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Salam

S
esuai dengan surat 
Mendikbud Nomor 19180/
MPK.A/MS/2016, Hari 
Pendidikan National 

(Hardiknas) tahun ini dihelat 
sebulan penuh. Dari tema besar 
nyalakan pelita, terangkan cita-
cita, diurai menjadi empat tema 
yang digelar: kembali ke sekolah, 
ekspresi merdeka, anak adalah 
bintang, dan semua murid, semua 
guru. Upacara pun digelar, undangan 
yang hadir bukan hanya guru. Hadir 
juga Mendikbud, bahkan kadang-
kadang dihadiri presiden. Meskipun 
demikian, terasa benar bahwa 
gegap gempita peringatan Hardiknas 
belum terisi dengan tema revitalisasi 
peran keluarga (orangtua) dalam 
pendidikan. 

Dalam pendidikan, peran 
keluarga, terutama ayah dan ibu 
secara natural sebenarnya sudah 
cerdas, trampil, dan berperan 
besar sebelum melibatkan guru. 

Namun , dalam perkembangannya 
terjadi pergeseran. Fenomena 
mengindikasikan, semakin banyak 
anak yang menjadi seperti yatim 
meski kedua orangtuanya masih ada. 
Mereka semakin minim merasakan 
pengasuhan oleh ayah ibunya. 
Mereka juga dalam resiko besar 
terkunyah habis oleh ganasnya 
TV, game, internet, gadget, dan 
sebagainya yang kadang-kadang tidak 
terkelola oleh keluarga. Akibatnya 
anak-anak semakin terkungkung oleh 
dunianya sendiri, egois, dan kurang 
pergaulan.

Kondisi seperti itu masih 
ditambah, sebagian keluarga yang 
selalu sibuk dan banyak duit akan 
mudah pasrah  secara bulat kepada 
pembantu rumah tangga dan sekolah 
untuk mengurus pendidikan anak-
anaknya. Pendidikan yang seharusnya 
terpancang kuat dalam basis keluarga 
akan cepat tercerabut sampai akar-
akarnya.  

Karena itu, dengan memanfaat 
momentum Ramadhan tahun ini perlu 
dilakukan revitalisasi nasional peran 
keuarga dalam pendidikan. Tidak 
tepat jika para penanggung jawab 
pendidikan berbagi kaveling. Misalnya 
sekolah didaulat sebagai pihak yang 
mendidik, orangtua dipatok sebagai 
pihak yang membiayai saja. Tidak 
tepat juga jika ada pengavelingan tugas 
dalam keluarga, ayah cukup mencari 
biaya, sementara ibu yang mendidik 
putra-putrinya.

 Mudah-mudahan kerja sama yang 
baik antara orangtua siswa dan sekolah 
Lembaga Pendidikan Al Falah (LPF) 
Surabaya yang terbingkai kuat dan 
indah dapat terus ditingkatkan. Dengan 
sinergi itu, kita berharap dari ruang 
kelas dan keluarga  kita bangkit untuk 
menyiapkan generasi yang terbaik agar 
dapat mewarnai bangsa ini  sehingga 
menjadi lebih baik. Selamat berpuasa, 
semoga kita menjadi takwa. (Redaksi)

Dari Ruang Kelas dan Keluarga
Bangkit Mewarnai Bangsa 
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Ruang Manajemen

B
erawal dari Taman Kanak-
kanak yang dilaksanakan di 
teras masjid Al Falah pada 
tahun 1979, Alhamdulillah 

Lembaga Pendidikan Yayasan Masjid 
Al Falah Surabaya terus berkembang 
hingga saat ini. Dengan amanah 
mendidik 1.400 Siswa yang tersebar 
di jenjang KB-TK, SD dan SMP.

Tentulah proses mendidik 
siswa-siswa tersebut bukanlah 
perkara yang mudah. Sebuah 
amanah yang harus dilaksanakan 
dengan kesungguhan hati agar 
amanah yang diberikan dari orang 
tua pada Al Falah dapat terlaksana 
dengan baik. 

Amanah berupa pendidikan 
yang merupakan investasi masa 
depan. Segala sesuatu yang 
berkaitan dengan pendidikan 
tidak dapat dihasilkan secara 
instan, perlu proses yang panjang, 
kesabaran dan keteladanan 
agar mendapatkan output yang 
diharapkan. Ibarat kata pepatah 
“mendidik diwaktu kecil bagai 
mengukir diatas batu”.

Tentulah proses ini 
memerlukan perhatian dan kerja 
sama yang kompak antara orang 
tua dan sekolah, saling menguatkan 
dalam sinergi yang menghasilkan 
kolaborasi dalam mewujudkan 
pendidikan yang berkualitas demi 
masa depan yang lebih baik untuk 
generasi penerus kita. 

Untuk mendapatkan hasil yang 
optimal, proses peningkatan mutu 
pendidik di lingkungan Lembaga 
Pendidikan Yayasan Masjid Al Falah 

merupakan sebuah keharusan.  
Upaya up grading terus menerus 
dilakukan pada seluruh elemen 
yang ada, mulai dari pendidik yaitu 
guru, sampai ke tenaga teknis 
meliputi kebersihan dan keamanan. 

Tentu saja upaya up grading 
ini adalah bagian dari komitmen 
sekolah untuk memberikan 
pendidikan yang terbaik pada 
siswa sebagai amanah yang harus 
ditunaikan dengan sebaik mungkin. 
Bagi Al Falah, seluruh elemen yang 
ada dilingkungan sekolah adalah 
guru dalam kapasitas nya masing-
masing. Mendidik bukan hanya 
lewat kata tetapi yang lebih penting 
adalah bagaimana mendidik lewat 
keteladanan atau contoh. 

Keteladanan tentu saja tidak 
hanya ditunjukkan di sekolah, tapi 
yang lebih penting lagi adalah 
contoh yang ditunjukkan melalui 
perilaku dan tutur kata orang 
tua dan lingkungan di rumah. 
Bagaimanapun pendidikan 
anak adalah amanah yang Allah 
berikan utamanya pada orang 
tua, dan sekolah adalah bagian 

yang membantu keterlaksanaan 
pendidikan tersebut.

Upaya mensinergikan visi 
bersama antara orang tua dan guru, 
rumah dan sekolah terus dilakukan 
agar menjadi satu tim yang kompak 
dalam kerja sama mendidik 
generasi penerus agar menjadi 
generasi yang berakhlaq karimah 
dan berprestasi. Salah satunya, 
melalui komite sekolah, telah 
dilakukan Parenting School yang 
secara rutin dilaksanakan sekali tiap 
2 bulan di masjid Al Falah Surabaya.

Selaku pendidik di Lembaga 
Pendidikan Al Falah meyakini, 
sesungguhnya, amanah mendidik 
anak adalah tanggung jawab besar 
yang harus dilaksanakan bersama 
dengan kesamaan visi yang ada 
antara orangtua dan sekolah. 

 Tentu saja, sebaik apapun 
program yang dirancang, tak akan 
berhasil tanpa kerja sama dari 
orang tua. Semua akan terasa 
timpang bila tak ada sinergi yang 
harmonis antara sekolah dan orang 
tua. Al Falah milik kita bersama, 
kebaikan pendidikan yang ada 
di dalamnya tercipta dengan 
komunikasi dan sinergi yang 
harmonis antara sekolah dan orang 
tua, sehingga dari sekolah Al Falah 
lahirlah generasi pemimpin yang 
berakhlaq karimah dan berprestasi, 
sebagai penerus tongkat estafet 
perjuangan kemuliaan agama Allah 
dan penegak keutuhan Negara kita 
tercinta. Bismillah, semoga Allah 
ridho dengan segala upaya kita. 

Al Falah
Milik Kita Bersama

Siti Fauziah, S.Pd.
Direktur Sekolah LPF

Amanah mendidik 
anak adalah tanggung 

jawab besar yang 
harus dilaksanakan 

bersama dengan 
kesamaan visi yang 

ada antara orangtua  
dan sekolah
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Ruang Manajemen

Juwito Ashari, S.Ag. MA.

