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Ibuku Pahlawanku
Jika aku ikut ujian lalu ditanya tentang pahlawan, namamu,

Ibu, yang akan kusebut paling dahulu

P
embaca yang terhormat, cukuplah sepenggal syair itu untuk menggambarkan betapa 
besarnya jasa ibu bagi anak-anaknya. Besarnya jasa ibu tidak terhitung dengan satuan 
apa pun.  

Dalam konteks pendidikan, ibu adalah guru yang tak tergantikan. Dari ibu proses 
pendidikan sejati diberikan tanpa perdebatan rumit tentang apa kurikulumnya, bagaimana 
silabusnya, seperti apa RPP-nya, dan sebagainya. Terasa benar, pendidikan oleh ibu lebih 
bersumber dari hati yang ikhlas tanpa sedikit pun transaksi balas budi.

Sebenarnya layak bila sebuah kurikulum mengadopsi kurikulum pendidikan ala ibu. 
Toh kurikulum nasional yang berlaku sekarang memang menonjolkan pendidikan karakter. 
Bukankah pendidikan karakter itu telah diajarkan oleh ibu semenjak anaknya baru lahir, 
bahkan saat masih dalam kandungan?

Bertepatan dengan peringatan Hari Ibu tahun ini kita berharap kurikulum 
nasional terus dikembangkan dan diaplikasikan di sekolah dengan 

tidak meninggalkan pola pendidikan cara ibu. Percayalah, 
ibu tidak akan memasalahkan karya besarnya diadopsi 

untuk kehebatan pendidikan bangsa. Toh sang ibu tetap 
lebih hebat meski namanya tidak pernah sekali pun 

dicantumkan dalam daftar pustaka penyusunan 
kurikulum. Ibumu, ibumu, ibumu, kemudian 

bapakmu. Selamat membaca. (Redaksi)  
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Syahrial Rizki, S.Pd.
Kepala SD Al Falah Surabaya

I
nilah figur wanita-wanita istimewa yang 
diabadian oleh sejarah, dengan segudang 
prestasi. Hal itu bukan karena mereka mampu 
berkompetisi dengan kaum adam di bidang yang 

sama, tapi karena mereka bijak memerankan tugas 
mereka di bidang yang ditekuni, dengan tanpa 
mengorbankan kodrat kewanitaannya.

Khadijah, Istri Tercinta
Parasnya cantik, hartanya melimpah, bernasab 

mulia pula. Itulah Khadijah binti Khuwailid, istri 
pertama Rasulullah SAW. Sebelum menikah dengan 
Nabi Muhammad SAW, Khadijah pernah menikah 
dua kali, tapi suaminya meninggal semua, dengan 
masing-masing meninggalkan putra.

Aktivitas Khadijah adalah berdagang, dengan 
mengirimkan kafilah-kafilah ke negeri Syam. Kafilah-
kafilah itu nantinya akan kembali ke Mekah dengan 
membawa makanan, pakaian, dan komoditas lain, 
untuk diperdagangkan kembali. Kelihaian Khadijah 
dalam mengatur perputaran roda bisnisnya, 
membuat beliau menjadi wanita mulia, kaya, dan 
disegani.

Selama 15 tahun pernikahannya dengan Nabi 
Muhammad SAW, Kadijah dikaruniai tiga putra, yaitu 
al-Qasim, ath-Thahir, dan ath-Thayyib, serta empat 
putri, yakni Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, dan 
Fatimah az-Zahra’. Khadijah sukses memerankan diri 
sebagai istri yang baik dan sebagai ibu yang bijaksana 
bagi anak-anaknya.

Khadijah adalah istri tercinta. Ia bukan 
sekadar istri yang baik, tapi lebih dari itu, ia rela 
memberikan segalanya kepada suaminya. Dia lah 
menjadi pelindung suami dari intimidasi orang 
Quraisy, menenangkan suaminya di kala gundah, dan 
meringankan suaminya dengan menyumbangkan 
hartanya di jalan dakwah. Karena itulah, ketika 
Khadijah wafat, Nabi Muhammad SAW sangat 
terpukul, hingga dalam sejarah tahun itu tercatat 
sebagai tahun duka.

Tatkala salah satu istri nabi protes karena 
cemburu ketika nabi menyebut-nyebut nama 
Khadijah, Nabi marah: “Demi Allah! Tidaklah Allah 
pernah mengganti bagiku istri yang lebih baik dari 
dia. Dia telah beriman kepadaku saat orang-orang 

masih kafir. Ia telah membenarkan 
kepadaku saat orang-orang masih 
mendustaiku. Dia telah menolongku 
dengan hartanya di saat orang-orang 
tidak memberiku apa-apa. Allah 
mengaruniai aku putra-putri darinya, 
bukan dari istri-istri yang lain.”

Fatimah az-Zahra’, Wanita 
yang Tabah

Fatimah az-Zahra’, putri 
Rasulullah SAW tercinta, adalah 
sayyidatu nisa’il-‘alamin, pemuka 
wanita seluruh alam. Namun, tidak 
berarti beliau memiliki tahta, tidak 
pula bergelimang harta. Sebaliknya, 
beliau bernaung di bawah tenda 
kesederhanaan bersama Sayidina 
Ali, al-Hasan, dan al-Husain, Muhsin, 
Zainab, dan Umi Kulsum, keluarga 
besarnya.

Kendati hidupnya serba tak 
kecukupan, Fatimah selalu menerima 
apa adanya, dan menjalani keadaan 
ini dengan penuh ketabahan. Pernah 
suatu ketika, Fatimah datang ke 
Rasulullah SAW meminta pelayanan 
dari hasil fai’, agar sedikit bisa 
meringankan beban hidupnya. 
Namun, Rasulullah SAW tidak 
mengabulkannya. Akan tetapi, 
Rasulullah SAW mengajarinya doa-
doa, dan menyuruhnya minta tolong 
kepada Allah SAW dalam mengurusi 
rumah-tangga, mendidik anak, 
serta melayani suami. “Hai Fatimah, 
sabarlah. Sesungguhnya, sebaik-
baik wanita adalah yang memberi 
manfaat kepada keluarganya,” nasihat 
Rasulullah SAW.

Pada suatu hari, Rasulullah 
SAW menjenguk Fatimah, dan 
mendapatinya sedang menggiling 
gandum dengan batu giling, 
sementara baju yang dikenakannya 
tampak terbuat dari bulu onta. Maka 
Rasulullah SAW menangis seraya 
berkata, “Hai Fatimah, rasakanlah 
kepahitan hidup di dunia, agar kelak 
merasakan kenikmatan akhirat.”

Pada kesempatan yang lain, 
Rasulullah SAW menjenguk Fatimah 
yang sedang sakit. “Bagaimana 
keadaanmu wahai anakku?” Fatimah 

manjawab, “Aku sedang sakit dan 
lapar”. Rasulullah SAW lalu memberi 
nasihat, “Tidakkah engkau suka 
menjadi pemimpin wanita seluruh 
alam?”

Demikianlah, sulitnya manjalani 
hidup tidak membuat Fatimah 
az-Zahra’ kehilangan harga dirinya. 
Justru beliau sukses melewati masa-
masa sulit dan ujian yang berat itu, 
berkat kesabaran dan ketabahannya 
yang luar biasa. Kemuliaan dan 
derajat yang tinggi memang 
seharusnya tak diukur dengan materi.

Aisyah, Sumber Rujukan Ilmu
Suatu ketika Rasulullah SAW 

ditanya, “Siapakah orang yang paling 
Anda cintai?” Beliau menjawab, 
“Aisyah”. Merasa kurang puas, si 
penanya kembali bertanya, “Aku 
maksudkan dari kaum lelaki”. Rasul 
SAW menjawab, “Ayahnya”.

Jawaban Rasulullh SAW itu sudah 
cukup memberikan gambaran kepada 
kita mengenai siapa dan bagaimana 
kedudukan Sayidah Aisyah, salah satu 
istri Nabi SAW. Beliau adalah wanita 
mulia, dari keturunan mulia, putri 
sahabat yang paling mulia, Abu Bakar 
ash-Shiddiq.

Rasulullah SAW menikahi Aisyah 
pada usia belia. Sebagian orientalis 
menganggap ini aneh, lalu mereka 
mengkritik habis-habisan. Sebenarnya 
para orientalis itu keliru karena 
mereka menjadikan tradisi Barat 
sebagai standar kebenaran. Gadis 
Barat biasanya tidak kawin sebelum 
mencapai usia 25 tahun, sementara 
gadis seusia itu di Jazirah Arab 
dianggap sebagai usia perkawinan 
yang terlambat.

Pernikahan Rasulullah SAW 
dengan Aisyah yang masih belia, 
ternyata menyimpan sejuta hikmah 
bagi umat Muhammad SAW. Aisyah 
adalah salah seorang istri Rasulullah 
SAW yang banyak myemperoleh 
pendidikan langsung dari Rasulullah 
SAW, menerima ilmu, hikmah, 
dan petunjuk dari beliau. Karena 
itu, sepeninggal Rasulullah SAW, 
Aisyah menjadi sumber rujukan 

ilmu, terutama berkenaan dengan 
keperibadian Nabi Muhammad SAW 
dan keadaan rumah-tangga beliau, 
yang tidak banyak diketahui oleh 
khalayak.

Dalam hal ini, Abu Musa al-
Asy’ari berkata, “Bila kami para 
sahabat mengalami kesulitan dalam 
suatu permasalahan, maka kami 
menanyakan jawabannya kepada 
Aisyah”.

Diriwayatkan dari Atha’ bin 
Rabah, “Adalah Aisyah yang paling 
faqih dan paling alim serta paling baik 
pendapatnya mengenai permasalahan 
hukum. Adalah Aisyah tempat 
berguru kaum pria, dan banyak 
murinya yang kemudian terkenal 
menjadi guru dan panutan generasi 
berikutnya”.

Karena itu, nama Aisyah menjadi 
harum semerbak, dan ditulis dengan 
tinta emas sejarah. Beliau berperan 
besar dalam mentransmisikan Hadis-
Hadis Rasulullah SAW kepada generasi 
umat Islam. Beliaulah sebetulnya 
sang pelopor yang memilki peran 
besar dalam memajukan keilmuan 
umat Islam. Dalam hal ini beliau 
mengatakan, “Sebaik-baik wanita 
adalah wanita Anshar. Mereka tidak 
malu untuk belajar agama.”

Itulah kiranya figur wanita-wanita 
yang dapat menjadi potret sempurna, 
untuk dijadikan contoh para wanita 
dapat menata diri. Para istri Nabi SAW 
(ummahatul-mu’minin) adalah figur 
wanita-wanita yang sempurna, yang 
menjadi teladan wanita sepanjang 
zaman. Masing-masing memiliki 
keistimewaan yang membuat mereka 
layak menjadi panutan.

Mereka adalah wanita-wanita 
yang telah teruji oleh sejarah. Sekali 
lagi penting ditegaskan bahwa mereka 
menjadi mulia dan bermartabat, 
bukan karena mereka mangambil alih 
peran kaum pria, akan tetapi karena 
mereka menunaikan tugas-tugas 
kewanitaan dengan arif dan bijaksana, 
mengikuti tatanan Ilahi yang telah 
digariskan. (sumber : http://www.
arrahmah.com/)

Figur Teladan Wanita-wanita
Terdekat Rasulullah SAW
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A
ir merupakan alat bermain 
yang sangat menyenangkan 
bagi anak usia dini. Pada 
tahap perkembangan 

ini anak berada pada tahap dua 
bermain sensorimotor dengan 
memainkan semua bahan baik padat 
maupun cair untuk mengembangkan 
kemampuannya. Bermain air adalah 
salah satu agenda kegiatan KB-TK Al 
Falah di bulan November.  Kegiatan 
ini sebagai wadah mengekspresikan 
diri anak. Bagi yang sudah bisa 
berenang dapat menambah 
kepercayaan diri, bagi yang belum 
bisa sebagai pengenalan dan adaptasi 
air yang bisa mengembangkan 
kemampuannya.

Hal ini sejalan dengan hasil 
penelitian oleh tim peneliti dari 
Griffith of Educational Research yang 
menyatakan bahwa belajar berenang 
pada usia dini membuat anak meraih 
perkembangan lebih cepat pada area 
kognitif, fisik, dan bahasa.

Siswa-siswi yang berjumlah 
153 anak didampingi 21 ustadzah 
mengikuti kegiatan berenang  di 
Plaza Marina. Kegiatan ini dibedakan 
antara siswa laki-laki dan siswa 
perempuan. Pemberangkatan yang 
pertama diawali oleh kelompok anak 
perempuan yang didampingi oleh 

guru kelas masing-masing mulai 
pukul 07.30 sampai 09.30 sedangkan 
kelompok anak laki-laki mulai pukul 
09.00 sampai 11.00.

Keceriaan terlihat di wajah 
mereka saat menyusuri lokasi 
kolam renang, tetapi siswa-siswi 
harus bersabar menunggu teman-
temannya untuk masuk bersama-
sama. Peralatan renang pun siap 
dipakai meliputi baju renang, kaca 
mata, dan pelampung. “Ustadzah 
lihat… aku sudah bisa berenang “ 
unjuk kebolehan dari Haikal Afhan 
Lisan Sentono (TK B3) saat menikmati 
kegiatan ini. Sementara siswa-siswi 
yang lainnya menikmati wahana yang 
ada seperti luncuran, 
tembak-tembakan air, 
pancuran air, dan jaring 
tali laba-laba. 

Sementara 
ustadzah membantu dan 
mendampingi siswa-
siswi yang belum berani 
menikmati wahana yang 
ada. Ustadzah memotivasi 
dengan menggandeng 
tangan supaya mereka 
merasa aman untuk 
mencobanya. Panasnya 
matahari menunjukkan 
cepatnya waktu berlalu. 

Kegiatan air harus diakhiri. Dengan 
perasaan puas siswa-siswi mandi 
dan  berganti pakaian untuk pulang 
bersama orangtua yang telah siap 
menjemput di lokasi.

“Kegiatan out door hari ini 
memberi pengalaman kepada siswa-
siswi untuk beraktifitas didalam air. 
Aktifitas gerak yang dilakukan saat 
berenang atau bermain air akan 
mampu meningkatkan kepercayaan 
diri dalam menggerakkan semua 
potensi yang dimilikinya”, kata 
ustadzah Dra Kamini ketika 
menjelaskan manfaat kegiatan 
berenang atau bermain air ini. 
(Suwaidah)

Berenang Bersama 
Teman dan Ustadzah

B
ung Tomo, siapa yang tak 
kenal pahlawan Islam  yang 
mengobarkan semangat 
arek-arek Surabaya 

dalam merebut kemerdekaan 
melawan Belanda. Impian dan gerak 
langkahnya memberi semangat 
semua rakyat terutama kaum muda 
sampai sekarang. Memperingati 
hari Pahlawan membawa suasana 
berbeda di setiap sekolah, ada yang 
membuat gegap gempita, suara 
sorak-sorai perlombaan, bazaar aneka 
khas makanan Surabaya dan kegiatan 
yang lainnya.

Begitu juga aktifitas yang terjadi 
di KB-TK Al Falah Surabaya. Lantunan 
lagu-lagu perjuangan seperti lagu 
Surabaya, jembatan merah, dan 
lagu perjuangan lainnya mengiringi 
suasana pagi dengan balutan kostum 
pejuang tempo dulu yaitu kaos putih 

Bung Tomo
Pahlawan Islam 
yang Berkarakter

berselempang sarung (bagi anak laki-
laki) dengan berikat kepala  merah 
putih.

Peringatan hari pahlawan ini 
dengan kegiatan pawai membawa 
poster Bung Tomo yang dilakukan 
oleh siswa-siswi KB. Kemudian 
seluruh siswa berkumpul di Masjid 
Ibnu Sina dipandu oleh ustadzah 
Siti Asuroiyah, S.Pd dengan kata 
pembuka “siapakah pahlawan 
itu?” dengan spontan 
Almaraghy Anasfy Nugroho 
(TK A3) berkata “pahlawan 
itu orang baik” dan Azkiya 
Anindita Zerlinda (TK A1) 
tak kalah semangatnya 
berkata “pahlawan itu 
orang yang kuat”. 

Kegiatan dilanjutkan 
dengan pembacaan ayat 
suci Al Qur’an surat Al 

Furqon ayat 52 oleh ustadzah 
Mei Hariyati. Parade syair tentang 
ungkapan karakter Bung Tomo 
dalam perjuangannya disampaikan 
oleh ustadzah Dra. Aslihatul 
Hayati.Karakter bung tomo yang 
pemberani, pandai, gigih dalam 
berjuang, cinta tanah air dan jujur 
disebutkan semua puisi yang dibaca 
oleh ustadzah Aninatul Fuad, S.Pdi, 
ustadzah Ari Sukma Soesandari, 
SE, ustadzah Nur Aida Jasmin dan 
ustadzah Ririn Alimuzdalifa A., 
S.Sos.I.  Tak lupa pula, tampilan 
puisi tentang Surabaya Kotaku 
Tercinta ditampilkan oleh siswa-
siswi TK B pemenang juara III lomba 
puisi sekecamatan Wonokromo.

