan Wonokromo)

Nanda Dewi Challistha
(Juara 2 Pondok Ramadhan tingkat kecamatan Wonokromo) 

Suasana bulan Ramadhan 1436 H tak kalah syahdu dibanding dengan Ramadhan 
lainnya. Namun, hal ini berbeda dengan 2 siswi kelas 5 SD Al Falah Surabaya. Di 

tengah-tengah menjalankan puasanya, mereka juga tetap bersemangat untuk 
mengikuti kegiatan Pondok Ramadhan yang diadakan oleh kecamatan Wonokromo 

ini. Berikut secuplik cerita mereka. 

Sang Juara
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S
iswa SMP Al-Falah Deltasari 
menorehkan prestasi 
gemilang di  International 
Islamic School Robotic 

Olympiad di Yogyakarta. Even 
yang berlangsung di Universitas 
Islam Indonesia  pada tanggal 18-
24 Agustus 2015 itu diikuti oleh 
18 negara di dunia, diantaranya  
Malaysia, Singapura, Thailand, 
Philipina, Brunei, Palestina dan 
Sebagainya. Utamanya dari sekolah-
sekolah yang berbasis Islam.

Menorehkan presatasi yang 
berskala dunia memang tidak 
mudah, perlu kerja keras, komitmen, 
kesungguhan, serta dukungan dari 
berbagai pihak. Hal itu diakui oleh 
Ustdzah Tyas, guru pendamping 
siswa,”Kita sudah berlatih sejak tiga 
bulan lalu,”ungkapnya. Para siswa, 
selain berlatih secara mandiri, mereka 
juga mendapat bimbingan khusus 
dari guru ekstrakurikuler, Satrio 
Tri Utomo. Setiap waktu mereka 

berlatih dengan tekun tanpa mengenal 
lelah.Bahkan sudah beberapa kali Tim 
robotika menyabet juara diberbagai 
kompetisi baik skala regional maupun 
nasional.

Ali Risyandi Hidayat, salah 
satu peserta, menuturkan situasi 
dan kompetisi di lapangan,”Kami 
menggunakan robot penyelamat 
berbentuk ambulan. Tim kami 
mengendalikannya dengan program 
EV3. Awalnya robot harus mampu 
menghadapi segala medan dan melewati 
lika-liku jalan, serta harus mampu 
mengambil bola.”

Perasaan senang dan bangga 
berbaur menjadi satu, karena 
setelah melewati berbagai 
rintangan dalam kompetisi juri 
memberikan nilai tertinggi bagi 
Tim dari SMP Al-Falah Deltasari. 
“Senang sekali dan bangga karena 
bisa menang meski persiapan 
yang lakukan cukup mepet. 
Alhamdulillah kami mendapat 
gold medal,”ungkap Zulfikar.

Event tersebut dibagi menjadi 
dua jenis kompetisi, Rescue 
Senior, dan Aerial Senior.Untuk 
setiap jenis lomba, tim SMP Al 
Falah meraih masing-masing I 
medali emas, 1 perunggu dan 
juara harapan. “Jadi totalnya kami 
mendapat 2 emas, 2 perunggu 
dan 2 juara harapan,”imbuhnya.

Untuk kategori Rescue senior, 
tim dari SMP Al-Falah yang meraih 
Gold Medal adalah Rayhan Ali 
Rachman, Alif Risyandy Hidayat 
dan Anantha Syah. Untuk Broze 
Medal diraih oleh Arianto Bagus 
Wibowo, Athallah Rafif fan Wildan 
Mufid. Sedang untuk Special 
Award disabet Fadil Muhammad 
dan Muhammad Varez.

Sementara untuk kategori 
Aerial Senior, Gold Medal 
diraih oleh Rafi Rizki dan 
Zulfikar Abdurrahman.Bronze 
Medal diraih Andi Namleano 
dan Ramadhana Rizqy Arifin.
Sedangkan Special Award 
diberikan kepada Bagas Kukuh 
Priambodo.