L
embaga Pendidikan Al Falah 
berdiri pada tahun 1979. 
Dan sejak itu berkomitmen 
sebagai lembaga jasa 

pendidikan yang dibingkai dengan 
dakwah berdasarkan Al Quran 
dan Hadis. Berlatar dari komitmen 
tersebut LPF terus berupaya 
meningkatkan performance dan 
produktifity layanan dakwahnya. 

Tiga hal yang membentuk 
performance dan productivity 
adalah motivasi semangat spiritual, 
peningkatan kompetensi SDM 
dan lingkungan Islami. Konsep 
peningkatan performance tersebut 
dapat kita baca dalam QS 58;11, 
98;5, 22;3, 6;44. Kosep tersebut juga 
dapat kita baca di managing human 
resources by bohlander/snell/
Sherman. 

Konsep di atas telah 
diaplikasikan di LPF dengan berbagai 
bentuk kegiatan. Bagian pertama 
dalam hal membangun motivasi 
semangat spiritual, LPF telah 
mengadakan kegiatan rutin yang 
diantaranya adalah kegiatan rewards 
umrah dan pembinaan /tausiyah 
spiritual. Tujuan akhir dari bagian 
pertama ini memberikan pencerahan 
spiritual kepada seluruh pegawai 
yang pada akhirnya memberikan 
peningkatan kinerja. Diantara 
kegiatan tausiyah spiritual yang telah 
diadakan, antara lain training shalat 
bahagai oleh prof Ali Aziz, tausiyah 
oleh Prof. Imam Bawani, tausiyah 
oleh Prof. Ahmad Zahro dan lain-
lain. Yang tidak kalah penting adalah 
budaya tilawah dan tahfidz Al Quran 
bersama-sama setiap memulai 
kegiatan dan budaya silaturahim 
yang mampu meningkatkan spirit 
spiritual pegawai Al Falah.

Membangun Karakter Da’i 
di Lembaga Pendidikan Al Falah

Bagian kedua dalam hal 
peningkatan kompetensi SDM, LPF telah 
mengadakan beberapa kegiatan rutin 
berkelanjutan yang diantaranya adalah 
pengiriman guru untuk mengikuti 
beberapa workshop pendidikan dan 
training-training yang diadakan oleh 
pihak luar LPF. Diantara kegiatan 
pengiriman guru untuk peningkatan 
kompetensi SDM ini adalah training 
Dale Carnegie, diklat calon kepala 
sekolah,  workshop school to school 
di Ciputra dan lain-lain. Selain itu LPF 
mengembangkan pembinaan pola 40 
jam bagi guru-guru baru, yang dalam 
pembinaan tersebut guru diupgrade 
untuk memahami dan mampu 
melaksanakan pola pembelajaran yang 
ideal.

Pola lain untuk peningkatan 
kompetensi SDM adalah dengan 
mewajibkan seluruh guru untuk 
bisa tuntas tartil baca Al Quran dan 
mendorong hafal Al Quran  juz 30. Ada 
pertanyaan menarik, mengapa guru Al 
Falah harus memiliki kompetensi baca 
Al Quran? Jawaban dari pertanyaan ini 
karena guru Al Falah adalah seorang 
Muslim/Muslimah yang baik dan 
salah satu indikator seorang Muslim /
Muslimah yang baik adalah mampu 
membaca Al Quran dengan baik. Selain 
itu kompetensi guru haruslah sesuai 
dengan standar kompetensi lulusan 
siswa. Lulusan siswa Al Falah mampu 
membaca Al Quran secara tartil dan 
minimal hafal juz 30, demikian juga 
gurunya.  

Selain kompetensi Al Quran, 
kompetensi akademik dan pengetahuan 
umum perlu terus ditingkatkan. Salah 
satunya adalah dengan membangun 
budaya literasi, budaya membaca dan 
menulis untuk guru Al Falah. Dan ke 
depan diupayakan memasukkan poin 

budaya membaca dan menulis ini dalam 
salah satu aspek penilaian kinerja guru.

Bagian ketiga dalam hal 
menciptakan lingkungan Islami, LPF 
telah berupaya mengadakan kegiatan 
yang menuju pada pembentukan 
lingkungan kerja dakwah yang 
harmonis. Diantara kegiatannya adalah 
usroh yang dilakukan rutin setiap dua 
bulan sekali. Kegiatan usroh merupakan 
kegiatan kekeluargaan, dimana seluruh 
pegawai bersilaturahim ke rumah 
salah satu pegawai Al Falah. Dengan 
kegiatan ini Insya Allah terbangun 
suasana kekeluargaan yang pada 
ahirnya berdampak pada lingkungan 
kerja dakwah yang harmonis dan 
Islami. Selain usroh ada kegiatan Al 
Falah Gathering. Kegiatan Al Falah 
Gathering adalah kegiatan kebersamaan 
yang diikuti oleh seluruh pegawai 
beserta keluarganya. Kegiatan Al Falah 
Gathering diadakan setiap satu tahun 
sekali. Pada saat Al Falah Gathering 
tersebut diumumkan pegawai-pegawai 
yang mendapatkan reward umrah dan 
reward pengabdian.

Mengutip pernyataan Ustadz 
Soehadi Djami’in (alm), seorang 
pencetus konsep pendidikan Al Falah, 
bahwa di Lembaga Pendidikan Al 
Falah seluruh pegawai adalah da’i, 
seluruh pegawai adalah panutan dan 
teladan bagi siswa-siswi, keluarga dan 
masyarakat yang ada di sekitarnya. 
Seluruh pegawai dari pegawai teknis 
lapangan, guru, kepala sekolah hingga 
direktur harus memiliki karakter 
dan kompetensi seorang da’i. 
Untuk mengejawantahkan konsep 
tersebut LPF tidak berhenti dan terus 
mengembangkan strategi untuk 
membentuk SDM yang diidamkan. 
Semoga Allah ridha dengan apa yang 
telah kita upayakan. (hari)
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U
ntuk meningkatkan 
kualitas isi majalah 
Al Falah, diperlukan 
pengetahuan maupun 

ketrampilan guru-guru dan karyawan 
akan proses dan teknik jurnalistik, 
khususnya para redaktur majalah Al 
Falah sehingga mampu menyajikan 
informasi atau tulisan yang sesuai 
dengan kaidah jurnalistik.

Untuk itu Lembaga Pendidikan 
Al Falah (LPF) mengadakan pelatihan 
jurnalistik bagi guru dan karyawan, 
khususnya para redaktur majalah 
media pendidikan Al Falah, pada hari 
Sabtu, 16 April 2016 di SD Al Falah 
Surabaya jl. Citarum 11 Surabaya.

Acara yang dihadiri kurang 
lebih 40 peserta ini dimulai pukul 
07.30WIB, dibuka oleh ketua 
redaksi majalah Al Falah, Ibu Ana 
Christanti dan dilanjutkan dengan 
sambutan Ibu Siti Fauziah selaku 
Direktur Lembaga Pendidikan Al 
Falah. Beliau menyampaikan bahwa 
tujuan diadakan pelatihan jurnalistik 
agar peserta pelatihan dapat 
meningkatkan pengetahuannya 
tentang teknik jurnalistik dan 
bisa mengambil manfaat dari 
hasil pelatihan tersebut serta 
mengaplikasikannya.

Narasumber pelatihan 
jurnalistik kali ini adalah Bapak Oki 
Aryono. Beliau adalah Co-Founder 
& Administrator di qolam.net dari 
Yayasan Bina Qalam Indonesia. 
Materi yang disampaikan adalah 
tentang penulisan feature dan angle 
fotografi jurnalistik. Beliau mengawali 
materi dengan perkenalan dunia 
jurnalistik, pengertian, hingga tata 
cara menulis berita yang benar dan 
tepat.