Acara semakin menarik saat 
siswa-siswi menyaksikan cerita 
perjuangan arek-arek Surabaya 
secara slide. Acara ditutup dengan 
do’a bersama untuk para pahlawan 
yang telah gugur membela 
kemerdekaan bangsa Indonesia. 
“Karakter yang dimiliki Bung Tomo 
semoga bisa menjadi contoh untuk 
siswa-siswi KB-TK Al Falah dalam 
berjuang dan bersemangat menjadi 
generasi yang Rabbani berguna bagi 
Nusa dan Bangsa dengan tekun 
belajar dimanapun mereka berada” 
komentar ustadzah Dra. Kamini saat 
ditanyakan tujuan kegiatan hari 
pahlawan ini. (Soraya) 



U
dang adalah salah satu 
binatang laut yang menjadi 
tema pada kegiatan kali 
ini. Tidak hanya bentuknya 

yang unik dan rasanya yang lezat, 
udang juga memiliki kandungan 
gizi yang baik untuk perkembangan 
otak anak. Maka pada kegiatan ini, 
binatang laut yang bernama udang ini 
dikenalkan kepada siswa-siswi KB-TK 
Al Falah.

  Pagi itu, siswa-siswi KB-TK Al 
Falah berkumpul di halaman sekolah 
didampingi 18 ustadzah untuk 
mengikuti kegiatan yang seru itu. 
Dipandu oleh ustadzah Sahada Sri 
winarti, S.Pd., acara diawali dengan 
menyanyi lagu “ikan” dan “Allah 
Maha Pencipta”, dilanjutkan dengan 
pembacaan ayat suci Al Qur’an surat 
An Nahl ayat 14 yang dilantunkan 
oleh ustadzah Aninatul Fuad, S.Pd. I. 

Siswa-siswi semakin antusias 
saat ditunjukkan peraga lobster 

Mengupas Kulit Udang 
Kesukaanku

Kegiatan semakin menarik saat 
siswa-siswi dibagi sesuai dengan 
kelompok, untuk mengupas kulit 
udang sebelum dimasak. Beragam 
ekspresi yang mereka tunjukkan,  
ada yang berani dan ada yang masih 
mencoba untuk memegangnya. 
“Alhamdulillah aku bisa 
mengupasnya” dengan rasa bangga 
Azzahra Dheaulhaq Sidhi (TK B1) 
memperlihatkan kepada ustadzah.

Setelah semua kulit udang 
terkelupas, siswa-siswi mencuci 
tangan dengan sabun. Udang yang 
sudah dikupas oleh para siswa, 
dimasak dengan bermacam-macam 
olahan. Setelah itu makan bersama 
hasil olahan udang yang telah 
disediakan ustadzah, termasuk udang 
crispy hangat diperuntukkan bagi 
yang tidak alergi dan yang alergi 
diberi ayam goreng crispy.

“Kegiatan life skill mengupas 
kulit udang ini untuk melatih anak 
mengetahui cara mengolah udang 
sebagai menu lauk yang bagus. 
Apalagi kandungan gizi pada setiap 
udang yang sudah diolah sangat 

kering berukuran 50 cm. Semua 
siswa bersaut-sautan menyebutkan 
kerangka yang dimiliki oleh udang. 
“Ustadzah  besar ya... kakinya…” 
celoteh Kaleel Maulana Santoso 
(kelompok Rahman). Lebih lanjut 
dijelaskan tentang jenis-jenis udang, 
kandungan gizi, dan macam-macam 
olahan udang yang meliputi udang 
crispy, bakso udang, kerupuk udang, 
terasi, dan petis. 

bagus, cocok untuk konsumsi dan 
baik untuk pertumbuhan dan 
perkembangan anak-anak,” komentar 
ustadzah Dra. Kamini sebagai kepala 
sekolah KB-TK Al Falah. Kegiatan 
ini lebih bertujuan memberi 
pengalaman kepada siswa-siswi yang 
bisa dipraktekkan saat membantu 
orangtua memasak di rumah, kata 
ustadah Kamini. (Win & Anin)

Kiprah KB - TK
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L
omba merupakan ajang aktualisasi 
diri akan kemampuan yang dimiliki 
baik pendidik maupun peserta didik. 
Disamping itu, lomba juga  sebagai 

barometer dari maksimalnya upaya yang  telah 
dilakukan. Beberapa waktu yang lalu KB-TK Al 
Falah disibukkan dengan persiapan mengikuti 
kegiatan lomba seni siswa dan pendidikan 
berkarakter 2015 yang diadakan oleh Diknas 
Pendidikan kota. Ragam lomba yang diikuti 
meliputi lomba tari kreasi, menyanyi bersama/
tembang bareng, bersyair kelompok, gerak dan 
lagu serta maca geguritan bagi guru.

Persiapan yang dilakukan meliputi 
pembentukan tim penanggung jawab dari setiap 
lomba, pemilihan peserta lomba sesuai dengan 
ketentuan, pengaturan jadwal latihan lomba dan  
persiapan kostum dan aksesoris. 

Waktu lomba pun tiba, tim dari KB-TK 
Al Falah siap berjuang memberikan tampilan 
yang terbaik. Mulai pukul 07.00 sampai 15.00 
peserta lomba baik siswa, guru dan orangtua 
pengantar memenuhi lokasi Taman Remaja 

Lomba Seni Siswa
dan Pendidikan Karakter

Surabaya. Kegigihan dan percaya diri yang ditampilkan 
akhirnya membawa hasil yaitu lomba maca geguritan bagi 
guru meraih penyaji terbaik, lomba bersyair kelompok 
meraih juara III dan lomba menyanyi bersama/tembang 
bareng meraih juara harapan 5. Disamping itu, di lokasi 
yang berbeda siswa Naura Syafina (kelas A1) meraih juara 
harapan pada lomba mewarnai bersama orangtua yang 
diadakan oleh Radio Trijaya FM bekerja sama dengan Mall 
Surabaya Town Square. (Suwaidah) 
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D
alam kurun waktu satu 
semester kelompok KB-A 
(Malik) mengikuti aktifitas 
bermain dan belajar di KB-

TK Al Falah. Banyak perkembangan 
sosial kemandirian dan emosional 
siswa-siswi yang berubah, seperti 
aktifitas di sekolah tidak ditunggu 
orangtua, sayang teman, mau 
berbagi mainan, meminta tolong saat 
kesulitan, membuka bekal makan 
sendiri dan memakai sepatu.

Aplikasi kemampuan ini terlihat 
saat siswa-siswi mengikuti kegiatan 
tadabbur alam ke Kebun Bibit. 
Sejumlah 10 siswa didampingi 3 
ustadzah mengikuti kegiatan dengan 
topik pengenalan hewan ini. 

Sebelum berangkat siswa-siswi 
melihat hewan yang ada di sekolah 
seperti ayam dan ikan sebagai 
stimulus awal sebelum ke lokasi. 
Selama perjalanan, tak kalah asyiknya 
siswa-siswi mengenal benda dan 

aktifitas yang ada di jalan, seperti 
mengenalkan lampu lalu lintas, polisi, 
dan macam-macam mobil.

Sesampainya di tempat tujuan, 
siswa-siswi KB-A bergandengan 

Subhanallah,
Rusa Juga Penyayang

tampak di wajah siswa-siswi saat 
memberi makan .”Ayo Ahdan… beri 
makan rusanya,” kata ustadzah Siti 
Asuroiyah, S.Pd. memberi motivasi 
kepada salah satu siswa-siswi untuk 
memberi kacang panjang ke rusa 
sampai habis. Asyiknya memberi 
makan rusa sampai tak terasa tangan 
mereka diendus-endus hidung rusa 
yang merasakan kasih sayang  siswa-
siswi Al Falah. 

Kegiatan dilanjutkan  dengan 
melihat burung merak, kelinci, dan 
ikan yang ada di kolam. Kepuasaan 
dan kelelahan menghentikan 
aktifitas siswa-siswi untuk menikmati 
bekal yang mereka bawa dengan 
nikmatnya.  Berakhirlah pengalaman 
siswa-siswi saat mereka kembali 
ke sekolah dengan sebelumnya 
bersenang-senang bermain ayunan, 
luncuran, putar-putaran, dan mainan 
yang lainnya . (Soraya)

tangan dengan teman maupun 
ustadzah berjalan menuju pintu 
masuk. Kegiatan diawali ke tempat 
rusa yang berjumlah lebih dari 30 
ekor dengan membawa kacang 
panjang. Ekspresi senang dan takut 

P
embelajaran Al-Quran dengan metode falahi yang 
digunakan Lembaga Pendidikan Al Falah mulai 
dari jenjang KB-TK, SD sampai SMP merupakan 
metode yang menyenangkan dalam mengenal 

dan membaca makhroj huruf arab sebagai bahasa wahyu 
Allah SWT. Slogan “Tiada hari Tanpa mengaji” menjadi 
spirit bagi ustadzah dan siswa-siswi dalam mencintai Al 
qur’an sebagai pedoman hidup sehari-hari.

Secara rutin kegiatan mengaji yang dilakukan di 
kelompok TK, mulai hari senin sampai jum’at, selama satu 
jam. Untuk kelompok KB-B dilakukan mulai hari senin 
sampai kamis dengan durasi waktu selama 30 menit. 

Dalam rangka menumbuhkan semangat cinta 
mengaji, KB-TK Al Falah mengagendakan kegiatan tadarrus 
keliling ke rumah teman sekali dalam satu semester. 
Upaya ini dilakukan untuk memberi pengalaman kepada 
anak untuk mengaji dimanapun mereka berada. 

Kegiatan tadarrus pada semester ini dilaksanakan 
oleh kelompok TK A di rumah Krisna Adventure Al Ghazali 
(A2), kelompok TK B di rumah Khansa Amira Danastri 
(B3) dan Keompok KB di rumah Satria Dharma Saputro 
(Rahman).

Bacaan asmaul husna mengawali kegiatan yang 
dipandu ustadzah Husnul Khotimah, S.Pd.I sebagai 
koordinator kelompok TK A. Dilanjutkan pembacaan surat 
pendek oleh Krisna Adventure Al Ghazali, sambutan-

Tadarus
di Rumah Teman

memberi Semangat
Cinta mengaji

sambutan, mendengarkan cerita tentang peristiwa kelahiran 
Nabi Muhammad SAW. oleh ustadzah Andi Hilmi Hikmawati, 
hafalan surat-surat pendek dipandu oleh ustadzah Dra.  
Aslihatul Hayati dan kegiatan ditutup dengan do’a bersama 
sesudah mengaji.

Untuk kegiatan tadarrus di kelompok B yang menjadi 
petugasnya kolaborasi antara siswi dan ustadzah. Sebagai 
petugas MC Altelia Azka Akbari (B3) dan Naurah Chalisa Nur 
Jasmine (B3), Pembacaan surat Al Fiil oleh  Khansa Amira 
Danastri (B3), Quinnsa Azckyana Prasetyo (B3) dan Andini 
Renata Putri (B2), diterjemahkan oleh Shakila Adia Kareem 
(B1). Acara dilanjutkan dengan sambutan-sambutan, hafalan 
surat-surat pendek (mulai An Nash sampai Al Qaari’ah) dipandu 
oleh ustadzah Mei Hariyati , mendengarkan cerita tentang 
“Keutamaan Menjamu Tamu” oleh ustadzah Siti Asuroiyah, 
S.Pd dan sebagai puncak acara yaitu mengaji bersama sesuai 
kelompoknya masing-masing.

Adapun untuk kelompok KB, kegiatan dimulai dengan 
menyanyi lagu yang dihafal anak, pembukaan dipimpin oleh 
ustadzah Suwaidah, S.Ag, sambutan-sambutan, membaca 
buku cerita tentang “ Aku Sayang Ibu” oleh ustadzah Ari Sukma 
Soesandari, SE. lalu mengaji bersama secara klasikal.

Pengalaman yang sangat berkesan bagi siswa-siswi saat 
bersama-sama mengetahui rumah temannya, disambut 
dengan ramah, berperilaku yang sopan sebagai tamu serta 
penghargaan atas dirinya dan orang lain menjadi stimulus 
kecerdasan interpersonal dan intrapersonal yang dimilikinya. 
Diharapkan semangat dan rajin mengaji menjadi kebiasaan 
yang tertanam mulai usia dini sampai dewasa nanti. 
(Suwaidah)
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“Dik, jangan lupa ya,  besok 
pilih pasangan kami”, ujar salah 
seorang siswa kelas 6 yang 
sedang berkampanye kepada adik 
kelasnya. Sang kakak kelas sedang 
melaksanakan tugasnya sebagai 
Tim Sukses salah satu pasangan 
calon. Selama 2 minggu terakhir, 
siswa kelas 6 sedang bersimulasi 
melaksanakan Pemilihan Umum 
Presiden dan Calon Presiden SD Al 
Falah Surabaya.

“Sebagai bagian dari 
pembelajaran di kelas, dan melatih 
anak-anak untuk bersaing secara 
sehat, jujur, sekaligus belajar menang 
dan juga kalah”, ujar ustadzah Yuni 
Wakhidah selaku koordinator kelas 
6. Persiapan kegiatan tersebut 
sudah dilaksanakan sejak 2 minggu 
sebelumnya. Mereka memilih satu 
calon pasangan pada tiap kelas, 
membentuk tim sukses, bahkan 
memilih ketua KPU dan anggotanya. 

Semua persiapan, dilaksanakan 
dan diatur oleh siswa. Menentukan 
visi dan misi adalah tugas calon 
pasangan, termasuk menyiapkan 
teks pidato persuasif dan tentu 
saja belajar berpidato. Membuat 
selebaran dan poster adalah tugas 
tim sukses. Sedang petugas KPU 

mendaftar calon pemilih, membuat 
undangan sekaligus menyebarkannya, 
membuat kartu suara dan 
perlengkapannya; bilik suara, kotak 
suara dan sebagainya. Kesibukan 
mereka begitu tampak. Selama 
sepekan, mereka berkonsentrasi 
untuk menyukseskan kegiatan 
tersebut. Mereka merelakan waktu 
senggang di kelas untuk menyiapkan 
segala keperluan. Mereka diijinkan 
untuk memutuskan apa saja 
berkenaan dengan kegiatan tersebut. 
Tentu saja, selalu dalam pengawasan 
seluruh wali kelas 6 dan Ustad Wildan 
Akromudin selaku pengajar PKN.

Hari pemilihan tiba, seluruh 
anggota KPU dipimpin ketuanya, 
M. Alzam Mauladana Ridho telah 
siap di lokasi tempat pemungutan 
suara. Dengan suara lantang, Alzam 
membuka pemilu dan meminta 
ustadz Riski selaku kepala sekolah 
memberikan sambutannya. Setelah 
itu mempersilakan semua calon 
pasangan presiden dan wakil 
presiden untuk memilih. Bakal calon 
pilpres dan wakil nomor 1, Zulfikri 
Muhammad Haikal Akbar dan Zulfikar 
Firmanto. Pasangan  nomor 2, Fadhila 
Kamila Ismail dan Alya Zafira. Dan 
pasangan nomor 3, Aththariq Lisan 

Pilpres di SD Al Falah Surabaya
Belajar Demokrasi Sejak Dini

Qur’an Daulah Sentono dan Avicenna 
Hanani Achmad. 

Perhitungan suara pun mereka 
lakukan secara mandiri. Menghitung, 
mencatat, mengesahkan, dan bahkan 
menolak juga terjadi pada simulasi 
kali ini. Dan akhirnya, pasangan 
nomor 3 berhasil mengumpulkan 
suara terbanyak. Ada yang puas, 
ada pula yang kecewa. Tak apa, yang 
penting adalah cara menghadapinya, 
baik bagi pemenang maupun yang 
kalah. Semua sedang belajar. Belajar 
menghadapi semua situasi.

Kegiatan ini didukung oleh 
seluruh siswa kelas 5 dan 6, seluruh 
pengajar, pegawai, dan karyawan 
SD Al Falah Surabaya. Dukungan 
seperti ini sangat meningkatkan 
semangat dan motivasi  siswa 
dalam melaksanakan kegiatan 
pembelajaran.Selamat ya, Nak! Kalian 
telah belajar banyak hal. (T-Ka)

S
ejak usia 12 tahun, Rasulullah Saw bersama 
Pamannya, Abu Thalib telah berdagang 
sampai Negeri Syam. Pada usia itu pulalah 
Rasulullah sudah belajar entrepreneur. 

Kejujuran yang dimilikinya menjadikan Beliau amat 
dipercaya. Usahanya menjadi maju, tanpa harus 
mengorbankan orang lain.