Ustad Anshor, S Ja’ Roni 
wakil kepala sekolah bidang 
kesiswaan mengungkapkan 
bahwa robotic merupakan salah 
satu ekstrakurikuler yang kerap 
mendapat juara, baik ditingkat 
nasional maupun internasional.  
Namun semua kegiatan di 
sekolah  juga dimotivasi untuk 
berprestasi di bidangnya masing-
masing.”“Kesuksesan ini berkat 
doa, kerja keras, kesungguhan, 
dukungan, bimbingan dan 
ridha dari Allah SWT,” ujarnya. 
(Abdillah)

Tim Robotik Al-Falah
Sabet Medali Emas

di IISRO 2015



T
amu kita kali ini adalah 
seorang dosen, penulis,  
dan penceramah yang 
sudah tidak asing lagi 

bagi muslim dan muslimat 
Surabaya. Beliau adalah Prof. 
Dr. H. Ali Aziz, M.Ag, guru besar 
sekaligus dosen Pascasarjana 
UIN Sunan Ampel Surabaya. 
Redaksi Al Falah berkesempatan 
menemui beliau disela-sela 
kesibukannya di kampus Green 
Sunan Ampel di Jalan Juanda. 
Sambil duduk santai di musholla 
kampus, kami mendiskusikan 
masalah hikmah peristiwa Idul 
Qurban dikaitkan dengan dunia 
pendidikan. 

Menurut Ustadz yang 
sering berceramah ke luar 
negeri ini makna Idul Qurban 

hiasan tanpa pernah dipelajari dan 
dipraktikkan sebagai manusia keledai. 
Hewan kedua (anjing) disebut ALLAH  
untuk menjadi tamsil bagi orang-
orang yang tidak pernah puas dengan 
pemberianNYA. Kenyang atau lapar 
hewan ini tetap menjulurkan lidahnya 
dan menggonggong di depan manusia. 
ALLAH menyatakan dalam surat Al 
A’raf ayat 176 bahwa sekalipun kita 
membaca dan mendengar Al Quran 
setiap hari, kita tidak akan bisa 
menaikkan jiwa ke langit kalau kaki 
kita terbelenggu di bumi dengan rantai 
perebutan harta dan tahta, kekuasaan, 
dan kekayaan. Mereka ini disindir 
ALLAH seperti anjing kelaparan yang 
berebut tulang berserakan. Sedangkan 
sifat hewan yang ketiga adalah monyet. 
Dikisahkan dalam QS Al Baqarah 65-
66 bahwa ALLAH pernah mengutuk 
bangsa Israil menjadi kera karena 
mereka paling banyak bertanya tentang 
hal-hal yang tidak perlu ditanyakan 
dan paling sering ingkar janji. Perilaku 
mereka seperti monyet yang tidak 
bisa menerima nasehat. Monyet 
adalah binatang serakah yang terus 
menyambar makanan dengan tangan 
kanannya padahal di tangan kirinya 
masih ada makanan. 

Professor yang pernah menjadi 
dosen teladan nasional di tahun 2004 
dan 2007 ini berpesan supaya guru-
guru bisa “menyembelih” sifat-sifat 
hewani tersebut. Apabila guru-guru 
bisa bersih dari sifat HAM, maka 
mereka bisa mencetak anak didik 
yang bersih dari sifat tersebut. Apalagi 
Lembaga Pendidikan Al Falah adalah 
lembaga pendidikan Islam yang 
menjadikan guru dan karyawannya 
“Ustadz dan Ustadzah”. Dengan 
meneladani ketaatan Nabi Ibrahim 
dan Ismail semoga seluruh keluarga 
besar lembaga pendidikan Al Falah bisa 
menjadi hamba-hamba yang memiliki 
sifat malaikat. Selamat Idul Adha 1436 
H;  jadikan memberi sebagai hobby dan 
taat kepada ALLAH sebagai sifat.  (ana)

