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P
endaftaran Siswa Baru Lembaga 
Pendidikan Al Falah sudah dihelat. 
Demikian pula sekolah-sekolah 
swasta yang lain meski tidak 

semuanya terang-terangan karena nggak 
enak jika dicap mencuri start.  

Meski dalam sosialisasi semua sekolah 
menyebut diri baik, disparitas mutu 
tetap mengharuskan masyarakat sebagai 
kosumen kritis dalam menentukan pilihan. 
Kalau pun benar semua sekolah bermutu 
baik, tentu tetap ada yang terbaik. 

Untuk memilih sekolah yang terbaik 
diperlukan ukuran sebagai pedoman. 
Minimal, pedoman itu memuat kejelasan 
visi misi sekolah, kurikulum, program, 
sistem manajemen mutu yang diterapkan, 
sarana prasarana (sarpras), budaya sekolah, 
catatan prestasi, hingga track record 
lulusan, bahkan indikasi ada atau tidaknya 
usaha kuat sekolah bersama orang tua 
untuk mengantarkan murid-muridnya 
menjadi generasi yang lebih baik daripada 
generasi simbah buyutnya, bahkan 
orangtuanya sendiri. 

Sekolah yang baik memiliki program 
tertulis yang dijalankan secara konsisten. 
Tujuannya, agar seluruh kegiatan 
pendidikan di sekolah terkendali, terarah, 
dan terkontrol. Terhindarkan pola kerja 
yang srampangan alias sekadar jalan. 
Ada ukuran yang jelas, bisa dievaluasi, 
sehingga terbuka pula ruang kritik oleh 
seluruh pelanggan dan stakeholder yang 
bermanfaat untuk melakukan perbaikan 
terus-menerus (continuous improvement).  

Memilih Sekolah Terbaik
Agar tata kelola program berjalan baik 

dan dapat mencapai sasaran mutu yang  
dicanangkan misalnya. Lembaga Pendidikan 
Al Falah menerapkan sistem manajemen 
mutu yang mapan, yaitu ISO. Dengan sistem 
manajemen mutu akan terwujud standar, 
komitmen kolektif, kontrol, dan terjadi 
optimalisasi peran seluruh komponen sistem 
pendidikan. Tidak akan terjadi ketergantungan 
kepada figur-figur orang tertentu. Ada jaminan 
kepastian mutu yang senantiasa dipertahankan 
dan ditingkatkan. Ada pula pihak ketiga yang 
secara konsisten, ketat, dan objektif dalam 
mengontrol serta mengganjal agar tidak melorot 
bahkan menanjak terus mutunya. 

Masih ada pertimbangan penting memilih 
sekolah, yaitu budayanya. Mengapa? Sebab 
budaya sekolah akan turut menentukan apakah 
anak kerasan atau tidak, mendapat pengaruh 
positif atau tidak, serta tumbuh optimal atau 
ala kadarnya. Orangtua mesti berhati-hati 
sebab bisa saja anak yang baik setelah masuk 
ke sekolah tertentu menjadi tidak baik karena 
budaya sekolah yang tidak kondusif. Sebaliknya 
anak yang pas-pasan bisa berkembang amat 
baik karena lingkungan yang kondusif.

Selayaknya orang tua tidak begitu saja 
terpesona dan kecantol dengan sekolah gratis 
atau berbiaya murah bila ingin anak-anaknya 
mendapatkan pendidikan yang terbaik. Tidakkah 
dipercaya bila pilihan sekolah oleh para orangtua 
punya sokongan besar dalam menentukan 
anaknya kelak menjadi apa? Alhamdulillah, 
Lembaga Pendidikan Al Falah Surabaya secara 
konsisten menjadi pilihan karena kebaikannya. 
(Redaksi)

Cerita
Dua Juara
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Ustadzah Kamini
Kepala KB-TK Al Falah Surabaya

A
nak adalah anugerah 
sekaligus amanah yang 
diberikan Allah SWT 
kepada setiap orang tua.  

Berbagai cara dan upaya dilakukan 
orang tua agar dapat melihat anak-
anaknya tumbuh dan berkembang  
sebagaimana mestinya. Anak 
merupakan harapan di masa depan, 
merekalah kelak yang akan menjadi 
pengaman dan pelopor masa depan 
agama dan bangsa, maka kita harus 
memberikan dasar yang kuat guna 
menghadapi tantangan di zamannya. 

Allah berfirman dalam Surah An-
Nisaa’ ayat 9, 

 “Dan hendaklah takut kepada 
Allah orang-orang yang seandainya 
meninggalkan di belakang mereka 
anak-anak yang lemah.”

Rasulullah Saw juga 
mengkhawatirkan kelak umat di 
belakangnya akan seperti  busa di 
lautan. Banyak secara kuantitas 
namun tidak berpendirian. Hal 
semacam inilah yang harus 
dipertimbangkan saat merencanakan 
pendidikan bagi anak-anak kita. 

Dalam Islam mendidik anak 
harus didasarkan pada petunjuk 
dari Allah, yaitu Al Quran dan 
yang dituntunkan oleh Rasulullah 
Muhammad Saw dalam hadisnya. 
Beberapa pendidikan yang harus 
ditanamkan kepada anak  antara lain:

1. Pendidikan Akidah
Pendidikan akidah ini merupakan 

pendidikan mendasar yang harus 
ditanamkan pada diri anak, seperti, 
siapa Allah SWT dan mengapa kita 
wajib taat kepadaNya. Sehingga 
dalam kehidupan si anak senantiasa 
dilandasi oleh akidah yang benar, 
jangan sampai jatuh pada kesyirikan. 
Allah SWT berfirman, 

“Sesungguhnya Allah tidak 
akan mengampuni dosa syirik dan 

mengampuni yang lebih ringan dari 
pada itu bagi orang-orang yang Allah 
kehendaki.” (QS. An-Nisaa’: 48)

Dalam kehidupan sehari-hari, 
perbuatan  yang mengarah pada 
kesyirikan walau kecil tetap harus 
kita hindari, seperti pemakaian cincin 
akik biar menjadi kuat atau sakti 
dan mempercayai adanya ramalan 
bintang  (virgo, libra, scorpio, dan lain 
sebagainya). 

2. Pendidikan Ibadah
Pendidikan ibadah juga harus 

ditanamkan kepada anak.  Ibadah 
ini  terbagi menjadi tiga yaitu: ibadah 
hati, ibadah lisan dan ibadah anggota 
badan atau perbuatan. Ibadah hati 
(qalbiyah) antara lain: memiliki rasa 
takut, rasa cinta, mengharap, senang, 
ikhlas dan tawakkal. Ibadah lisan dan 
hati (lisaniyah wa qalbiyah) antara 
lain: dzikir tasbih, tahlil, tahmid, 
takbir, syukur, berdoa, membaca Al 
Quran. Ibadah yang terkait fisik dan 
hati (badaniyah wa qalbiyah) antara 
lain: shalat, zakat, haji, berjihad, 
berpuasa.

Dalam ibadah shalat Allah SWT 
berfirman,“Dan perintahkanlah 
kepada keluargamu mendirikan 
shalat dan bersabarlah kamu dalam 
mengerjakannya.” (QS. Thahaa: 132). 
Karena shalat itu bisa mencegah 
perbuatan yang keji dan mungkar, 
maka apabila shalatnya baik akan 
baik pula ibadah dan perbuatan yang 
lain.

Dalam hal  berpakaian, anak-
anak  hendaknya dibiasakan 
menggunakan pakaian sesuai  dengan 
jenis kelaminnya. Jauhkan anak-anak 
dari model-model pakaian barat 
yang tidak syar’I, bahkan ketat  dan 
menunjukkan aurat. Rasulullah Saw 
bersabda,“Barang siapa yang meniru 
sebuah kaum, maka dia termasuk 
mereka.”(HR. Abu Dawud).

Untuk anak-anak perempuan, 
biasakanlah agar mereka 
mengenakan kerudung sehingga 
ketika dewasa mereka akan mudah 
untuk mengenakan jilbab yang 
syar’i. Harapannya kelak anak-anak 
menjadi insan yang benar-benar 
taqwa dan taat dalam melaksanakan 
segala perintah agama dan taat 
dalam menjauhi segala laranganNya.

3. Pendidikan Akhlak
Pendidikan akhlak ini 

ditanamkan kepada anak melalui 
pembelajaran dan keteladanan 
dari orang-orang yang ada di 
lingkungannya, seperti orang tua, 
guru, teman dan lain sebagainya. 
Pendidikan akhlak ini telah 
dicontohkan  oleh Rasulullah Saw 
dan  yang sekarang kita kenal 
dengan pendidikan karakter  yang 
dikembangkan oleh  sekolah-
sekolah yaitu: karakter religius, 
jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, 
kreatif, mandiri, demokratis, rasa 
ingin tahu, semangat kebangsaan, 
cinta tanah air, menghargai prestasi, 
bersahabat, komunikatif, cinta 
damai, gemar membaca, peduli 
lingkungan, peduli social dan  
tanggung jawab.  

Dengan ketiga pendidikan 
tersebut, harapan agar anak menjadi 
pribadi yang berkarakter positif 
atau berakhlak mulia, memiliki iman 
yang kuat,  ilmu yang luas dapat 
terwujud nyata. Sehingga kelak 
dalam hidupnya  akan bermanfaat 
bagi keluarga, masyarakat, bangsa 
dan negara. (mimin)

Pendidikan Anak
Investasi Masa Depan

P
ekerjaan mulia pendidikan 
memerlukan energi yang 
besar dan sinergi yang kokoh 
dari segenap komponen. 

Sebab, para orang tua umumnya 
semakin sibuk dan nyaris tidak 
sempat mendidik sendiri secara 
penuh putra-putrinya. Demikian pula 
Sekolah Lembaga Pendidikan Yayasan 
Masjid Al Falah (LPF) Surabaya, 
sebagai pengemban amanah 
pendidikan dari para orang tua, akan 
berat untuk mencapai hasil sempurna 
jika tidak bergandeng tangan dan 

bahu-membahu dengan orangtua. 
Pemerintah pun sebagai 

sebagai pemegang otoritas dan 
agen kebijakan tidak mungkin untuk 
memonopoli pekerjaan  pencerdasan 
bangsa tanpa kerja sama dengan 
sekolah, orangtua, dan masyarakat 
pada umumnya. Sejak lama LPF 
menyadari pentingya kerja sama dan 
sinergi yang baik antarkomponen 
dalam mencapai tujuan pendidikan, 
yaitu terwujudnya generasi yang 
lebih unggul daripada orang tuanya, 
baik dalam hal aqidah, akhlak, 

kompetensi, 
maupun 

kepeduliannya 
terhadap umat 

pada umumnya.  
Salah satu 

mitra penting 
LPF adalah 
komite sekolah. 

Alhamdulillah, 
komite sekolah 

yang baru LPF telah 
dilantik oleh Ketua 
LPF, Ust. Ir. H. Abdul 

Kadir Baradja, pada 
Sabtu, 17 November 

Komite Baru,
Semangat pun Baru

2015. Di pundak pengurus komite 
yang baru telah dibebankan amanah 
besar dan mulia. Itu menjadi bukti 
bahwa LPF tidak main-main dalam 
membangun eksistensi dan legitimasi 
komite sekolah, apalagi sekadar 
label formalitas atau pelunasan 
syarat  adminstratif  yang memang 
diharuskan ada di tiap-tiap sekolah 
atau satuan pendidikan  oleh 
peraturan perundang-undangan, 
khususnya Undang-undang Nomor 
20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional maupun 
Keputusan Menteri Pendidikan 
Nasional RI Nomor 004/U/2002. 

LPF berharap komite sekolah 
yang bermasa tugas tahun 2016 
sampai dengan 2017 itu dapat 
menjadi mitra aktif dan berfungsi 
riil, khususnya sebagai quality 
controll  dalam peningkatan layanan 
pendidikan, proses, mutu lulusan 
(output), bahkan sampai pada 
dampak lulusan (outcome) bagi 
pemberdayaan bangsa. 

Tidak mau kehilangan banyak 
waktu, segenap Pengurus Komite 
Sekolah LPF yang diketuai Drs. 
Muhammad Ismail  saat ini terus 
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Kiprah LPF

No Nama Jabatan Jenjang (Putra/Putri)

1 Drs. Muhammad Ismail Ketua SD Al Falah Surabaya
2 Sunardi Wakil Ketua SMP Al Falah Deltasari
3 R. Amirul Rasyied Yulianto Sekretaris I SD Al Falah Surabaya
4 Susi Hartanti Gustiani Sekretaris II KB-TK Al Falah Surabaya
5 Mirza Rahmi Rosdiana, S.Psi Bendahara I SD Al Falah Surabaya
6 Bambang Eka Surya Bendahara II SMP Al Falah Deltasari
7 Chusnur Ismiati, SH. MM. Humas Alumni SD Al Falah Surabaya
8 Nur Imama Anggota KB-TK Al Falah Surabaya
9 Novi Prasetyawati, S.Pd Anggota KB-TK Al Falah Surabaya
10 Ray Marshelly Anggota KB-TK Al Falah Surabaya
11 Mei Anjar Kusuma Anggota KB-TK Al Falah Surabaya
12 H. Ridlo Noor Wahab Anggota SD Al Falah Surabaya
13 Yenny Purnamasari Anggota SD Al Falah Surabaya
14 Totok Sumarsono, SH, MH Anggota SD Al Falah Surabaya
15 Luluk Fauziah Anggota SD Al Falah Surabaya
16 Ir. Hermanto Anggota SMP Al Falah Deltasari
17 Riskiyatul Hasanah Anggota SMP Al Falah Deltasari
18 Nia Yanda Anggota SMP Al Falah Deltasari
19 Winarto Anggota SMP Al Falah Deltasari

Susunan Pengurus Komite Sekolah
Lembaga Pendidikan Al Falah Surabaya

mematangkan program untuk 
bersama-sama LPF mengupayakan 
percepatan peningkatan kualitas 
melalui beberapa program prioritas. 
Misalnya program supervisi, 
pemetaan guru, parenting, 
perluasan akses pengembangan 
sekolah, dan lain-lain. 

“Kebaikan Al Falah adalah 
kebaikan pula bagi abak-anak 
kita. Al Falah ini sudah punya 
nama besar. Eman kalau tidak 
dioptimalkan untuk mewujudkan 
Al Falah yang lebih besar, berperan 
dan berkiprah besar, baik di tingkat 
lokal, regional, nasional, bahkan 
internasional. Minimal di tingkat 
Asean-lah. Untuk itu, kami bersama 
segenap pengurus komite akan 
men-suport penuh LPF, tidak mau 
membuang waktu, berlari kencang 
agar program-program komite 
sekolah yang sudah dicanangkan 

segera terlaksana,” kata ayah 
Lala kelas VI-B dan Kiki kelas IV-B, 
siswi SD  Al Falah, dengan penuh 
semangat. 

Berikut ini adalah susunan 
pengurus baru Komite Sekolah LPF 
Surabaya. Kita ucapkan selamat 

mengemban tugas mulia, bersatu 
dengan LPF mempersembahkan 
karya besar bagi pencerdasan 
bangsa. Mudah-mudahan Allah 
SWT memberi kekuatan dan 
kesabaran. (Jidi) 
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Kiprah KB - TK

T
PA, kata yang tidak asing 
didengar dalam kehidupan 
kita sehari-hari. Masyarakat 
biasanya menyebut dengan 

istilah Tempat Penitipan Anak.  TPA 
merupakan tempat yang sangat 
dibutuhkan bagi kedua orang tua 
yang sibuk bekerja, sementara 
mereka butuh seseorang yang dapat 
menjaga, merawat dan membantu 
keperluan anaknya dengan kasih 
sayang.