Hal itu pulalah yang ingin diterapkan kepada 
kegiatan Entrepreneur Kid’s Day. Mereka belajar 
sekaligus praktik entrepreneur. Pada kegiatan 
itu siswa diajarkan merencanakan bahan dan 
peralatan yang akan digunakan, membuat poster, 
menghitung harga bahan dan memperkirakan 
harga jual. Semua mereka lakukan sendiri. Setelah 
semua selesai, akan ditampilkan dalam kegiatan 
bazar untuk siswa kelas 6.

“Aku membawa makanan tradisional, 
ustadzah. Namanya ‘The-O’,” ujar Avicenna Hanani 
Ahmad. “Aku membuatnya sendiri, pukul 3 aku 
sudah bangun. Ini dia The Ongol-Ongol,” ujarnya 

Entrepreneur
Kid’s Day

sambil tertawa. Yang lainnya pun tak kalah seru. Jenisnya 
pun beragam. Berbagai makanan dan minuman, semua 
tersedia. “Berbeda dengan konsep sebelumnya, kali ini 
mereka berjualan secara individu. Harapannya, setiap 
individu  akan menjadi lebih bertanggungjawab, tidak 
menggantungkan diri pada orang lain,” ujar ustadzah 
Sufiatin Eka Sari selaku wali kelas 6.

Tepat pukul 08.00 kegiatan dimulai, semua siswa 
dan bahkan para guru menyerbu stand-stand yang 
sudah diberjajar di depan sekolah. Tak lebih dari 1 jam, 
seluruh dagangan siswa habis. Pembeli membludak, 
banyak yang memborong bahkan ada beberapa yang 
harus kecewa karena tidak kebagian. Setelah barang 
dagangan sudah habis terjual siswa berkewajiban 
mempertanggungjawabkan dagangannya. Siswa tidak 
hanya belajar aturan jual beli, tetapi perhitungan rugi 
laba-nya pun juga tidak diabaikan. “Wah, aku rugi 
ustadzah. Kalau aku untung banyak,” ujar siswa bersahut-
sahutan. Syarifah Jaziilah bahkan dalam laporannya 
menyebutkan, ”Rugi=Rp15.000,00. Untung = Senang 
dan Bahagia.”Memang ini hanya proses belajar, belajar 
matematika, bersosial, berbahasa, dan masih banyak lagi 
yang tersinergi dalam satu wadah, proses pembelajaran 
tematik. Dengan kegiatan ini, diharapkan siswa dapat 
mengerti bagaimana mengelolah keuangan, bersosialisasi 
dengan orang banyak, santun dalam menawarkan barang, 
dan tahu arti mengelolah keuangan. (T-Ka)



K
egiatan Persamuh 
(Perkemahan Satu 
Muharram) 1437 H 
kali ini dilaksanakan di 

komplek Yonif 500 Raider, diikuti 
oleh seluruh siswa kelas 4 dan 5 SD 
Al Falah Surabaya.  Dalam kegiatan 
ini terbagi menjadi 27 kelompok dan 
13 kelompok.  Beberapa 
partisipan berasal 
dari SD lain. 

jarring laba-laba disiapkan cukup 
tingggi. Kurang lebih tingginya sekitar 
2 meter. Namun dengan semangat 
juang yang tinggi, sebagian besar 
peserta dapat menepiskan rasa 
takutnya dan  berhasil melewati 
rintangan jaring laba-laba. 

Hal menarik lainnya adalah sikap 
dari beberapa peserta Persamuh 

proses membeli, terlihat sekali 
bahwa hanya beberapa diantara 
mereka yang sudah pernah datang 
ke pasar. “Bu, aku beli garamnya satu 
bungkus!” tanya Achmad Alifiansyah 
Al Aziz kepada pedagang di pasar. 
“Lima ratus rupiah, Dek” jawab 
pedagang. “Oh, hanya lima ratus, ya? 
Saya pikir lima ribu. Uangku masih 
tersisa, nih!” celetuknya lagi.

Belum lagi saat mereka 
menemukan beberapa masalah 

dan harus diselesaikan segera. 
“Ustadzah,  aku mau beli telur, 

ternyata telurnya habis, aku 
ganti dengan beli ayam 

sedikit, soalnya buat 
topping nasi goreng” 
ucap Alvina Rheta 
Islameva. Di lain waktu 
saat sedang memasak, 
ada beberapa kelompok 

yang parafinnya tidak 
dapat digunakan. Namun 

untungnya ada beberapa 
kelompok yang dengan ikhlas 

memberikan sisa parafinnya 
untuk kelompok lain sehingga 

mereka bisa menyelesaikan tugas 
memasak.

Pengalaman yang cukup 
membanggakan untuk beberapa 
kelompok peserta Persamuh adalah 
dapat mengukir prestasi di awal 
tahun hijriah ini. Kelompok dari SD 
Al Falah pada akhirnya meraih juara 
1 lomba ketangkasan putri, juara 2 
lomba memasak, dan juara 3 lomba 
kepramukaan. Semoga ini menjadi 
awal yang baik di tahun ini dan tetap 
menjaga semangat hijriah untuk 
menjadi pribadi yang lebih mandiri, 
peduli, dan semakin mendekatkan 
diri pada Allah Swt. Amin.(Arfi)

Persamuh 1437 Hijriah,
Meraih Kemenangan

Agenda kegiatan yang dilaksanakan 
selama Persamuh adalah latihan 
kepramukaan, latihan ketangkasan, 
penjelajahan, murajaah, inagurasi, 
dan  memasak. Kegitan Persamuh 
ini diharapkan menjadi proses 
pembelajaran bagi peserta untuk 
selalu bersemangat, hidup lebih 
mandiri, dan peduli dengan sesama 
melalui pengalaman yang nyata. 

Selama Persamuh 1437 H, 
banyak hal-hal yang menarik 
terjadi. Misalnya saat melaksanakan 
latihan ketangkasan, terutama pada 
rintangan jaring laba-laba karena 

yang saling mengingatkan untuk 
beribadah.“Mas, Mas, ayo bangun, 
kita salat malam dulu, yang lain sudah 
menunggu di masjid”, ucap Lalu Surya 
Bagus, salah satu peserta Persamuh 
yang mengambil inisiatif untuk 
membangunkan teman-temannya. 
Tak lupa pula, ia juga membangunkan 
teman barunya dari sekolah lain untuk 
melaksanakan salat malam.

Ada lagi kegiatan belanja di pasar. 
Dengan uang dan waktu yang terbatas 
mereka harus membeli bahan-bahan 
makanan untuk sarapan. Terlebih lagi 
hasil masakkan nanti akan dinilai. Saat 
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W
angi pinus yang dibawa 
angin sejuk seperti 
memberikan uacapan 
selamat datang 

kepada rombongan siswa SD Al 
Falah Surabaya. Kesejukan kesegaran 
yang diberikan Allah lewat alam ini 
hampir tak teruraikan dengan kata. 
Memesona dan mengajak jiwa  untuk 
bersyukur atas nikmatNya. Hari itu, 
seluruh siswa SD Al Falah kelas 6 
melaksanakan Training Motivasi I di 
Pusdiklat Hidayatullah, Batu, Malang. 
Rasa syukur, senang, dan kagum 
akan keindahan alam terpancar dari 
wajah mereka, dan lelah selama di 
bus sirna begitu saja demi melihat 
pemandangan yang menyejukkan 
mata dan jiwa. 

Training motivasi kali ini terbagi 
menjadi 3 sesi utama. Yakni sesi 
pertama tentang ‘Self Building’ yang 
menekankan pada tantangan yang 
harus diselesaikan secara mandiri, 
tanpa bantuan dari teman. Ada 
empat tahapan yang harus dilalui 
yaitu lompat bambu, jaring laba-
laba, titian tali, dan flying fox. Tidak 
ada satu pun yang menyelesaikan 
tantangan dengan mudah, semua 
siswa harus membangkitkan 
semangatnya agar dapat melewati 
semua rintangan tersebut.

Sesi kedua adalah MSQ 
menekankan pada sisi mental 
dan spiritual Pada sesi kedua ini 
dilaksanakan pada malam hari dan 
ditutup dengan kegiatan ‘Walking 
on Fire’. Ya, tidak salah, berjalan di 
atas api. Api yang menyala-nyala 
sepanjang hampir 2 meter harus 
dilewati seluruh siswa dengan 
telanjang kaki. Seperti sesuatu yang 
tidak mungkin. Namun apa yang 
menurut mereka tidak mungkin, 
ternyata juga bisa dilewati. Memang, 
‘jalan api’ itu telah diatur sedemikian 
rupa sehingga aman untuk dilewati. 
Inilah waktu untuk menaklukkan 
keraguan. Semua harus belajar 
untuk itu. Satu-persatu mereka bisa 
melewati jalan api tersebut. Ada 
yang maju-mundur melewatinya, 
dan ada pula yang dengan berani 
menjadi sukarelawan untuk menjadi 
yang pertama mencoba. Rupanya 
Self  Buiding, MSQ dan Walking on 
Firetelah merasuk di hati mereka. 
Terbukti, pada tepat pukul tiga pagi, 
tidak ada satu pun yang terlambat 
datang ke masjid untuk melaksanakan 
salat malam. Bahkan siswa putri, 
telah siap sebelum dibangunkan 
ustadzah. Sungguh kemajuan yang 
luar biasa. Mereka berada di masjid 
sampai pukul setengah enam pagi 
melakukan kegiatan ibadah: salat 

Membangkitkan Semangat,
Menaklukkan Ragu

tahajud, berdzikir, bermunajah dan 
menikmati nasihat dari ustadz Hamid 
selaku penceramah pagi itu. Semoga 
istiqamah.

Sesi ketiga dilaksanakan di 
hari kedua, adalah ‘Team Building’, 
seluruh kegiatan tentu saja terkait 
dengan kemampuan bekerjasama 
dalam tim. Mengalahkan ego 
mengedepankan kebersamaan. Tidak 
mudah memang, beberapa kelompok 
terlibat dalam ‘diskusi’ yang seru! 
Namun, sebelum sesi ketiga dimulai, 
seluruh siswa melaksanakan senam 
pagi bersama, berjalan-berjalan 
memutari desa, melewati pematang, 
jembatan bambu, menyisir sungai 
sambi menghirup udara segar. Rano 
Noumi Sulistyo, siswa kelas 6C 
berkomentar,”Berarti, para petani 
yang melewati jalan ini setiap hari 
mempunyai keseimbangan dan 
tenaga yang luar biasa. Setara dengan 
pemain akrobat tingkat dunia”, 
ujarnya sambil terengah-engah. Maka 
dari itu bersyukurlah, Nak! Dalam 
setiap butir nasi yang kau makan, ada 
usaha yang luar biasa di dalamnya. 

Selamat mengambil semua 
hikmahnya, Nak. Semoga menjadikan 
kalian lebih disiplin,  bijak, peduli, dan  
mengerti. Menjadikan kalian  semakin 
cerdas iman, hati, dan pikir.Aamiin ya 
Rabb. (T-ka)



Kiprah SD
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Kiprah SD

Pelatihan Kader Tiwisada

S
iswa dan siswi SD Al Falah Surabaya 
mengadakan pelatihan kader tiwisada, 
seperti  dokter kecil yang bertugas 
memberikan pelayanan kesehatan bagi 

siswa di sekolah di bawah naungan UKS. Yang 
membedakan antara kader tiwisada dan dokter 
kecil adalah pemberian layanan bagi masyarakat 
sekitar. Dokter kecil hanya sebatas memberikan 
layanan kesehatan bagi siswa di lingkungan 
sekolah saja. Sebagai contoh, jika ada siswa yang 
sakit maka dokter kecil akan menangani masalah 
tersebut. Sedangkan kader tiwisada, selain 
memberikan layanan kesehatan bagi siswa mereka 
juga memberi penyuluhan kesehatan bagi teman-
temannya di lingkungan sekolah.  

Pelatihan ini ditujukan kepada siswa dan 
siswi yang terpilih oleh Kepala Unit Kesehatan 
Sekolah yaitu Ustadah Mas’uliyah Hukmiyah untuk 
menjadi dokter cilik. Di antara siswa dan siswi 
yang terpilih berasal dari kelas 4 dan kelas 5. Pada 

kesempatan kali ini Unit Kesehatan Sekolah SD Al 
Falah Surabaya bekerjasama dengan Puskesmas 
Jagir Wonokromodalam melaksanaan kegiatan 
pelatihan kader tiwisada.  Adapun materi dari 
pelatihan kali ini meliputi: Pertolongan Pertama 
Pada Kecelakaan (P3K), pembiasaan hidup sehat 
dan materi tentang kesehatan gigi dan mulut.

Siswa dan siswi yang terpilih sebagai kader tiwisada 
sangat antusias dalam mengikuti kegiatan ini, apalagi 
saat tim dokter dari Puskesmas Jagir Wonokromo 
mempraktekkan bagaimana cara memberikan 

pertolongan pertama kepada korban yang mengalami 
kecelakaan, merawat, dan menggosok gigi yang 

benar. Serta bagaimana cara mencuci tangan 
yang benar. Selain mendapatkan materi 

tersebut, para kader tiwisada juga bisa 
langsung mempraktekkan bagaiamana  cara 
memberikan pertolongan pertama terhadap 
korban kecelakaan, hal ini bertujuan 
agar mereka mampu menolong apabila 
ada temannya yang mengalami musibah 
kecelakaan dengan tepat dan benar.

 Kegiatan ini dilaksanakan 
sebagai salah satu program Unit Kesehatan 

Sekolah di SD Al Falah Surabaya. Kegiatan 
ini juga bertujuan untuk melatih kepekaan 

siswa dan siswi dalam wujud kepedulian 
terhadap sesama. “Saya sangat senang sekali 

dengan pelatihan kader tiwisada kali ini, apalagi 
saat diajari bagaimana cara menolong teman yang 

terjatuh, senang rasanya bisa membantu teman yang 
kesusahan” kata Salim siswa kelas 4 yang bercita-cita ingin 
menjadi dokter.

Semoga kegiatan ini membawa manfaat dan berkah 
bagi siswa dan siswi yang mengikuti dan bisa bermanfaat 
bagi siswa dan siswa yang membutuhkan. (Jantra)

S
D Al Falah Surabaya mengadakan sima’an Al 
Quran bil ghoib di halaman sekolah.  Acara ini 
merupakan program perdana yang diadakan 
oleh Bagian Tahfidz SD Al Falah Surabaya yang 

insya Allah akan dilakukan rutin setiap bulannya. Acara 
sima’an ini pandu langsung oleh Ustad Syamsul Huda, 
SQ. yang merupakan pembina tahfidz SD Al Falah 
Surabaya . Sima’an Al Quran kali ini dilaksanakan oleh 

beberapa siswa dan siswi yang telah selesai menghafalkan 
juz 30 dan juz 1, beberapa di antara mereka saat ini sedang 
menghafalkan juz 2.

Program ini juga sebagai sarana murojaah untuk 
mengulangi hafalan mereka agar senantiasa terjaga dengan 
baik dan terhindar dari lupa. Dalam kegiatan ini mereka 
berhasil menyelesaikan hafalan juz 1 dengan durasi kurang 
dari 30 menit dengan membaca secara lancar, hal ini 
merupakan suatu prestasi  yang membanggakan dari siswa 
dan siswi SD Al Falah. Semoga dengan program  Simaan Al 
quran ini, cahaya Al Quran senantiasa bersinar menerangi 
langkah dakwah pendidikan SD Al Falah Surabaya di masa-
masa yang akan datang. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW :

قَْواماً َوَيَضُع بِِه آِخِرْي
َ
ِكتاَُب أ

ْ
إِنَّ اهلَل يَْرَفُع بَِهَذا ال

“sesungguhnya Allah mengangkat beberapa kaum dengan 
Al Qur’an ini dan menghinakan yang lain dengannya” (HR. 
Muslim 817) (Jantra)

Sima’an Al Quran Bil Ghaib
Juz ke-1 SD Al Falah Surabaya

D
iawali dengan nasehat dan do’a yang 
dipimpin Kepala Sekolah Dasar Al Falah 
Surabaya, anak-anak kelas 3 berangkat 
menuju ke Akademi Perikanan yang 

berlokasi di Jalan Raya Buncitan, Sidoarjo. Sekitar 1 
jam rombongan akhirnya tiba di Akademi Perikanan 
Sidoarjo dan langsung disambut oleh Bapak Sumaul 
Hadi dari Akademi Perikanan Sidoarjo,. Dalam 
sambutannya beliau menyampaikan pentingnya 
mengkonsumsi ikan hasil laut atau budidaya hasil 
laut, diantaranya ikan banyak mengandung Omega 3 
yang penting untuk kecerdasan berfikir anak-anak. Di 
samping itu juga beliau menjelaskan tata cara proses 
pengolahan ikan sehingga menjadi aneka macam jenis 
makanan seperti, bakso, nugget, crispy, dan lainnya. 
Beliau pun menjelaskan bagaimana proses mencabut 
duri ikan bandeng sehingga menjadi ikan tanpa duri. 