Penjabaran teknik penulisan 
feature, terdapat 2 langkah 
sederhana, yaitu menulis reportase 
dan apa yang hendak kita tulis. 
Mengapa menulis reportase? Ada 
4 tujuannya, yaitu sebagai tugas 
nabi dan rasul, konsekuensi sebagai 
mukmin, wujud syukur sebagai 
muslim dan warisan yang baik untuk 
generasi mendatang. 

Prinsip penulisan feature 
yaitu menulis tentang objek 
atau peristiwa yang bersifat 
informatif, mendidik, 
menghibur, meyakinkan 
dan menggugah simpati/
empati pembaca. Ciri 
umum penulisan feature 
adalah lengkap, melawan 
kebiasaan, non-fiksi, 

panjang bervariasi. Dan ciri khususnya 
mengandung human interest dan 
sedikit bergaya sastra.

Materi dilanjutkan dengan 
memilih angle yang paling berkesan, 
diantaranya adalah lingkungan yang 
melingkupi, sosok pengisi acara, 
respon dan ekspresi peserta atau 
suasana. Sedangkan pemilihan untuk 
fotografi atau pengambilan foto 
diantaranya gambar tampak utuh, 
tampak depan, tampak ekspresif atau 
acara inti/puncak.

Kemudian narasumber mengakhiri 
materi dengan menyampaikan 
bagaimana tips mengawali membuat 
tulisan, diantaranya adalah dahulukan 
menulis apa yang melekat di ingatan/
otak, jangan terbiasa menghapus 
tulisan, saling memberi masukan, 
practice, membaca majalah yang 
feature-nya kuat, sering mencatat hal 

besar dan kecil, wording power, 
dan tips yang terakhir, yaitu 
mencari mentor. (Galih)

Menulis Feature dan Memilih
Angle Fotografi Jurnalistik

Kiprah LPF
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Kiprah LPF

S
ebuah sekolah tidak 
bisa lepas dari budaya 
yang dikembangkannya. 
Sekolah yang berprestasi 

merupakan dambaan masyarakat, 
terutama pengguna jasanya. 
Seluruh komponen mempunyai 
peranan untuk mewujudkan prestasi 
sekolah. Komitmen yang kuat 
dalam menjaga kualitas pendidikan 
merupakan budaya mutu yang perlu 
dikembangkan oleh setiap sekolah. 
Dengan selalu menjaga budaya mutu 
sebuah sekolah dapat memelihara 
komitmen seluruh civitas akademika 
untuk melaksanakan fungsi dan 
mekanisme yang telah disepakati 
para stakeholders untuk mencapai 
tujuannya. 

Lembaga Pendidikan Al Falah 
(LPF) Surabaya selalu berusaha 
menjaga budaya mutu yang telah 
dikembangkan selama ini. Mulai 
kaderisasi pemimpin sampai audit 
sistem secara internal dan eksternal 
semua dilaksanakan untuk menjaga 
mutu dan meningkatkan prestasi 
sekolah. Serah terima direktur LPF 
dari Ustadz Gatot Sulanjono kepada 
Ustdzah Siti Fauziah juga diharapkan 
dapat lebih meningkatkan mutu 
pendidikan bagi seluruh siswa KB – 
SMP. Sebagai lembaga jasa di bidang 
pendidikan yang berkomitmen kuat 
untuk memberikan pelayanan prima 
dengan mengutamakan kepuasan 

semua pihak 
(pelanggan) sesuai  

dengan aqidah 
Islam serta ilmu 
pengetahuan 
dan teknologi, 
direktur LPF 
yang baru akan 
berusaha sekuat 
tenaga untuk 

mewujudkan 
kebijakan mutu 

tersebut. 
Di dalam penelitian 

Irawan Hunowu (2012), “Pengaruh 
Budaya Mutu Terhadap Penampilan 
Mengajar Guru Sekolah Dasar Se 
Kecamatan Asparaga” budaya mutu 
sekolah dapat dinilai dari seluruh 
program yang selalu berfokus 
pada visi, misi, dan tujuan sekolah, 
penciptaan komunikasi formal dan 
informal, inovatif dan bersedia 
mengambil resiko, strategi yang jelas, 
berorientasi kinerja, sistem evaluasi 
yang jelas, keputusan berdasarkan 
konsensus, serta sistem imbalan 
yang jelas dan evaluasi diri. Direktur 
sekolah, sebagai penanggung jawab 
tertinggi dari pelaksanaan pendidikan 
di LPF, mempunyai komitmen 
yang tinggi untuk mewujudkan 
sekolah yang mempunyai semangat 
untuk mengembangkan mutu 
dengan menata seluruh sistem 
manajemennya.

Penjaminan sistem manajemen 
supaya berjalan sesuai standar di 
seluruh jenjang pendidikan sudah 
dilakukan sejak lama. Untuk jenjang 
KB dan TK, penjaminan mutu 
dilaksanakan dengan monitoring 
dan evaluasi internal tim LPF. SD dan 
SMP, karena sudah mendapatkan ISO 
9000:2001, penjaminan mutunya 
dilaksanakan secara internal dan 
eksternal. Audit eksternal dari ISO 
QAR tahun ini dilaksanakan pada 
bulan Maret kemarin. SD Al Falah 
mendapat kesempatan dahulu di 

tanggal 22 Maret dan SMP Al Falah 
Deltasari di tanggal 23 Maret.  Berkat 
ridha Allah SWT dan kerja keras serta 
komitmen yang tinggi dari ustadz dan 
ustadzah, kegiatan tersebut berjalan 
lancar dan tidak ada temuan major. 
Saran dan masukan para auditor akan 
dijadikan acuan untuk meningkatkan 
kualitas pendidikan di LPF. 

Pengembangan budaya mutu 
diharapkan dapat berdampak pada 
peningkatan prestasi sekolah. Guru-
guru yang mempunyai semangat 
berprestasi akan menginspirasi 
peserta didik untuk berprestasi pula. 
Banyaknya prestasi yang dicapai 
peserta didik, baik dalam bidang 
akademis maupun non akademis, 
menunjukkan kualitas yang bagus dari 
sebuah sekolah. Dan ujung tombak 
pencetak prestasi dari peserta didik 
adalah guru. Sebagai motivator, guru 
diharapkan mampu membangkitkan 
semangat siswa dalam belajar baik di 
dalam maupun di luar kelas. Untuk itu 
LPF berkomitmen kuat untuk selalu 
melakukan upgrading kualitas guru 
sebagai upaya untuk terus menjaga 
mutu dan meningkatkan prestasi 
sekolah. 

Segi tiga peranan keberhasilan 
pendidikan adalah guru, siswa, dan 
orangtua. Peranan orangtua/ wali 
murid juga tidak kalah pentingnya 
dalam meningkatkan prestasi anak 
didik. Orangtua siswa diharapkan 
mempunyai visi dan misi yang sama 
dengan sekolah dalam mendidik 
putra putrinya. Komunikasi yang 
baik antara orangtua dan sekolah 
menjadi jembatan membangun 
prestasi siswa. Untuk itu LPF juga 
mempunyai program parenting skill 
yang bertujuan untuk menyamakan 
persepsi antara sekolah dan 
orangtua/ wali murid. Berbagai usaha 
akan ditempuh LPF untuk menjaga 
mutu dan meningkatkan prestasi 
sekolah. Semoga Allah SWT meridhai 
segala upaya kita. Amin. (Ana)

Budaya Mutu dan Prestasi
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S
ulit untuk tidak mengaitkan 
maraknya kasus kriminal 
anak dengan pendidikan. 
Akhir-akhir ini makin banyak 

berita tentang kasus pelecehan 
seksual dengan korban yang masih 
anak-anak, pelakunya pun anak-
anak. Bahkan di antara pelakunya 
masih kelas III SD.  Bukankah kondisi 
masyarakat dan bangsa kita yang 
seperti sekarang ini merupakan 
bagian dari produk pendidikan? 
Sudahkah para orangtua benar-
benar hadir dalam proses pendidikan 
yang sebenarnya tidak cukup hanya 
dipasrahkan kepada sekolah?