“Jauhi HAM !”
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Tamu Kita

dapat dilihat dari dua sisi. Menurut bahasa 
Indonesia, berkurban berarti memberi. 
Hidup ini tidak akan lepas dari take and 
give. Apabila seorang manusia lebih banyak 
memberi, maka hidupnya akan mulia. Tapi 
sebaliknya kalau lebih banyak meminta dia 
akan kehilangan harga dirinya. Indonesia 
bisa merdeka juga karena banyaknya rakyat 
yang hanya memikirkan untuk memberi 
pada bangsanya. Mereka bahkan tidak 
bisa merasakan hasil perjuangannya. 
Demikian juga diharapkan pada guru-
guru dalam mendidik muridnya. Mereka 
tidak menghitung apa yang didapat tapi 
selalu berfikir apa yang bisa diberi untuk 
sekolahnya. Dengan semangat itu maka 
proses belajar mengajar di sekolah akan 
terasa ringan dan menyenangkan. Guru juga 
berusaha mencetak siswa-siswa yang hanya 
berfikir untuk memberi atau berbagi dengan 
sesama. 

Kalau dilihat dari ilmu agama (Islam), 
Idul Qurban berarti lebih mendekatkan diri 
kepada ALLAH SWT dengan memotong sifat-
sifat hewan yang ada dalam diri manusia. 
Menurut bapak tujuh anak ini setiap manusia 
mempunyai sifat malaikat dan hewan dalam 
dirinya. Dalam bukunya yang berjudul 
“Bersiul Di Tengah Badai”, beliau menyebut 
HAM (Himar, Anjing, dan Monyet) sebagai 
sifat-sifat hewani yang ada dalam manusia. 

Himar (keledai) disebutkan dua kali 
dalam Al Quran yaitu surat Luqman 

ayat 18-19 dan Al Jumu’ah 
ayat 5. Allah menyebut 

sifat sombong, angkuh, 
suka bicara lantang 

tanpa dasar, dan 
menjadikan 

Al Quran 
hanya 
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Artikel

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

K
egiatan membaca 
mendorong seseorang 
untuk mempelajari sesuatu 
secara lebih mendalam, 

sehingga memungkinkan memiliki 
ilmu pengetahuan, memperluas 
wawasannya tentang sesuatu serta 
meningkatkan kesadaran mental dan 
spiritualnya.

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

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

Karena itu peran orang tua untuk 
menumbuhkan semangat membaca 
sejak dini perlu ditanamkan. 

Anak yang tidak suka membaca, 
sebenarnya dipengaruhi banyak 
faktor. Diantaranya, suasana rumah 
yang tidak tersedia lahan atau area 
baca yang nyaman sehingga spirit 
membaca anak sulit dibangkitkan. 

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

Berdayakan
Area Baca di Rumah

kegiatan membaca seperti pembatas 
buku misalnya.

Yang paling utama adalah 
pertimbangkanlah luas ruangan, 
sebaiknya tidak terlalu sempit 
karena akan mengurangi 
kenyamanan. Dengan demikian, 
tidak ada ruangan kosong yang 
mubadzir dan tak termanfaatkan.
Setelah itu, tugas selanjutnya 
adalah orang tua seyogyanya 
memberi keteladanan kepada si 
anak. Jika di rumah orang tua tidak 
biasa memegang bacaan buku, 
majalah atau koran, anak akan 
cenderung mengikuti. Demikian 
pula sebaliknya, Orang tua yang 
selalu aktif dengan bacaan yang 
dibacanya, secara tidak langsung 
akan mempengaruhi mood anak 
untuk mengikuti aktivitas orang 
tuanya. Selamat mencoba.
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Tahukah Kamu

Mengenal Radio
Republik Indonesia

Microphone yang 
digunakan Bung Tomo 
untuk menyemangati 
arek-arek Surabaya 
tahun 1945.