Kegiatan yang seru adalah ketika siswa dan siswi 
diberi kesempatan untuk mempraktekan sendiri cara 
pengolahanya. Mereka diajak untuk mempraktekkan 

Belajar mengolah Ikan 
di Akademi Perikanan dan Kelautan Sidoarjo

langsung pengolahan ikan secara tradisional, yaitu proses 
memberikan bumbu dan membakar ikan. Kegiatan ini 
dilakukan oleh siswa dan siswi dengan penuh semangat, 
mulai dari memberi bumbu dan mengipas sampai mencicipi 
ikan yang mereka bakar. Subhanallah, mereka sangat senang 
dan gembira dalam mengikuti kegiatan ini.  (Fahad)



Kiprah SD
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H
ari Rabu tepatnya tanggal 
11 Oktober 2015, murid-
murid kelas 5 melakukan 
kunjungan ke Monumen 

Tugu Pahlawan dan Museum 
Kesehatan dalam rangka Studi 
Tematik dengan tema “Aku Bangga 
Menjadi Bangsa Indonesia” dan 
“Kesehatan itu Penting”. Sebelum 
berangkat, rombongan berkumpul 
terlebih dahulu di lobby sekolah 
untuk pembagian kelompok dan 
doa bersama. Ustad Rizky dan ustad 
Jantra memberikan arahan kepada 
anak-anak untuk memanfaatkan 
kesempatan ini sebaik mungkin.

Destinasi pertama yaitu 
Monumen Tugu Pahlawan. 
Seorang pemandu menemani 
dan menjelaskan kepada kami 
mengenai sejarah Tugu Pahlawan. 
Monumen ini didirikan pada tanggal 
10 November 1951 dan diresmikan 
tanggal 10 November 1952 oleh 
Presiden Soekarno, tepat pada 
Hari Pahlawan. Patung-patung 
tokoh pejuang nampak berdiri 
kokoh di area monumen, salah satu 
yang terkenal yaitu patung H.R. 

Muhammad dan Myjend Sungkono 
yang sangat berperanan dalam usaha 
pembebasan Surabaya dari penjajah. 
Perjalanan dilanjutkan ke dalam 
museum 10 November yang berada 
di bagian Utara dari komplek Tugu 
Pahlawan, museum ini diresmikan 
oleh Presiden Abdurrahman Wahid 
pada tanggal 19 Februari 2000. 

Di sepanjang dinding terdapat 
ukiran kayu yang menceritakan 
tentang perjuangan arek-arek 
Suroboyo dalam melawan penjajah. 
Suara Bung Tomo juga menambah 
semangat anak-anak dalam 
merasakan bagaimana hebatnya 
pengorbanan pahlawan di masa 
lalu. Replika bambu runcing dan 
senjata-senjata para pejuang juga 
dipamerkan di dalam museum. 
Setelah puas berkeliling, anak-
anak diajak menonton film yang 
menceritakan detik-detik perjuangan 
arek-arek Suroboyo saat merobek 
bagian biru bendera Belanda di hotel 
Yamato. Lalu anak-anak mengerjakan 
tugas yaitu mengamati pohon yang 
berada di sekitar lokasi.

Destinasi selanjutnya yaitu 
Museum Kesehatan yang terletak di 
Jl. Indrapura 17 Surabaya, perjalanan 
membutuhkan waktu 15 menit 

karena lokasi tidak terlalu jauh dari 
tujuan pertama. Sesampainya di 
sana rombongan berhenti sejenak 
untuk makan siang. Terdengar 
suara adzan dari masjid Museum 
yang disambut dengan bergegasnya 
semua orang menunaikan Sholat. 
Dalam menjelajahi museum 
kesehatan, anak-anak dibagi menjadi 
dua kelompok, yaitu laki-laki dan 
perempuan. Kelompok perempuan 
mengunjungi bagian dimana 
terletak foto-foto Menteri kesehatan 
Indonesia. Sementara kelompok 
laki-laki berkunjung ke bagian 
peralatan kesehatan zaman dahulu. 
Setelah selesai, kedua kelompok 
saling bertukar tempat. Anak-anak 
sangat antusias dalam mencari tahu 
bagaimana praktik kesehatan di 
masa lampau dari penjelasan yang 
ada. Perjalanan diakhiri dengan 
bersalaman dan mengucapkan terima 
kasih kepada petugas museum. 
Kemudian melanjutkan perjalanan 
kembali ke SD Al Falah. Semua 
nampak senang dapat merasakan 
kehebatan para pahlawan dan 
ilmu baru dari perjalanan kali ini.  ( 
Maryam Imam )

Kiprah SMP

D
inas Pendidikan Sidoarjo kembali 
mengadakan acara yang digelar 
tahunan yaitu Sidoarjo Education 
Expo ang disingkat SIEDEX 2015 

dengan mengambil tema “Wahana Unjuk 
Keterampilan Yang Bermutu & Kompetitif 
Dalam Rangka Mempersiapkan Pemberlakuan 
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)”.  Pameran ini 
diselenggarakan pada tanggal 25 s.d. 29 Nopember 
2015 yang  dibuka setiap hari mulai pukul 09.00 s.d. 
21.00 WIB, bertempat di gedung Tennis Indoor GOR 
Delta Sidoarjo. 

Dengan lebih dari 100 stan yang disediakan 
oleh penyelenggara, semua unsur pendidikan 
mengikuti SIEDEX 2015 ini. SMP Al Falah Deltasari, 
MKKS sekolah negeri maupun swasta se-Sidoarjo, 
SMP Negeri dan swasta, SMA/SMK Negeri dan 
swasta serta beberapa perguruan tinggi di Sidoarjo. 
Juga mengambil bagian dalam acara ini sejumlah 
perlombaan dan pertunjukan digelar di panggung 
yang berada di luar gedung GOR Sidoarjo untuk 
meramaikan kegiatan ini diantaranya adalah 
pagelaran wayang kulit dengan dalang dari siswa 
SMPN 1 Candi dan festival Band SMP, SMA/SMK 
se-Sidoarjo.

Pejabat (Pj) Bupati Sidoarjo Jonathan Judyanto, 
mengatakan bahwa “SIEDEX 2015 adalah salah 
satu event strategis untuk menginformasikan 
kemajuan hasil penyelenggaraan pendidikan di 
kabupaten Sidoarjo. Untuk itu, diharapkan melalui 
pameran pendidikan ini semua insan pendidikan 
dapat menunjukkan kinerja proses dan hasil-

hasil pendidikan terbaiknya kepada masyarakat luas,” 
katanya. Selain itu, dengan kegiatan ini diharapkan 
dapat menjadi media penyampaian akuntabilitas 
penyelenggaraan pendidikan di kabupaten Sidoarjo.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Drs. 
Mustain Baladan, M.Pd.I selaku penyelenggara kegiatan 
mengatakan bahwa SIEDEX 2015 dielenggarakan setiap 
tahun untuk menginformasikan dan memberikan 
wawasan kepada masyarakat dalam menentukan 
sekolah pilihan bagi putra putrinya.

Bagi SMP Al Falah Deltasari sendiri, mengikuti 
pameran pendidikan SIEDEX 2015 ini adalah yang 
kelima kali. Persiapan untuk mengikuti pameran ini 
sudah dilakukan dari seminggu sebelumnya. Tim PTD 
sampai lembur untuk membuat permainan-permainan 
yang menarik untuk dipamerkan. Untuk acara 
pembukaan, atraksi yang ditampilkan adalah acara 
robotika dan PTD. Pesawat drone membawa tulisan 
SMP Al Falah Deltasari berputar-putar mengelilingi 
arena pameran untuk memperkenalkan stan kita 
kepada para pengunjung. 

Sedangkan di stan sendiri para pengunjung bisa 
bermain dengan robot LEGO untuk main sepak bola. 
Setiap peserta yang bisa memasukkan bola ke gawang 
akan mendapatkan souvenir cantik. Permainan yang 
menarik lagi adalah menembak gelas dengan pistol 
buatan berpeluru karet. Setiap hari ratusan pengunjung 
selalu ramai mengunjungi stan SMP Al Falah Deltasari 
mulai dari siswa SD, SMP, SMA/SMK sampai para guru 
dan orangtua. Yang membuat stan pameran kita juga 
menarik karena ada tes dari guru BK untuk mengetahui 
gaya belajar, bakat dan minat. (tyas)

Berburu Ilmu di Tugu Pahlawan
dan Museum Kesehatan

Sidoarjo Education Expo
(Siedex) 2015



A
chievement Motivation Training (AMT) 
merupakan bentuk dorongan akan capaian 
prestasi siswa. Kali ini siswa kelas 8 yang 
berkesempatan mengikuti AMT. Dengan 

kegiatan ini, siswa kelas 8 diharapkan terus termotivasi 
dalam meraih prestasi di sekolah. Setiap siswa pasti 
mempunyai beberapa prestasi yang berbeda satu 
dengan yang lainnya. Tentu hal ini sangat berguna bagi 
siswa kedepannya. Selain mengedepankan soft skill, 
para siswa juga terlibat langsung dalam proses motivasi 
di dalam dirinya.

Bagaimana motivasi dapat dibentuk dalam satu 
hari? Tentunya hal ini bisa terjadi karena dalam diri 
mereka sudah mempunyai motivasi terpendam 
dan layak dikeluarkan menjadi ide-ide kreatif. Baik 
dalam soft skill maupun hard skill. Motivasi yang 
sejatinya dorongan akan menjadi bahan bakar utama 
siswa dalam menggapai cita-cita dan tujuan hidup 
kedepannya.

Apa saja yang ada dalam AMT ini merupakan 
proses dari beberapa skill mereka sehari-hari. Mulai dari 
prestasi kognitif maupun prestasi afeksi. Manusia yang 

AMT,
Pembinaan Awal

Prestasi Siswa

kompeten tentunya merupakan manusia yang bisa 
menyeimbangkan potensi yang ada dalam dirinya. 
Potensi bisa dilihat dari keseharian, kebiasaan bahkan 
juga kebisaan. Dari mana datangnya potensi? Tentu 
dari dalam diri dan lingkungan yang membentuk 
jati diri seseorang. Hal ini dijalani siswa dengan 
mengadakan penghijauan di sekitar taman. Selain 
akan menjadikan mereka paham akan lingkungan, 
tentunya akan memupuk rasa kepekaan dalam proses 
kehidupan.

Ada yang berbeda dengan AMT kali ini, karena 
di dalam AMT terdapat Munaqosah yang didalamnya 
terkandung makna : Tadabbur (memperhatikan) 
Al-Qur’ân sehingga akan melahirkan ilmu yang 
banyak dan bermanfaat. Dengannya akan dibedakan 
antara kebenaran dengan kebatilan, iman dengan 
kekafiran, manfaat dengan madharat, kebahagiaan 
semu dengan kebahagiaan hakiki, calon penghuni 
surga dengan penghuni neraka, dan sebagainya. Oleh 
karena itulah Allah Azza wa Jalla memerintahkan 
hamba-hamba-Nya untuk mentadabburi ayat-ayat-
Nya. Dia Azza wa Jalla berfirman:

آيَاتِِه  بَُّروا  ِلَدَّ ُمبَارٌَك  َْك 
َ

إِل َاُه 
ْ

نَْزل
َ
أ ِكتَاٌب 

َاِب
ْ

ل
َ ْ
ولُو ال

ُ
َر أ َوِلَتََذكَّ

 Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan 
kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka 
memperhatikan ayat-ayat-Nya dan supaya orang-
orang yang mempunyai fikiran mendapat pelajaran. 
[QS. Shâd/38:29]

Pembentukan motivasi yang ada dalam diri 
seseorang lebih baik jika didasari oleh naluri ilahi. 
Dari mana datangnya naluri ilahi tersebut? Tentunya 
dari Al-Qur’an yang Allah turunkan kepada kita 
umat muslim. AMT kali ini memadukan antara ilmu 
duniawi dan Ilmu akhirat yang tertuang di dalam 
Al-Quran. Harapan sekolah, para siswa semakin 
termotivasi untuk cinta Al Quran dan menerapkannya 
dikehidupan sehari-hari . (Defi)
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S
iswa yang tergabung dalam 
kelas tahfidz execellent 
menampilkan kemampuan 
hafalan Al Quran pada 

acara orientasi program tahfidz. 
Ada empat puluh lima siswa yang 
mengikuti kegiatan tersebut. 
Mereka membacakan ayat-ayat Al 
Quran dengan hafal, lancar, dan 
tartil dihadapan orangtua murid, 
ustadz-ustadzah SMP Al Falah juga 

Tahfidz Al Quran
di SMP Al Falah Deltasari

menghafal Al Quran bagi siswa Al 
Falah Deltasari, guru dan orangtua. 
Bapak Ustad Luqman Chakim selaku 
kepala sekolah dalam sambutannya 
memberikan apresiasi dan ucapan 
selamat atas keberhasilan siswa SMP 
Al Falah Deltasari yang telah lulus 
hafal juz 30 dan juz 1 hingga juz 10. 
Keempat puluh lima peserta tahfidz 
ini, tampil di atas panggung dengan 
kostum putih-putih membaca tilawah 

Al Quran surat Ad Dhuha secara 
bersama. 

Kegiatan tidak berhenti 
disini saja tetapi orangtua 
murid yang hadir dalam 
undangan diberi kesempatan 
untuk menguji hafalan 
siswa peserta tahfidz secara 
acak dengan menunjuk 
nomor peserta di layar. 
Nomor peserta yang dipilih 

orangtua yang akan menghafal 
Al Quran. Orangtua membaca 

ayat Al Quran yang ada di layar 
beberapa kalimat saja dan siswa yang 
bersangkutan melanjutkan. Begitu 
seterusnya  semua siswa yang diuji 
mampu membaca dengan tartil dan 
lancar. Semua hadirin merasa bangga 
dan memberi aplous panjang, atas 
kemampuan siswa-siswi SMP Al Falah 
Deltasari. 

 Sekolah merasa kegiatan ini 
merupakan prestasi yang tinggi, maka 
semua siswa mendapatkan reward 
dari sekolah berupa Al Quran hafalan. 
Diantara empat puluh lima siswa ada 

satu siswa yang mendapat reward 
khusus yaitu Rara Zerlita Justin 
kelas 7-6. Ananda mendapat reward 
kkhusus karena mempunyai prestasi 
menghafal 10 juz Al Quran.

Banyak orangtua yang 
berharap anaknya bisa membaca Al 
Quran dengan lancar, hafal ayat-
ayatnya hingga bisa mengamalkan 
kandungannya.  Kadang tanpa kita 
sadari, dengan bertambah banyaknya 
aktifitas keseharian kita, seolah kita 
lupa dengan Al Quran yang kita taruh 
di atas meja kita, lemari atau dalam 
saku kita.

Sungguh rugi bagi kita yang 
jauh dari lantunan dan bacaan Al 
Quran Rasulullah SAW bersabda: 
“Sesungguhnya barang siapa 
yang dalam dirinya tiada bacaan 
Al Quran, maka ia seperti halnya 
rumah yang roboh”. Maka 
beruntunglah bagi orangtua yang 
mempunya anak yang mempelajari 
Al Quran sebagaimana dikatakan 
dalam hadist : “Siapa saja membaca 
Alqur’an, mempelajarinya dan 
mengamalkannya, maka dipakaikan 
kepada kedua orangtuanya pada hari 
kiamat mahkota dari cahaya dan 
sinarnya bagaikan sinar matahari, dan 
dikenakan pada kedua orangtuanya 
dua perhiasan yang nilainya tidak 
tertandingi oleh dunia. Keduanya pun 
bertanya, ‘bagaimana dipakaikan 
kepda kami semuanya itu?’ Dijawab, 
‘karena anakmu telah membawa 
Alqur’an”. (HR. Al-Hakim). (ind)

dari Lembaga Pendidikan Al Falah 
Surabaya. Program Tahfidz Al Quran 
Excellent sebenarnya kegiatan 
halaqah hafalan Al Quran yang diberi 
penguatan dengan pengelompokan 
bagi siswa yang sudah lulus hafal juz 
30. 

Tujuan kegiatan orientasi Al 
Quran ini, agar orangtua murid 
mengetahui perkembangan program 
tahfidz excellent yang berlangsung 
di SMP Al Falah Deltasari. Selain 
itu yang lebih penting adalah 
membangkitkan semangat motivasi 



M
ajelis Pembimbing Gugus Depan 
(Mabigus) Pangkalan SMP Al Falah 
Deltasari periode 2015-2016 
dilantik oleh Ketua Kwartir Cabang 

(Kwarcab) Gerakan Pramuka Kabupaten 
Sidoarjo Bapak H.MG Hadi Sutjipto SH,MM. 
Pelantikan yang berlangsung di Aula Hercules 
AURI Juanda Sidoarjo ini cukup sederhana dan 
khitmad. Karena bertepatan pada saat acara 
perkemahan pramuka siswa SMP Al Falah 
Deltasari di lapangan AURI. Kepala Sekolah 
Drs. Luqman Chakim, MM ditetapkan sebagai 
Ketua Mabigus dan 13 ustadz-ustadzah SMP 
Al Falah  Deltasari sebagai anggota sekaligus 
Pembina Pramuka.