 Topik itulah yang dibahas 
dalam parenting school I dan II 
yang diselenggarakan oleh Komite 
Sekolah Lembaga Pendidikan 
Al Falah (LPF) di Masjid Al Falah 
Surabaya. Meski dalam waktu 
yang berbeda kedua narasumber, 
Ust. Prof. Dr. Ir. Abdullah Sahab, 
M.Sc. dan Ust. Ir. H. Misbahul 
Huda, M.B.A. menyampaikan 
materi dan pengalaman yang 
hampir sama. Keduanya sama-
sama berpengalaman dalam 
mendidik anak hingga semuanya 
menjadi sukses. Itulah yang 
membuat Komite Sekolah LPF 
menganggapnya sebagai orangtua 
model yang pengalamannya 
penting untuk dibagi kepada 
orangtua siswa LPF.

  Sepintar dan sepatuh apa 
pun anak-anak kita sekarang, tidak 

Peran Besar Orangtua
selalu menjadi jaminan bahwa 
anak-anak kita aman. Tantangan 
yang dihadapi sangat besar. Guru 
bagi anak-anak bangsa ini bukan 
hanya para sarjana pendidikan yang 
bersertifikat profesional, loyal, dan 
santun yang sehari-hari mengabdi 
di sekolah. Masih banyak guru 
lain yang lebih idola yang hadir ke 
rumah-rumah hingga masuk kamar 
anak-anak, bahkan menemaninya 
hingga mereka tertidur. Guru-
guru itu bernama televisi, game, 
handphone, internet, dan 
semacamnya. 

Kondisi yang makin 
mengkhawatirkan itu masih 
ditambah lagi LGBT yang akhir-akhir 
ini semakin masif sebagai sebuah 
gerakan dan melembaga secara 
internasional. Sejumlah negara 
sudah melegalkan perkawinan 
sejenis. Itu menjadi tantangan 
baru bagi anak-anak kita. Sebab, 
di negeri ini juga tidak ada 
jaminan bahwa hal serupa tak 
akan diberlakukan. Hal itu perlu 
diantisipasi melalui pendidikan 
yang mutlak memerlukan kehadiran 
orangtua. 

Jika selama ini ibu yang lebih 
dominan dalam pendidikan anak, 
sekarang ayah juga harus dominan. 
Tidak mengapalah jika dengan 
dominasi ayah itu akhirya sang ayah 
dicap cerewet, tidak modern, dan 
sebagainya. Yang penting anak-anak 
kita sukses.

Lalu apakah yang menjadi 
kriteria sukses? Anak yang 
suskses adalah anak yang 
mandiri secara dini. Memang 
susah untuk mencapainya, 
apalagi tanpa campur tangan 
orangtua. Juga tidak mungkin 
untuk mencapai sukses itu 
jika orang tua sekadar pasrah 
mentahan meski sanggup 
membayar mahal kepada 
sekolah. Apakah semua 
kegiatan pendidikan harus 
dilakukan orangtua sendiri? 
Sebagian pekerjaan orangtua 
dalam pendidikan barangkali 
bisa diserahkan kepada guru 
di sekolah. Tetapi, tanggung 
jawab orangtua tidak mungkin 
didelegasikan.

Untuk itu, ke depan para 
orangtua LPF diharapkan 
lebih aktif untuk hadir dalam 
parenting school agar terjadi 
percepatan pencapaian kualitas 
pendidikan. Itu pula yang 
menjadi harapan Ketua Komite 
Sekolah LPF, Drs. Muhammad 
Ismail. Mudah-mudahan Allah 
SWT memberi kekuatan untuk 
secara optimal mendidik 
anak-anak kita. Anak-anak kita 
bukanlah hiburan bagi kedua 
orangtuanya tetapi lebih sebagai 
amanah dan ujian yang kelak 
harus dipertanggungjawabkan.  
(Jidi)

Komite Sekolah
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G
unung meletus terjadi 
akibat endapan magma 
di dalam perut bumi yang 
didorong keluar oleh gas 

yang bertekanan tinggi.
Pagi itu, telah berdiri miniatur 

gunung yang sangat indah dan kokoh 
di halaman KB-TK Al Falah. Seluruh 
siswa-siswi sudah siap berkumpul 
di halaman sekolah. Kegiatan 
spektakuler itu dimulai dengan 
lantunan ayat suci Al Quran surat Al 
Qoriah yang disenandungkan oleh 
kelompok tahfidz Ustadzah Aslihatul 
Hayati dan diterjemahkan oleh Satria 
Haidar Azizan Janardono (B1).

Siswa-siswi KB-TK Al Falah 
semakin bersemangat saat 
menyaksikan sosiodrama dari 
perwakilan kelompok TK-B yang 
dipandu oleh Ustadzah Dra. Sri 
Soeharti, S.Pd. Pada sesi drama 
diceritakan kehidupan di desa Al 
Falah yang makmur dan masyarakat 
yang bertoleransi, dengan 
pemandangan pegunungan yang 
sangat indah. Setiap pagi hari, petani 
sudah siap bekerja di sawah untuk 
bercocok tanam. 

Namun, suasana berubah 
mencekam, ketika salah seorang 
warga melihat asap dari arah gunung. 
Warga berlari ketakutan untuk 

menyelamatkan diri hingga Pak Lurah 
menenangkan sambil beristighfar 
bersama. Di saat sosiodrama 
berlangsung, terlihat lelehan busa 
dari dalam miniatur gunung, persis 
menyerupai seperti gunung meletus. 

“Lihat..lihat..gunungnya 
meletus,” celetuk Lakesya Tsamaran 
Diandra (B1). Letusan dari dalam 
gunung membuat siswa-siswi KB-TK 
Al Falah semakin penasaran. Setelah 
sosiodrama selesai, semua siswa-
siswi KB-TK Al Falah semakin antusias 
ketika Ustadzah Riza Ummaroch, 
S.Pd.I menunjukkan cara membuat 
percobaan gunung meletus dengan 
menggunakan bahan yang sudah 
disiapkan berupa soda kue, cuka, 
pewarna merah dan sedikit air sabun. 

Siswa-siswi KB-TK Al Falah semakin 
takjub saat melihat secara langsung 
lelehan busa yang meruah keluar dari 
gelas.

Di akhir kegiatan, siswa-siswi KB-
TK Al Falah diajak mencicipi makanan 
olahan dari daerah gunung, seperti 
kacang kulit, singkong dan ubi yang 
direbus. Mereka sangat menikmati 
makanan yang “baru” dikenal. 
Sebagian besar sangat menyukai 
makanan khas pedesaan itu, namun 
ada juga yang tidak mau mencicipi 
sama sekali, seperti Kaleel Maulana 
Santoso (kelompok Rahman), Azzahra 
Dheaulhaq Sidhi (B1), dan Sultan 
Fathah Al Arthur (A3). (Riza)

Mengenal Gunung Meletus
Lewat Sains

9Edisi 41 Ramadhan 1437 H / Juni 2016



D
alam rangka menanamkan 
jiwa cinta tanah air 
dan menghargai jasa 
para pahlawan, maka 

pada bulan April KB-TK Al Falah 
memperingati hari Kartini. Beliau 
adalah pahlawan emansipasi wanita 
Indonesia yang berjuang mengangkat 
derajat wanita, utamanya terhadap 
hak pendidikan.

Usaha RA Kartini telah dirasakan 
oleha para wanita Indonesia, tidak 
hanya dalam pendidikan, juga 
pekerjaan. Berkaitan dengan hal 
tersebut KB-TK Al Falah mengadakan 
lomba memakaikan jilbab, berupa 
kerjasama antara ibu dan anak 
dengan kostum kebaya atau kebaya 
modern sesuai dengan tema “Kartini 
yang Muslimah.”