Saat ini, telah menjamur Tempat 
Penitipan Anak yang dikelola secara 

komersial dan profesional.  Menyikapi 
dari banyaknya wali murid yang 
bertanya dan berharap adanya TPA, 
maka KB-TK Al Falah berencana 
membuka TPA, yang beristilah 
Taman Pengasuhan Anak di tahun 
ajaran 2016-2017. Dari segi istilah, 
baik Tempat Penitipan Anak atau 
Taman Pengasuhan Anak, bertujuan 
sama, yaitu ingin membantu kedua 
orang tua yang masih  bekerja agar 
merasa aman dan nyaman dalam 
mengamanahkan anaknya untuk 
diasuh dalam kurun waktu pagi 

sampai sore. 
Di samping 

tujuan di atas, 
Taman Pengasuhan 
Anak berfungsi 
sebagai tempat 
yang akan 
mendorong anak-
anak untuk secara 
aktif terlibat dalam 
kegiatan yang telah 
direncanakan, 
memiliki interaksi 

Program Baru 
Taman  Pengasuhan Anak

KB-TK Al Falah
positif yang baik, merespon 
pertanyaan atau permintaan anak 
dengan baik, mengajak anak-anak 
untuk berbicara tentang pengalaman, 
perasaan dan ide mereka.

Taman Pengasuhan Anak yang 
ada di KB-TK Al Falah saat ini dalam 
skala prioritas untuk siswa-siswi 
yang terdaftar sebagai murid pada 
jenjang Kelompok Bermain A (Malik), 
Kelompok Bermain B (Rahman, 
Rahim), Taman Kanak-Kanak (TK) dan 
Sekolah Dasar kelas 1 dan 2. 

Sedangkan untuk pendaftarannya 
telah dimulai saat kegiatan 
PSB tahun ini. Adapun hal yang 
berhubungan dengan TPA lebih 
lanjut bisa dikomunikasikan secara 
langsung ke KB-TK Al Falah. Selamat 
bergabung anak-anak, semoga Taman 
Pengasuhan Anak KB-TK Al Falah ini 
mampu menjadi alternatif tempat 
untuk anak yang membutuhkan 
pendampingan dan pengasuhan 
saat kedua orang tuanya masih 
beraktivitas di kantor masing-masing. 
(Suwaidah)
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Kiprah KB - TK
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K
egiatan parenting 
merupakan momen 
kebersamaan yang penting 
untuk mengenal lebih 

dekat tentang sekolah, melihat 
display hasil pembelajaran, sharing 
bersama ustadzah dan juga  belajar 
bersama mengenal ilmu tentang 
masa tumbuh kembang anak, 
penyelesaian problem hambatan 
belajar dan cara memotivasi  agar 
menjadi anak yang mandiri sesuai 
dengan usia perkembangannya.

Agenda kegiatan parenting 
diadakan pada hari Sabtu, tanggal 
13 Februari 2016, diawali dengan 
pembukaan yang dipandu oleh 
Ustadzah Andi Hilmi Hikmawati 
dengan Khansa Amira Danastri 
(TK-B3). Dilanjutkan dengan 
pembacaan ayat suci Al Quran 
surat Al Mu’minuun ayat 1-11 oleh 
Ramadhannia Lady Lesmana (TK-B3) 
dan diterjemahkan oleh Bhinda Gusti 
Hayyu Kasyara (TK-B3).

Sambutan dari kepala KB-TK 
Al Falah yang disampaikan oleh 

Ustadzah  Kamini menjelaskan tentang 
agenda kegiatan sekolah maupun 
komite yang dilakukan dalam satu 
bulan. Sebelum sambutan, Bunda Susi 
Hartanti Gustiani selaku ketua komite 
menjelaskan dan menunjukkan 
foto kegiatan BAKSOS yang digalang 
oleh ibu komite ke panti asuhan  
Himmatun Ayat yang beralamat di Jl. 
Dukuh Kupang XX No 44 Surabaya. 

Acara terakhir dari kegiatan 
parenting adalah tampilan siswa-siswi 
mulai dari kelompok KB-A (Malik) 
sampai kelompok TK-B3. Performance 
ini merupakan latihan kepercayaan 
diri siswa-siswi tampil di hadapan 
orangtua, yang dihadiri sebanyak 75 
wali murid. 

Saat tampilan pertama dari 
kelompok KB-A (Malik) menyanyikan 
lagu Cicak-Cicak di Dinding,  semua 
wali murid berdecak kagum dan 
memberi tepukan yang meriah saat  
Nanda Rara menirukan alunan musik 
dengan menari ke kanan dan ke kiri, 
sementara teman-temannya hanya 
berdiri tanpa bergerak. 

Performance berikutnya dari 
kelompok KB-B (Rahman-Rahim ) 
menyanyikan lagu  Kapal  dengan 
memegang asesoris berupa bentuk 
kapal. Kelompok TK-A1 menyanyikan 
lagu  Delman   dan berturut-turut 
tampilan dari kelompok TK-B1, TK-
A2, TK-B2, TK-A3 dan TK- B3 yang 
menampilkan lagu Becak, Kereta Api, 
menari Cublek-Cublek Suweng, Sepeda 
dan gerak lagu Bis Sekolah. Kesan puas 
tampak terlihat di wajah siswa-siswi 
yang telah menampilkan kemampuan 
terbaik dari setiap kelompoknya dan 
orangtua juga bangga melihat anaknya 
berani tampil percaya diri di atas 
panggung.

“Kegiatan parenting merupakan 
kesempatan untuk menggali potensi 
setiap anak dan melatih tampil 
percaya diri dari kemampuan yang 
dimilikinya. Disamping itu, orangtua 
juga dapat belajar bersama dalam 
meningkatkan pengetahuan tumbuh 
kembang anak,” komentar Ustadzah 
Kamini saat ditanya tujuan dari 
kegiatan ini. (Suwaidah)

Tampil Percaya Diri 
di Hadapan Orangtua

S
iapa yang tidak senang dengan 
binatang kecil mungil yang 
menggemaskan ini. Binatang yang 
bisa dipelihara dengan beraneka 

jenis dari segi warna, ukuran, kejinakan atau 
kebuasannya. Di tempatkan di aquarium, 
di kolam atau di ember dan bisa digunakan 
sebagai alat main peraga atau dipelihara 
sebagai hiasan yang ada di rumah.

  Hampir sebulan ini, siswa-siswi 
melakukan kegiatan bermain pagi (salah 
satu kegiatan transisi di KB-TK Al Falah yang 
mengembangkan kemampuan motorik 
halus dan ketrampilan) secara bergantian, 
salah satunya adalah menangkap ikan. Saat 
Ustadzah Husnul Khotimah menata peralatan 
yang akan digunakan, siswa-siswi berhenti 
melihat kelincahan ikan tersebut dan berkata, 
“Aku bermain di sini ya… Ustadzah,” kata Satria 
Haidar Azizan Janardono (TK-B1).

Pada waktu kegiatan bermain menangkap 
ikan dengan alat (serok ikan) untuk kelompok 
TK-A, ada yang masih diam dan belum berani 
menangkap ikan karena melihat gerakan 
ikan yang lincah. Setelah diberi tahu cara 
memainkannya, siswa-siswi berusaha lebih 
dulu dari temannya untuk mendapat ikan lebih 
banyak. 

Menumbuhkan
Potensi Motorik dengan 

Menangkap Ikan
Tak kalah hebohnya untuk kelompok TK-B saat 

bermain menangkap ikan dengan kedua tangannya 
(tanpa alat). Dengan semangat Rafly Arlino 
Syahputra (TK-B2)  berani menangkap ikan  dengan 
menggunakan satu tangan kanannya saja dengan 
cepat. Sementara Myiesha Qitara Nareswari 
(TK-B2) masih mencoba memasukkan tangannya 
ke dalam baskom kecil yang berisi ikan dengan 
hati-hati.

Begitu juga kelompok KB-B (Rahman-Rahim) 
dengan senangnya menangkap ikan memakai alat 
(serok ikan) sambil bercerita,“Aku juga punya ikan 
di rumah… banyak ikannya…,” celetuk Athatertia 
Alyanisa Maharani Kurniawan (KB-B Rahman) 
mencerikan ikan hias yang ada di rumahnya. 
Saat kegiatan berakhir siswa-siswi masih enggan 
merapikan kembali alat mainannya karena masih 
asyik memainkan ikan sambil dituang ke baskom 
dan diambil lagi.

Ragam kegiatan yang dekat dengan kebiasaan 
sehari-hari yang ada di lingkungan rumah 
diberikan sebagai salah satu alternatif kegiatan di 
sekolah. Hal ini bertujuan untuk memberi stimulus 
siswa-siswi agar senang melakukan aktivitas yang 
sama atau lebih beragam untuk merangsang 
kemapuan motorik halus, kreatifnya  dan juga 
memperkaya alat main yang bisa diciptakan sendiri 
tanpa harus membeli mahal. (Suwaidah)
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K
egiatan pada hari Jumat, 
tanggal 19 Februari 2016, 
berbeda dari kegiatan 
rutin seperti biasanya. 

Pagi itu, diawali dengan kegiatan 
baris sesuai kelompok atau kelasnya 
masing-masing di halaman KB-TK 
Al Falah, siswa-siswi bernyanyi lagu 
yang bertema kendaraan, seperti: 
kapal api, naik sepeda, pesawat dan 
helikopter yang dipandu oleh Ustadzah 
Sri Suharti. Kegiatan itu dilanjutkan 
dengan membaca dua kalimat 
Syahadat secara serentak, yel-yel TK Al 
Falah dan doa bersama.

Senam menjadi kegiatan rutin 
berikutnya yang ditunggu siswa-
siswi sesuai dengan kostum yang 
dipakai, yaitu baju olah raga. Setelah 
berakhirnya senam, KB-TK Al Falah 
kedatangan tamu dari Puskesmas 
Wonokromo yang akan memberikan 
pengetahuan cara merawat gigi 
yang baik. Salam hangat yang disapa 
oleh Ibu Drg. Kuncorowati memecah 
suasana siswa-siswi yang asyik duduk 
di halaman sekolah.

Selanjutnya, Ibu Wati, sapaan dari 
Drg. Kuncorowati mendemonstrasikan 
cara merawat atau menggosok gigi 
yang benar dengan membawa Dental 
Study Model dan sikat gigi. Lebih lanjut  

Belajar Merawat Gigi 
dan Mata Agar Sehat

I
ndonesia adalah negara yang 
besar dan kaya yang sebagian 
wilayahnya adalah lautan. Karena 
hal tersebut maka Indonesia 

dikenal sebagai Negara Maritim. 
Sebagai Negara Maritim, alat 
transportasi yang sering digunakan 
tentu saja transportasi laut. 
Diantaranya adalah perahu dan kapal. 
Adapun jenis-jenis kapal tersebut, 
ada kapal penumpang (Ferry), kapal 
barang dan kapal perang sebagai alat 
untuk melindungi perairan Indonesia. 

Dalam tema transportasi 
laut, KB-TK Al Falah Surabaya 
berkesempatan melakukan kunjungan 
untuk melihat dan belajar  tentang 
kapal perang. Pagi itu, Selasa, 16 
Februari 2016, pukul 07.30 WIB, 
siswa-siswi KB TK Al Falah berjumlah 
140 dengan didampingi 26 ustadzah 
dan karyawan bersiap menuju 
Armatim dengan menggunakan 16 
armada mobil yang  telah disiapkan di  
depan halaman sekolah.

Perjalanan dari sekolah ke 
Armatim terasa singkat karena siswa-
siswi selalu penasaran dan bertanya 
kegiatan apa  yang akan dilakukan 
di sana. Mereka juga membicarakan 
apa saja yang mereka lihat selama 
perjalanan.

Birokrasi perizinan ke Armatim 
tidaklah mudah, tata tertib harus 
dipatuhi sesuai aturan yang 
berlaku. Saat tiba di lokasi, siswa-
siswi disambut oleh bapak Tentara 
Angkatan Laut yang bertugas sebagai 
guide di sana.  

Arahan lokasi pertama yang 
dituju adalah kapal Dewaruci, 
kapal layar terbesar yang dimiliki 
TNI Angkatan Laut dengan ukuran 
58,5 meter dan lebar 9,5 meter. 
Kapal yang diproduksi tahun 1952 
tersebut merupakan kapal latih 
yang melayari kepulauan Indonesia 
dan juga luar negeri. Di atas kapal 
ini, siswa-siswi berkumpul sesuai  
kelompoknya  dipandu langsung oleh 
asisten komandan dengan diawali 
menyanyikan lagu Kapiten. Setelah 
itu mereka diberi penjelasan sekilas 
tentang kapal Dewaruci.  

Kegiatan selanjutnya berkeliling 
sekitar kapal dan foto bersama serta 
penyerahan cenderamata dari KB-TK 
Al Falah kepada Bapak Komandan 
Hadi Supriyadi

Lokasi kedua yang dituju adalah 
Monjaya (Monumen Jalesveva 
Jayamahe), ikon kebanggaan 
Surabaya. Patung sosok perwira 

Kunjungan ke Armatim
Mengenal Perairan Nusantara

dijelaskan, siswa-siswi harus rutin 
menggosok gigi tiga kali dalam sehari. 
Waktunya adalah setelah bangun 
pagi, setelah makan dan sebelum 
tidur, serta mengganti sikat gigi setiap 
tiga bulan sekali.

Kegiatan dilanjutkan dengan 
pemeriksaan gigi untuk kelompok 
KB-B sampai kelompok TK-B. Siswa-
siswi sangat antusias saat Ibu Wati 
meminta mereka membuka mulutnya 
untuk melihat kerusakan yang terjadi 
pada gigi mereka, seperti karies, 
lubang dan pencabutan bila tidak 
pada posisi pertumbuhan yang 
tepat. “Ustadzah gigiku bagus kata 
bu dokter,” komentar Daffa Haidar 
Rifai Putra (Kelompok A2) sambil 
tersenyum memperlihatkan giginya.

Pada saat 
bersamaan 
dilakukan kegiatan  
pemberian 
vitamin A untuk 
siswa-siswi yang 
berusia di bawah 
5 tahun.  Saat 
antri, seorang 
siswa bernama 
Diandra Paramitha 
Ramadhani 
(Kelompok Rahim) 

berkata, “Ustadzah itu permen, ya… 
rasanya apa?” Tanpa ada penolakan, 
siswa-siswi menelan cairan vitamain 
A yang diberikan kepadanya.

Manfaat dari vitamin A adalah 
untuk kesehatan indera penglihatan, 
anti oksidan, system imun, 
mencegah kanker, penyembuhan 
luka dan pertumbuhan. Adapun 
makanan yang mengandung 
vitamin A meliputi: hati, wortel, 
produk susu, ubi merah, labu, 
mangga, brokoli, kangkung, keju 
cheddar dan cabai. Kedua kegiatan 
tersebut merupakan kerja sama 
dengan instansi pemerintah dalam 
membantu proses tumbuh kembang 
siswa-siswi yang berhubungan 
dengan kesehatan. (Suwaidah)

menengah berpangkat kolonel 
berpakaian lengkap menatap ke 
arah laut dengan ketinggian 31 
meter. Patung itu berdiri di atas 
bangunan setinggi 29 meter yang 
berfungsi sebagai mercusuar 
pemandu bagi kapal-kapal yang 
melintas di laut sekitarnya. 

Di dalam monumen ini siswa-
siswi KB-TK Al Falah menonton 
film latihan perang TNI Angkatan 
Laut dan melihat aneka ragam 
miniatur kapal dan pesawat. 
Setelah puas melihat apa yang ada 
di dalam monumen, siswa-siswi 
lalu asyik memainkan gong besar 
dengan menggunakan tangannya 
sehingga menimbulkan bunyi 
yang tidak beraturan. Gong besar 
ini berdiameter 5 meter dengan 
ketebalan 6 milimeter. Gong ini 
bernama Kiai Tentrem. 