Dalam sambutannya, Kak H.MG Hadi 
Sutjipto yang juga Wakil Bupati Sidoarjo 
berharap banyak kepada kepengurusan yang 
baru ini. Beliau juga berharap kepramukaan 
di SMP Al Falah Deltasari dapat lebih maju, 
berprestasi, dan pramuka benar-benar 
diharapkan menjadi tulang punggung dalam 
pembinaan dan pendidikan karakter anak 
bangsa. Beliau juga berharap dengan Mabigus 
ini dapat menjadikan pramuka sebagai bentuk 
negara Indonesia yang bermartabat dan juga 
mendapat kepercayaan internasional.

Pelantikan ini cukup memberikan 

motivasi dan inspirasi bagi semua undangan yang hadir 
dan menyaksikan acara. 600 Peserta yang hadir dalam 
pelantikan ini, ada para senior Pembina Pramuka, 
pengurus Kwarcab, ustadz-ustadzah wali kelas, pengurus 
osis dan siswa-siswi peserta pramuka.  Semangat ingin 
membangkitkan pramuka ini terlihat dari peserta yang 
ikuti perkemahan. Peserta yang mengikuti rangkai acara 
selama dua hari satu malam ini begitu semangat dan 
antusias dalam setiap rangkaian kegiatan. Mabigus ini 
bertujuan  untuk menempa mental dan kecakapan hidup 
di tempat terbuka. Dengan dilantiknya kepengurusan 
Mabigus di pangkalan TNI AU ini, menjadikan pramuka 
SMP Al Falah Deltasari menjadi bangkit dan meraih 
prestasi yang optimal dan menjadi momentum untuk 
menorehkan kembali prestasi pramuka hingga tingkat 
internasional. (Ind)

 

Pelantikan Mabigus SMP Al Falah Deltasari 

Momentum Meraih Prestasi

Kiprah SMP Kiprah SMPKiprah SMP
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P
eringatan tahun baru Islam 1 Muharram 
pada tahun ini dimeriahkan dengan berbagai 
kegiatan ke-Islaman. Seluruh kegiatan ini 
diprakarsai oleh siswa-siswi Pengurus Remas  

dan OSIS SMP Al Falah Deltasari. Kegiatan PHBI 1 
Muharram tersebut bertujuan untuk mengingatkan dan 
mengenang perjuangan Rasulullah SAW bersama para 
sahabatnya ketika berdakwah. Bagaimana Rasullullah 
mengalami banyak rintangan dan serangan dari kaum 
Quraisy hingga akhirnya Rasulullah bersama para 
sahabatnya melakukan hijrah dari kota Mekkah ke kota 
Madinah. Kegiatan PHBI 1 Muharram 1437 Hijriyyah 
dimeriahkan dengan berbagai kegiatan diantaranya 
siswa-siswi membawa aneka kue dan buah sesuai 
kesepakatan kelas masing-masing, kemudian mereka 
bertukar kue atau buah dengan kelas lainnya. kegiatan 
ini bertujuan untuk menumbuhkan persaudaraan dan 
kebersamaan di dalam diri siswa-siswi SMP Al Falah 
Deltasari. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan 
pawai Gebyar 1 Muharram, dengan berpakaian 
gamis untuk yang putra dan berpakaian jubah untuk 
putri, siswa-siswi SMP Al Falah Deltasari didampingi 
Ustadz dan Ustadzahnya melaksanakan pawai Gebyar 

Peringatan 1 Muharram

Serukan Hijrah
Menuju Akhlak Karimah

1 Muharram mulai pukul 08.00 WIB dan berakhir 
sekitar pukul 09.00 WIB, dengan rute berawal dari 
sekolah menuju Kureksari, melewati Polsek Waru 
dan berakhir di sekolah. Kegiatan ini bertujuan 
untuk mensyiarkan perjuangan Rasulullah SAW 
dalam mengembangkan dakwah Islam sekaligus 
berdakwah kepada warga setempat melalui 
slogan-slogan Islami yang dikreasikan oleh siswa-
siswi dalam poster-poster yang mereka bawa saat 
pawai.

Maka beberapa perlombaannya pun mengacu 
pada perlombaan yang diselenggarakan pada 

event tersebut. Diantaranya ialah, lomba poster 
Islami, Nasyid Islami, MTQ, pidato, kaligrafi dan 

cerdas cermat Islami. Semua lomba tersebut bertujuan 
untuk menggali dan mengembangkan bakat seni Islami 
dan Pengetahuan Agama Islam siswa-siswi SMP AL 
Falah Deltasari. Selain itu, ada beberapa lomba yang 
bertujuan untuk ajang seleksi siswa yang juaranya akan 
didelegasikan pada event PENTAS PAI tingkat Sidoarjo, 
yaitu juara lomba MTQ, pidato, kaligrafi dan cerdas 
cermat Islami.

Itulah sekelumit catatan kegiatan PHBI 1 Muharram 
1437 Hijriyyah yang terlaksna sesuai program kerja 
Remas SMP Al Falah Deltasari. Mudah-mudahan 
seluruh rangkaian acara pada kegiatan tersebut dapat 
bermanfaat bagi kita khususnya bagi siswa-siswi SMP Al 
Falah Deltasari.(Abdul Tawwab, S.Pd.I)
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Kunjungan SMPIT Al Uswah Tuban
ke Osis SMP Al Falah Deltasari

O
SIS SMP Al Falah Deltasari menerima kunjungan 
pengurus OSIS SMPIT Al Uswah Tuban dalam rangka 
studi banding tentang keorganisasian sekolah. Ada 
sekitar lima puluh siswa dan empat orang ustadz 

dan ustadzah pendamping yang ikut dalam rombongan studi 

SMP Al Falah Peringati
Hari Pahlawan Bersama Veteran

P
ada acara peringatan Hari Pahlawan, OSIS SMP Al Falah 
Deltasari menghadirkan bapak-bapak veteran sebagai 
pelaku sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. 
Bapak-bapak yang tergabung dalam Organisasi Veteran 

Ranting Waru Sidoarjo. Ada enam orang veteran yang hadir 
di undang oleh OSIS SMP Al Falah Deltasari. Mereka merasa 
bangga dan terhormat atas undangan ini, karena bertahun-
tahun tidak ada yang mengundang seperti ini. “Kami sangat 
senang dan bangga atas undangan dari sekolah ini,  yang masih 
peduli dan perhatian kepada para pejuang kemerdekaan” ujar 
Bapak Sardjono. 

Sebagai generasi penerus bangsa, Bapak Sardjono 
berpesan agar siswa SMP Al Falah Deltasari lebih giat belajar 
dan sungguh-sungguh, sehingga bangsa ini bisa jaya dan 
bermartabat di dunia. Bahkan menjadi bangsa yang memiliki 
nilai, menjunjung akhlak  mulia sebagai bangsa yang beriman 
dan bertaqwa. Pesan ini sejalan dengan tujuan peringatan Hari 
Pahlawan yaitu untuk menumbuhkan ruh dan spirit perjuangan 
arek-arek Suroboyo yang dimotori Bung Tomo dalam perang 

banding tersebut. Mereka datang ke SMP Al Falah 
Deltasari sekitar jam 09.00. Kami menyambut 
kedatangan siswa dari SMPIT Al Uswah dengan 
senang hati. Semua pengurus inti dari OSIS, Remas, 

MPK, DPA dan DPI SMP Al Falah Deltasari hadir 
dan menyambut kunjungan mereka di ruang 
Auditorium.  

Acara penyambutan dilaksanakan secara 
sederhana yang diawali dengan pembacaan ayat 
suci Al Quran dan sambutan dari Kepala SMP 

Al Falah Deltasari Ustad Luqman Chakim. Beliau 
memaparkan profil sekolah, dari mulai sejarah 

berdirinya sekolah hingga prestasi internasional 
yang diraih. Setelah itu seluruh siswa dari SMPIT 
Al Uswah diajak keliling melihat dari dekat suasana 
dan fasilitas SMP Al Falah Deltasari. Hal yang 
menarik dari kunjungan ini, semua acara mulai dari 
penyambutan sampai selesai acara dipandu dan diisi 
oleh siswa SMP Al Falah Deltasari.  (Ind)

sabilillah mengusir 
penjajah. Mengenang 
tokoh dan jasanya 
dalam memperjuangkan 
kemerdekaan di 
Indonesia. (IND)

S
ejak diberlakukannya 
Kurikulum 2013, 
ekstrakurikuler Pramuka 
menjadi ekskul yang 

diwajibkan di setiap satuan 
pendidikan. Bahkan ada beberapa 
sekolah yang menjadikan Pramuka 
sebagai satuan kurikulum di sekolah-
sekolah tersebut. Gerakan Pramuka 
di SMP Al Falah Deltasari dengan 
nomor Gudep 18.147-18.148, 
semakin dengan terbentuknya 
pengurus Majelis Pembimbing Gugus 
Depan (MABIGUS), pengurus Dewan 
Penggalang Putra dan pengurus 
Dewan Penggalang Putri. Seiring 
dengan terbentuknya pengurus-
pengurus diatas, tersusunlah 
program-program kerja Gugus Depan 
yang bertujuan untuk menghidupkan 

kembali kegiatan kepramukaan dan 
untuk membentuk siswa-siswi yang 
mandiri, disiplin dan berjiwa pramuka.

Diantara program kerja Gudep 
yang telah terlaksana ialah Lomba 
Tingkat I Gudep 18.147-18.148. 
Lomba Tingkat I (LT I) adalah 
kegiatan rutinitas tahunan yang 
diselenggarakan oleh setiap Gudep 
untuk tingkat sekolah, kemudian LT II 
untuk Kecamatan dan berakhir di LT 
III untuk tingkat Kabupaten. Lomba 
Tingkat I yang diselenggarakan oleh 
Gudep 18.147-18.148 Pangkalan SMP 
Al Falah Deltasari, dilaksanakan mulai 
pukul 07.30 WIB dan berakhir pukul 
14.00 WIB. Lomba Tingkat I ini diikuti 
siswa-siswa kelas 7, 8 dan 9 yang telah 
mendaftarkan diri sebagai peserta, 
yang terbentuk ke dalam satu regu 

dan masing-masing 
regu beranggotakan 8 
anak. Dari pendaftaran 
peserta, terkumpullah 
7 regu putra dan 5 
regu putri dilengkapi 
dengan nama dari 
masing-masing regu.

Ada 10 jenis 
lomba yang 
dilombakan pada 
LT I ini, yaitu lomba 
administrasi, 

semaphore, yel-yel, pionering, 
menaksir, pengetahuan umum, 
pengetahuan pramuka, sandi, 
memasak dan PBB. Regu yang meraih 
juara I pada Lomba Tingkat I ini akan 
mewakili Gudepnya/sekolahnya pada 
LT II tingkat kecamatan, bertempat 
di MTs Darul Ulum Waru Sidoarjo. 
Adapun peraih Juara I pada Lomba 
Tingkat I Gudep 18.147-18.148, 
sekaligus mewakili Pangkalan SMP Al 
Falah Deltasari di Lomba Tingkat II, 
adalah Regu Rajawali dari regu putra 
yang diketuai oleh Alfika Ramadhan 
dari kelas 9.1, sedangkan juara I regu 
putri diraih oleh Regu Melati yang 
diketuai oleh Shafira Nur Rahma dari 
kelas 9.2.

Kegiatan ini dilaksanakan 
dengan harapan dapat meningkatkan 
semangat siswa dalam mengikuti 
seluruh kegiatan kepramukaan 
dan menumbuhkan motivasi 
siswa dalam mengembangkan 
dan meningkatkan ketrampilan 
siswa, untuk terbentuknya siswa 
yang tangkas, terampil, kreatif dan 
mandiri. Selain itu, regu yang berhasil 
meraih juara di Lomba Tingkat III 
akan diperbolehkan memilih SMA 
Negeri yang mereka favoritkan. 
(Abdul Tawwab)

Lomba Tingkat I 
Gudep 18.147-18.148

SMP Al Falah Deltasari Waru Sidoarjo



A
walnya kami mencari sekolah yang 
menggabungkan edukasi moral (agama) dan 
akademis. Kami kemudian mensigi beberapa 
sekolah. Pilihan kami jatuh pada Al Falah 

karena beberapa alasan. Diantaranya adalah kurikulum. 
Kurikulum di Al Falah menggabungkan pendidikan 
agama dan akademis dengan seimbang. Dengan 
begitu kami berharap pemahaman agama memadai, 
tidak hanya akademis semata. Selain itu, Al Falah juga 
menerapkan mengaji setiap hari. Bagi kami ini adalah 
hal yang penting. Karena kami percaya dengan setiap 
hari mengaji (sejak usia dini) maka akan tertanam di 
bawah sadar mereka sampai dewasa kelak. Apapun 
kesulitan mereka nanti, maka penyalurannya pada 
membaca Al Quran dan bukan lainnya. 

 Guna mensinergikan pembelajaran di rumah 
dan sekolah sebisa mungkin kami selalu memantau 
pembelajaran di sekolah. Di mobil saat berangkat 
atau pulang sekolah kami selalu berusaha untuk 
berkomunikasi dengan mereka. Kami selalu 
menanyakan kegiatan di sekolah seharian, kejadian di 
sekolah, nilai mereka dan lain sebagainya. Biasanya 
mereka akan bercerita sendiri tanpa ditanya. Apalagi 
anak perempuan kami 3 sehingga bisa dibayangkan 
keramaiannya. Selain itu kami juga meminta anak-
anak untuk mempelajari kembali materi di sekolah. 
Cukup 30 menit saja. Selebihnya mereka boleh 
membaca, menggambar, menonton national geographic 
(kami tidak memperbolehkan mereka menonton tv 
local). Laptop, iPad hanya berlaku di akhir pekan. 
Sedangkan untuk pelajaran yang kurang, kami 
lebih sreg mengundang guru privat. Hal ini didasari 
pengalaman kami terhadap anak pertama. Saat kami 
mengikutkannya  dalam bimbingan belajar, ternyata 
anak malah kelelahan.

Berusaha Sepenuhnya, 
Tawakkal Setelahnya

Kami membiasakan anak-anak untuk merapikan kamar 
setelah bangun tidur. Kemudian sholat, mandi, sarapan dan 
menyiapkan bekal untuk sekolah. Selain itu mereka juga 
kami latih dalam pekerjaan rumah tangga. Selain karena 
tidak ada asisten di rumah, hal tersebut juga merupakan 
wadah untuk membekali ketrampilan hidup bagi anak kami. 
Seperti menanak nasi , memanaskan lauk, membuat pizza, 
menjemur dan menata pakaian, mengurus kucing dan lain 
sebagainya.   

Kami percaya bahwa anak yang cerdas adalah mereka 
yang memiliki keseimbangan antara otak kanan dan kiri. 
Karena itu kami memasukkan mereka ke pelatihan musik 
sesuai dengan pilihannya. Keyboard untuk si kembar 
dan biola untuk si bungsu. Sebenarnya anak-anak juga 
suka menggambar komik. Namun kami sengaja tidak 
memasukkan mereka ke dalam pelatihan menggambar 
komik dengan pertimbangan agar mereka tidak kelelahan. 
Namun kami selalu mendorong mereka untuk menggambar 
komik di waktu luang dan browsing di internet tentang cara 
menggambar komik yang baik.

Sebagai refreshing kami menghabiskan waktu ke toko 
buku, makan di mall, bermain di timezone, nonton atau 
berenang. Terkadang kami juga pergi ke Malang untuk 
mengunjungi Kakek dan Nenek. Kami tidak menanamkan 
kepada anak-anak untuk menjadi number one. Yang kami 
tanamkan adalah selalu berusaha sebaik mungkin dalam 
kondisi apapun. Bila tidak menjadi yang terbaik hal itu bukan 
merupakan kegagalan karena setiap orang mempunyai 
peran dan tugas masing-masing. Allah SWT menciptakan 
manusia untuk menjalani peran dan tugasnya masing-
masing. Sekecil apapun itu. Tidak akan ada professor 
bila tidak ada guru SD. Lingkungan juga tidak akan bersih 
bila tidak ada tukang sampah, pemulung, penyapu jalan, 
pemelihara taman dan seterusnya.  Semoga dengan segala 
upaya kami anak-anak akan siap untuk terjun ke masyarakat. 
Moto kami “Berusaha sebaik mungkin, hormati setiap 
makhluk hidup dan percayakan segalanya pada Allah SWT”. 