Sabtu pagi yang cerah tanggal 16 
April 2016, KB-TK Al Falah Surabaya 
yang berlokasi di Jalan Siak no 2 
Surabaya tampak ramai. Banyak wali 
murid disertai dengan putra-putrinya 
melakukan pendaftaran lomba 
memakai jilbab.  Setelah melakukan 
registrasi langsung mendapat 
nomor peserta, lalu diarahkan untuk  
mencari nomor meja yang telah 
disediakan. 

Sebelum lomba dimulai, diawali 
dulu dengan pembacaan ayat suci Al 
Quran, yaitu surah Ar Rahman ayat 
1 – 11 yang dibacakan oleh Aisyah 
Shabira Mujahidah Sutanto (B3) dan 
diterjemahkan oleh Athena Rachel 

Zaini. Acara dilanjutkan dengan 
tampilan dari KB menyanyikan 
lagu Kasih Ibu. Kelompok TK-A 
menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini dan 
kelompok TK-B menyanyikan lagu 
kebangsaan Indonesia yaitu Indonesia 
Raya dan ditutup dengan tampilan 
dari perwakilan TK-B1 berupa 
pembacaan Pancasila. Selanjutnya 
acara sambutan dari Kepala KB-TK 
Al Falah, Ustadzah Dra. Kamini dan 

permintaan orangtua. Dan untuk 
kelompok TK-B siswa membantu 
memegang jilbab, mengambilkan 
jarum pentul dan asesoris yang 
digunakan.

Detik-detik berlangsungnya 
lomba tidak terlepas dari pengamatan 
para juri yang berasal dari ustadzah 
KB-TK Al Falah dengan menggunakan 
sistem silang yang diketuai oleh 
Ustadzah Ari Sukma Soesandari, 
SE. Diantara pemenangnya: untuk 
kelompok KB, juara 1 diraih oleh 
Kanaya Aqila Diansetya (Rahim),  
juara 2 Anira Baiza Putri Prasetia 
(Rahman) dan juara 3 Eleanor Faizah 
Valerie (Rahman).

Untuk kelompok TK-A, juara 1 
diraih oleh Nasywa Adzakia Azzahra 
(A1),  juara 2 Naashir Sidiq (A2) dan 
juara 3 Zivara Aqila Putri Riza (A3). 
Untuk kelompok TK-B, juara 1 diraih 
oleh Muhammad Fathan Hafizulhaq 
(B2), juara 2 Atiqa Zahra Tsabitah Diaz 
(B1) dan juara 3 Ramadhannia Lady 
Lesman (B2). 

Pada akhir acara ada anak yang 
menangis karena tidak mendapat 
piala. Itulah dunia anak-anak, 
betapa lucu dan polosnya mereka. 
Alhamdulillah acara berjalan dengan 
lancar hingga selesai. Semoga pada 
kesempatan kegiatan yang lain akan 
memberi pengalaman kepada siswa-
siswi KB-TK Al Falah, wali murid dan 
juga sekolah (Nur Aida Jasmin)

Memaknai Kartini Muslimah
Lewat Lomba Ibu dan Anak

ditutup doa oleh Ustadzah Dra. 
Aslihatul Hayati.

Tibalah di puncak acara, yaitu 
lomba memakaikan jilbab yang 
merupakan perpaduan kerjasama 
antara ibu dan anak. Kriteria penilaian 
lomba dibedakan berdasarkan 
jenjang. Untuk kelompok KB, siswa 
membantu mengambilkan jarum 
pentul. Untuk kelompok TK-A 
siswa membantu memegang dan 
mengambilkan jarum pentul atau 
sesuatu alat yang digunakan sesuai 

Kiprah KB - TK
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A
l Quran sebagai pedoman hidup bagi umat Islam. 
Maka perlu adanya penanaman cinta Al Quran  sejak 
usia dini. Dalam pembelajaran Al Quran banyak 
metode yang digunakan dalam memudahkan anak-

anak belajar. Salah satunya adalah metode Falahy. 
Metode Falahy dirancang oleh Lembaga Pendidikan 

Al Falah  dan digunakan dalam pembelajaran Al Quan dari 
mulai KB-TK, SD dan SMP. Metode ini tidak hanya untuk 
mempermudah anak-anak dalam belajar Al Quran. Namun 
juga mengajarkan bagaimana anak-anak dapat membaca Al 
Quran dengan tartil dan bacaan yang benar sesuai dengan 
hukum bacaan Al Quran atau dapat yang disebut dengan 
tajwid, makharijul huruf dan sifatul huruf.

Kegiatan pembelajaran Al Quran di KB-TK Al Falah 
dilakukan setiap hari selama satu jam dari mulai hari Senin 
sampai Jumat. Dan untuk kelompok KB-B dilakukan mulai hari 
Senin sampai Kamis dengan durasi waktu 30 menit.

Biasanya kegiatan pembelajaran Al Quran dilakukan di 
lingkungan sekolah. Namun, kali ini kegiatan pembelajaran 
Al Quran dilakukan di luar sekolah, yakni tadarus keliling di 
rumah teman. Tadarus keliling diadakan setiap semester sekali 
dan ini merupakan program sekolah yang dilakukan setiap 
tahun. 

Adapun tujuan dari tadarus keliling adalah untuk 
memberikan suasana baru dalam proses belajar dan 
bertujuan agar anak-anak dapat mencintai Al Quran dimana 
pun mereka berada.

Dalam mengawali kegiatan tadarus ini ustadzah bersama  
siswa TK-A  mendengungkan bacaan Asmaul Husna yang 
dipandu oleh Ustadzah  Warti, S.Pd sebagai MC dan guru TK-A. 
Dilanjutkan dengan pembacaan surat-surat pendek oleh Ditya 
Rizkitama Akbari, sambutan-sambutan, pemberian tali asih 
dan kenang-kenangan. Kemudian mendengarkan cerita yang 
berjudul Hasan dan Husain oleh Ustadzah  Nur Aida Jasmine, 
Amd, hafalan surat-surat  pendek dipandu oleh Ustadzah Mei 
Hariati, dilanjutkan mengaji dengan guru dan kelompoknya 

Tanamkan Cinta Al Quran
Sejak Dini

masing-masing. Lalu kegiatan ditutup dengan doa bersama 
sesudah mengaji.

Untuk kegiatan tadarus di kelompok B hampir sama dengan 
kelompok TK-A, yakni kegiatan diawali dengan membaca 
Asmaul Husna bersama. Sedangkan petugas kegiatan ini 
berkolaborasi antara ustadzah dan siswa-siswa kelompok B. 
Sebagai petugas MC adalah Rafisqy Abdullah Ghifary dan Quins 
Azckyana Prasetyo. Pembacaan surat Al-Maauun oleh tim 
tahfidz dan  diterjemahkan oleh Kanaya Azzahra Putri Waani. 
Acara dilanjutkan dengan sambutan-sambutan, hafalan surat-
surat pendek yang dipandu oleh Ustadzah Dra. Aslihatul Hayati, 
kemudian mendengarkan cerita oleh Ustadzah Ria Fatmawati. 
Sebagai puncak acara, siswa-siswa mengaji sesuai kelompoknya 
masing-masing dan dilanjutkan doa sesudah mengaji bersama-
sama.

Untuk Kelompok KB-B tadarus keliling memberikan 
suasana yang sangat mengesankan bagi mereka. Di samping 
menyenangkan, anak-anak kelompok bermain sangat menikmati 
perjalanan menuju lokasi tempat tadarus yang lumayan jauh 
tempatnya. Sambil menyanyi di dalam mobil mereka juga 
tak henti-hentinya menengok kanan-kiri untuk menyaksikan 
pemandangan sekitar. 