Tak terasa waktu semakin 
siang, kelelahan dan kepuasan 
terpancar di rona wajah siswa-siswi. 
Kunjungan pun diakhiri dan kembali 
ke lokasi sekolah. Kegiatan field trip 
yang sangat berkesan dan semoga 
bisa membuka wawasan bagi siswa-
siswi untuk membangun cita-cita di 
masa depannya. (Yanti & Nunik)
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S
etiap orangtua selalu 
mengharapkan yang terbaik 
bagi putra putrinya. Karena 
mereka adalah titipan Ilahi 

yang merupakan permata hati sebuah 
keluarga. Untuk mendukung tumbuh 
kembangnya orangtua berusaha 
sekuat tenaga, bekerja keras, 
mencurahkan semua kasih sayang 
dan perhatiannya. Sesuai dengan 
firman Allah dalam Surah Ibrahim 
ayat 40,

“Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan 
anak cucuku orang-orang yang tetap 
mendirikan shalat, Ya Tuhan kami, 
perkenankanlah doaku.”

Dewasa ini yang menjadi 
sorotan orangtua adalah hambatan-
hambatan belajar bagi ananda dalam 
tumbuh kembangnya, terutama 
hambatan belajar seperti Disleksia. 
Ada beberapa orangtua yang 
menganggap bahwa Disleksia adalah 
momok bagi ananda yang sudah tidak 
bisa mengembangkan talentanya. 
Yang lebih parah lagi orangtua 
menjadi putus asa dan membuat 
jarak dengan ananda. 

Mengingat pentingnya 
pengetahuan bagi orangtua untuk 
mengenal dan memahami anak 
Disleksia, maka diadakanlah acara 
parenting di KB- TK Al Falah pada 
tanggal 13 Februari 2016, dengan 
tema mengenal dan memahami anak 
Disleksia. Pematerinya adalah Ibu 
Chusnul Ismiati (Asosiasi Dyslexia 
Indonesia) dan Dr Yudith.

Apa itu Disleksia? Menurut Dr 
Kristiantini Dewi, Sp A, Disleksia 
merupakan kelainan dengan dasar 
kelainan neurobiologis yang ditandai 
dengan kesulitan dalam mengenali 
kata dengan tepat atau akurat dalam 
pengejaan dan dalam kemampuan 
mengode symbol. 

Disleksia dibagi menjadi dua, 
developmental dyslexia dan 
acquired dyslexia. Penelitian yang 
dilakukan oleh Dr Kristiantini 
menyatakan, “Disleksia itu sekitar 

70 persen merupakan keturunan atau 
developmental dyslexia. Sedangkan 
sisanya 30 persen, ada faktor lain 
di luar genetis yang hingga saat 
ini belum diketahui penyebabnya. 
Selain karena keturunan, acquired 
dyslexia itu awalnya individu normal. 
Tetapi menjelang dewasa mengalami 
cedera otak sebelah kiri dan bisa 
menyebabkannya menjadi Disleksia.”

Meskipun demikian, anak-anak 
yang menyandang developmental 
dyslexia dan acquired dyslexia 
memiliki kecerdasan yang sama 
dengan anak normal lainnya bahkan 
di atas rata-rata. Seperti tokoh-tokoh 
dunia: Albert Einstein, Sir Winston 
Churchill, Tom Cruise, Walt Disney, 
dan Lee Kuan Yeuw. Jadi orangtua 
selayaknya tidak berkecil hati. 

Adapun deteksi dini yang 
dapat dilakukan oleh orangtua di 
rumah, diantaranya adalah kesulitan 
berbicara, kesulitan membedakan 
kanan dan kiri, mengingat kata-
kata, ingatan jangka pendek atau 
mudah lupa, susunan bahasa terbalik 
atau serupa palu menjadi paku, 
kesulitan mengeja dan membaca. 
Sementara pada anak yang sudah 
berada di jenjang SD akan mengalami 
penurunan prestasi.

Langkah-langkah untuk 
meminimalisirnya, yakni melakukan 
koordinasi dengan ahli yang terkait 
seperti dokter perkembangan dan 
terapis. Selain itu, orangtua sering 
melatih anak secara audio, visual dan 
taktil sesuai kebutuhan anak. (Ririn)

Mengenal Disleksia 
Agar Orangtua Memahami

Kebutuhan Anak
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P
elatihan afeksi SD Al Falah Surabaya dilaksanakan 
pada tanggal 12–13 Februari 2016. Pelatihan kader 
afeksi kali ini diikuti oleh 40 peserta yang terdiri dari 
siswa kelas 4 dan kelas 5. Mereka yang dipilih adalah 

siswa yang mematuhi tata tertib sekolah. Selain itu, peserta 
melakukan beberapa tes yang meliputi tes hafalan bacaan 
shalat, doa dan dzikir setelah shalat serta hafalan surat-surat 
pendek.   

Kegiatan pelatihan diawali dengan penyampaian materi 
mengenai shalat Da’im dan dilanjutkan dengan game motivasi 
sambil menunggu waktu apel pembukaan. Apel selesai, siswa 
melakukan pembagian kelompok dan kelas. Teknisnya, para 
siswa mengubah kelas menjadi kamar, lalu melakukan bersih 
diri. Menjelang petang, mereka melakukan shalat Mahgrib 
berjamaah, dilanjut I’tikaf di masjid hingga shalat Isya’ 
berjamaah. 

Kegiatan berikutnya adalah makan malam dilanjutkan 
dengan pemberian materi keafeksian. Dalam materi tersebut  
siswa mendapat bekal untuk menjadi kader afeksi yang bisa 
memberikan contoh yang baik bagi siswa-siswa lainnya. 

Setelah melakukan shalat Malam dan Subuh berjamaah, 
acara dilanjutkan dengan senam dan sarapan. Latihan 
baris-berbaris yang dipandu oleh Raider 500 adalah acara 
berikutnya. Kegiatan pelatihan afeksi yang terakhir adalah apel 
penutupan sekaligus pembagian tugas afeksi. 

Melalui kegiatan pelatihan kader afeksi, siswa dibimbing 
untuk belajar mengembangkan sikap taat dalam beribadah, 
mandiri, disiplin, mampu bekerja sama, menghargai pendapat 
orang lain, selalu bersyukur, mempunyai semangat juang 
dan bertanggung jawab. Dan yang paling penting adalah 

Kader Afeksi,
Belajar Menjaga Amanah Sejak Dini

mengajarkan siswa untuk belajar menjaga 
amanah. Karena para peserta diberi kepercayaan 
oleh ustadz dan ustadzah agar taat beribadah, 
berakhlak mulia, patuh pada aturan sekolah, serta 
dapat menjadi teladan bagi siswa SD Al Falah 
lainnya. Semoga program pelatihan kader afeksi 
selalu konsisten dalam membantu siswa untuk 
belajar menjaga amanah sejak dini sekaligus 
melahirkan kader-kader penerus bangsa yang 
dapat dipercaya. Amin. (Arfi)
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D
engan semangat 45 anak-anak kelas 1 SD Al 
Falah Surabaya menyanyikan lagu Sedang 
Apa  dalam perjalanan menuju Alas Prambon 
Sidoarjo. Mereka senang dan bersemangat 

karena hari itu mereka akan belajar di alam bebas dan 
juga melakukan kegiatan outbound yang bertujuan melatih 
keberanian, kemandirian, rasa percaya diri, serta kerjasama 
antar teman.

Hari Selasa, 1 Maret 2016, pukul 06.30 WIB anak-anak 
kelas 1 sudah siap di depan lobi SD Al Falah Surabaya. 
Tampak wajah-wajah yang ceria menantikan keberangkatan. 
Sebelum berangkat, mereka mendapat pengarahan dari 
Ustadz Jantra selaku Wakasek Kesiswaan yang berpesan 
agar anak-anak mematuhi semua aturan yang ada. 

Cinta Alam
ala Siswa Kelas I SD

Sedang apa sedang apa sedang apa sekarang
Sekarang sedang apa sedang apa sekarang

Pergi outbound pergi outbound pergi outbound sekarang
Pergi outbound ke Prambon ke Prambon sekarang

Tepat pukul 08.30 WIB mereka sampai 
di Alas Prambon Sidoarjo. Untuk menuju 
lokasi outbound mereka harus menaiki 
kereta kelinci yang telah disediakan 
setelah turun dari bus. Saat tiba di lokasi, 
tim outbound mengajak anak-anak 
untuk melakukan senam Penguin dan 
Gemufamire supaya segar kembali setelah 
melakukan perjalanan. Tak lupa tim 
outbound juga memberikan beberapa Ice 
Breaker yang membuat anak-anak tertawa 
dan semakin ceria. 

Kegiatan yang pertama adalah 
memanen. Anak-anak diajak ke lahan 
pertanian yang sangat luas dan indah 
pemandangannya. Ada tanaman 
kangkung, tomat, cabe, jambu Kristal, 
pepaya Kalifornia dan sawi. Sebelum 
memanen, mereka mendapat 
pengetahuan tentang jambu Kristal dan 
pepaya Kalifornia dari pemandu outbound.  

K
alimat itu telah diterjemahkan oleh 
siswa kelas 3 dalam kegiatan belajar 
tematik di sekolah. Mereka akan 
memperindah sekolah dengan menanam 

tanaman hias. Diawali dengan mengumpulkan 
botol bekas dan kemudian membuat lubang 
besar di bagian depan dan samping dengan 
menggunakan gunting dan cutter. Tidak lupa juga 
membuat lubang kecil di bagian bawah botol 
guna membuang air yang berlebih. Tentu saja 
dalam proses pembuatan wadah ini dibantu dan 
diawasi sepenuhnya oleh guru pengajar agar tidak 
membahayakan siswa.

Media tanah dan bibit tanaman didapat 
dari laboratorium sekolah. Ustadzah Anis 
Siyamurohmah selaku Kepala Unit Laboratorium 
Mipa sangat mendukung kegiatan ini. “Agar 
anak-anak bisa melihat tanaman di 
setiap lantai, tidak hanya di Green 
House milik sekolah,” imbuhnya. 
Tanaman hias yang dipilih adalah 
purtolaca grandiflora atau biasa 
disebut mose rose, Bunga 
Pukul Sembilan, atau Krokot. 
“Bunga ini sebenarnya adalah 
bunga liar. Bunga ini dipilih 
karena bunganya indah, murah, 
mudah tumbuh dan tidak repot 
pemeliharaannya,” ujar Ustadzah 
Lastri selaku salah satu pengajar di 
kelas 3. 

Tanaman Hias 
Memperindah 

Sekolahku
“Kegiatan ini tidak hanya pelaksanaan proyek tematik, 

tetapi juga sebagai sarana dan latihan bagi siswa untuk 
bertanggungjawab merawat dan menjaga lingkungan 
sekitar,” tambah Ustadzah Yulia Dyah selaku wali kelas 3.

Ya, seluruh siswa memang diserahi tanggungjawab 
atas bunganya masing-masing. Mulai dari membuat wadah, 
memasukkan tanah, menanam sampai merawatnya. 
Setiap botol diberi nama dan digantungkan pada pagar di 
depan kelas masing-masing. Setiap hari mereka merawat 
dengan menyiram tanamannya. “Ustadzah, ini tanamanku 
kok keluar rumputnya, ya? Aku ambil ya, supaya tidak 
mengganggu,” ujar salah seorang siswa. Saat ini bunga yang 
mereka tanam telah berbunga. Indah sekali, karena setiap 
hari bunganya mekar bergantian. Hal itu semakin membuat 
mereka giat merawatnya. 

Selain siswa kelas 3, siswa kelas 2 pun tidak mau 
kalah. Mereka juga telah memulai kegiatan dengan 
mengumpulkan botol-botol bekas untuk wadah menanam. 
Namun yang akan mereka tanam bukan tanaman hias 
melainkan sayur. Rencananya mereka akan menanam 
sawi dan tomat. Mereka akan merawat, memanen dan 
mengolahnya. Kita tunggu ya…. (Ti-K)

Innallaha jamilun yuhibbul jamal
Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan Dia 

menyukai keindahan.
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Ternyata pepaya Kalifornia itu 
nama aslinya adalah pepaya Kalina. 
Tapi karena kurang laku di pasaran, 
akhirnya diganti namanya memakai 
nama Kalifornia  dan ternyata 
dengan diganti nama menjadi banyak 
peminatnya. 

Setelah itu anak-anak memanen 
kangkung. “Asyik, ya, Ustadzah,” kata 
Nalisha. 

Anak-anak pun mengambil 
kangkung sebanyak yang mereka 
mau. Eh, ada satu anak putra yang 
tidak mau memegang kangkung. 
“Jijik Ustadzah…,” rengeknya. Setelah 
diberi pengertian, akhirnya anak 
tersebut mau memegang kangkung. 

Berikutnya anak-anak diajak 
panen tomat. “Ambil yang merah dan 
besar, ya. Tiap anak boleh mengambil 
2 saja,” kata Kakak Pemandu. 

“Serbuuuuuuu….,” kata anak-
anak penuh semangat melihat 

banyaknya tomat yang merah dan 
siap dipanen. Setelah selesai tak lupa 
mereka memasukkan hasil panen 
mereka ke dalam tas masing-masing 
untuk dibawa pulang. 

Setelah memanen dan 
istirahat sejenak, tibalah saatnya 
untuk outbound. Ada spider web, 
meniti bambo, jembatan goyang, 
merayap, dan pastinya… flying fox. 
“Seruuuuuu….mau lagi….,” kata anak-
anak. Subhanallah, anak-anak tidak 
merasa capek sedikitpun. 

Setelah outbound, anak-anak 
kembali diajak untuk memberi makan 
kambing dan sapi. Tidak ada rasa 
takut sedikitpun tampak di wajah 
mereka saat mendekati kandang 
sapi  dan kambing. Semua anak ingin 
memberi makan hewan tersebut 
sampai sapinya tidak mau menerima 
makanan yang disodorkan Faiz dari 
1A. Dengan sabar Faiz menunggu 

sampai sapinya mau menerima 
makanan yang dia berikan. 

Satu lagi kegiatan yang mereka 
lakukan, yaitu pengetahuan berlalu 
lintas. Ini adalah program baru 
yang ditawarkan tim outbound 
Alas Prambon Sidoarjo. Anak-anak 
dikenalkan rambu-rambu lalu lintas 
dan apa yang harus dilakukan 
saat berada di jalan raya. Tak lupa 
anak-anak mendapat lembar yang 
berisi rambu-rambu lalu lintas dan 
diberikan kepada orang tua masing-
masing agar tertib di jalan. 

Alhamdulillah, tepat pukul 12.00 
WIB kegiatan selesai. Anak-anak 
makan siang di alam terbuka sambil 
menikmati indah dan sejuknya alam. 
Pukul 12.30 WIB mereka sudah siap 
untuk kembali ke sekolah dan berbagi 
cerita kepada orang tercinta di rumah 
masing-masing.

Setelah seharian belajar 
di alam bebas, esoknya anak-
anak tetap semangat ke sekolah. 
Beberapa siswa bercerita bahwa 
mereka sudah memasak kangkung 
dan tomat yang mereka bawa 
dan sudah memakannya. “Uenak 
Ustadzah, karena kangkungnya 
masih segar,” kata Quin dari kelas 
1B. Alhamdulillah, anak-anak telah 
mendapat pengetahuan secara 
langsung tentang tanaman, proses 
memanen dan tahu kegunaan 
tanaman yang mereka panen 
sekaligus mengaplikasikannya dalam 
kehidupan mereka. Semoga kegiatan 
ini dapat memberikan banyak 
manfaat bagi anak-anak khususnya 
anak kelas 1 SD Al Falah Surabaya. 
Amin. (3)

Dianpinru Membentuk Kader
Pemimpin Gerakan Pramuka

A
da banyak kegiatan kepramukaan, 
diantaranya adalah kegiatan yang bisa 
diikuti oleh semua golongan Pramuka. 
Ada juga yang hanya diikuti oleh 

golongan tertentu sesuai tingkat golongannya. 
Adapun kegiatan kepramukaan yang dapat diikuti 
oleh golongan Pramuka Penggalang, diantaranya 
adalah Dianpinru. 