Biodata Keluarga
Ayah :  Fikki  Benyamin Iksan
Pekerjaan : Swasta
Ibu :  Ami Arfianti
Pekerjaan : Dosen
Ananda : 1. Almer Reyhan Irsali_FKUI semester VII
  2. Almira Raina Irsalina_SD Al Falah kelas 6B
  3. Almira Raisa Izzatina_SD Al Falah kelas 6C
   4. Alvina Rheta Islameya_SD Al Falah kelas 5B
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Kiprah SMPTamu KitaJendela Keluarga

T
amu kita kali ini adalah 
seseorang yang tidak asing 
lagi bagi keluarga besar 
Lembaga Pendidikan Al 

Falah (LPF) Surabaya. Beliau adalah 
salah seorang dari pelaku sejarah 
berdirinya LPF, Ibu Dra. Hj. Kusminah. 
Beliau adalah ibu seluruh pegawai 
LPF. Sikap beliau yang selalu tenang 
dan berwibawa membuat teman-
teman sangat menyayangi dan 
menghormatinya meskipun sekarang 
beliau sudah pensiun dari LPF.

Bu Kusminah yang lahir pada 
tanggal 6 Mei 1953, mulai bergabung 
di LPF pada tahun 1979, saat itu baru 
ada TK Al Falah. Beliau pensiun pada 
tahun 2009 dengan jabatan terakhir 
sebagai pengawas SD Al Falah 
Surabaya. Bu Kus, begitu teman-
teman biasa memanggil beliau, 
adalah seorang yang luar biasa. Beliau 
memiliki semangat juang yang sangat 
besar dalam hidup. Pada tahun 
1981, ketika sedang mengandung 
putra pertamanya, suami beliau 
dipanggil ALLAH SWT melalui 
sebuah kecelakaan. Sejak itu beliau 
berjuang merawat dan membesarkan 
putranya, Wahid Asaddi Abdillah, 
seorang diri. 

Sebagai seorang ibu yang juga 
harus berperan sebagai ayah tentu 
tidak mudah. Beliau berusaha 
menanamkan akhlaqul karimah 
kepada putranya setiap hari melalui 
keteladanan. Bu Kus mempunyai 
prinsip bahwa orangtua adalah 
teladan bagi anak-anaknya. Karakter 
disiplin, misalnya, ditanamkan 
dengan cara tidak pernah terlambat 
datang ke sekolah mulai SD sampai 
SMA. Hal ini ternyata terbawa 
sampai Wahid (panggilan untuk 
putra kesayangan beliau) harus 
jauh dari rumah, ketika kuliah di ITB 
Bandung, dia tidak pernah terlambat 

dalam menghadiri acara apapun di 
kampus. Semangat untuk belajar 
dan berprestasi juga contoh yang 
selalu ditunjukkan oleh Bu Kus. 
Beliau berpesan kepada sang putra 
bahwa dia hanya bertugas untuk 
sekolah, soal biaya dia tidak perlu ikut 
memikirkannya. Beliau akan berjuang  
untuk mewujudkan mimpi putranya. 
Komitmen yang dibangun bersama 
tersebut menghasilkan sesuatu yang 
luar biasa. Wahid selalu menjadi 
juara kelas sejak dia duduk di sekolah 
dasar. Ketika menjadi mahasiswa dia 
juga berhasil mendapatkan beasiswa 
karena prestasinya.

Satu hal yang tidak kalah penting 
bagi Bu Kus adalah peran doa dari 
orangtua, terutama ibu. Beliau tidak 
pernah putus doa bagi putranya pada 
shalat lima waktu, terutama setelah 
shalat maghrib. Di waktu itu beliau 
membaca Al Quran dan doa-doa 
khusus untuk keberhasilan putranya 
di dunia dan akhirat. Itu dilakukan 
setiap hari sampai sekarang ketika 
putranya sudah berumah tangga. 
Wahid sekarang sudah bekerja di 
salah satu perusahaan minyak dan 
gas terbesar di dunia, SHELL. Dia 
tinggal di Jakarta bersama istrinya. 
Bulan Maret 2016, dia akan pindah 
ke Qatar. Itu semua karunia ALLAH 
SWT yang diberikan sebagai 
berkah dari perjuangan 
dan doa ibundanya. 
Bagi Wahid, 
ibunda, adalah 
pahlawannya. 
Dia selalu 

berusaha membahagiakannya dalam 
kondisi apapun. Beliau juga idolanya 
sehingga dia selalu meniru kebiasaan 
ibundanya. Bahkan kebiasaan belanja 
sampai selera menata rumah juga 
terinspirasi dari ibunda. 

Kini Bu Kus tinggal seorang diri di 
rumahnya yang asri di Griya Bayangkara, 
Taman, Sepanjang. Menikmati masa 
pensiun dengan berbagai aktivitas 
sharing ilmu kepada guru-guru muda 
merupakan hal yang membahagiakan 
bagi beliau. Meskipun putra semata 
wayangnya tinggal di Jakarta tapi doa 
dan dukungan semangat tetap beliau 
kirimkan untuknya. Harapan Bu Kus 
semoga beliau segera menimang 
seorang cucu yang bisa menambah 
keceriaan keluarganya. Semoga sehat 
selalu Ibu.... (Ana)

Orangtua
Adalah Teladan bagi Anak



S
iswa kelas 8-2 kelahiran Sidoarjo, 28 Desember 2001 
ini adalah sosok yang cukup populer di sekolah. 
Dengan kepandaiannya berargumen, bersosialisasi, 
Syifa, namanya biasa dipanggil, mendapat banyak 

dukungan saat mengikuti seleksi pemilihan ketua OSIS periode 
2015-2016. Saat presentasi menyampaikan visi dan misi 
OSIS di hadapan seluruh siswa dan tim juri, Syifa akhirnya 
mendapat kepercayaan menjabat sebagai ketua OSIS baru.

Tentu saja, selain sebagai pelajar, siswa yang memiliki 
hobby menyanyi, menonton, dan berolah raga ini semakin 
padat. Disamping terus belajar materi pelajaran di kelas, juga  
berkonsentrasi untuk mengembangkan kegiatan di sekolah. 
Belum lagi kegiatan yang diikutinya di luar sekolah yang 
menuntutnya untuk pandai mengatur waktu.  

Bagaimana dengan waktu di luar sekolah? Ketika ditanya 
hal itu, siswa yang suka masakan bebek goreng ini menjawab 
dengan ramah, “Aktif di kegiatan remaja kampung dan masjid. 
Kalau santai suka main game.” Bagi Syifa, dari sisi fungsi, 
waktu luang adalah waktu yang dimanfaatkan sebagai sarana 
mengembangkan potensi, meningkatkan mutu pribadi, 
kegiatan selingan dan hiburan atau sarana rekreasi.

Mengenai pelajaran favoritnya, putra pertama dari dua 
bersaudara pasangan Adi Wiyanto Puji Tri Rahayu ini paling 
memfavoritkan pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam.”Saya 
memang suka pelajaran IPA,”katanya. Bagi siswa yang 
mengidolakan Rasulullah Saw dan orangtua ini, pelajaran 
ilmu alam cukup mengasyikkan. Biologi atau Fisika bukanlah 
pelajaran sulit. Apalagi jika diajar oleh guru yang kreatif, 
atraktif sehingga pembelajaran tidak lagi membosankan di 
dalam kelas.

Kalau besar ingin jadi apa? Ketika pertanyaan itu 
meluncur, Syifa menjawab dengan yakin, “Ingin jadi Arsitek.” 
Siswa yang pernah juara 1 lomba pidato dan lomba tartil 
ini pun mengakui jika Al Falah, tempatnya menuntut 
ilmu juga membantu dalam mewujudkan cita citanya itu. 
“Mudah-mudahan mendapat ilmu agama dan umum secara 
proporsional,”harap sang ayah.

Asyifa Azra Royadi

Ketua OSIS 
2015-2016

29Edisi 39 Shafar 1437 H / Desember 201528 Media Pendidikan Al Falah

Siapa Dia

B
ukan hal baru jika siswi kelas 
5A kelahiran Surabaya 19 
Desember 2004 ini tergolong 
populer di mata teman-

temannya. Di kelas termasuk murid 
teladan yang layak dicontoh, selain itu 
gemar mengajari dan membimbing 
temannya jika ada kesulitan memahami 
pelajaran.

Mengenai pelajaran favorit, putra 
ketiga pasangan Prof Dr Abd Shomad 
SH, MH, drs. dengan Endang Fitriyawati, 
S.Ag ini menyukai pelajaran Bahasa 
Inggris dan Matematika. “Kedua 
pelajaran itu memang paling aku 
favoritkan,”tuturnya.

Selama ini banyak siswa yang 
menganggap Bahasa Inggris dan 
Matematika sebagai pelajaran yang 
sulit. Bahkan menjadi momok yang 
menakutkan. Namun bagi Novil, biasa 
ia dipanggil, justru Bahasa Inggris dan 

Israfiyla Dhovieriansyah Shofianovic
Trampil Bahasa Inggris dan Ilmu Hitung

Matematika adalah pelajaran yang 
sangat menyenangkan. Bahasa Inggris 
akan mudah jika dibiasakan untuk 
berbicara dalam aktivitas sehari-hari. 
Sedang Matematika tidak hanya 
menghafal sekumpulan rumus, tetapi 
memahami rumus-rumus tersebut 
untuk diaplikasikan kedalam bentuk 
lain yang lebih luas.

Siswa yang mengefans dengan 
Ibnu Sina ini meyakini bahwa setiap 
siswa adalah cerdas, termasuk pandai 
menguasai berbagai pelajaran. Tidak 
ada siswa bodoh asalkan mau berusaha 
dengan sungguh sungguh.

Bagaimana dengan waktu 
senggangnya,? Dengan santai siswa 
yang pernah menjadi juara 1 Completer 
EFL Kumon dan Edu Fun Jawa Pos 2015 
ini menjawab,” Kalau di luar sekolah 
suka baca buku dan main game juga les 
Bahasa Inggrs dan Matematika.”.

Kelak nanti dewasa, siswa yang 
gemar masakan ayam krispy dan nasi 
goreng ini memiliki cita-cita yang 
luar bisa. Apa itu? Menjadi seorang 
pengusaha otomotif. “Semoga bisa 
menjadi anak saleh dan hafal Al-
Quran,”imbuh sang ayah. 

Menyeimbangkan antara intelektual 
dan moral serta mengembangkan 
potensi siswa secara optimal. Image 
bahwa Al Falah sekolah yang bermutu 
diyakini oleh orangtua Dafian Idharul 
‘Athofa, siswa TK A yang lahir tanggal 
17 Desember 2010 di Depok.

Putra kedua pasagan Syarif Hidayat 
dengan Relian Khairani ini sengaja 
memilih Al Falah tempat menuntut 
ilmu karena pengajaran pendidikan 
agama sejak dini. Bagi bocah ganteng 
ini, Al Falah adalah sekolah yang 
bagus sehingga mampu memberikan 
kepuasan bagi setiap siswa. “Belajar 
agamanya lebih banyak. Selain itu lebih 
mudah menghafal surat-surat pendek 
Al-Quran karena diputar setiap hari di 
sekolah,”tuturnya 

 Di kelas, siwa penggemar 
masakan nasi goreng, udang, ikan, dan 
anggur ini tergolong siswa yang aktif, 

terutama saat mengikuti palajaran 
hafalan surah-surah pendek Al-Quran. 
Memang, membaca dan menghafal 
Al-Quran, termasuk materi kelas yang 
paling disukai siswa yang suka pergi ke 
toko buku dan berwisata ke pantai dan 
gunung ini 

 Ketika ditanya cita cita apa 
yang kelak diimpikan, dengan tangkas 
Dafin, biasa ia dipanggil menjawab,” 
Ingin jadi astronot yang pandai 
mengaji.” 

Lalu bagaimana dengan orangtua? 
Mereka juga memilki harapan yang 
mulia. Orangtua siswa yang suka 
mengidolalan Nabi Ismail ini berharap 
agar Dafin kelak menjadi anak yang 
sukses dunia akhirat, 

“Semoga Dafin menjadi generasi 
yang cerdas, berhasil dalam cita-citanya 
dan menjadi anak saleh, berguna bagi 
lingkungannya,”harap sang ayah.

Dafian Idharul ‘Athofa
Ingin Jadi Astronot yang Pintar Mengaji

P
endidikan di sekolah favorit 
adalah harapan setiap 
peserta didik karena program 
pembelajaran yang bermutu 

dan fasilitas sekolah yang memadai. 

Siapa Dia



B
udaya membaca dan 
menulis buku yang telah 
dibaca sudah 3 tahun 
terakhir menjadi biasa 

dikalangan siswa-siswi SD Al Falah 
Surabaya. Sehingga ketika Pemkot 
Surabaya mencanangkan Surabaya 
sebagai kota Literasi tahun 2014, 
Alhamdulillah siswa dan siswi sudah 
siap memenuhi tantangan membaca 
tersebut. Karena setiap siswa sudah 
3 tahun terakhir selalu menerima 
kumpulan tulisan dari buku-buku 
yang dibacanya selama setahun 
belajar. 

Adapun latar belakang dari 
pelaksanaan pelatihan tersebut 
adalah :
1. Pustakawan Cilik memberikan 

peranan dalam meningkatkan 
minat baca siswa di sekolah. 
Peningkatan tersebut diperoleh 
melalui pengkondisian lingkungan 
sekolah serta peranannya dalam 
mengelola perpustakaan.

2. Membudayanya menulis siswa 
pada tiap jam Studi Pustaka 
menjadikan perlu diadakannya 
tindak lanjut yang mengarah 
kepada Kelompok Penulis Cilik Al 
Falah
Dengan diadakannya pelatihan 

pustakawan cilik ternyata minat 

baca dan menulis siswa mengalami 
kemajuan dari tahun ke tahun sekitar 
16,72%. Tahun pelajaran 2013/2014 
minat baca siswa 44,78% sedangkan 
tahun pelajaran 2014/2015 minat 
baca siswa menjadi 61,50%. 

Menariknya dari pelatihan kali 
ini, seluruh peserta membuat satu 
karya tulis berupa cerita pendek 
(cerpen) yang dikumpulkan sebelum 
acara pelatihan penulis cilik dimulai. 
Peserta diarahkan untuk memiliki 
minat menulis yang diterangkan oleh 
ibu Jani Purnawanty, S.H, S.S, LLM. 
dari  Universitas Airlangga Surabaya 
dan salah satu mentor dari Bina 
Qolam Surabaya.

Suasana semakin asyik, saat 
mereka mengetahui bahwa pelatihan 
kali ini mengundang penulis KKPK 
yang sering mereka baca dan pinjam 
dari perpustakaan. Perpustakaan 
mengundang penulis cilik 
KKPK (Kecil Kecil Punya 
Karya) penerbit  Mizan 
Pustaka, yaitu Azharine 
Purwa Jingga, panggilan 
akrab Azharine. Azharine 
adalah alumni TK Al Falah 
tahun 2006 dan SMP Al Falah 
Deltasari Sidoarjo tahun 2015. 
Azharine adalah penulis KKPK A 
Nice Doll, My Soulmate, dan My 

New Life, serta merupakan salah satu 
penulis buku Cyber Adventure serta 
Super Manda. 

Sambutan peserta kepada 
penulis KKPK yang merupakan 
puncak acara tersebut sangat 
antusias. Pertanyaan ditanyakan 
seputar karya apa saja yang telah 
ditulis dan diterbitkan, pernahkah 
ditolak tulisannya, juga bagaimana 
pengalaman penulis dalam 
mendapatkan ide dan kesempatan 
untuk menulis. 

Diakhir pelatihan, peserta 
diharapkan mampu memahami 
tentang bagaimana cara membuat 
karya tulis, menemukan ide dan 
pengalaman menulis dari masing-
masing pemateri.(Isnoe)

Pelatihan Pustakawan dan Penulis Cilik
Al Falah (PCF) di SD Al Falah Surabaya
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Kiprah SMPKomunitasku

S
ebuah kemenangan 
selalu menyenangkan. 
Namun jalan menuju 
kemenangan itu tak 

semua orang mengetahuinya. 
Proses meraih kemenangan 
yang dilalui dengan perjuangan 
melawan emosi dan perjuangan 
tenaga, waktu serta biaya. 
Apapun itu, Allah pasti akan 
memberikan kemudahan bagi 
orang-orang yang pantang 
menyerah, berusaha dan berdoa.

Perjalanan yang panjang 
dalam meraih kemenangan juga 
dirasakan oleh tim robotik SD Al 
Falah Surabaya. Memenangkan 
lomba yang diadakan oleh Dinas 
Komunikasi dan Informatika 

berbagai 
sekolah 
yang ada 
Jawa Timur. 
Ada dua 
Lomba yang 
digelar diantaranya 
adalah lomba robotika 
dan majalah digital. Dalam lomba 
robotika  tersebut SD Al Falah 
Surabaya menyabet juara 3 dan 
harapan 1.