Sesampainya di lokasi mereka sudah disiapkan mainan 
untuk bermain bersama. Sebelum acara tadarus ini dimulai, 
anak-anak diajak bermain untuk mencairkan suasana setelah 
menempuh perjalanan yang lumayan jauh. Kemudian 
dilanjutkan dengan bernyanyi bersama dan dimulailah acara 
yang dipandu oleh Ustadzah Aninatul Fuad S,Pd.I sebagai MC 
dan juga guru kelompok KB-B, sambutan-sambutan, pemberian 
tali asih dan kenang-kenangan, pembacaan surat Al-Fatihah dan 
Al-Ikhlas bersama dan diakhiri dengan doa pulang bersama.

Kegiatan tadarus keliling ini sungguh memberikan kesan 
tersendiri bagi siswa-siswa KB-TK Al Falah karena kegiatan ini 
biasanya dilakukan di lingkungan sekolah. Namun, kali ini siswa-
siswa dapat menikmati suasana luar dalam proses belajar Al 
Quran. (Husnul Khotimah) 
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L
omba merupakan salah 
satu kegiatan yang sering 
dilakukan di TK Al Falah 
Surabaya. Karena lomba 

merupakan ajang aktualisasi diri guna 
menciptakan generasi yang percaya 
diri. Untuk memotivasi siswa-siswi, 
setiap hari dilakukan  dengan tepuk 
belajar, “Aku bisa… harus bisa… 
berusaha… Insya Allah bisa…! Allahu 
Akbar, yes!!” 

Dengan semangat,  siswa-
siswi berlatih setiap hari di sela-
sela rutinitas jadwal yang padat. 
Lomba-lomba tersebut meliputi: 
lomba menyanyi lagu Islami, terdiri 
dari Ananda Rr. Lokanindi Florenza 
Irmarizqi Quinn Zhafira (B2), 
Andini Renata Putri (B2), Shabrina 
Ananda Pratiwi (B2), Ayra Ashalina 
Ramadhani (B3), Altelia Azka Akbari 
(B3) dan Kanaya Azzahra Putri Waani 
(B3) yang dibimbing oleh Ustadzah 
Warti, S.Pd.

Lomba shalat berjamaah terdiri 
dari satu imam dan empat makmum, 
yakni Tania Rossa Fidelya (B3), 
Quinnsa Azckyana Prasetyo (B3), 

Bhinda Gusti Hayyu Kasyara (B2), 
Ramadhannia Lady Lesmana (B2), 
dan Atiqa Zahra Tsabitah Diaz (B1) 
yang dibimbing oleh Ustadzah Dra. 
Ashlihatul Hayati

Lomba menyusun huruf Hijaiyah 
dikuti oleh Ayyatul Husna Kamila (B1) 
dan Satria Haidar Azizan Janardono 
(B1) yang dibimbing oleh Ustadzah 
Suwaidah, S.Ag. dan lomba adzan 
terdiri dari Muhammad Fathan 
Hafizulhaqq (B2) dan Shahzad Sigra 
Safaraz (B1) yang dibimbing oleh 
Ustadzah Mei Hariyati, S.Ag.

Pada hari Kamis, 13 Maret 
2016 tibalah saatnya mengeluarkan 
kompetensi yang sudah dilatih. 
Bersama-sama berangkat menuju ke 
tempat perlombaan berlangsung  di 
kantor Departemen Agama Surabaya. 
Perwakilan semua sekolah taman 
kanak-kanak se Surabaya berkumpul 
memenuhi aula sebagai tempat 
acara pembukaan perlombaan 
yang diselenggarakan oleh Forum 
Guru Pendidikan Agama Islam (FKG 
PAIS) yang bekerja sama dengan 
Departemen Agama Surabaya. 

Acara pembukaan diawali dengan 
pembacaan ayat suci Al Quran 
kemudian sambutan-sambutan dari 
kepala kantor Departemen Agama 
dan ketua panitia penyelanggara 
lomba. Setelah acara seremoni 
selesai barulah perlombaan dimulai 
ditempatkan di ruangan-ruangan yang 
sudah ditentukan panitia. Semangat, 
persaingan dan perjuangan menahan 
panas, sabar menunggu giliran, 
penat, letih. Alhamdulillah membawa 
kebanggaan bagi perwakilan dari 
anak-anak yang mengikuti lomba. 

Lomba adzan meraih juara 
3 diperoleh Muhammad Fathan 
Hafizulhaq dan tim  lomba menyanyi 
lagu Islami meraih juara Harapan 2. 
Meskipun lomba yang lain belum 
meraih juara, tetap semangat dan 
bangga kepada anak-anak yang telah 
berusaha sebaik mungkin. Semoga 
di tahun depan bisa  meraih juara 1 
di semua bidang lomba, Insya Allah. 
Amin. (Warti)

Kompetisi
di Ajang Lomba FKG PAIS

“Aku bisa… harus bisa… 
berusaha… Insya Allah 

bisa…! Allahu Akbar, 
yes!!” 
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D
emikian sepotong 
syair lagu yang 
dikumandangkan 
oleh siswa-siswi saat 

berkumpul di halaman sekolah 
sebelum melakukan perjalanan 
outbond. Hari nan cerah, awan 
benar-benar bersahabat pada hari 
Selasa, 12 April 2016, siswa-siswi 
KB-TK Al Falah telah bersiap dengan 
perbekalan yang dibawa. Semangat 
dan antusias siswa-siswi terlihat di 
wajah mereka yang imut terasa tak 
sabar untuk segera berangkat menuju 
bis.

Setibanya di dalam bis anak-anak 
tetap semangat dan menyanyi. Ada 
dua armada bis yang dipakai untuk 
menuju lokasi Jalasari-Tulangan Krian. 
Kelompok bis 1 dinaiki oleh kelompok 
Rahman dan kelompok TK-A dan 
kelompok bis 2 dinaiki oleh kelompok 

Rahim dan kelompok TK-B. Kegiatan 
ini diikuti 150 siswa-siswi KB-TK Al 
Falah tanpa pendampingan orang tua 
dan 25 ustadz dan ustadzah.

Suasana pedesan mulai terasa 
saat bis sudah mendekati lokasi yang 
dituju, siswa-siswi sangat surprise 
dengan suasana yang berbeda dari 
kebiasaan sehari-hari. Tim outbond 
pun menyambut dengan ramah dan 
menunjukkan tempat berkumpul 
sesuai dengan kelompoknya masing-
masing.

Sebelum acara dimulai siswa-
siswi diajak mengikuti senam oleh 
tim outbond. Selesai senam anak-
anak dikenalkan peralatan yang 
biasa dipakai di sawah, seperti sabit, 
bendo, arit, cangkul dan tak lupa capil 
yang akan dipakai saat nanti ke sawah 
dan selama melakukan perjalanan 
agar tidak kepanasan.

Kegiatan outbond meliputi 
mengenal nama-nama aneka 
tanaman yang ada di sekitar sisi 
jalan yang dilalui, berkunjung ke 
pabrik olahan kripik singkong dengan 
aneka varian olahan, menanam padi 
di sawah, naik delman atau becak 
untuk kembali ke lokasi awal, flying 
fox, mencari ikan lele yang sembunyi 
di kolam yang tidak terlalu luas, 

permainan jaring laba-laba berhadiah 
buah pisang bagi yang berhasil sampai 
mencapai puncak (rumah pohon).

Keseruan terjadi saat siswa-siswi 
diminta untuk melepas sepatu untuk 
berjalan menuju sawah. Terdengar 
tangisan dari Anira Baiza Putri Prasetia 
(Rahman) dan Eleanor Faizah Valerie 
(Rahman) yang berucap,“Sakit…. 
Ustadzah… jijik…”. Tanpa putus asa tim 
outbond menyemangati siswa-siswi 
untuk berani masuk ke dalam lumpur 
untuk ditanami benih padi. 