Dianpinru merupakan singkatan dari Gladian 
Pimpinan Regu. Dianpinru adalah kegiatan 
Pramuka Penggalang untuk mendidik dan melatih 
Pemimpin Regu Utama (Pratama), Pemimpin Regu 
(Pinru), dan Wakil Pemimpin Regu (Wapinru). 

Gugus Depan 18.147-18.148 Pangkalan SMP 
Al Falah Deltasari  Waru Sidoarjo, pada tanggal 
19-20 Februari 2016, menyelenggarakan kegiatan 
Dianpinru. Tujuannya untuk membentuk kader 
Pramuka yang berwawasan leadership dan 

memiliki kemampuan manajerial kepramukaan 
yang baik. Juga untuk membantu terlaksananya 
sistem beregu pada setiap pelaksanaan latihan 
rutin. Selain itu kegiatan ini juga bertujuan untuk 
memberikan bekal materi teknik kepramukaan 
untuk mempersiapkan kader-kader Pramuka yang 
siap bertarung pada lomba-lomba dan even-even 
kepramukaan.

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Pemimpin Regu dan 
Wakil Pemimpin Regu dari kelas 7 dan kelas 8  Gudep 
18.147-18.148.  Juga diikuti oleh seluruh pengurus Dewan 
Penggalang Putra dan Dewan Penggalang Putri dengan 
total peserta sebanyak 124 anak. Mereka dibina oleh 

ustadz dan ustadzah pengurus Mabigus dan kakak-
kakak Pembina Satuan Lapangan SMP Al Falah 

Deltasari. 
Materi yang disampaikan meliputi 

dinamika kelompok yang dibimbing oleh 
ustadz dan ustadzah pengurus Mabigus, 
implementasi sistem beregu dalam bentuk 
teori dan game out bond yang dibimbing 
oleh kakak-kakak Pembina Satuan 
Lapangan. Juga ada motivasi dan jati diri 
yang disampaikan oleh Ustadz Luqman 
Chakim. Serta penjelajahan yang dipandu 
oleh kakak-kakak Pembina Satuan Lapangan 

didampingi oleh beberapa siswa kelas 9 
yang sudah berpengalaman mengikuti lomba 

tingkat II se Kecamatan Waru. 
Selain itu, peserta dilatih untuk kreatif dan 

mandiri, yang meliputi kompetisi masakan sehat, 
dimana peserta harus memasak dan menyiapkan 

makan malam mereka sendiri dengan bahan utama 
lauk dan sayur. Peserta juga dibiasakan untuk mengikuti 
kegiatan keagamaan seperti shalat berjamaah, dzikir, 
tadarus, kultum dan shalat malam. Semua kegiatan di 
atas bertujuan untuk membentuk kader pemimpin yang 
berani, mandiri, tangguh dengan landasan iman dan 
takwa yang teguh.(twb)
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P
eringatan Maulid Nabi Muhammad 
Saw yang dilaksanakan di SMP Al 
Falah Deltasari berjalan cukup meriah. 
Kegiatan yang sudah menjadi program 

kerja Remas SMP Al Falah Deltasari ini diisi 
dengan rangkaian acara hiburan, pembacaan 
dzikir dan shalawat, tausiyah, lalu diakhiri 
dengan penyerahan hadiah pemenang lomba 
Class Meeting.

Pada even tersebut seluruh siswa 
dianjurkan membawa buah atau kue sesuai 
kesepakatan kelas masing-masing dan akan 
ditukarkan dengan kelas yang lain. Acara 
peringatan Maulid Nabi diawali dengan 
tampilan dari siswa-siswi yang telah terpilih 
sebagai kelas dengan tampilan terbaik pada 
acara Spelfa Corner sebelumnya. 

Acara dilanjutkan dengan pembacaan 
ayat-ayat Al Quran beserta terjemahnya dan 
dilanjutkan pembacaan Al Ma’tsurat yang 
dipimpin oleh Ustadz Zuhri dan Ustadz Saiful 
Arif. Rangkaian acara selanjutnya adalah 
pembacaan shalawat yang dilantunkan 
oleh siswa-siswa yang tergabung dalam 
ekstrakurikuler Banjari dan diiringi irama 
hadrah Al-Banjari. Untuk persiapan acara 
tersebut, tim Banjari yang diketuai oleh M. 
Zakariya dari kelas 8.5, dibina oleh Ustadz 
Gatot Purwanto. 

Peringatan Maulid,
Tumbuhkan Cinta Kepada Nabi

oleh : Abdul Tawwab, S.Pd.I

Setelah pembacaan shalawat Nabi, 
dilanjutkan dengan ceramah agama yang 
disampaikan oleh Ustadz Miftachul Ulum 
dan diakhiri dengan pembacaan doa yang 
disampaikan oleh Ustadz Sunarno. Selesainya 
rangkaian kegiatan peringatan Maulid Nabi, 
acara dilanjutkan dengan pengumuman dan 
pembagian hadiah pemenang lomba pada 
kegiatan Class Meeting semester 1. Mudah-
mudahan acara peringatan Maulid ini dapat 
menumbuhkan kecintaan siswa-siswi kepada 
Nabi dan menjadikan beliau sebagai suri 
tauladan dalam perkataan dan perilaku siswa 
sehari-hari.(twb)
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Orientasi Kepramukaan Gudep 18.147-18.148

Awal Kebangkitan Gerakan 
Pramuka

P
asca pelantikan pengurus Mabigus Gudep 18.147-
18.148 Pangkalan SMP Al Falah Deltasari periode 
2014-2017, menganjurkan agar pengurus Mabigus 
yang telah dilantik senantiasa aktif menghidupkan 

gerakan Pramuka di masing-masing Gudep. Diantaranya 
adalah segera menyelenggarakan kegiatan orientasi 
kepramukaan untuk seluruh ustadz dan ustadzah yang ada 
di Gudep 18.147-18.148. 

Atas dasar inilah Mabigus Gudep 18.147-18.148 
berinisiatif mengadakan kegiatan orientasi kepramukaan 
untuk ustadz dan ustadzah SMP Al Falah Deltasari yang 
diselenggarakan pada hari Sabtu, 20 Februari 2015 
bertempat di SMP Al Falah Deltasari.

Kegiatan orientasi kepramukaan ini dihadiri oleh dua 
pembicara dari perwakilan pengurus Kwarcab  Sidoarjo, 
yaitu Kak Lilis Suryatin, S.Pd.M., M.Pd. dan Kak Wahyudi. 
Acara tersebut diawali dengan menyanyikan lagu 

kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan 
sambutan ketua Mabigus yang diwakili oleh Ustadz 
Hidayat selaku perwakilan pengurus Mabigus. 
Selanjutnya menyanyikan lagu Hymne Pramuka 
yang dipandu oleh Ustadzah Mei Sumarmi dan 
ditutup dengan doa yang dibacakan oleh Ustadz  
Saiful Arif. Acara dilanjutkan dengan seminar yang 
dipandu oleh Ustadz Abdul Tawwab selaku MC dan 
moderator. 

Kegiatan orientasi ini bertujuan untuk 
memberikan bekal pengetahuan kepramukaan bagi  
pengurus Mabigus serta ustadz dan ustadzah yang 
ada di Gudep 18.147-18.148. Diharapkan setelah 
kegiatan tersebut, gerakan Pramuka di SMP Al 
Falah lebih hidup. Diantaranya dengan mengadakan 
pembinaan kepramukaan bagi ustadz dan ustadzah 
seperti KMD dan KML dan mengadakan pembinaan 
untuk siswanya, seperti bina mandiri yang sudah 
termasuk dalam kegiatan belajar-mengajar dan 
latihan rutin dalam kegiatan ekstrakurikuler. Selain 
itu, mengadakan kemah bersama dan mengikuti 
lomba-lomba kepramukan baik di tingkat Gudep, 
Kwarran, Kwarcab, Kwarda dan Kwarnas.

Ada kalimat menarik yang disampaikan Kak 
Lilis di akhir penyampaiannnya,“Meskipun Anda 
tidak tertarik atau tidak suka dengan Pramuka, 
Anda tetap harus memberikan semangat kepada 
anak-anak untuk aktif mengikuti kegiatan Pramuka 
sebagai bekal kepribadian dan keterampilan untuk 
masa depan mereka.”(twb)
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S
etelah berakhirnya kegiatan 
lomba tingkat I (LT-I) gerakan 
Pramuka tingkat sekolah yang 
diselenggarakan oleh Gudep 

18.147-18.148 Pangkalan SMP Al Falah 
Deltasari pada tanggal 7 November 
2015, maka terpilihlah regu tergiat 
1 putra dan regu tergiat 1 putri yang 
akan mewakili Pangkalan SMP Al 
Falah Deltasari pada lomba tingkat II 
Pramuka Penggalang Kwarran Waru se 
Kecamatan Waru. 

Regu putra diwakili oleh regu 
Rajawali yang diketuai oleh Alfika 
Ramadhani dari kelas 9.1 dan regu putri 
diwakili oleh regu Melati yang diketuai 
oleh Shafira Nur Rahma dari kelas 9.2. 
Masing-masing regu beranggotakan 
10 anak. Lomba tingkat II  yang diikuti 
sebanyak 21 regu putra dan putri 
dari berbagai pangkalan SMP/MTs 
se Kecamatan Waru, dilaksanakan 
pada hari Kamis, 17 Desember 2015, 
bertempat di MTs Darul Ulum Sidoarjo. 

Latihan dan persiapan lomba 
dilakukan sejak berakhirnya kegiatan 
UAS semester 1, tepatnya dari tanggal 
15 sampai 16 Desember 2015. Karena 
jadwal lomba dimulai lebih pagi, yaitu 
pukul 06.00 WIB, anak-anak dan kakak-
kakak pelatih meminta kepada pihak 
sekolah agar H-1 menjelang lomba, 
peserta diinapkan di sekolah agar 
keesokan harinya tidak terlambat saat 
pelaksanaan lomba. 

Selain itu, peserta diinapkan 
dengan tujuan agar latihan dapat 
dimaksimalkan sehingga dapat 
diketahui letak kekurangannya dan 
anak-anak dapat saling melengkapi 

kekurangan itu dan semakin terjalin 
motivasi dan kekompakan regu.  
Kegiatan LT-II yang dimulai dari pukul 
06.00 WIB dan berakhir pada pukul 
18.30 WIB, melombakan 13 jenis 
lomba kepramukaan dan menggunakan 
beberapa lokasi untuk rute 
penjelajahan dan tempat serta pos-pos 
lomba.

Kegiatan LT-II berawal dari lomba 
registrasi untuk mengecek kelengkapan 
administrasi regu, dilanjutkan dengan 
lomba Semaphore dan Morse Bendera. 
Kemudian lomba Pionering, yaitu 
membuat menara dari 10 tongkat tanpa 
pasak. Kegiatan dilanjutkan dengan 
apel pembukaan, dilanjutkan lomba 
Sandi-Sandi, yaitu menebak 5 Sandi dari 
10 Sandi yang telah ditentukan panitia 
dan lomba PU/PP dengan menjawab 
soal-soal Pengetahuan Umum dan 
Pengetahuan Kepramukaan. Kegiatan 
selanjutnya adalah penjelajahan 
melewati rute Kureksari, perum 
Deltasari, Ngingas Dalam dan kembali 
lagi ke MTs Darul Ulum. 

Selama penjelajahan peserta 
diharuskan membuat peta pita dan 
peta perjalanan. Peserta juga harus 
melakukan beberapa lomba di tiga 
pos yang telah disediakan panitia. Pos 
pertama bertempat di SMP Al Falah 
Deltasari untuk mengikuti lomba 
PPGD dan lomba menaksir. Pos kedua 
bertempat di lahan kosong yang ada di 
Ngingas Dalam untuk mengikuti lomba 
KIM. Kegiatan lomba berakhir di pos 
ketiga yang bertempat di MTs Darul 
Ulum. Lomba terakhir yang dilombakan 
adalah yel-yel regu dan PBB bertongkat.

Sepanjang penjelajahan, peserta 
diberi kebebasan waktu dan tempat 
untuk makan siang dan shalat 
Dhuhur. Regu putra perwakilan SMP 
Al Falah Deltasari melakukan shalat 
Dhuhur dan makan siang di sekolah, 
sedangkan regu putri sebelum tiba di 
sekolah (pos pertama) terlebih dahulu 
melakukan shalat Dhuhur di masjid Al-
Ikhlas yang ada di sebelah sekolah.

Seluruh lomba tuntas 
dilaksanakan pada pukul 17.00 WIB, 
kemudian panitia bersama dewan 
juri melakukan rekap nilai secara 
tertutup. Peserta perwakilan SMP 
Al Falah Deltasari dipulangkan lebih 
awal ke sekolah setelah kedua regu 
menuntaskan lomba di pos ketiga, 
yaitu sekitar pukul 15.45 WIB. 

Pengumuman pemenang 
dilakukan setelah shalat Maghrib 
di lapangan MTs Darul Ulum. 
Pengumuman ini disaksikan oleh 
Ustadz Abdul Tawwab selaku 
pembina pendamping regu putra. 
Alhamdulillah, pada lomba tingkat 
II Kwarran Waru tahun 2015, regu 
Rajawali pangkalan SMP Al Falah 
Deltasari meraih juara Harapan III. 
Mudah-mudahan keberhasilan ini 
menjadi awal tonggak kesuksesan 
Gudep 18.147-18.148 Pangkalan 
SMP Al Falah Deltasari untuk meraih 
prestasi pada lomba-lomba Pramuka 
berikutnya. Dan keberhasilan ini dapat 
menjadi pengobar api semangat juang 
siswa-siswi SMP Al Falah Deltasari 
untuk berkarya, berkreasi dan 
berprestasi melalui gerakan Pramuka.
(twb)

SMP Juara 
Lomba Tingkat II Kwarran

S
pelfa Charity adalah kegiatan 
bakti sosial yang digagas 
oleh pengurus Remas SMP Al 
Falah Deltasari dan menjadi 

salah satu program kerja yang telah 
direncanakan di awal kepengurusan 
Remas periode 2015-2016. Kegiatan 
ini bertujuan untuk menumbuhkan 
rasa cinta dan kasih sayang kepada 
kaum dhuafa dan anak-anak yatim 
piatu. Selain itu, untuk menanamkan 
sikap peduli terhadap sesama dan 
ikhlas memberikan sesuatu yang 
bermanfaat bagi orang-orang yang 
membutuhkan.

Setelah pengurus Remas 
membentuk panitia dan mengadakan 
rapat koodinasi pada hari Sabtu, 
5 Desember 2015, maka kegiatan 
ini sepakat ditujukan kepada 
Yayasan Panti Asuhan yang ada di 
Kecamatan Waru atau sekitarnya. 
Acara dilaksanakan pada hari Kamis, 
17 Desember 2015, bertepatan 
dengan berakhirnya kegiatan Class 
Meeting. Disepakati pula bahwa 
barang dan dana yang disumbangkan 
berupa buku-buku baru atau 
bekas yang masih layak konsumsi, 
pakaian-pakaian baru atau bekas 
dan sumbangan uang seikhlasnya. 
Penggalangan barang dan dana 

Menyayangi Sesama
Lewat Spelfa Charity

santunan dilaksanakan dari tanggal 
8 sampai 15 Desember 2015 dan 
ditempatkan di Auditorium SMP Al 
Falah Deltasari.

Setelah pamflet disebarkan, 
surat pemberitahuan ke kelas-kelas 
tersampaikan dan diumumkan melalui 
mushalla, siswa-siswi SMP Al Falah 
Deltasari merespon dan bersemangat 
untuk memberikan donasinya. Ada 
yang mengatasnamakan pribadi, 
ada pula yang mengatasnamakan 
kelas. Ada yang menyumbangkan 
pakaian, buku-buku cerita, buku-buku 
pelajaran, buku tulis beserta alat tulis 
dan ada pula yang menyumbangkan 
uang dan Al Quran. 