S
alah satu media massa yang 
bisa kita nikmati setiap hari 
adalah radio. Di mobil, mobile 
phone, komputer, atau dengan 

pesawat radio di rumah, kita bisa 
mendengarkan berbagai sajian siaran 
radio. Tapi tahukah kapan radio di 
Indonesia mulai ada?  Siaran radio 
di Indonesia pertama kali dikenal 
masyarakat sekitar tahun 1920 sejalan 
dengan perkembangan penjajahan 
Belanda di Indonesia saat itu. Belanda 
berhasi mendirikan pemancar radio 
telegraf di negeri Belanda, kemudian 
ditingkatkan menjadi radio telefoni. 
Lama kelamaan keinginan untuk 
menyelenggarakan radio pertama 
di Indonesia pada tanggal 16 Juni di 
Batavia dengan nama Bataviasche 
Radio Vereniging (BRV). di kota-kota 
yang dianggap strategis secara politik 
maupun ekonomi seperti Bandung, 
Cirebon, Surabaya, dan Malang 
didirikan stasiun relay.

Pada masa pendudukan Jepang, 
pemerintah militer sepenuhnya 
mengendalikan media komunikasi 
massa sebagai salah satu alat 
propaganda, Khususnya mengenai 
radio siaran, baik swasta maupun semi 
pemerintah, maka pemerintah Jepang 
mendirikan badan yang mengurus dan 
menyelenggarakan siaran radio di pusat 
maupun di daerah-daerah. Badan ini 
bernama Hosokyokaki yang berada 
di Jakarta, Bandung, Purwekerto, 
Semarang, Solo, Surabaya dan Malang. 
Pada Tanggal 19 Agustus 1945, semua 
siaran Hosokyokaki dihentikan oleh 
pemerintah Jepang. Kemudian orang-
orang siaran radio berinisiatif untuk 
mengaktifkan kembali siaran radio 
sebagai komunikasi pemerintah 
Indonesia dengan rakyat. Karena 
alat-alat lain seperti telepon, telegraf, 
pres, dan lain-lain selain kurang cepat 
dan masalah sistem pemancarnya juga 
mudah terputus oleh pertempuran. 
Setelah beberapa pertemuan dengan 

banyak korban rakyat jatuh. Tanggal 29 
Oktober 1945 gedung ini dibakar habis 
dan tidak seorang pun pasukan Inggris 
di sini lolos dari kemarahan rakyat.”

Pada masa kini, RRI Surabaya 
tetap mempertahankan eksistensinya 
ditengah ketatnya persaingan industri 
media elektronik. Menurut Drs. Ruslan, 
Kepala Tata Usaha RRI Surabaya 
sebagai lembaga penyiaran publik, RRI 
Surabaya menghadirkan 6 programa 
pilihan untuk melayani semua segmen 
pendengar. Enam programa tersebut 
meliputi Pro 1 FM 99,2 Mhz yang 
mengusung pemberdayaan masyarakat, 
Pro 2 FM 95,2 MHz khusus untuk 
kreativitas anak muda, Pro 3 FM 
106,3 MHz berisi News and Talks, Pro 
4 FM 96,8 MHz yang menyuguhkan 
pelestarian budaya, Channel Lima FM 
91,7 MHz untuk para pendengar yang 
mobile, dan terakhir Radio Picture; 
berupa siaran radio yang diekspresikan 
di depan kamera televisi streaming. 
Keenam program andalan tersebut 
menjadikan RRI Surabaya tetap ada di 
hati masyarakat Jawa Timur, khususnya 
Surabaya. Dirgahayu ke 70 Radio 
Republik Indonesia !.(wawancara 
eksklusif dg kepala tata usaha RRI Sby. 
(ana)

pihak pemerintah, maka pada tanggal 
11 September 1945, dilegasi sebuah 
ruang siap di gedung Radd Van Idie 
Penjoboan. Dalam rapat tersebut 
diambil beberapa keputusan dengan 
menetapkan:tanggal 11 September 
1945 ditetapkan sebagai hari berdirinya 
Radio Republik Indonesia (RRI). Dr. 
Abdul Rahman sebagai Pimpinan 
Umum RRI. Delapan Studio yang ada 
(Jakarta, Purwakarta, Yogyakarta, 
Surakarta, Semarang, Surabaya, dan 
Malang) sebagai Cabang Radio Republik 
Indonesia Pertama.