Sambil bernyanyi,”Cangkul....
cangkul.....cangkul yang dalam 
menanam padi di sawah kita!” Satu 
persatu siswa-siswi melewati pematang 
sawah lalu masuk ke sawah sambil 
membawa tiga benih padi. “Ustadzah 
aku jijik… aku nggak mau….”teriak Boy 

Asyiknya
Menanam Padi di Sawah

“Di sini senang,
di sana senang,
di mana-mana
hatiku senang

......la..la... la....la,”

Ahmad Maulana. Kesempatan ini adalah 
pengalaman pembelajaran pertama 
bagi siswa-siswi untuk mengenal secara 
dekat tugas bapak tani sehari-hari saat 
bekerja di sawah menghasilkan aneka 
makanan yang biasa dimakan sehari-
hari, sekaligus mengenal cara merawat 
dan mencintai alam sebagai salah satu 
ciptaanNya.

Setelah mengikuti permainan 
yang dijadwalkan, kelelahan tampak 
di wajah siswa-siswi, akhirnya mereka 
mandi, berganti pakaian yang bersih dan 
menikmati hidangan makan nasi dan 
ikan lele bakar. Alhamdulillah nikmat 
sekali. Selanjutnya persiapan pulang 
kembali ke sekolah untuk bertemu 
orangtua dan beristirahat di rumah 
masing-masing. Saat perjalanan pulang 
mereka tertidur dengan pulas dan 
nikmatnya bersyukur untuk kegiatan hari 
ini. (Sri Suharti)
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Kiprah SD

S
i Bolang, adalah sebuah nama 
yang begitu akrab di telinga 
anak-anak. Ketika diumumkan 
bahwa Si Bolang akan 

berkunjung ke sekolah, teriakan riuh 
rendah terdengar hampir di seluruh 
lantai sekolah. Tak ada satu pun yang 
tak senang menunggu kedatangan Si 
Bolang. 

Dalam setengah hari itu, Kamis, 28 
April 2016, si Bolang berada di sekolah. 
Kegiatan berlangsung simultan, terbagi 
menjadi beberapa kelompok. Kelompok 
kelas kecil, yakni kelas 1,2 dan 3 bermain 
di halaman sekolah. Mereka bermain 
beberapa permainan tradisional yang 
mungkin sudah tidak pernah dimainkan 
anak-anak. Diantara permainan itu 
adalah lomba balap karung dan lomba 
bakiak panjang. Ada pula lomba makan 
crackers. Diantara kegiatan di halaman, 
yang paling meriah adalah lomba balap 
karung. Anak-anak berjuang melompat 
diiringi teriakan semangat dari teman-
temannya. Maskot Si Bolang, juga hadir 
di halaman. Beragam reaksi mereka. 
Ada yang takut mendekat, ada pula yang 
berebut memeluk. 

Sedang di auditorium sekolah, 
digunakan untuk kegiatan kelas 4 dan 5. 

Si Bolang Datang, Siswa pun Senang
Kegiatannya adalah mendongeng bersama 
hewan. Disebut demikian karena benar-
benar hewan hidup yang mereka lihat.  Ada 
ular sanca albino, berbagai jenis musang 
dan bunglon. Banyak pertanyaan seputar 
cara memelihara, makanan, habitat 
berkenaan dengan hewan-hewan tersebut. 
Sedang sesi Laptop Si Unyil membahas 
tentang robot. Selain kelas 5, pada sesi ini 
tentu saja melibatkan siswa yang mengikuti 
ekstrakurikuler Robotika yang kebetulan 
baru saja memenangkan lomba di Jakarta.

Meskipun hanya setengah hari, 
tidak mengurangi antusias siswa dalam 
mengikuti kegiatan yang digagas oleh salah 
satu televisi nasional. Shooting sudah 
selesai, tinggal menanti tanggal tayangnya. 
Semoga keriangan yang ada bukan sekedar 
keriangan belaka, namun ada pelajaran 
dan hikmah yang dapat diambil di 
dalamnya.

Gebyar Karya Siswa Aku Cinta Lingkungan

A
nnadhoo-fatu minal iimaan. 
Hadis ini yang mendasari  
cerita kolosal yang 
disampaikan oleh seluruh 

siswa-siswa SD Al Falah Surabaya lewat 
sebuah karya yang bertajuk Aku Cinta 
Lingkungan. Dengan lampu sorot yang 
berwarna-warni, sebuah layar besar 
berukuran 10 x 6 meter diapit layar 
yang lebih kecil di kanan kirinya, seolah 
memberikan semangat yang luar biasa 
bagi anak-anak untuk tampil dan dilihat 
oleh teman-teman serta orangtuanya. 
“Kami sengaja menghadirkan suasana 
panggung yang meriah supaya anak-anak 
bersemangat tampil,” ungkap Ustadz 
Tohir selaku Ketua Pelaksana kegiatan 
Gebyar Karya Siswa.

Cerita dirangkai sedemikian rupa 
membentuk ikatan yang utuh antara 
kelas per kelas, ekstrakurikuler per 
ekstrakurikuler. Dikisahkan betapa 
indahnya Indonesia. Sawah dan ladang 
yang membentang, rimba yang luas 
berisikan tumbuhan dan hewan. Namun 
ada beberapa manusia yang dengan 
sengaja merusak alam.  Menebang 
pohon dan membuang sampah 
sembarangan. Akibatnya, terjadi 

bencana tanah longsor dan banjir. 
Syukurlah, bencana dapat diatasi dengan 
saling membantu. Dan, semuanya 
dapat memetik pelajaran dari bencana 
ini. Akhirnya, semua hidup damai, 
saling menjaga alam. Sebuah cerita 
yang sederhana, namun menjadi tidak 
sederhana ketika melibatkan 600-an 
anak.  Ya, benar, hampir seluruh siswa 
turut serta dalam kegiatan ini. Jadwal 
latihan menjadi hal sangat diperhatikan 
supaya pembelajaran di kelas tetap 
terlaksana.  

Tidak hanya di panggung, 
berbagai karya lain juga dipamerkan 
di depan pintu masuk. Lukisan dari 
siswa ekstrakurikuler, hasil karya 
pelajaran SBDP, hasil karya penunjang 
pembelajaran sains dan bahkan buku 
hasil karya siswa. Semuanya dipajang 
sebagai bentuk penghargaan. Sebuah 
pekerjaan besar bagi guru SD sekaligus 
menjadi wadah berkarya bagi anak-anak.

“Tak ada gading yang tak retak, 
banyak sisi yang harus diperbaiki. 
Namun di luar itu semua, keceriaan dan 
kepuasan anak-anak menjadi cambuk 
agar di lain waktu kegiatan ini dapat 
terlaksana lebih  baik lagi,” ujar Ustadz 

Jantra Malewa selaku Wakil Kepala 
Sekolah menjelaskan. 

Terima kasih kepada seluruh wali 
murid yang secara langsung turun 
tangan menyukseskan acara ini. Terima 
kasih kepada Ibu Yeni Purnamasari yang 
telah bersedia meluangkan waktunya 
untuk menumpahkan ide dan tenaga, 
berkarya bersama anak-anak. Terima 
kasih kepada seluruh guru yang telah 
berupaya menyeimbangkan antara 
waktu latihan dan waktu belajar. Terima 
kasih kepada Lembaga Pendidikan Al 
Falah yang telah mendukung kegiatan 
ini. Tanpa sinergi dari semuanya, 
kegiatan ini tidak mungkin akan dapat 
terselenggara dengan baik. Semoga 
menjadi pelajaran bagi kita semua. 
Amin. (Ti-K)
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Kiprah SD

S
etelah setahun berlalu, kegiatan home stay SD Al 
Falah akhirnya dilaksanakan kembali. Selain sebagai 
agenda rutin, kegiatan ini bertujuan untuk melatih 
kemandirian siswa-siswi. Kamis (17/3), dengan 

membawa tas yang berisi baju dan perlengkapan home 
stay seluruh murid kelas 5 berkumpul di halaman sekolah. 
Ustadz Syahrial Rizki selaku Kepala SD Al Falah memberikan 
sambutan, diikuti dengan doa agar kegiatan dapat berjalan 
dengan lancar. 