Semua sumbangan dari siswa-
siswi serta ustadz dan ustadzah 
didata oleh panitia Remas dan 
dibuktikan dengan tanda terima. 
Pada hari Rabu, 16 Desember 2016, 
panitia melakukan penyortiran untuk 
menyeleksi seluruh bentuk donasi 
sekaligus merekapnya dan mengepak 
barang-barang sumbangan. Dari hasil 
rekap, terkumpullah pakaian sebanyak 
4 paket, buku-buku dan alat tulis 
sebanyak 3 paket serta uang sebesar 
Rp. 3.600.000,-.

Selama proses penggalangan 
barang dan dana santunan, panitia 

juga menyurvei Yayasan Panti Asuhan 
yang ada di Kecamatan Waru dan 
sekitarnya. Panitia pun menyepakati 
Yayasan Panti Asuhan Khusnul Yaqin 
dengan alamat Jl. Taruna Kav. 207 Desa 
Wage, Taman – Sidoarjo. Kunjungan 
sekaligus pemberian santunan 
dilaksanakan pada hari Kamis, 17 
Desember 2015, pukul 10.00 WIB. 

Pengurus Remas diwakili 5 anak 
dan didampingi Ustadz Ismail selaku 
perwakilan pembina Remas dan 
Ustadz Mahmudi selaku perwakilan 
pimpinan SMP Al Falah Deltasari. 
Acara kunjungan diawali dengan 
sambutan dari perwakilan pengasuh 
Yayasan Panti Asuhan Khusnul Yaqin, 
dilanjutkan sambutan dari perwakilan 
pembina Remas. Acara selanjutnya 
adalah penyerahan barang santunan 
secara simbolis, diakhiri dengan doa 
dan foto bersama.

Mudah-mudahan kegiatan ini 
menjadi pelajaran dan pengalaman 
berharga bagi siswa-siswi SMP Al Falah 
Deltasari khususnya bagi pengurus 
Remas. Semoga dapat membentuk 
generasi muda yang berakhlak 
mulia dan peduli terhadap sesama 
khususnya kepada orang-orang yang 
tidak mampu dan para yatim piatu.
(twb)
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S
MP Al Falah Deltasari telah 
melaksanakan gawe besar 
dan meriah, yaitu “Spelfa 
Open House 2016.” Peserta 

undangan yang hadir adalah para 
siswa Sekolah Dasar se Surabaya dan 
Sidoarjo. Mereka hadir bersama guru 
pendamping, juga ada yang bersama 
orang tuanya. Kehadirannya langsung 
disambut oleh panitia untuk registrasi  
dan mengikuti acara pembukaan 

Open House
SMP Al Falah Deltasari 

Dimeriahkan Demo Robot dan Drone
Ustadz Luqman Chakim selaku 

Kepala Sekolah, dalam pembukaan 
memberikan sambutan dan 
mengenalkan profil sekolah. SMP 
Al Falah Deltasari adalah sekolah 
yang memiliki visi misi berdakwah 
melalui pendidikan dengan basis 
akhlak mulia dan berprestasi. Pretasi 
yang telah diraih hingga tingkat 
Internasional diantaranya juara I 
robotika di Jogjakarta yang ikuti 

oleh sekolah-sekolah dari banyak 
Negara. “Dengan ucapan 

bismillahirrahmaniirahiim 
acara Spelfa Open House dan 
Try Out SD/MI se Surabaya-
Sidoarjo dibuka,” ujarnya. 
Tiba-tiba muncul robot 
drone melayang di langit-
langit membawa tulisan 
selamat datang dan selamat 

berkompetisi. Tepuk tangan 
pun membahana meramaikan 

ruang hall.
Antusiasme peserta ini 

membuktikan bahwa mereka sangat 
menikmati acara. Karena mereka 
dihibur oleh alunan rebana, orgen 
dan lagu-lagu Islami.  Selain itu 
mereka dipandu dan diantar dengan 

ramah oleh siswa-siswi yang 
aktif di Osis maupun Remas 
untuk mengenal SMP Al Falah 
lebih dekat. 

Setelah lomba try 
out di kelas-kelas, mereka 
mendapat kegiatan edukatif 
dan inspiratif. Ada kegiatan 
praktek di laboratorium PTD 
dan IPA, menyaksikan dan 
menggerakkan robot serta bisa 
berfoto groufi. Tim acara tidak 
mau kalah memberikan hiburan 
segar dengan menggelar kuis 
berhadiah bagi peserta yang 
mampu menjawab pertanyaan 
seputar SMP Al Falah Deltasari. 

Setiap peserta mendapat 
souvenir menarik dengan 
menukarkan kupon dari panitia 
di stand-stand pameran sekolah, 
seperti pameran tata boga yang 
menyediakan kue, pameran PTD 
menyediakan puzzle, pameran 
IPA menyediakan sabun colek, 
dll. Acara ini berlangsung sukses 
memberi kontribusi terbaik 
dengan memberikan inspirasi 
pengenalan teknologi dasar dan 
pembelajaran di Al Falah. (Ind)

di hall. Ada hampir 400 siswa yang 
mengikuti acara ini. Dimulai opening 
oleh kepala sekolah, tampilan siswa, 
pameran teknologi dasar, IPA, demo 
robotic, tata boga, kuis  hingga foto 
boht. 
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A
l Falah merupakan lembaga 
pendidikan yang kami 
percaya untuk mendidik 
anak kami. Hal itu kami 

lakukan karena Al Falah lebih 
mengutamakan pendidikan akhlak 
dalam pengajarannya. Dengan begitu 
harapan kami agar anak tumbuh 
dan berkembang menjadi anak yang 
berilmu dan berkarakter baik akan 
terwujud. Meski kamipun menyadari 
bahwa sekolah bukanlah satu-satunya 
tempat untuk membentuk karakter 
anak.

Salah satu cara untuk 
membentuk karakter anak adalah 
dengan berkomunikasi terhadap guru 
Ananda. Tujuan kami adalah untuk 
mengetahui materi  yang diajarkan 
di sekolah. Untuk kemudian kami 
menindaklanjutinya di rumah. Di 
samping itu kami juga mengajak 
anak untuk bercerita. Bercerita 
tentang apa yang diajarkan di 
sekolah, kegiatannya dan juga teman-
temannya. Tak kalah pentingnya 
adalah kami berperan sebagai role 
model untuk perilaku-perilaku yang 
dianjurkan di sekolah.

Kami meyakini bahwa 
keberhasilan anak berawal dari 
langkah-langkah pembiasaan baik di 
rumah. Karena itulah kami berusaha 

membiasakan hal-hal yang 
baik serta disiplin waktu. 

Misalnya kami mengajak 
shalat. Maka kami 

harus melaksanakan 
kewajiban shalat 

tersebut tepat 
pada waktunya. 

Selain itu 
kami 

membiasakan anak  untuk 
bertanggung jawab atas keperluan 
dirinya sendiri. Misalnya melatih 
anak untuk makan, mandi ataupun ke 
toilet sendiri.  Memang pada awalnya 
kami harus melatihnya terlebih 
dahulu, namun untuk berikutnya 
anak sudah bisa melakukannya tanpa 
kesulitan yang berarti. 

Sebagai orang tua, kami 
berusaha memberikan fasilitas untuk 
mengembangkan minat dan bakat 
anak.  Awalnya kami akan melihat 
kesenangan anak. Selanjutnya 
kami berusaha untuk menyediakan 
kebutuhannya. Misalnya anak senang 
menggambar. Maka kami akan 
menyediakan alat dan kebutuhan 
menggambar sesuai usianya. Jika 
memang dibutuhkan kami akan 
meminta bantuan guru menggambar. 
Prinsipnya, sepanjang minat dan 
kegemarannya sesuai dengan 
kaidah agama, maka kami akan 
mendukungnya.

Bagi keluarga kami, tidak ada 
tempat yang lebih menyenangkan 
dibandingkan dengan toko buku. 
Di sana kami menemukan banyak 
hal. Ilmu, pengalaman, kesenangan, 
hiburan dan banyak lainnya.  

Sebagai orang tua kami berharap 
semoga dapat mendidik anak sesuai 
dengan perkembangan zaman tanpa 
meninggalkan kaidah-kaidah Islam. 
Kami berharap kelak Ananda tumbuh 
menjadi anak salehah, bermanfaat 
bagi lingkungannya, berbakti kepada 
orang tua dan taat beragama. Prinsip 
kami adalah hidup harus banyak 
membawa manfaat bagi orang lain. 
Dan untuk meraihnya adalah dengan 
belajar dan berdoa. (Iz.) 

Mendidik Anak Sesuai Perkembangan Zaman

Berpegang pada
Kaidah-kaidah Islam
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Siapa Dia

Ghania Mahlika

Trampil Berbahasa Inggris

K
esan lucu dan menggemaskan tidak pernah lepas dari sosok bocah 
kelas KB Rahim ini. Naazneen, biasa dipanggil, senang menikmati 
berbagai pembelajaran di kelas. Di sekolah, putra kedua dari tiga 
bersaudara pasangan dr. Achmad Afif, Sp.B dengan Nabila Thalib, 

S.Psi ini paling suka pelajaran mewarnai. Selain itu, menurutnya, di sekolah 
juga banyak mainan edukatif yang dapat digunakan untuk mengembangkan 
kreativitas dan potensinya.

Ketika ditanya kenapa memilih Al Falah? Dengan santai siswa yang 
gemar ke tempat wisata dan wahana renang ini menjawab jika sekolah 
di KB Al Falah amat menyenangkan, selain juga ustadzahnya ramah dan 
sabar.“Gurunya baik,” katanya. Hal itu juga diakui oleh orang tua siswa yang 
lahir di Surabaya, 22 April 2012 ini.“Kualitas pengajarnya sangat baik,”tutur 
sang ayah. 

Sekolah Al Falah di mata masyarakat merupakan lembaga pendidikan 
yang berbasis mutu. Artinya, tidak hanya membantu anak untuk 
mengoptimalkan potensi secara lahiriyah semata, tapi juga aspek batiniah 
berupa akhlak. Tidak hanya mengutamakan aspek akademis tapi juga agama. 

Melihat sang anak tumbuh kembang menjadi orang yang beriman dan 
berilmu pengetahuan pasti menjadi dambaan setiap orang tua. Dengan 
sekolah di Al-Falah, orang tua Naazneen berharap kelak ia menjadi anak yang 
salehah.”Semoga Ananda menjadi anak salehah, cerdas, taat beragama dan 
dapat meraih cita-citanya,”harap sang ibu.

Bagaimana dengan cita-citanya? Siswa yang mengidolakan Nabi 
Muhmmad dan Abinya sendiri ini, berkeinginan menjadi dokter. Tentu 
menjadi dokter yang salehah dan membantu sesamanya dengan ikhlas. 
Amin.

G
hania Mahlika, siswa kelahiran 
Aceh, 11 Oktober 2005 ini adalah 
siswa yang populer di mata teman-
temannya. Bagaimana tidak, di kelas 

termasuk murid teladan yang layak dicontoh 
serta gemar mengajari dan membimbing 
temannya jika ada kesulitan memahami 
pelajaran.

Mengenai pelajaran favoritnya, putri 
pertama dari tiga bersaudara pasangan Delijal 
Mansyurdin dengan Cut Mursidah ini menyukai 
pelajaran Bahasa Inggris. Selama ini banyak 
siswa yang menganggap Bahasa Inggris sebagai 
pelajaran yang sulit. Padahal di lingkungan 
sekolah, Bahasa Inggris telah menjadi materi 
pokok yang penting untuk diajarkan. Bahkan, 
di jenjang yang lebih tinggi, menjadi olok ukur 
kelulusan siswa dengan diujikan dalam Ujian 
Nasional. 

Namun bagi siswa kelas 5 B yang gemar 
membaca buku ini, Bahasa Inggris justru 
menjadi pelajaran yang sangat menyenangkan. 
Bahasa Inggis makin mudah jika sering 
diucapkan, tidak hanya di sekolah tapi juga di 

Siapa Dia

M
enjadi siswa yang yang peduli dengan mushalla terasa 
menjadi sebuah uji keberanian. Di saat para generasi 
muda terlena dengan beragam demam Hedonisme, 
Narsisme bahkan Liberalisme, tidak banyak yang 

perduli untuk memakmurkan dan mungkin masih ada yang mau 
berkhidmat menjadi pengurusnya. Adalah Fadli, siswa kelas 8.3 ini 
biasa dipanggil, memiliki semangat gigih menjadi salah seorang 
pejuang untuk memakmurkan rumah Allah. 

Dengan kepandaiannya berinteraksi dan bersosialisasi, Fadli, 
mendapat banyak simpati dan dukungan saat pemilihan ketua 
Remas periode 2015-2016. Tentu saja, kegiatannya kini semakin 
padat. Disamping terus belajar menyangkut materi pelajaran di 
kelas, juga  berkonsentrasi untuk mengembangkan kegiatan 
mushalla. Belum lagi kegiatan yang diikutinya di luar sekolah 
yang menuntutnya untuk pandai mengatur waktu. 

Aktivtas belajar yang padat dan pengembangan 
kegiatan mushalla yang terus mengalami peningkatan 
tidak membuat putra pasangan (alm) Dicky Wahyu 
Putranto dengan Arifah Raplinawaty Ryadin ini patah 
semangat. Sebaliknya, ia semakin termotivasi untuk selalu 
mengembangkan kegiatan guna menghidupkan mushalla 
sekolah.

“Ketika kamu merasa akan putus asa, ingatlah di luar 
sana ada orang yang terus mendoakan agar kamu tetap 
kuat dalam menjalani hidup,” begitu motonya.

Di sekolah, siswa yang lahir di Surabaya, 25 Maret 
2001 dan penyuka masakan nasi goreng serta pecel ini, 
paling suka pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, Bahasa 
Indonesia dan Bahasa Inggris. Ketika ditanya apa cita-
citanya kelak? Fadli menjawab dengan yakin,” Ingin 
menjadi Programmer.” 

Siswa yang suka nonton Anime ini tidak menampik 
jika Al Falah, tempatnya menuntut ilmu saat ini 
adalah institusi yang membantu dalam mewujudkan 
segala potensi dan cita citanya, baik akademis 
maupun non akademis. “Menurut saya SMP Al Falah 
Deltasari adalah sekolah swasta terbaik yang ada di 
Sidoarjo,”tuturnya.

rumah. Itulah sebabnya, Nia, biasa dipanggil 
pernah menyabet juara 2 lomba Speliing 
Bee dan mendapat sertifikat nilai tertinggi 
Bahasa Inggris saat kelas 4. 

Siswa yang mengefans dengan Nabi 
Muhammad Saw ini meyakini bahwa setiap 
siswa adalah cerdas, termasuk pandai 
menguasai berbagai mata pelajaran. Tidak 
ada siswa bodoh asalkan mau berusaha 
dengan sungguh sungguh. Siswa yang hobby 
membaca komik, novel, menggambar dan 
bercita-cita ingin menjadi designer fashion 
ini meyakini bahwa genius itu hanyalah 1% 
dan 99 % adalah usaha.

Lalu mengapa memilih sekolah Al 
Falah? Dengan diplomatis siswa yang 
senang berkunjung ke perpustakaan dan 
toko buku ini menjawab karena kualitas 
sekolahnya bagus. Alasan itu juga diyakini 
oleh orang tuanya.”Karena Al Falah salah 
satu sekolah terbaik di Surabaya. Semoga 
Ananda Nia menjadi anak yang salehah, 
berbakti kepada orang tua, bangsa, negara 
dan agama,” harap sang ayah. 
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T
anggal 5 Maret 2016, ratusan siswa kelas 6 se Surabaya 
berkumpul di salah satu pusat perbelanjaan. Mereka tidak sedang 
berburu diskon. Namun mereka sedang menjajal kemampuannya 
dengan mengikuti Try Out bersama. Diantara siswa SD Al Falah 

Surabaya, ada yang berhasil menjuarainya.