Peran RRI dalam perjuangan 
kemerdekaan Indonesia sangatlah 
besar, khususnya RRI Surabaya. Para 
pemimpin perjuangan Surabaya di 
tahun 1945 menggunakan RRI sebagai 
sarana untuk membakar semangat 
rakyat melawan sekutu. Melalui 
corong radio yang dimiliki, Bung 
Tomo, Gubernur Suryo, dan pimpinan 
perjuangan lain nya mengobarkan 
semangat Arek-arek Surabaya untuk 
pantang mundur melawan Penjajah. 
Dengan suaranya yang menggelegar 
Bung Tomo membakar semangat para 
pejuang Surabaya melalui siaran Radio 
“Kita Lebih Baik Hancur Daripada di 
jajah Kembali, Maju terus  pantang 
mundur ! Allahu Akbar, Allahu Akbar, 
Allahu Akabar “. 

Gedung bersejarah yang juga 
merupakan saksi bisu perang antara 
para pejuang lokal dengan sekutu 
ini berlokasi di jalan Pemuda nomor 
82-90. Dahulunya gedung RRI ini juga 
lebih dikenal dengan nama gedung 
Radio Surabaya Simpang Weg.  Untuk 
mengenang perjuangan rakyat 
Surabaya dibuatlah tugu peringatan 
yang ditulis dalam dua bahasa di luar 
tembok pagar gedung RRI Surabaya. 
Tulisan pada tengara ini berbunyi: 
“Karena fungsinya yang penting maka 
gedung RRI Surabaya ini diduduki 
oleh pasukan Jendral Mallaby. Pada 
pertempuran 28-30 Oktober 1945 
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B
erjiwa pemimpin dan peduli pada sesama, 
itulah predikat yang pantas disematkan 
kepada profil alumni kita kali ini. Ya, dr. 
Helmy Fahada, alumni SD/SMP Al Falah 

angkatan kelulusan 1994/1997 yang berprofesi 
sebagai dokter di TNI AL ini akan membagikan 
sedikit kisahnya selama mengemban tugas di TNI 
AL.  Berikut petikan wawancara antara ustadzh 
Aulia (A) dengan dr Helmy Fahada (H):
A: Apa yang membuat Mas Helmy memutuskan 

untuk menjadi seorang dokter yang bekerja di 
TNI Angkatan laut?

H: Sejak kecil, saya terinspirasi oleh ayah saya 
yang merupakan prajurit angkatan laut, namun 
atas saran dari kedua orang tua saya, saya 
diarahkan untuk berkuliah dulu dan menjadi 
seorang dokter, baru bergabung menjadi 
prajurit angkatan laut melalui jalur beasiswa 
dinas TNI AL. saya tertarik berdinas di TNI AL 
karena saya bisa menggabungkan keduanya di 
sini, berjiwa sosial sebagai seorang dokter dan 
mempertahankan NKRI dengan menjadi prajurit 
TNI AL.

Mempertahankan
Kedaulatan NKRI di Laut Lepas

A: Kami dengar baru pulang dari kegiatan pelayaran 
internasional, bisa diceritakan kisahnya?

H: Iya benar. Alhamdulillah, saya mendapatkan 
kesempatan untuk mengikuti pelayaran luar negeri 
yang diberi nama “Pelayaran Kartika Jala Krida”. 
Tujuan dari pelayaran ini adalah untuk membawa 
para taruna muda mengarungi samudra untuk 
menghasilkan para taruna AL yang tangguh dalam 
menghadapi terjangan ombak, melakukan latihan 
teknis navigasi kapal, dan untuk mengaplikasikan 
semboyan TNI AL yaitu “World Class Navy”, yaitu 
memperkenalkan tradisi TNI AL dan di-compare-kan 
dengan Naval Academy dari berbagai negara. 
Pelayaran ini dimulai pada bulan April dan berakhir 