Tim robotik peraih juara 3 
terdiri dari Attiszia Votami (kelas 
4C), Ahmad Syamil Alfan Nuari 
(kelas 4A), Rayhan Maheswara 
Rajendralail ( kelas 4A).  Menurut 
Attis, panggilan akrab Attiszia 
Votami saat mengikuti lomba 

lomba. Hampir tiap hari mereka 
latihan didampingi pembina 
yaitu kak Ardha. Menurutnya, 
babak penyisihan berlalu tanpa 
beban berarti . Namun saat 
semifinal dan final Rayhan mulai 
merasa tegang. Dan syukurlah, 
semua kelelahan dan ketegangan 
berakhir dengan kemenangan. 

Sedang tim yang peraih juara 
harapan 1 terdiri dari Hernawan 
Santosa ( kelas 3A) , Raynor 
Erlando Nayotama (kelas 3A), 
dan Axel Fabianto Prasetyo ( 
kelas 3C). Osa, panggilan akrab 
Hernawan Santosa mengatakan 
meski dalam lomba ini mereka 
belum bisa sebaik prestasi kelas 
4, namun mereka tidak putus asa 
dan akan selalu berusaha. Satu 
saat kelak mereka yang akan jadi 
juaranya. 

Kemenang ini, merupakan 
buah dari latihan yang sudah 
disiapkan bersama teman-
teman selama satu bulan 
lebih. Kemenangan ini juga 
atas doa dari orangtua, ustad-
ustadah, dan teman-teman 
yang mendukung. Semoga 
kemenangan ini dapat memicu 
semangat motivasi seluruh guru 
dan siswa SD Al Falah untuk 
selalui meraih prestasi. Amiin (IZ) 

Kemenangan
Kedua

bekerjasama dengan Dinas 
Pendidikan Surabaya ini adalah 
kemenangan SD Al Falah yang 
kedua dalam bidang robotika. 
Dalam Lomba yang berbasis 
pada kompetisi open source tim 
robotik SD Al Falah berjuang 
dengan berbagai tim robotik dari 

robotika pertama kalinya ini dia 
merasa sedikit tegang, Karena 
banyak peserta yang ikut dan 
melihat robot-robot peserta lain 
keren-keren.Lain halnya dengan 
Rayhan. Siswa berparas bersih 
ini menuturkan tentang latihan 
yang dijalaninya selama persiapan 
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Karyaku

U
mmi sudah lama berbaring 
di Rumah Sakit. Ummi 
terkena penyakit kanker 
tulang. Yasmin akan 

dikirim ke Singapura oleh pihak 
sekolah. Dia akan mengikuti lomba 
tenis antar pelajar. Yasmin mewakili 
sekolah dan negara di sana. Tetapi, 
hati Yasmin bimbang, disatu sisi 
ingin mengarumkan nama bangsa 
dan negara dan di sisi lain tidak 
ingin meninggalkan Ummi yang 
sedang sakit. “Abi dan Ummi akan 
selalu mendukung mu Yasmin untuk 
mengikuti lomba tenis” Ujar Abi 
dan Ummi. Yasmin merasa hatinya 
tenang dan termotivasi untuk 
menggikuti lomba tenis itu. Akhirnya 
Yasmin menuruti kemauan kedua 
orangtuanya. 

Beberapa minggu kemudian…
Yasmin sudah siap untuk 

menuju Bandara. Dia benar-benar 
meninggalkan Ummi yang sedang 
sakit. Dia pergi ke Singapura bersama 
guru olah raga, ustadzah Nafisah. 
Yasmin sedikit khawatir untuk 
meninggalkan Ummi. Sebelum 
berangkat, Dia tidak lupa meminta 
izin kepada Abi dan Ummi. ”Abi, 
Ummi aku minta izin ya, doakan 
aku agar menang”, izin Yasmin. ”Iya 
Yasmin, hati-hati ya di sana”, jawab 
Abi. ”Iya Abi, Assalamualaikum”, 
pamit Yasmin. Ummi Yasmin sedang 
tidur. Setelah itu, Yasmin dan 
ustadzah Nafisah berangkat menuju 
bandara. Antara rumah sampai 
bandara Yasmin selalu berdoa untuk 
Ummi. “Ya… Allah sembuhkan ibu 
ku semoga lekas sembuh dan sehat 
kembali”, Doa Yasmin.

Keesokan harinya… 
Yasmin akan mengikuti lomba. 

Sebelum mengikuti lomba, Dia 
membaca basmallah terlebih 
dahulu. Dan Dia juga tidak lupa 
menelepon Abi dan Ummi untuk 
meminta izin.  Setelah meminta 
izin, Dia pun berangkat ke lokasi. 
Dia terlihat gugup. Ustadzah 
Nafisah berusaha menenangkan. 
”Yasmin, jangan gugup ya! Ummi 
dan Abi pasti mendukungmu dari 
jauh”, kata ustadzah Nafisah. ”Iya 
ustadzah, terima kasih”, jawab 
Yasmin. Perasaan Yasmin sebenarnya 
sudah tidak enak, entah mengapa. Dia 
memikirkan Ummi terus. 

Setelah sampai di lokasi lomba, 
Yasmin melihat banyak murid yang 
mengikuti lomba tenis, dan dari 
berbagai negara. Melihat itu Yasmin 
semakin gugup, tetapi dia ingat pesan 
ustadzah Nafisah. Sebelum lomba dimulai, 
seperti biasanya Yasmin selalu membaca 
basmallah. Belum selesai lomba, ustadzah 
Nafisah memanggil Yasmin.”Ada apa 
ustadzah?”, tanya Yasmin heran. 
”Ini ada telpon dari Abi”, jawab 
ustadzah Nafisah dengan raut 
muka sedih. ”Assalamualaikum 
Abi, ada apa?”, tanya 
Yasmin.”Yasmin, Abi hanya 
ingin memberi tahukan 
sesuatu”, jawab Abi. 
”Ada apa Abi?”, tanya 
Yasmin heran. ”Ummi 
sudah tidak ada”, 
kata Abi. ”Apa? 
Ummi sudah 
tidak ada? Tidak 
mungkin Abi”, 
jawab Yasmin 
tidak percaya. ”Iya 
Yasmin, Ummi 
sudah tidak ada”, 
kata Abi sambil 
menangis. 

Aku Sayang Ummi
karena Allah

S
ebagian orang menganggap 
pahlawan adalah orang orang 
terdahulu yang rela berkorban 
demi kemerdekaan Indonesia. 

Tak masalah dengan pendapat itu. 
Tapi bagi saya pahlawan adalah orang 
merubah diri sendiri dan orang lain 
menjadi lebih baik itulah pahlawan. 

Sering kita dengar ‘Pahlawan 
Tanpa Tanda Jasa’ yang diidentikkan 
dengan seorang guru. Sah-sah saja 
pendapat itu.Tapi pernahkan kita 
melihat pahlawan yang paling berjasa 
dalam hidup kita? Pahlawan itu tidak 
lah jauh dari tempat tidur, ruang 
tamu, ruang makan, dalam rumah 
kita! 

Seperti ayah yang tanpa lelah 
bekerja dari pagi, siang, sampai 
malam begitu seterusnya hanya 
untuk mendapatkan materi yang 
tak banyak untuk ia nikmati sendiri. 
Upah yang ia dapat untuk keluaganya 

Menjadi Pahlawan 
untuk Orangtua

Sekarang pertanyaannya dibalik, 
sudahkah kita menjadi pahlawan bagi 
orangtua kita? Saya kira, kita pun 
bisa menjadi pahlawan bagi mereka. 
Kita tidak akan bisa membalas semua 
kebiakan orangtua, tapi minimal kita 
bisa menjadi anak yang baik bagi 
mereka. Semoga
(Tulisan ini juga dimuat Radar Sidoarjo,
13 November 2015)

makan, membelikan barang yang 
diinginkan anaknya, membiayai 
sekolah anaknya, membiayai saat 
anak atau istrinya sakit dan lain 
sebagainya. Itulah ayah.

Seperti ibu yang tanpa lelah 
membawa beban 3 kilo di perutnya, 
setiap malam harus mendengarkan 
tangisan anaknya, menanggapi 
semua celoteh anaknya, memberikan 
ilmu yang dia bisa untuk anaknya, 
memberikan nasihat apabila anaknya 
sedang mengalami masa labilnya. 

Bagi saya, mereka inilah 
pahlawan sejati. Mereka berdua 
ini ibarat teman yang selalu ada 
disampingmu saat senang, berada 
didekapanmu saat kamu merasa 
gelisah ataupun sedih, mendengarkan 
semua ceritamu, memberikan nasihat 
yang baik apabila kamu salah arah, 
memberikan motivasi saat kamu 
bimbang. Itulah pahlawan sejati. 

NURAINI TRIMULYANINGSIH
SMP AL-FALAH DELTASARI SIDOARJO

Kelas 9-6

Tiba-tiba muka Yasmin terlihat 
pucat. Setelah itu, Yasmin dibantu 
para tim medis. Beberapa menit 
kemudian, dia terbangun. Dan dia 
memanggil-manggil nama Ummi. 
Ustadzah Nafisah menenangkan 
Yasmin.”Yasmin Kamu tidak apa-
apa?”, tanya ustadzah Nafisah. 
”Ummi mana ustadzah?”, tanya 
Yasmin balik. ”Ummi sudah kembali 
kepada Allah Swt, Yasmin. Kamu yang 
tabah ya”, jawab ustadzah Nafisah. 
”Tidak mungkin ustadzah, Ummi 
masih ada. Tidak mungkin Ummi 
sudah kembali”, kata Yasmin sambil 
menangis. 

Lomba Pun Berlanjut 
Kembali…

Setelah lomba selesai, ustadzah 
Nafisah dan Yasmin bersiap-siap 
menuju Bandara. Mereka akan 
balik ke Surabaya lagi. Oh iya, 

Yasmin menang dalam lomba tenis 
tersebut. Dia membawa piala untuk 
orangtuanya. Tetapi dia sedih, karena 
Ummi  tidak melihat pialanya. 

Sesampai di Surabaya…
Yasmin ingin cepat-cepat pulang 

ke rumah. Dia sudah kangen kepada 
Abi dan Ummi  (walaupun Ummi 
sudah tidak ada). Dia diantar oleh 
ustadzah Nafisah kembali ke rumah. 
Ustadzah Nafisah sekalian ta’ziyah 
ke rumah Yasmin. Di perjalanan 
Yasmin terus mengeluarkan air 
mata, sedangkan ustadzah Nafisah 
berusaha menenangkan yasmin. 

Sesampainya di Rumah….
Banyak sekali orang yang 

mengerumuni jenazah Ummi. Yasmin 
pun masuk ke dalam rumah. Abi 
Yasmin terlihat lesu. Lalu, Yasmin 
memeluk Abi. ”Abi mengapa Ummi 
meninggalkan kita dahulu?”, tanya 

Yasmin sambil menangis. ”Itu sudah 
kehendak Allah Yasmin, apa boleh 
buat. Takdir Allah sudah tidak bisa 
kita ubah kembali”, jawab Abi. 
Mereka berdua sangat terpukul 
dengan kepergian Ummi. Tiba-tiba 
Yasmin membisikkan suatu kata-kata 
kepada Ummi, ”Ummi, Aku sayang 
Ummi karena Allah, semoga Ummi 
tenang ya di sana. Goodbye Ummi. 
Yasmin sayang sekali kepada Ummi”. 
Abi yang mendengar perkataan 
Yasmin tersebut, langsung terharu. 
Abi juga bangga melihat buah hatinya 
bisa membawa nama baik keluarga 
dan sekolah. Meskipun Ummi tidak 
melihat langsung, tetapi Yasmin yakin 
Ummi bangga melihat  dari sana. 
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Artikel Tahukah Kamu

K
onon, pengguna narkotika 
dan obat terlarang di 
Indonesia mencapai  
jutaan orang. Ironisnya, 

angka tersebut juga merambah 
pelajar tingkat SMP dan SMA.  Setali 
tiga uang dengan seks pranikah. 
Jumlah perilaku seks pranikah dari 
tahun-ketahun selalu mengalami 
peningkatan. Sejumlah survei 
mengungkap, remaja perempuan 
dan laki-laki berusia 15-19 tahun 
yang melakukan seks pranikah makin 
tinggi.

 Secara umum, penyebab 
berbagai distorsi dan degradasi moral 
beragam kasus di atas adalah akibat 
kesalahan dalam pergaulan. Saat ini 
pergaulan bebas sudah pada taraf 
yang mengkhawatirkan. 

Manusia memang tidak 
akan lepas dari interaksi dengan 
sekitarnya. Miliaran penduduk bumi 
ini diciptakan dengan karakter, sifat, 
ciri, keunikan, dan ras yang berbeda-
beda. Karena keanekaragaman 
tersebut, wajar jika dalam bergaul 
akan kita dapati banyak  perbedaan. 
Namun pengaruh-pengaruh 

dalam interaksi yang berpotensi 
menimbulkan dampak buruk 
terutama bagi akhlak dan iman, harus 
diwaspadai.  

Mencari teman bergaul adalah 
sesuatu yang sering dianggap 
gampang bahkan sepele. Apalagi 
dengan adanya jaringan dunia maya 
sejenis facebook, twitter, BBM, 
dan semacamnya, yang mampu 
menembus batas-batas negara, 
pelajar dapat berteman dengan siapa 
saja tanpa halangan. Dalam seharipun 
bisa mendapatkan puluhan bahkan 
ratusan teman sekaligus. 

Permasalahannya, mencari 
teman baik bukan seperti mencari 
masakan untuk mengenyangkan 
perut, sesuai selera. Atau seperti 
beli pakaian berdasar ukuran badan. 
Tapi perlu pertimbangan matang. 
Siapa saja boleh jadi kawan asal sikap 
selektif tetap dikedepankan. Nabi 
SAW menasehati,“Permisalan teman 
yang baik dan teman yang buruk 
ibarat seorang penjual minyak 
wangi dan seorang pandai besi. 
Penjual minyak wangi mungkin 
akan memberimu minyak wangi, 

atau engkau bisa membeli minyak 
wangi darinya, dan kalaupun tidak, 
engkau tetap mendapatkan bau 
harum darinya. Sedangkan pandai 
besi, bisa jadi (percikan apinya) 
mengenai pakaianmu, dan kalaupun 
tidak engkau tetap mendapatkan 
bau asapnya yang tak sedap.” (HR. 
Bukhari dan Muslim )

Meskipun ada pelajar yang sejak 
kecil didik orangtua dengan akhlak 
yang baik namun jika kelak dewasa 
berteman dengan orang yang malas 
belajar dan bekerja, suka minuman 
keras, atau narkoba, seks bebas, 
misalnya, lambat laun pasti kena 
getahnya. Betapa banyak tetangga, 
saudara atau kawan yang saat 
masih anak-anak sering ke masjid 
salat berjamaah, gemar membantu, 
aktif mendengar tausiyah, mengaji 
bersama, menjadi remaja kurang 
bermoral setelah terjerembab dalam 
pergaulan yang salah. 

Jadi, jangan tanggung mencari 
kawan. Carilah yang berkepribadian 
luar biasa, hebat, pintar dan saleh. 
Hindari kawan yang berkepribadian 
dan bermoral buruk. Jika gemar 
berkumpul dengan orang saleh, 
insyaallah akan termasuk golongan 
mereka. Jika berteman dengan orang 
yang rajin shalat, gemar mendatangi 
majlis ilmu, gemar sedekah, giat 
mengaji, suka menolong, sedikit 
banyak akan terpengaruh. Minimal, 
kita akan tercegah dari perbuatan 
buruk. Camkan nasehat Ali bin Abi 
Thalib, “Hati-hatilah kalian dalam 
memilih teman, sesungguhnya teman 
adalah bekal di dunia dan di akhirat.” 

Oleh: Abdillah F Hasan
Penulis buku 99 Resep Hidup Rasulullah

Memilih Teman,
Memilih Surga

S
emua yang ada pada diri 
Rasulullah SAW membuat kita 
takjub dan bangga sebagai 
umatnya. Dan sudah sepatutnya 

kita senantiasa bershalawat kepadanya 
“Allahumma salli’ala muhammadin wa’ala 
ali muhammadin”. Semoga curahan 
rahmat Allah tetap tercurah kepada nabi 
kita Muhammad saw.    

Sekarang ini kebanyakan manusia 
cenderung untuk selalu ingin kaya, 
memiliki rumah indah, mobil mewah, 
sawah, ladang dan pangkat. Kadang 
untuk memiliki itu semua larangan 
riba diterjang, jujur dikaburkan, suap 
dan ngemplang utang jadi pilihan. 
Naudzubillah. Menyikapi fenomena 
tersebut mari kita melihat uswah teladan 
kita Rasulullah saw.

Pada edisi majalah Al Falah kali ini 
kita akan melihat uswah kesederhanaan 
beliau semoga kita bisa mengambil 
ibrah dari kesederhanaan rumah tangga 
beliau. 