Betapa gembira hatiku saat diumumkan sebagai 
pemenang. Sebetulnya kegembiraanku juga bercampur 
dengan kekagetan. Karena seusai mengerjakan soal, aku shalat 
di musholla. Begitu aku kembali ke lokasi, ternyata namaku 
disebut sebagai juara. Bagaimanapun hasil yang kudapat ini 
adalah salah satu buah dari belajarku sebelum mengikuti 
lomba. Selain latihan soal yang diberikan di sekolah, aku juga 
mengerjakan 200 soal dalam waktu 3 hari. Aku berharap bisa 
mengukir sejarah lagi untuk Al Falah. Terima kasih Allah

Cerita Dua Juara

Setiap hari kami terbiasa melahap puluhan soal 
di sekolah. Sehingga begitu aku mengikuti Try Out aku 

terbiasa menyiapkan diri dengan berlatih soal yang ada. 
Aku mengandalkan kepercayaan diri dan doa kepada 

Allah. Alhamdulillah, aku diberi kemenangan olehNya. 
Salah satu hal yang menyenangkan untukku adalah 

saat maju kemudian mendapat piala dan ditanya oleh 
penyelenggara lomba. Semoga di hari mendatang aku 

dapat meraih juara 1. 

Aththariq Lisan Quran Daulah Sentono
(kelas 6C SD Al Falah, juara 3 Try Out Akbar se kota Surabaya).

Rano Noumi Sulistyo
(kelas 6C SD Al Falah, juara Harapan 1 Try Out Akbar)
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Sang Juara Sang Juara

D
alam ajang apresiasi 
PTK PAUDNI tahun 2016 
yang diadakan oleh Dinas 
Pendidikan Kota Surabaya 

pada tanggal 9 Pebruari 2016,  KB 
Al Falah terpilih sebagai duta dari 
Kecamatan Wonokromo UPTD BPS 
Surabaya I. Alhamdulillah dalam 
lomba tersebut kepala  sekolah 
berhasil meraih prestasi juara III. 

Menanam Asa Menuai Juara

N
amaku Refalina Azara Putri. Aku 
biasa dipanggil Refa. Sekarang aku 
belajar di SD Al Falah Surabaya, 
kelas 3D. Menurutku pengalaman 

adalah guru yang terbaik. Aku merasa cocok 
dengan moto tersebut terutama berkaitan 
dengan lomba-lomba yang kuikuti. Dengan 
latihan sesering mungkin, aku mendapat lebih 
banyak pengalaman. Dan dengan pengalaman 
itu, akhirnya aku bisa belajar untuk lebih baik di 
waktu-waktu mendatang. Berikut ini sekelumit 
kisahku.

Sejak kelas 1 aku mengikuti latihan 
memanah. Dalam seminggu biasanya aku 
latihan dua kali. Memang tidak mudah untuk 
menjalaninya. Terkadang, aku juga merasa lelah. 
Namun dengan semangat dari orang tuaku 
semua dapat kujalani. 

Saat ada lomba, akupun diikutkan oleh 
kakak pelatih. Mereka adalah orang-orang 

yang banyak membantuku untuk tidak 
mudah putus asa. Ada Kakak Fani, 
Kak Huda Sarbiantoro, juga Kak Raha 
Syaifuddin. Diantara lomba yang pernah 
kuikuti adalah Pekan Olahraga Sekolah 
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah ke-7 se Jawa 
Timur dan piala KONI tahun 2015.

Sedangkan kejuaraan yang pernah 
kuraih adalah juara 3 jarak 20 m Ronde 
Standard Bow SD Putri Cabor Panahan. 
Juara 3 beregu jarak 30 m Ronde 
Standard Bow SD Putri.  Juara 2 jarak 
40 m sesi 1 Divisi Standar Bow. Juara 2 
jarak 40 m sesi 2 Divisi Standard Bow SD 
Putri dan juara 2 total jarak 40 m Divisi 
Standard Bow SD Putri.

Selama lomba berlangsung, 
sebenarnya aku merasa tegang. Namun, 
bagaimanapun aku harus bersemangat 
untuk bertanding. Dan saat jadi 

Kepala Sekolah KB-TK Al Falah
Juara Lomba PTK PAUDNI

Tentu prestasi ini tidak datang 
dengan begitu saja, tapi perlu usaha, 
motivasi, semangat dan perjuangan. 
Melihat dari tema karya tulis yang 
sudah ditetapkan  oleh Dirjen PAUDNI 
Pusat Jakarta,“Pengelolaan Dana 
Desa Dalam Upaya Peningkatan Mutu 
Layanan Lembaga PAUD Melalui Gerakan 
Pendidik PAUD Melatih (GERNAPATIH) 
Menuju Penguatan Satu Desa Satu 
PAUD Berkualitas.” Maka raihan prestasi 
tersebut cukup membanggakan. 

KB Al Falah dalam operasionalnya 
tidak menggunakan dana desa. Hal ini 
diakui oleh Ustadzah Kamini, selaku kepala 
sekolah. “Ini merupakan tantangan, maka 
saya langsung berkunjung ke kantor 
Kelurahan Darmo mencari informasi 
tentang dana desa untuk pengelolaan 
PAUD,” tuturnya.

Lebih lanjut beliau 
mengutarakan,”Saya melakukan dialog 
dengan ketua PPT (Pos PAUD Terpadu) 
Kelurahan Darmo. Hasilnya nihil bahwa  di 
Kelurahan Darmo tidak ada dana khusus 
untuk pengelolaan PAUD.”

Hal ini menginspirasi Ustadzah 
Kamini sehingga beliau menulis karyanya 
dengan judul “Optimalisasi Dana Desa 
Untuk Meningkatkan Kompetensi Pendidik 
PAUD melalui WaDulDik (Warga Peduli 
Pendidikan).”

Apresiasi PTK PAUDNI ini diadakan 
oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya setiap 
tahun, dengan peserta para pengelola dan 
pendidik PAUD (KB, PPT dan TPA) se kota 
Surabaya.  Sementara tema tentang dana 
desa untuk pengelolaan PAUD memang 
tidak ada di Surabaya. Hal ini menjadi 
bahan pertanyaan para pengelola KB, PPT 
dan TPA yang menjadi pesertanya. 

Namun Ustadzah Kamini tetap 
berusaha mencoba membuat karya tulis 
walau  mengharuskannya ke toko buku 
bahkan ke Perputakaan Daerah untuk 
mencari  referensinya.  Keberhasilan karya 
tulis ini tak lepas dari motivasi dan doa 
teman-teman. “Terima kasih Ibu Direktur 
yang selalu memotivasi saya dan teman-
teman atas  support  dan doanya, semoga 
tahun depan bisa meraih prestasi lebih baik 
lagi,” harapnya. (Kamini)

pemenangnya, wow... tak 
terkatakan betapa senangnya 
hatiku. Kaget, senang semua 
jadi satu. Tak lupa kubersyukur 
kepada Allah SWT. Semoga 
prestasiku lebih baik lagi di 
hari-hari mendatang. Aamiin. 
(Iz.) 
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Prestasi Siswa

S
iswa SMP Al Falah Deltasari 
berhasil meraih prestasi dalam 
lomba seni Poster Pixel Art 
di Smanisda Cup.  Mereka 

adalah Alya Nafisa Fidelista dan Hana 
Nabila Putri siswi kelas 9-4. Acara yang 
diikuti oleh SMP negeri dan swasta 
se Sidoarjo ini cukup menarik minat 
para pelajar SMP, karena lombanya 
mengasah kreativitas dalam seni 
design poster yang dipadu dengan 
unsur pixel art. Tema yang diangkat 
adalah tentang perkembangan 
teknologi dan dampaknya bagi masa 
depan bangsa.  

Menurut penuturan Nafis, 
mengikuti lomba ini sempat kurang 
percaya diri, minder karena merasa 
kurang waktu untuk mempersiapkan 
diri, yakni hanya seminggu. Apalagi 
ketika melihat sekolah-sekolah 
lain yang membawa bahan-bahan 
yang beraneka macam terlihat 
lebih lengkap. “Kita diskusi berdua 
bagaimana untuk menentukan bahan, 

S
emakin optimis setelah 
merebut juara I dalam 
kejuaran anggar antar pelajar 
se Jatim pada November 

kemarin. Disusul lagi juara I kelompok 
umur 15 tahun pelajar  se Surabaya 
yang diselenggarakan Koni Surabaya. 
Bedanya, kejuaraan anggar kali 
ini diselenggarakan oleh Dinas 
Kepemudaan dan Keolahragaan Jawa 
Timur. 

Prestasi ini sebagai modal untuk 
mengikuti kejuaraan anggar pelajar 
tingkat nasional yang dilaksanakan 
pada 15 Desember 2015 di Semarang. 
“Alhamdulilah saya terpilih mewakili 
pelajar Jawa Timur untuk mengikuti 
kejuaraan anggar tingkat nasional di 
Semarang,” ujar Ulyl Abshar.

Sebagai upaya untuk meraih 
prestasi tingkat nasional Ulyl 
Abshar semakin semangat berlatih. 
Biasanya seminggu berlatih tiga kali 

M
enyenangi olahraga Tapak Suci berawal dari hobi saya sejak Sekolah 
Dasar karena lingkungan rumah mendukung dan rumah dekat 
dengan tempat latihan. Saya akhirnya tertarik untuk mendalami 
seni bela diri yang satu ini. Tapak Suci yang saya dalami adalah seni 

bela diri yang memadukan gerakan indah dan permainan senjata. Saya setiap 
hari menyempatkan berlatih sendiri, kadang bersama teman yang rumahnya 
berdekatan. Untuk melatih kelenturan dan kecepatan gerakan  yang padu, saya 
mengikuti club Tapak Suci secara rutin setiap minggu dua kali. Teman, yang juga 
tetangga, memiliki hobi yang sama, bisa berlatih bersama setelah pulang sekolah 
atau hari libur.

Dengan menyenangi hobi ternyata bisa menghantarkan saya meraih prestasi 
juara III pada kompetisi  Airlangga Championship Tapak Suci Nasional Open 2015 
di Kampus Unair Surabaya. Untuk berprestasi harus dimulai dengan senang 
dan giat berlatih tanpa kenal putus asa serta berdoa. Semua prestasi mengikuti 
dengan sendirinya seiring dengan berjalannya waktu. (Ind.

K
ejuaraan Taekwondo pada 
Pekan Olahraga Kabupaten 
Sidoarjo ini adalah ajang 
pertandingan antar pelajar 

dan antar club Taekwondo yang ada 
di Sidoarjo. Pesertanya lebih dari 
dua ratusan pelajar dalam berbagai 
kategori berat badan. Ada kelas berat 
dan ringan, mirip tinju. SMP Al Falah 

M. Rafael 

Juara III Airlangga Championship
Tapak Suci Nasional Open 2015

Juara I Kejuaraan Taekwondo
PORKAB Sidoarjo

SMP Al Falah Sabet Juara Lomba PosterLagi, SMP Raih Juara I
Kejuaraan Anggar

dan setiap latihan minimal dua 
jam. Sejak kelas 4 SD Ulyl memang 
sudah mulai mengenal olahraga 
anggar yang dikenalkan oleh 
ayahnya. Sebagai bentuk dukungan, 
ayah Ulyl yang bekerja di Dispora 
Kabupaten Sidoarjo, benar-benar 
menyiapkan Ulyl untuk berprestasi 
di cabang olahraga tersebut dengan 
mencari pelatih dan klub anggar 
yang kredible. Setelah berhasil 
masuk dalam kejuaraan anggar 
pelajar tingkat nasional Ulyl sempat 
diundang club anggar Malaysia 
untuk melakukan latihan bersama. 
Akomodasi selama di Malaysia 
ditanggung tuan rumah dan 
mendapat uang saku. 

 Sekarang latihannya terus 
ditingkatkan, karena kesempatan 
untuk berlatih lebih banyak setelah 
usai UAS. “Hal yang menyenangkan 
adalah saya dapat prioritas untuk 

masuk sekolah negeri di Sidoarjo 
maupun Surabaya melalui jalur 
prestasi tanpa tes,” ujarnya. Orang tua 
juga sangat mendukung prestasinya 
terutama untuk menentukan pilihan 
sekolah selanjutnya. Pesan mereka,  
yang terpenting untuk menunjang 
prestasi adalah sekolah yang 
pendidikan agama dan akhlaknya 
menjadi prioritas visi misi sekolah. 
(Ind.)

Deltasari ikut berpartisipasi dalam 
perebutan kejuaraan tersebut. 

Empat siswa SMP Al Falah 
mendapat juara diantaranya: Glen 
Aviaro Samanda juara I kategori 
Kyorugi Kadet Putra 65 kg, Muhammad 
Fikri juara III kategori Kyorugi Kadet 
Putra 57 kg, Rahadyan Itsar juara III 
kategori Kyorugi Kadet Putra 57kg 

nama kelompok dan ide yang 
akan diangkat itu, via video call,” 
ujarnya. 

Lebih lanjut Nafis 
bercerita,”Sebelum mengikuti 
lomba kita sempat latihan di 
laboratorium PTD dengan arahan 
Ustadz Imam Muzani. Bagaimana 
menentukan corak, warna dan 
bentuk hiasan yang tepat. Latihan 
kita baru sekali untuk menyiapkan 
diri dan mencari inspirasi. Meski 
baru sekali, tetapi memakan 
waktu selama 5 jam, hampir 
seharian waktu sekolah kita 
habiskan di lab PTD.” 

Sementara Hana, peserta 
lain juga berkisah,“Kita berdua 
memiliki hobi yang sama, yaitu 
suka kreativitas dan menghias 
kelas atau kamar di rumah. 
Saat di lokasi kita terinspirasi 
memakai nama The Winner 
dengan mengambil tagline 
Generasi Cerdas, Gunakan 

Teknologi dengan Cerdas. Rupanya tagline 
dan nama kelompok kita cukup menarik 
dan menonjol dalam poster yang kita 
tampilkan.” 

Saat panitia mengumumkan The 
Winner maraih juara II, rasa lelah capek 
seakan terobati. “Jika ingin sesuatu harus 
diniati dan sungguh-sungguh InsyaAllah 
ada hasil,” ujar Hana. (Ind

dan Anisah Qurrotu Aini juara III 
kategori Kyorugi Kadet Putri 51kg. 
“Alhamdulilah saya dapat juara I 
dan tiga orang teman saya masing-
masing dapat juara III. Lelah berlatih 
akhirnya terbayar dengan mendapat 
prestasi,” ujar Glen

Umumnya para siswa belajar 
beladiri sebagai penyalur hobi dan 
mengikuti tradisi dari keluarga 
yang suka olahraga beladiri. Selain 
bermanfaat untuk  kesehatan 
badan juga untuk menjaga diri dari 
kejahatan. “Saya dan teman-teman 
selalu rutin berlatih Taekwondo 
dalam kegiatan ekstrakurikuler di 
sekolah. Dan untuk menambah 
latihan saya ikut club Taekwondo 
di rumah yang latihannya dua kali 
dalam seminggu,”ujar Glen (Ind
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Komunitasku

P
ada edisi kali ini redaksi majalah Al Falah 
berkesempatan untuk bertemu dengan Wakil 
Bupati Sidoarjo periode 2016 – 2021 yang baru 
dilantik 17 Februari 2016 kemarin. Beliau adalah 

H. Nur Ahmad Syaifudin, SH. Beliau bersama Bupati H. 
Saiful Illah, SH, M.Hum terpilih dengan perolehan suara 
60% pada pilkada Desember 2015 yang lalu. Cak Nur, 
begitu beliau biasa disapa, adalah pribadi yang ramah 
dan humble di mata masyarakat. Beliau mempunyai 
tekad untuk bekerja keras membangun kota Sidoarjo. 
Banyak hal yang perlu ditingkatkan, salah satunya bidang 
pendidikan.