di bulan Juli. Rute pelayaran dimulai dari Indonesia 
menuju negara India, di sana kami melakukan 
kunjungan kenegaraan, dihadiri oleh duta besar 
Indonesia untuk India dan atase pertahanan setempat. 
Kemudian perjalanan kami berlanjut ke Alexandria-
Mesir dan di sana kami melakukan kunjungan 
kenegaraan pula. Pengisian perbekalan kami lakukan di 
Chibouti-Benua Afrika, dan perjalanan kami lanjutkan 
ke Benua Eropa, tepatnya di negara Italia. Kebetulan 
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perjalanan kami bertepatan dengan 
diselenggarakannya World Expo 
Milano 2015 dan Alhamdulillah 
kami mendapatkan kesempatan 
untuk membuat paviliun dan 
memperkenalkan Genderang 
Suling-Marching Band TNI AL untuk  
memeriahkan acara tersebut. 
Antusiasme masyarakat dunia yang 
mengikuti perhelatan tersebut 
sangatlah besar,sehingga pada 
saat kami hendak berpamitan, 
banyak para pejabat di sana yang 
mengucapkan terima kasih kepada 

Karachi dikenal sebagai kota  
rawan konflik. Maraknya peristiwa 
pemboman yang diliput oleh media 
di tanah air dan dunia sempat 
membuat kami was-was di awal 
perjalanan, namun Alhamdulillah 
semua berbalik sesampainya kami 
di sana, masyarakat Karachi sangat 
antusias dalam menyambut kami dan 
menjamu Angkatan Laut Indonesia. 
Kami sangat bersyukur dan berterima 
kasih kepada pemerintah setempat. 

Di akhir perjalanan, ternyata 
Allah menguji kami tidak hanya 
berupa kenikmatan, tetapi juga 

Hanya pertolongan Allah sajalah 
yang akhirnya dapat menolong 
kami pulang kembali ke tanah air 
Indonesia.
A: Apa pesan untuk adik-adik yang 

masih bersekolah di SD dan SMP 
Al Falah Surabaya saat ini?

H: Untuk adik-adikku, saya rasa 
zaman kalian bersekolah saat ini 
sangat berbeda dengan zaman 
saya bersekolah dahulu. Dengan 
adanya gadjet dan berbagai 
teknologi yang kalian miliki, 
arus informasi dan komunikasi 
menjadi sangat mudah untuk 
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TNI AL atas keberhasilannya 
mensukseskan acara tersebut.

Perjalanan selanjutnya sangatlah 
mengharukan, saya mendapatkan 
kesempatan untuk mengunjungi 
Mekkah-kota suci umat Islam. Saya 
dan kawan-kawan yang beragama 
Islam tidak menyia-nyiakan 
kesempatan emas ini, dengan waktu 
3 hari kami bersandar di negara 
Saudi Arabia, kami sempatkan 
melakukan ibadah Umroh selain 
melakukan kunjungan kenegaraan. 
Saya sangat bersyukur sekali dapat 
mengunjungi rumah Allah di sela-
sela aktivitas pelayaran ini. Seusai 
itu, kami melanjutkan pelayaran 
menuju  kota Karachi-Pakistan. 
Seperti yang kita ketahui bersama, 

Gantunglah cita-cita dan harapanmu, teruslah belajar dan 
berdoa, serta sayangilah ibu-bapakmu, karena melalui 

merekalah ridho Allah SWT turun, sehingga menjadikan kalian 
anak soleh dan berprestasi.

berupa problem/kendala. Setelah 
lepas dari dermaga di Pakistan, kapal 
kami di terjang ombak besar dan 
badai selama 3 hari. Pada saat itu 
situasi di sekeliling kami sangatlah 
mencekam. Kapal terhempas ke 
lautan, alat-alat di dalam kapal 
hancur berserakan, dan   komandan 
kapal dan semua prajurit hanya dapat 
memasrahkan nasib kapal kepada 
Allah SWT. Di sinilah saya benar-
benar dapat mengambil hikmah, 
betapa Allah sangatlah berkuasa 
terhadap sesuatu. Kapal yang besar 
dan kokoh tidak kuasa menahan 
terjangan badai dan ombak kala itu. 