Dalam sebuah hadits riwayat Bukhari 
Muslim : Bahwa suatu hari sayyidina Umar 
RA pernah menemui Nabi SAW. saat itu 
beliau SAW sedang berbaring di atas tikar 
kasar yang terbuat dari pelepah kurma 
dengan berbantalkan kulit kasar yang 
berisi serabut ijuk kurma. Melihat keadaan 
Nabi SAW yang seperti itu Umar RA pun 
menangis. Kemudian Nabi SAW bertanya : 
“Mengapa engkau menangis?” 
Umar RA menjawab : “Bagaimana aku 
tidak menangis. Tikar ini membekas pada 
tubuhmu. Engkau adalah Rasulullah SAW, 

Utusan Allah SWT. kekayaanmu 
hanya seperti ini. Sedangkan 

kisra dan raja lainnya hidup 
bergelimangkan kemewahan”. 

Kemudian Nabi SAW menjawab 
: “apakah engkau tidak rela jika 
kemewahan itu untuk mereka 

di dunia dan untuk kita di akhirat 
nanti?”

Hafshah saat ditanya,“Apa yang 
menjadi tempat tidur Rasulullah 
SAW?” Ia menjawab, “Kain dari bulu 
yang kami lipat dua. Di atas itulah  
Rasulullah SAW tidur. Pernah suatu 
malam aku berkata (dalam hati): 
sekiranya kain itu aku lipat menjadi 4 
lapis, tentu akan lebih empuk baginya. 
Maka kain itu kulipat empat lapis.”(HR 
At-Tirmidzi) 

Manakala waktu subuh, cerita 
Hafsah, Rasulullah SAW mengatakan, 
“Apa yg engkau hamparkan sebagai 
tempat tidurku semalam?” Aku 
menjawab, itu adalah alas tidur 
yang biasanya Nabi pakai, hanya 
saja aku lipat 4. Aku kira akan lebih 
empuk.” Rasulullah SAW membalas, 
“Kembalikan kepada asalnya! Sungguh, 
disebabkan empuknya, aku terhalang 
dari shalat di malam hari.”(HR At-
Tirmidzi) 
       Perlu kita ketahui, rumah 
Beliau SAW sangat kecil, jika diukur 
panjangnya tidak lebih dari 5 meter 
dan lebarnya hanya 3 meter, tinggi 
atap sekitar 2.5 meter. Masyaallah. 
Sebagaimanya yang menjadi patokan 
dalam menentukan luas rumah 
nabi adalah perkataan seorang 
sahabat Nabi Muhammad saw yang 
bernama Daud Bin Qais. Dalam kitab 
shohih adabul mufrod karya Imam 
Bukhori disebutkan bahwa Daud Bin 
Qais berkata: “Saya melihat kamar 
Rasulullah SAW atapnya terbuat dari 
pelepah kurma yang terbalut dengan 
serabut, saya perkirakan lebar rumah 
ini, kira kira 6 atau 7 hasta, saya 
mengukur luas rumah dari dalam 10 
hasta, dan saya kira tingginya antara 

7 dan 8, saya berdiri dipintu Aisyah saya 
dapati kamar ini menghadap Maghrib 
(Marocco)”. Satu hasta jika diukur 
dengan meter adalah 0.45 m, lihat di 
id.wikipedia.org/wiki/Hasta. 

Rumah beliau beralaskan tanah, 
dindingnya terbuat dari tanah liat, 
atapnya dari pelepah kurma dan di 
dalamnya hanya ada sedikit perabotan. 
Tak ada kasur dan bantal yang empuk, 
tak ada AC di musim panas maupun 
penghangat badan di kala musim 
dingin, tak ada sofa apalagi springbed. 
Beliau juga tidak pernah makan sampai 
kenyang, Ibunda kita, Aisyah RA 
menceritakan bagaimana keseharian 
rumah tangga Nabi SAW, “Kami, keluarga 
Muhammad SAW selama sebulan pernah 
tidak menyalakan api (memasak) dan 
hanya memakan kurma secukupnya dan 
air”.

Aisyah RA juga menceritakan bahwa 
Nabi SAW pernah datang kepadanya 
dan bertanya: “Apakah engkau punya 
makanan? Ia menjawab tidak, kemudian 
Beliau SAW berkata: Kalau begitu aku 
berpuasa”. Imam Muslim meriwayatkan 
dari Abu Hurairah RA “Rasulullah SAW 
meninggalkan dunia ini dan beliau tidak 
pernah kenyang dari gandum dalam satu 
hari, baik makan siang maupun makan 
malam” 

Sebagai renungan perlu kita 
renungkan pesan Beliau dalam melihat 
kehidupan dunia ini, Nabi SAW berkata 
: “Mereka telah menyegerakan 
kesenangannya sekarang juga; sebuah 
kesenangan yang akan cepat berakhir. 
Kita adalah kaum yang menangguhkan 
kesenangan kita untuk hari akhir. 
Perumpamaan hubunganku dengan 
dunia seperti orang yang bepergian pada 
musim panas. Ia berlindung sejenak di 
bawah pohon, kemudian berangkat & 
meninggalkannya,”. Hidup  ini hanya 
sebentar dan sementara, tetapi kadang 
kita banyak mengejar dan disibukkan 
urusan dunia, lupa mempersiapkan 
banyak bekal menuju akhirat yang kekal. 
Astagfirullah (Ind.)

Menyambut Maulid Nabi SAW,
Ibroh Kesederhanaan Rasulullah SAW
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K
alem, berwawasan luas, 
dan berjiwa keibuan, 
3 hal ini yang melekat 
pada diri Sayidah Aulia’ul 

Haque-alumni SD 1998/1999 dan 
SMP Al Falah 2001/2002 ini. Kali 
ini, HAIFA (Himpunan Alumni Al 
Falah) mendapat kesempatan 
untuk mewawancarai Mbak Lia, 
begitu biasa ia dipanggil,  seputar 
kehidupan merantaunya di negeri 
matahari,  Jepang.  Berikut petikan 
wawancaranya:

HAIFA :  Dapatkah Mbak Lia 
ceritakan awal mula merantau dari 
Indonesia ke Saporro,  Jepang? Dan 
apa sajakah aktivitas Mbak Lia saat 
ini?

Lia :   Saya tiba di Sapporo 
tanggal 18 Maret 2012, seminggu 
setelah wisuda S1 saya.  Saya 
menyusul suami yang sudah lebih 
dulu berada di Kota Sapporo 
selama setahun.  Beliau sedang 
diberi tugas belajar dari kampus 
ITS, kampus tempatnya mengajar. 
Saat itu suami sedang menjalankan 

program masternya dan melesaikan 
program doktornya di biomechanical 
Engineering Hokkaido University. 
Saat pertama tiba di Jepang, saya 
mengikuti kursus Bahasa Jepang 
gratis (hanya membayar buku seharga 
Rp 50.000,-) yang diperuntukkan 
bagi keluarga mahasiswa Hokkaido 
University. Sebelum lahir anak 
kedua, saya juga pernah bekerja 
paruh waktu di restaurant Indonesia 
untuk membantu masak dan 
mencuci piring. Saat ini saya sedang 
melakukan research student di 
department Psychology Hokkaido 
University. Sesekali saya menerima 
pesanan makanan khas Indonesia 
bagi mahasiswa Indonesia yang 
tinggal di kota Saporro.

HAIFA  : Hal-hal apa yang paling  
menarik dari Kota Saporro dan 
Negeri Jepang itu sendiri?

Sayidah Aulia’ul Haque
Pengalaman Mendidik Anak 

di Negeri Sakura
Lia :Sapporo adalah Ibu Kota 

Hokkaido, pulau paling utara di 
Jepang. Pulau Hokkaido terkenal 
dengan saljunya yang melimpah dan 
musim dingin yang lebih panjang 
dibanding kota-kota lain di Jepang. 
Kita akan dengan mudah menemukan 
salju setinggi orang dewasa di depan 
rumah kita, hal yang sangat sulit 
dijumpai bila kita berada di Jepang 
bagian selatan. Setiap bulan Februari 
pemerintah mengadakan snow 
festival dan turis dari seluruh dunia 
berkumpul di sini untuk menikmati 
hasil karya dari salju. Walaupun 
salju di Sapporo terkenal hingga 
seluruh dunia namun bagi saya hal 
terindah dari Sapporo adalah musim 
gugurnya, menurut pandangan saya 
pribadi musim gugur di Sapporo 
adalah yang terindah di Jepang. 

Selain pemandangannya yang 
indah, hal lain yang saya syukuri 
selama tinggal di sini adalah budaya 
orang Jepang yang tidak terlalu 
mengumbar kebebasan di tengah 
majunya teknologi yang mereka 
punya. Kata orang, Sapporo adalah 
kota dengan pemandangan seindah 
Eropa namun berbudaya timur.

HAIFA  : Saat ini mbak telah 
memiliki putra dan putri, apakah 
ada perbedaan di Indonesia 
dan di negara Jepang  dalam hal  
mengasuh anak, terutama dalam 
hal pendidikan dan agamanya? 
Apakah ada  perbedaan budaya 
yang paling terasa antara Jepang 
dengan Indonesia? Bagaimana 
sikap  Mbak Aulia  atas perbedaan 
tersebut?

Lia : Pendidikan Jepang saat 
ini sejatinya dulu pernah kita 
temukan di Indonesia, sayangnya 
tidak kita lestarikan dan kita 
cenderung meniru budaya luar 
yang sebenarnya sudah lama 
ditinggalkan. Seorang ibu di Jepang 
sangat mengutamakan pendidikan 
karakter dibanding pendidikan 
kognitif, anak-anak diajarkan 
hidup sederhana, mandiri, dan 
menghormati budaya leluhur. Anak-
anak Jepang diajarkan prinsip untuk 
tidak mengganggu hak orang lain 
dan bersikap jujur. Maka tak heran 
bila kita menemukan uang ratusan 
ribu jatuh di seputaran stasiun tapi 
tetap tidak ada yang menyentuh 
hingga berminggu-minggu. Jepang 
adalah negara yang penduduknya 
dengan bangga  berkata ,” We have 
no religion.” Bagi mereka agama 
adalah bagian dari budaya. Budaya 
Jepang dan Indonesia sebenarnya 
hampir serupa, sama-sama budaya 
timur yang masih menjunjung 
tinggi rasa malu dan menghormati 
orangtua. Namun karena tidak 
dilandasi dengan nilai-nilai Islam 
maka kita akan sering menemui 
ritual minum minuman keras 
terutama saat party. Orang Jepang 
senang sekali mengadakan party 

TENTANG LIA:
Nama lengkap :  Sayidah Aulia’ul Haque
Lahir : Juni 1987
Hobi :  Membaca dan memasak
Nama Suami :  Achmad Syaifudin
Nama Anak :  Sayidah Jihan El Karima (7 tahun)  dan  Muhammad Ali 

Rahman (20 bulan)
Aktivitas :   -dosen muda di fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 45 

(di Surabaya)
  - research student di department Psychology Hokkaido 

University.

setiap mereka berhasil melakukan sesuatu. 
Untungnya karena mereka memegang teguh 
prinsip untuk tidak mengganggu orang. Jadi, saat 
mereka mabuk tidak akan terjadi keributan atau 
tindak kriminal. Saya menghormati kebiasaan 
mereka dan mereka juga menghormati saya yang 
tidak minum alkohol dan makan daging Jepang.

HAIFA : Apakah di Saporro, Jepang terdapat 
komunitas Indonesia? Jika iya, apa namanya 
dan apa saja kegiatannya?

Lia  : Iya, disini ada perkumpulan pelajar 
Indonesia yaitu PPIS (Perhimpunan Pelajar 
Indonesia Sapporo). Setiap bulan juga diadakan 
pengajian ibu-ibu yaitu Pengajian Sakura, dan 
Pengajian Samurai untuk bapak-bapak. Serta dua 
bulan sekali pengajian keluarga. Warga Indonesia 
di Sapporo termasuk yang paling kompak 
dibanding orang-orang dari negara lain yang 
tinggal di Sapporo.

HAIFA : Adakah pesan 
untuk adik-adik yang masih 
bersekolah di Al Falah 
Surabaya

Lia : Adik-adikku 
yang sedang belajar di 
Al-Falah Surabaya, untuk 
mencapai cita-cita yang 
kalian inginkan, maka Islam 
menyediakan dua jalan 
yaitu jalan sunnatullah dan 
jalan qudratullah. Jalan 
sunnatullah itu adalah 
cara umum yang sering 
kita jumpai seperti belajar 
yang rajin, sedangkan jalan 
qudratullah adalah jalan 
yang secara kasat mata 
justru tidak berhubungan 
dengan belajar namun 
justru itulah yang 
mempercepat tercapaianya 
cita-cita kalian tercapai. 
Diantara jalan qudratullah 
itu adalah berbakti pada 
orangtua. Kemudian jalan 
qudratullah yang lain 
adalah kerjakan peran-
peran kalian di dunia sebaik 
mungkin. Peran kalian di di 
dunia ini tentu bukan hanya 
sebagai pelajar saja bukan? 
Tapi juga sebagai bagian 
dari masyarakat, mungkin 
juga sebagai kakak dari 
seorang adik, tetangga dari 
seseorang, dst penuhilah 
hak-hak orang yang masuk 
dalam peran kalian niscaya 
Allah akan kabulkan cita-
cita kalian bahkan lebih dari 
yang kalian impikan.



  

“Aku memohon perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna,
dari semua godaan setan dan binatang pengganggu serta dari pandangan mata buruk”

 (HR. Abu Daud 3371, dan dishahihkan al-Albani).

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

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

perlindungan untuk kedua cucunya,

1. Putri ke-1 dari Ustadzah Isti Wulandari, S.Si. Tanggal lahir : Selasa, 22 September 2015
2. Putri ke-2 dari Ustadzah Erni Purwaningsih, S.Pd. Tanggal lahir : Selasa, 13 Oktober 2015
3. Putri ke-1 dari Ustadz Achmad Hasan Buchori, S.Kom.
 Tanggal lahir : Senin, 16 November 2015

Tasyakur

1. Ayah Mertua dari Ustadz Saiful Arif, S.Pd.I.
 Wafat :  Kamis, 15 Oktober 2015/ 2 Muharram 1436 H.
 Alamat  :  Irawati Gg. II / 12 Sidotopo Kidul Surabaya

2. Ayah Mertua dari Ustadzah
 Dra. Hj. Siti Roichatul Djannah, M.Pd.I. 
 Wafat :  Sabtu, 31 Oktober 2015/ 18 Muharram 1437 H.
 Alamat  :  Wadungasri Waru

3. Ayah Mertua dari
 Ustadz Drs. H. Gatot Sulanjono, M.Pd. 
 Wafat :  Kamis, 5 November 2015/ 23 Muharram 1437 H.
 Alamat  :  Bojonegoro

4. Ibu Kandung dari Ustadzah Istiani, S.Pd.
 Wafat : Jum’at, 6 November 2015/ 24 Muharram 1437 H.
 Alamat  : Jl. Gubeng Kertajaya 5 E/ 26 B Surabaya

5. Istri dari Ustadz Akhyar Surkati, S.Ag. 
 Wafat : Ahad, 8 November 2015/ 26 Muharram 1437 H.
 Alamat  : Bangil

6. Suami dari Ustadzah Dra. Aries Hernawati 
 Wafat : Senin, 23 November 2015/ 11 Shafar 1437 H.
 Alamat  : Perumtas III Blok M3 No. 11 Wonoayu Sidoarjo

7. Ayah Mertua dari Ustadz Drs. B. Suparno 
 Wafat : Senin, 7 Desember 2015/ 25 Safar 1437 H.
 Alamat  : Karangrejo Sawah Gg. VI Surabaya

Ta’ziyah

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.

Tasyakur & Takziyah
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Kantor Pusat : 
Jln. Citarum no. 23-25 surabaya 

telp. (031) 5677961,
Fax. (031) 5670291

Email: lpf_sby@alfalahsby.com

KP, KB, tK  al Falah suraBaya : 
Jln. siak 2 surabaya

telp. (031) 5661116, Fax. (031) 5669788

sD al Falah suraBaya : 
Jln. taman Mayangkara 2-4 surabaya,

telp. (031) 5672451, Fax. (031) 5686743

sMP al Falah DEltasari siDoarJo : 
Jln. anggrek Vi /40

Perumahan Deltasari indah,
Waru, sidoarjo, telp. 8543912,

Fax. (031) 8543913

Selamat dan Sukses atas Terbentuknya Kepengurusan OSIS
SMP Al Falah Deltasari Sidoarjo Periode 2015-2016

Semoga Allah SWT selalu 
membimbing dalam menjalankan 
amanah dengan lancar dan penuh 

tanggung jawab. Amin. 

Asyifa Azra Royadi,
sebagai Ketua OSIS

(organisasi siswa intra sekolah)

Muhammad Fadli At Thariq,
sebagai Ketua Remas

(remaja masjid SMP Al Falah Deltasari)

Daffa Dany, sebagai Ketua MPK
(majelis perwakilan kelas)

Safira Nurul Hakim,
sebagai Ketua DPI (dewan penggalang putri)

Muhammad Naufal PF,
sebagai Ketua DPA (dewan penggalang putra)