Mantan Ketua Komisi C DPRD kabupaten Sidoarjo ini 
mengatakan bahwa ada program sekolah gratis 9 tahun 
yang akan diwujudkan di Sidoarjo. Beliau berharap 
dengan program ini tidak ada lagi anak di kota ini yang 
tidak mengenyam pendidikan dasar 9 tahun, minimal 
sampai SMP. Pemerintah sudah menyiapkan anggaran 
yang akan dialokasikan untuk program tersebut. Selain 
itu, pembangunan infrastruktur sekolah juga menjadi 
sorotan beliau. Saat ini memang masih banyak ditemui 
sekolah-sekolah yang masih belum memenuhi standar 
minimal pendidikan. Diharapkan nantinya tidak ada lagi 
sekolah yang rusak di seluruh Sidoarjo. Pembangunan 
fisik sekolah akan dilakukan bertahap berdasarkan 
kebutuhan sekolah. Tetapi hendaknya seluruh sekolah 
tetap menjaga kualitas pendidikannya. 

Cak Nur menyatakan bangga dengan prestasi 
pendidikan di Sidoarjo. Tapi kualitas tersebut belum 
merata di seluruh sekolah negeri dan swasta. Menurut 
beliau, sekolah yang baik adalah sekolah yang 
mempunyai proses pendidikan yang tangguh, tidak 
menuntut input yang tinggi tapi bisa menghasilkan 
output yang bagus. Kalau ada sekolah yang sudah 
menetapkan syarat nilai yang tinggi bagi calon peserta 
didiknya kemudian lulusannya juga mendapat nilai 
tinggi, itu tidak istimewa. Tapi kalau ada sekolah yang 
tidak milih input tinggi tetapi dapat menghasilkan 
lulusan yang baik itu baru bisa dikatakan sekolah 
berkualitas bagus. Sekolah yang baik benar-benar 
menyelenggarakan proses belajar yang mampu 
mengembangkan potensi peserta didiknya. Untuk itu 

Keseimbangan IPTEK dan IMTAQ

Hasilkan Generasi
yang Kompeten

S
ebagai tindak lanjut dari 
pelatihan menulis di semester 
1 tapel 2015-2016, SD Al Falah 
Surabaya menyelenggarakan 

kembali workshop kepenulisan. 
Workshop ini diselenggarakan pada 
tanggal 6 dan 13 Februari 2016 
dengan diikuti 30 peserta dari kelas 
3 hingga kelas 6 putra dan putri. 
Workshop kali ini diharapkan lebih 
fokus kepada hasil penulisan peserta.

Workshop yang menyusung 
tema “Menulis itu Mengasyikkan” 
disampaikan oleh Lalu Abdul Fatah, 
seorang pengajar muda di IWEC 
(Indonesia Writing Edu Center 
Surabaya). Kak Lalu begitu panggilan 
akrabnya, memotivasi para peserta 
bahwa menulis itu mudah dan 
menyenangkan. 

Dia menyampaikan bahwa 
semua orang bisa menulis tentang 
peristiwa apapun. Baik peristiwa yang 
dialaminya secara pribadi ataupun 
pengalaman dan opini orang lain. 
Kegiatan menulis pun menyenangkan 
karena dapat membuat orang 
terkenal hingga ke luar negeri. Betapa 
tidak, jika suatu karya tulis dapat 
diterbitkan menjadi sebuah buku, 

Menulis itu Mengasyikkan

maka buku tersebut dapat dibaca 
oleh semua orang. Tidak hanya 
pembaca dalam negeri melainkan 
juga pembaca luar negeri. Bahkan 
belum tentu penulis itu pergi ke luar 
negeri namun bukunya sudah berada 
di toko-toko buku luar negeri. Hal 
ini yang dapat menjadi kebanggan 
tersendiri bagi penulis. 

Materi yang disampaikan oleh 
Kak Lalu dalam workshop kali ini 
berupa tips-tips menulis yang baik. 
Tips tersebut antara lain: menulis 
sebuah cerpen  dengan kandungan 
isi cerita yang menarik sehingga 
peserta tidak hanya sekadar 
menulis. Contohnya, penulis dapat 

menggunakan alur maju atau alur 
mundur maupun alur campuran, 
menciptakan konflik antar tokoh, 
membuat karakter tokoh, tempat dan 
suasana sesuai imajinasi penulis. 
Selain itu, tips lain yang tidak 
kalah penting adalah  bagaimana 
menulis sesuai EYD (Ejaan Yang 
Disempurnakan). 

Selesai mendengarkan materi 
yang disampaikan oleh Kak 
Lalu, para peserta diajak untuk 
mengoreksi cerita pendek yang 
kurang tepat, baik dari isi cerita 

maupun dari ejaannya. Sebagai 
penutup dari workshop tersebut 
peserta diminta untuk membuat 
garis besar cerita dengan tema “Aku 
Sayang Bumi.” 

Pada pertemuan kedua, tanggal 
13 Februari 2016,  peserta diajak 
ke Taman Bungkul Surabaya dan  
merealisasikan garis besar cerita 
yang sudah dibuat dalam sebuah 
cerpen. Harapannya peserta terbantu 
mencari inspirasi guna menyusun 
cerita dengan tema “Aku Sayang 
Bumi.” Para peserta tidak hanya 
menikmati dan berkeliling sekitar 
taman, namun juga dikenalkan 
dengan Perpustakaan Mobil Keliling 
yang memang sudah ada di Taman 
Bungkul. Perpustakaan Mobil Keliling 
merupakan upaya konkret dari 
Pemerintah Kota Surabaya dalam 
mewujudkan Surabaya sebagai Kota 
Literasi. (Isnoe).

perlu ditingkatkan juga kualitas guru-guru 
di Sidoarjo karena guru adalah ujung 
tombak peningkatan kualitas sekolah. 

Selain itu sekolah yang baik tidak 
hanya diukur dari prestasi nilai akademik 
saja tapi juga karakter para lulusannya. 
Sekolah diharapkan tetap menyeimbangkan 
antara pendidikan IPTEK dan IMTAQ supaya 
menghasilkan generasi yang kompeten. 
Penanaman karakter agamis tidak hanya 
dilakukan di sekolah berbasis agama saja, 
sekolah negeri juga tidak boleh ketinggalan. 
Sebaliknya, sekolah berbasis agama jangan 
mau ketinggalan dalam pengembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Bapak tiga anak ini juga mengatakan 
bahwa pemerintah Sidoarjo akan 
terus berusaha meningkatkan kualitas 
pendidikan supaya masyarakat dapat 
menikmati hasil pendidikan terbaik 
untuk putra-putrinya. Kritik dan saran 
membangun akan diterima dengan lapang 
dada dan dijadikan dasar pengembangan 
kota Sidoarjo yang lebih baik lagi. Selamat 
bekerja Cak Nur, semoga Allah SWT selalu 
membimbing setiap langkah Bapak. (Ana).
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U
sianya baru menginjak 27 
tahun, namun pencapaian 
yang didapat saat ini tidak 
bisa dikatakan biasa saja. 

Sempat hampir putus sekolah karena 
ketiadaan biaya, ia berjuang merintis 
usaha dari nol, disertai doa dan kerja 
keras, ia menuai sukses. Alumni TK Al 
Falah 1996 ini memiliki pengalaman 
hidup yang mungkin bisa dijadikan 
pelajaran bagi pembaca semua. 
Berikut petikan wawancaranya,

HAIFA :  Bisakah diceritakan 
tentang masa kecil Mas Billy?

Billy  :  Perkenalkan, nama 
lengkap saya Christian Sabilal Pussung 
dan biasa dipanggil Billy atau Abie. 
Saya anak ke-3 dari 4 bersaudara. 
Di awal pernikahan, ayah kandung 
saya adalah seorang Muslim, namun 
setelah beberapa tahun pernikahan, 
kami harus menerima kenyataan 
bahwa ayah kembali lagi kepada 
agama lamanya, yaitu Kristen Katolik, 
sehingga kedua orang tua saya 
harus bercerai. Sejak saat itulah 
mama menjadi orang tua tunggal 
bagi saya. Saya dan kedua kakak 
saya mengenyam pendidikan di Al 
Falah Surabaya. Namun hanya saya 
yang mengenyam pendidikan di 
Al Falah sampai TK, karena kedua 
orang tua berpisah dan hal itu 
berimbas pada ekonomi keluarga.  

kami memiliki link dengan institusi 
asing di Eropa dan Amerika yang 
mengirim Native Speaker dengan 
memiliki sertifikat mengajar dan 
menguasai minimal 3 bahasa. Saya 
mencoba mengembangkan lembaga 
kursus ini dan bekerjasama dengan 
sekolah, kantor, institusi negeri/ 
swasta, ataupun sekolah pramugara/i. 

Di samping Brilliant English 
Course-Pare, Alhamdulillah saat ini 
saya sudah mulai mengembangkan 
perusahaan  yang saya beri nama 
Brilliant Indonesia Group, yang 
meliputi usaha tour and travel untuk 
para ekspatriat (orang asing) maupun 
domestik,  layanan umroh dan haji, 
persewaan minibus dan bus, family 
reflexiology (pijat kesehatan dan 
bekam), serta pelatihan leadership 
untuk pelajar/karyawan dengan 
bekerjasama dengan Tim Psikologi 
UNTAG.

HAIFA : Setiap usaha pasti 
ada hambatan/persoalan yang 
menyertainya. Hambatan apa yang 
Mas Billy temukan dan adakah 
solusinya?

Billy  : Hal buruk yang pernah 
saya alami adalah penipuan. Namun 
setiap hal yang dilakukan dengan 
awal yang baik, pasti akan selalu ada 
hikmahnya. Hal baik yang dapat saya 
ambil dari kejadian tersebut adalah 
saya menjadi pribadi yang lebih 
teliti dan cermat dalam berbisnis. 
Bagi saya, menjaga komitmen 
dan kepercayaan adalah hal yang 
terpenting dalam berbisnis. Saya juga 
menganut falsafah “Tidak meletakkan 
telur di satu tempat, namun 
meletakkannya di banyak tempat.” 
Maksudnya dalam berbisnis saya 
mencoba mengembangkan modal 
dan keuntungan dengan membuka 
jenis usaha baru dari peluang yang 
saya temukan. Saya juga menerapkan 
prinsip “Jangan meremehkan uang 
kecil. Untung sedikit, asal tak rugi.” 
Kebanyakan dari kita tidak mau 
mengambil keuntungan dalam jumlah 
sedikit, namun bagi saya, keuntungan 
yang sedikit itu bila kita mau dan 

mampu untuk mengumpulkan/
menabungnya, maka akan menjadi 
modal yang besar untuk membuka 
usaha baru. Bagi saya, “Pengusaha 
Sejati itu bukan pewaris.” Jika ada 
seorang pebisnis pemula yang 
meminjam uang dari orang tuanya 
atau karena diberi warisan oleh orang 
tuanya, meskipun nantinya ia lebih 
sukses dari kedua orang tuanya, bagi 
saya tetap ia bukanlah pengusaha 
sejati. Pengusaha sejati adalah 
seseorang yang berani mengambil 
resiko, dapat menjaga kepercayaan, 
cermat dalam mengambil keputusan, 
serta bisa melihat peluang.

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

Billy  : Untuk adik-adik yang 
masih bersekolah di Al Falah, pesan 
kakak ada tiga hal. Yang pertama, 

hormati, patuhi, dan sayangilah orang 
tuamu, terutama ibumu. Karena 
mereka telah melakukan apapun 
untuk dirimu. Kakak percaya, ridha 
Allah, tergantung pada ridha orang 
tua. Yang kedua, janganlah kalian 
meremehkan guru atau ustadz dan 
ustadzah, karena dari merekalah ilmu 
itu berasal. Dan guru InsyaAllah selalu 
mendoakan murid-muridnya untuk 
meraih kesuksesan, minimal sukses 
dalam mengerjakan ujian sekolah 
dan sukses dalam masa depan kalian. 
Yang ketiga, doakanlah leluhur kalian 
seperti buyut, kakek, nenek, orang 
tua, dan  anggota keluarga kalian, 
karena kakak yakin kesuksesan yang 
kita dapatkan saat ini adalah buah 
dari peran serta doa yang dulu 
pernah mereka panjatkan kepada 
Allah.

Facts About Billy:
Lahir : Surabaya, 4 Desember 1988
Hobi : Basket dan extreme sports
Nama Kakak : 1) Dina Purwitasari (SD&SMP Al Falah Angkatan 1)
  2) Dhimas Hadi Broto (SD&SMP Al Falah Angkatan 3)
Special Award : Young Entrepreneur dari Menteri BUMN Dahlan Iskan
Quotes of Billy :

▪ Menjadi pebisnis itu bukan karena ia smart/pinter, tapi 
karena ia bisa melihat peluang.

▪ Jangan meletakkan telur di satu tempat, namun 
letakkanlah di banyak tempat.

▪ Tidak remehkan uang kecil. Untung sedikit, asal tak rugi.
▪ Pengusaha sejati itu bukan pewaris.

Christian Sabilal Pussung

Be a Young Entrepreneur
Tak lama kemudian, mama pun 
divonis menderita kanker payudara. 
Saya hampir putus sekolah karena 
ketiadaan biaya. Namun keadaan 
itu justru menjadi pelecut bagi diri 
saya untuk semangat dalam mencari 
uang dan merintis usaha. Menjadi 
loper koran dan tukang rombeng 
(mengumpulkan barang bekas) 
pernah saya lakukan di masa kecil 
untuk mendapatkan uang.

dan melatih basket. Saya mencoba 
untuk memulai usaha saya dari nol. 
Saya sering membaca kisah orang 
sukses dan saya termotivasi untuk 
menjadi sukses. Saya selalu berkata 
pada diri saya sendiri, “Jika dia (orang 
lain) bisa sukses, kenapa saya tidak?” 
lalu saya menjadi lebih fokus. Saat 
ini saya mencoba mengembangkan 
bisnis yang saya rintis dari nol, yaitu 
Brilliant English Course, bertempat 
di Pare, Kediri, Jatim. Seperti yang 
telah kita ketahui bahwa di Indonesia, 
Pare telah dikenal dengan Kampung 
Inggrisnya. Berawal dari pengalaman 
pribadi saya belajar Bahasa Inggris 
di Kampung Inggris-Pare tersebut, 
lalu saya melihat peluang, yakni 
tidak adanya lembaga kursus 
Bahasa Inggris di Pare yang dapat 
mengakomodir seluruh kebutuhan 
pembelajar. Saat itu dengan penuh 
semangat, saya mencoba membuat 
one stop system dengan membuka 
Brilliant English Course. Kami 
mencoba untuk memfasilitasi semua 
yang dibutuhkan pembelajar, yakni 
mulai dari fasilitas  antar jemput 
Bandara Juanda, dari Stasiun 
Kediri-Jombang, atau dari Kediri-
Surabaya, kemudian catering/ makan, 
laundry, persewaan sepeda, sampai 
mendatangkan Native Speaker 
(penutur asli bahasa asing), karena 

HAIFA : Bisa diceritakan awal 
Mas Billy merintis usaha dan usaha 
apa saja yang saat ini Mas Billy 
geluti?

Billy : Saya hidup dan bersekolah 
dari bermain basket. Dari basket 
pulalah saya menerima beasiswa 
untuk melanjutkan sekolah hingga 
ke perguruan tinggi. Modal usaha 
awal juga hasil dari pertandingan 
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S
ewaktu sekolah dulu, saya 
sering gembira bila mendapat 
nilai bagus, 10. Nilai adalah 
bagian konsep positivisme, 

sebagai satu kekuatan (brand) yang 
akan menjadikan saya dipuja guru, 
orang lain, terutama orang tua 
sendiri. Ini adalah hal menyenangkan. 
Tentu saja nilai bagus adalah idaman 
dan tidak ada salahnya. Namun 
hidup di dunia tidak mungkin hanya 
berbekal kesuksesan nilai sekolah, 
bukan. 