diakses. Pesan saya, semoga 
adik-adik bisa bijak dalam 
menggunakannya sehingga dapat 
meningkatkan prestasi belajar 
dan ketakwaan kepada Allah 
SWT. Dan semoga adik-adik tidak 
menjadi individu yang APATIS 
terhadap sesama. Gantunglah 
cita-cita dan harapanmu, teruslah 
belajar dan berdoa, serta 
sayangilah ibu-bapakmu, karena 
melalui merekalah ridho Allah 
SWT turun, sehingga menjadikan 
kalian anak soleh dan berprestasi. 
(Aulia)



“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.	 Putra	ke-1	dari	Ustadzah	Nida’un	Nafi’,	S.Pd.I. Tanggal lahir : Kamis, 4 Juni 2015

2.	 Putri	ke-1	dari	Ustadzah	Annura	Wulan	Darini,	S.Hum.Tanggal lahir : Jumat, 10 Juli 2015

3.	 Putra	ke-1	dari	Ustadz	Komaruddin, Tanggal lahir : Selasa, 21 Juli 2015

4.	 Putri	ke-1	dari	Ustadzah	Ni’mah,	S.Pd.I. Tanggal lahir : Kamis, 23 Juli 2015

5.	 Putri	ke-3	dari	Ustadz	Nanang	Fatkhur	Rokhman,	S.Pd.Tanggal lahir : Jumat, 7 Agustus 2015

Tasyakur

1.	 Ibu	Kandung	dari	Ustadzah	Ida	Mardiyana,	S.E.
 Wafat :  Ahad, 28 Juni 2015/ 11 Ramadhan 1436 H.
 Alamat  :  Jombang

2.	 Ibu	Mertua	dari	Ustadz	Jumino,	S.Sos.	
 Wafat :  Jumat, 26 Juni 2015/9 Ramadhan 1436 H.
 Alamat  :  Nganjuk

3.	 Bapak	Kandung	dari	Ustadzah	Dra.	Kamini	
 Wafat :  Selasa, 21 Juli 2015/ 5 Syawal 1436 H.
 Alamat  :  Ngawi

4.	 Ibu	Kandung	dari	Ustadzah	Ni’mah	S.Pd.I.	
 Wafat :  Sabtu, 8 Agustus 2015/ 23 Syawal 1436 H.
 Alamat  :  Lamongan

5.	 Ibu	Kandung	dari	Ustadzah	Wahyuningsih,	S.Pd.	
 Wafat :  Sabtu, 22 Agustus 2015/ 7 Dzulqa’dah 1436 H.
 Alamat  :  Sidoarjo

6.	 Ibu	Kandung	dari	Ustadz	M.	Chanafi	
 Wafat :  Senin, 7 September 2015/ 23 Dzulqa’dah 1436 H.
 Alamat  :  Surabaya

7.	 Ibu	Mertua	dari	Usth.	Indrah	Susiana	I.,	S.Pd.	
 Wafat :  Kamis, 10 September 2015/ 26 Dzulqa’dah 1436 H.
 Alamat  :  Surabaya

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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Rescue	Senior Aerial	Senior

Gold	Medal
1. Rayhan Ali Rachman
2. Alif Rysandy Hidayat Roy
3. Anantha Syah Irsyad S.

Bronze	Medal
1. Arianto Bagus Wibowo
2. Athallah Rafif Cahyono
3. Wildan Mufid Ramadhan

Special	Award
1. Fadil Muhammad Ramdhani
2. Mohammad Varez Pandya M.Y.

Gold	Medal
1. Rafi Rizki Kurniawan
2. Zulfikar Abdurrahman

Bronze	Medal
1. Andi Namleano Nurachmad
2. Ramadhana Rizqy Arifin

Special	Award
1. Bagas Kukuh Priambodo