Setuju?
Pada dasarnya, pendidikan yang 

bermutu harus mampu menyiapkan 
peserta didik untuk bersikap moderat 
dan fleksible, antisipatif terhadap 
perkembangan. Tidak hanya 
mengandalkan konservatisme apa 
yang diajarkan di institusi pendidikan 
dengan seabrek kurikulumnya

Pendidikan sejenis ini mulanya 
pernah terjadi pada masa Revolusi 
Industri. Banyak kalangan mendirikan  
sekolah umum di Amerika model 
pabrik yang kaku, instruktif, 
dogmatis, dikontrol dan tersentral 
(searah). Guru menjadi penyelia 
jalur produksi dimana siswa harus 
mematuhi tanpa bantahan dan 
tidak leluasa mengekspresikan 
kemampuannya secara demokratis. 
Sekolah tidak lebih dari rumah 
tahanan untuk menampung peserta 
didik. Siswa “dipaksa” mengisi waktu 
selama beberapa tahun yang telah 

ditentukan. Akibatnya, sejumlah 
angka putus sekolah di kota-kota 
besar seperti Boston dan New York  
diambang signifikan hingga 50%.

Sebenarnya masyarakat 
pendidikan paham benar bahwa 
sekolah tidak sekedar melakukan 
proses belajar-mengajar, melainkan 
proses kreatif dan inovatif, proses 
sosialisasi dan pembimbingan yang 
erat kaitanya dalam membangun 
potensi siswa menghadapi tantangan 
masa depan. 

Alhamdulillah, di sekolah Al 
Falah, optimalisasi pembelajaran 
sesuai dengan tuntutan zaman 
senantiasa menjadi prioritas. Siswa 
tidak hanya dibekali dengan buku 
teks dan kurukulum dengan segala 
kelengkapannya. Namun juga life 
skil, yang menjadi bekal proyeksi 
para siswa di masa depan. Intinya, 
para siswa tidak hanya diajak ke 
sekolah sekedar untuk mengejar 
pencapaian tingkatan wajib belajar 
semata. Tapi juga mengajak para 
siswa agar memiliki pengetahuan 
dan mendorong potensi diri agar 
berkembang secara optimal. Itu 
terlihat dari berbagai program-
program konstruktif sekolah yang 
sudah disetting dan dievaluasi setiap 
tahunnya. 

Katakanlah belajar membuat 
pupuk, para siswa diajak langsung 
terjun melakukan pembelajaran 
di pabrik pupuk dengan segala 

instrumen yang meliputinya. Untuk 
mengenal lingkungan dan teknis 
sosialisasi dengan masyarakat, 
mereka diajak terjun dalam program 
home stay. Untuk menanamkan 
budaya demokrasi, mereka diajarkan 
memilih pemimpin secara demokratis 
melalui pemilihan ketua OSIS maupun 
REMAS. Dengan demikian, sekolah 
telah memenuhi harapan masyarakat 
dalam menciptakan suasana belajar 
yang riil, sekaligus menyenangkan 
dan tentu saja kelak menjadi 
pengalaman terbaik dalam perjalanan 
hidup para siswa.

Selain itu sekolah Al Falah 
tidak sekedar memposisikan teori 
dan praktek belajar-mengajar 
yang berdimensi kognisi saja. 
Perkembangan moral juga menjadi 
pusat perhatian di lembaga ini. 
Kesuksesan material tanpa dilengkapi 
spiritualitas yang matang akan 
menimbulkan kesombongan dan 
memunculkan Fir’aun-Fir’aun 
kontemporer. Maka keseimbangan 
antara ke aspek (intelektual dan 
moral) adalah  dua sisi yang tidak 
dapat dipisahkan. Dalam tujuan 
puncaknya,  Al Falah berusaha 
mewujudkan SDM berkualitas baik 
dari segi intelektual maupun moral 
(akhlak) dan menjadi salah satu 
lokomotif yang mengkonstruksi 
SDM berkualitas dalam rangka 
pembangunan bangsa dan negara ke 
arah yang didambakan. 

Pembelajaran

Lifeskill
di Sekolahku

Abdillah F Hasan
Penulis buku Ensiklopedia Akhlak Mulia

P
ada anak usia dini pengenalan 
proses belajar sains dilakukan 
dengan cara melibatkan anak 
langsung dalam kegiatan, yakni 

melakukan, mengalami, pencarian 
informasi dengan bertanya, mencari 
tahu jawaban hingga memahami 
dunia dengan gagasan-gagasan yang 
mengagumkan.

Memberikan kesempatan 
bereksperimen kepada anak-anak 
berarti mendorong mereka untuk 
berani mencoba. Jika kesempatan 
untuk berani mencoba terus menerus 
diberikan, maka sangat mungkin kelak 
mereka tumbuh menjadi manusia 
penempuh resiko. Selain itu melakukan 
percobaan adalah pintu yang paling 
asyik untuk memasuki dunia sains. 
Kalau dilakukan di masa kanak-kanak, 
maka ia berpotensi besar untuk 
menjadi memori masa kecil yang 
menyenangkan. 

Pembelajaran yang dikelola 
dengan baik sesuai dengan kebutuhan 
dan karakteristik anak dipercaya dapat 
mengoptimalkan potensi kecerdasan 
jamak yang dimiliki anak sejak lahir. 
Kegiatan pembelajaran pada anak 
usia dini merupakan sarana untuk 
membantu anak mencapai kemampuan 
optimal sebagai upaya memberikan 
stimulasi yang dapat mengembangkan 
potensi kecerdasan anak.  

Karakteristik cara belajar anak usia 
dini: 

1. Anak belajar secara 
bertahap. 
Anak belajar bertahap sesuai 

dengan kematangan perkembangan 
berpikirnya. Anak belajar dari mulai 
segala sesuatu yang konkrit, yang 
dapat dirasakan oleh inderanya. Anak 
adalah seorang pembelajar alami 
dan sangat senang belajar (Raffini, 
1993). Anak belajar mulai dengan cara 
menarik, mendorong, merasakan, 
mencicipi, menemukan, menggerak-
gerakan dengan berbagai cara yang 
disukainya. Anak belajar sejak lahir dan 
sesungguhnya anak senang belajar dan 
mencari pemecahan dari masalah yang 
dihadapinya. (Lind, 1999, p. 79).

2. Cara berpikir anak 
bersifat khas. 
Duit and Treagust (1995) 

menyatakan bahwa cara anak 
berpikir berakar dari pengalamannya 
sehari-hari. Pengalaman yang sangat 
membantu dan berharga bagi anak 
didapat dari enam sumber yakni: (1) 
pengalaman sensory, (2) pengalaman 
berbahasa, (3) latar belakang budaya, 
(4) teman sepermainan, (5) media 
masa, dan (6) kegiatan saintis. 
Cara anak berpikir tentang dunia 
sekelilingnya juga mempengaruhi 
pemahamannya tentang konsep saintis. 

3. Anak-anak belajar dengan 
berbagai cara. 
Anak senang mengamati dan 

berpikir tentang lingkungannya (Eshach 
& Fried, 2005, Ramey-Gassert, 1997). 
Anak termotivasi untuk mengeksplor 
dunia sekitarnya dengan caranya sendiri 
(French, 2004).  

4. Anak belajar satu sama lain 
dalam lingkungan sosial. 
Anak terlibat aktif dengan 

lingkungannya untuk mengembangkan 
pemahaman mendasar tentang 
fenomena yang anak amati dan lakukan. 
Anak belajar banyak pengetahuan dan 
keterampilan melalui interaksi dengan 
lingkungannya. Kemampuan berbahasa, 
kemampuan sosial-emosional dan 
kemampuan lainnya berkembang pesat 
bila anak diberi kesempatan bersosialisasi 
dengan teman, benda, alat main, dan 
orang-orang yang ada di sekitarnya. 

5.  Anak belajar melalui 
bermain. 
Bermain membantu 

mengembangkan berbagai potensi 
anak. Melalui bermain anak diajak 
bereksplorasi, menemukan dan 
memanfaatkan objek-objek yang dekat 
dengan anak, sehingga pembelajaran 
menjadi bermakna. (Sahada).

Kecil-Kecil Belajar Sains



  

“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,
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 Tanggal Lahir : Sabtu, 27 Februari 2016
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2. Ayah Mertua dari Ustadz Zaenal Achwan, S.Ag. 
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3. Ayah Mertua dari Ustadzah Hartatik, S.Pd. 
 Wafat : Senin, 28 Desember 2015/ 16 Rabiul Awwal 1437 H. 
 Alamat  : Lamongan

4. Ibu Mertua dari Ustadz Machmudi Ichwan, S.Pd.
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7. Ayah Mertua dari Ustadz Drs. H. Musrianto 
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 Alamat  : Putat Jaya Lebar C-25 Surabaya

8. Ayah Mertua dari Ustadz Wuliyadi
 Wafat : Kamis, 18 Februari 2016/ 9 Rabiul Awwal 1437 H.
 Alamat  : Blitar

9. Ayah Kandung dari Ustadz Ewin Aribawa
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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.
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Artikel

K
ebanyakan orang tua pasti akan 
sibuk  mencari sekolah lanjutan 
yang terbaik untuk anaknya 
setelah lulus dari sekolah. Mereka 

akan mencari informasi sebanyak-banyaknya 
baik dari sisi kualitas, legalitas dan yang 
utama adalah masalah biaya (kemampuan 
financial). Pada masa sekarang pilihan 
sekolah bermacam-macam. Diantaranya, 
ada sekolah unggulan, sekolah berbasis 
karakter, sekolah berbasis tahfidz dan lain 
sebagaianya.

Sebagai orang tua, sebelum 
menentukan sekolah yang terbaik  
untuk putra putrinya janganlah lupa 
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

 
Firman Allah QS. Luqman: 13-15
13. “Dan (Ingatlah) ketika Luqman berkata 

kepada anaknya, di waktu ia memberi 
pelajaran kepadanya,”Hai anakku, 
janganlah kamu mempersekutukan 
Allah. Sesungguhnya mempersekutukan 
(Allah) adalah benar-benar kezaliman 
yang besar.”

14. “Dan kami perintahkan kepada manusia 
(berbuat baik) kepada dua orang ibu-
bapaknya, ibunya telah mengandungnya 
dalam keadaan lemah yang bertambah-
tambah dan menyapihnya dalam 
dua tahun, bersyukurlah kepadaKu 
dan kepada dua ibu bapakmu, hanya 
kepada-Kulah kembalimu.”

15. “Dan jika keduanya memaksamu 
untuk mempersekutukan dengan Aku 
sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu 
tentang itu, maka janganlah kamu 
mengikuti keduanya dan pergaulilah 
keduanya di dunia dengan baik dan 
ikutilah jalan orang yang kembali 
kepada-Ku. Kemudian hanya kepada-
Kulah kembalimu, maka Kuberitakan 
kepadamu apa yang telah kamu 
kerjakan.”

Dari ayat di atas ada tiga pokok 
pendidikan  yang harus ditanamkan orang 
tua kepada anak diantaranya:
• Memiliki tauhid yang mantap. Artinya 

dengan iman yang mantap seseorang 
akan memiliki akhlak yang mulia 
sebagaimana Rasulullah Saw bersabda,“ 
Mukmin yang sempurna imannya 
adalah yang bagus akhlaknya.“ (HR. 
Tirmidzi).

• Berbuat baik kepada orang tua.
• Bertanggung jawab dalam setiap 

tindakan.
Sudahkah sekolah yang kita pilih 
memenuhi  aspek-aspek berikut?
• Pendidikan Iman, dalam hal ini 

sekolah menumbuhkan anak atas 
dasar-dasar pendidikan iman dan 
Islam agar selalu terikat dengan 
aqidah dan ibadahnya.

• Pendidikan Moral (Akhlak), 
maksudnya sekolah bertanggung 
jawab agar anak berprilaku benar, 
jujur, menghargai, mencintai, 
menolong, menghormati, menjaga 
lidah dari perkataan kotor, 
menjauhkan diri dari perbuatan dosa, 
dan lain lain.

• Pendidikan Jasmani, berarti sekolah 
mengajarkan tentang makanan dan 
minuman yang menyehatkan atau 
yang membahayakan, selain itu juga 
menjaga kebersihan agar terhindar 
dari penyakit yang diakibatkan oleh 
kotoran.

• Pendidikan Rasio (akal) adalah 
sekolah memberikan pembentukan 
dan pembinaan cara berfikir 
anak dengan segala sesuatu yang 
bermanfaat, sehingga, ilmu, rasio 
dan perbedaan anak dapat terbina 
dengan baik. Pendidikan rasio ini 
dibagi menjadi tiga:
• Sekolah mengajarkan dengan 

berbagai ilmu
• Sekolah menumbuhkan 

kesadaran berfikir melalui:
- Pengajaran hidup (seluruh 

permasalahan kehidupan)
- Teladan yang hidup 

(meneladani seorang 
pembimbing yang ikhlas)

- Penelaahan yang hidup 
(perpustakaan)

- Pergaulan yang hidup (teman 
yang baik )

• Sekolah menjaga dan memelihara 
kesehatan rasio anak sehingga 
pemikiran mereka tetap sehat, kuat 
dan jernih. Misalnya menjauhkan 
anak dari minuman keras, merokok 
dan sebagainya.

• Pendidikan Psikologis adalah sekolah 
mendidik agar anak memiliki 
sifat-sifat kejiwaan yang positif, 

seperti berani, bertanggung jawab dan 
menjauhkan anak dari sifat kejiwaan 
neganif, seperti minder, penakut dan 
lain lain. Tujuan pendidikan ini adalah 
membentuk, menyempurnakan dan 
menyeimbangkan kepribadian anak 
sehingga ketika tumbuh dewasa, ia 
dapat melaksanakan kewajiban dengan 
baik dan bertanggung jawab.

• Pendidikan Sosial adalah sekolah 
mengajarkan pentingnya bersosial bagi 
perkembangan anak, sebab anak akan 
hidup di tengah-tengah masyarakat 
serta menanamkan keberanian 
menghargai hak-hak orang lain melalui 
kegiatan-kegiatan sekolah, seperti 
melalui OSIS dan lain lain.

• Pendidikan Seksual (cara bergaul/
berteman laki-laki dan perempuan) 
adalah sekolah mengupayakan, 
menyadarkan dan menjelaskan tentang 
masalah yang berkaitan dengan fase 
cara bergaul diantaranya :
• Fase pertama usia 7-10 th disebut 

tamyiz ( pra pubertas)
• Fase kedua usia 10-14 tahun 

disebut masa peralihan (pubertas)
• Fase ketiga usia 14-16 tahun 

disebut masa baligh (adolescence)
• Fase keempat pasca edulasen 

disebut masa dewasa
Sekolah wajib memperhatikan fase-fase 

tersebut,  jika tidak,  mereka akan mencari 
sendiri bacaan, teman, terutama pada era 
sekarang dimana gambar porno, film-film 
yang mengumbar nafsu, buku-buku bacaan 
seks beredar di mana-mana sangat mudah 
ditemukan.

Kesimpulannya, dalam memilih 
sekolah yang baik  hendaklah  
mempertimbangkan aspek tersebut di 
atas secara general, yaitu apa tujuan hidup 
ini sesungguhnya, sebagaimana dalam Al 
Quran disebutkan,“Allah tidak menciptakan 
manusia dan jin kecuali hanya untuk 
beribadah kepadaNya.” Maknanya, manusia 
dituntun untuk berjalan dan melalui jalan 
yang lurus, yaitu surga.  Jika memilih sekolah 
atau sebuah pendidikan hendaknya tidak 
mengutamakan nilai-nilai kuantitas dan 
popularitas sekolah tertentu, tetapi kualitas 
juga kita utamakan sehingga berjalan 
beriringan agar putra putri kita menjadi anak 
yang “Waladun Shalihun Yad’ulah.“ Amin, 
semoga bermanfaat. (Aslihah)

Memilih Sekolah Terbaik, Yuk

Tasyakur & Takziyah