Home stay kali ini berlokasi di desa Jatiarjo, kecamatan 
Prigen, kabupaten Pasuruan dan dilakukan dari tanggal 
17 – 19 Maret 2016. Sesampainya di lokasi, seluruh 
rombongan berkumpul di balai desa. Kepala Desa dan 
perwakilan wali murid yang disampaikan oleh Prof. Dr. Abd. 
Somad S.H, M.H memberikan sambutan. Acara dilanjutkan 
dengan makan siang dan outbound serta melihat keasrian  
desa Jatiarjo.

Cukup lelah akhirnya perjalanan berakhir di lapangan 
MI Miftahul Ulum. Masing-masing kelompok dijemput oleh 
orangtua asuh yang akan mendampingi mereka selama 
home stay. Terdapat 20 orangtua asuh yang mendampingi 
91 siswa SD Al Falah. Di sini kemandirian siswa mulai diuji. 
Jika selama ini selalu tidur dekat dengan keluarga, kali ini 
mereka harus membiasakan diri tidur dengan temannya. 
Anak-anak juga diajarkan bagaimana cara memasak dan 
membersihkan rumah. Meski tidak terbiasa, antusiasme 
anak-anak tidak berkurang. Mereka menikmati kegiatan 
baru tersebut sembari belajar bagaimana melakukan 
pekerjaan orang dewasa dengan baik. 

Hari terakhir home stay diawali dengan tracking 
menyusuri sungai dan jalanan desa. Udara pegunungan 
yang bersih membuat badan terasa segar. Meski hanya 
berkumpul selama tiga hari, namun kasih sayang dari 
orangtua asuh sudah terasa. Selain merasa senang, seluruh 
peserta home stay kali ini mendapatkan banyak pelajaran 
baru mengenai alam dan juga kemandirian.

Jenjang SMP
Kegiatan home stay juga dilakukan jenjang SMP yang 

dilaksanakan tanggal 30 Maret 2016. Mereka menginap 
selama tiga hari di rumah penduduk di desa Pangklungan 
Mendiro Wonosalam, Jombang. Ini akan menjadi 
pengalaman berharga bagi mereka mengingat hidup di desa 
yang berbeda dengan hidup di kota.

Upacara penyambutan ditempatkan di rumah Kasun 
Wonosalam. Home stay kali ini lebih menekankan pada 
silaturahim dan  peduli lingkungan. Dengan terjun ke 
masyarakat akan menjadi sarana efektif membangun 
komunikasi dengan dunia luar. Hal tersebut bisa dilihat saat 
mereka akrab dengan warga. Tuan rumah ramah-ramah dan 
peduli. Apa yang dihidangkan sudah dalam kategori lebih dari 
cukup untuk ukuran hidup di desa. Motto tuan rumah yang 
bisa dijadikan pedoman, salah satunya adalah “tamu niku 
kados rojo, ditamoni mesti nekakne rejeki” (tamu ibarat raja. 
Bersilaturahim akan mendatangkan rejeki).

Kemandirian dan Silaturahim
Warnai Acara Home Stay 

Hari ke dua para siswa dan guru pendamping mengikuti 
kegiatan tuan rumah. Ada yang menyabit rumput, 
bercocok tanam, berkebun, memberi makan  ternak dan 
segala sesuatu yang dilakukan tuan rumah. Dari kegiatan 
tersebut anak-anak menjadi mandiri daripada sebelumnya. 
Hal itu terlihat dari mereka yang secara tidak langgsung 
mengerjakan pekerjaaan tuan rumah tanpa disuruh. Sore 
harinya ada kegiatan bakti sosial berupa pemberian sembako 
dan kenang-kenangan cinderamata kepada tuan rumah. 

Hari ke tiga melakukan penghijauan di sekitar area 
hutan. Masing-masing siswa menanam pohon hasil dari 
pembibitan tanaman oleh Kepuh (Kelompok Pelindung 
Hutan). Walaupun suasana gerimis, tidak menghalangi untuk 
turut serta menghijaukan hutan. Kanan-kiri pemandangan 
cukup elok. 

Selama tiga hari kegiatan home stay berlangsung, 
banyak pengalaman berharga yang diperoleh para siswa dan 
pendamping, terutama terkait dengan kemandirin dan cinta 
lingkungan. (Maryam/ Devi)
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Kiprah SMP

P
agi hari yang cerah menyinari 
wajah para siswa SMP Al 
Falah Deltasari, menjelang 
waktu keberangkatan kelas 

7, menunjukkan semangatnya untuk 
mengikuti acara studi wisata pada 
Senin, 21 Maret 2016. Pukul 07.15 
WIB seluruh siswa kelas 7 berkumpul 
di hall dan diberi arahan dari ustadz 
dan ustadzah. Semua sudah siap 
untuk keberangkatan. Perjalanan 
pertama menuju Peternakan Lebah 
Rimba Raya Malang. Saat sampai 
lokasi studi pertama siswa diarahkan 
menuju hall dan diberi materi oleh 
petugas di sana untuk mempelajari 
tentang budidaya lebah, yakni 
bagaimana cara mendapatkan madu 
tanpa membunuh lebah. 

Siswa dijelaskan oleh pengusaha 
madu yang bernama Pak Koko, jika 
nanti kalau kurang jelas atau kurang 
paham bisa ditanyakan. Siswa SMP 
Al Falah Deltasari yang mempunyai 
rasa ingin tahu yang sudah biasa 
diterapkan dalam pembelajaran di 

sekolah, lalu mengajukan pertanyaan 
sebagai berikut,“Bagaimana cara 
proses pembudidayaan lebah 
penghasil?” Pengusaha menjawab 
bahwa lebah bisa dibudidayakan 
dengan mudah karena kemajuan 
teknologi. 

Agro Tawon Rimba Raya 
setidaknya membudidayakan tiga 
jenis lebah, yaitu: Apis Melilfira 
dari Australia, lebah lokal Acerana, 
dan lebah kecil Trigond. Dari ketiga 
jenis lebah tersebut Apis Melilfira 
merupakan lebah paling produktif, 
menghasilkan madu paling banyak, 
karena tubuhnya lebih besar 
dibanding kedua jenis lebah lain. 

Meskipun peternakan ini 
memiliki tiga jenis lebah berbeda, 
namun kualitas madu yang dihasilkan 
tidak jauh berbeda, tergantung pada 
jenis tanaman yang menjadi pakan 
utama dan kandungan enzimnya. 
Melihat peternakan lebah madu di 
Agro Tawon Rimba Raya, ternyata 
lebah tidak hanya memproduksi 

madu saja, tetapi juga tiga produk 
lain yang harganya cukup mahal, 
yaitu royal jelly, bee pollen dan 
propolis. Manfaat madu bagi 
manusia sangatlah banyak, salah 
satunya untuk obat. 

Di sini para siswa sudah 
setengah harian berteman dengan 
lebah sementara waktu sudah 
menunjukkan pukul 11.50 WIB. 
Studi wisata dilanjutkan di tempat 
ke dua, yakni Eco Green Park 
sampai menjelang malam. Dari 
seluruh perjalanan studi wisata 
ini, meskipun agak melelahkan, 
tapi siswa SMP Al Falah Deltasari 
masih tetap ceria. Banyak yang 
bisa diambil dari perjalanan wisata 
tersebut baik dari aspek afeksi, 
kognisi dan skiil siswa, termasuk 
dalam pembelajaran observasi 
pengolahan lebah madu, proses 
petik madu, pengolahan limbah, 
pasar burung, rumah strawberry 
dll. (Suyantoro)

Asyiknya Bertenak Lebah 
di Agro Tawon Rimba Raya
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Kiprah SMP

S
eiring dengan suksesnya 
pelaksanaan kegiatan 
Spelfa Charity yang telah 
terlaksana pada bulan 

Desember tahun 2015, Remas 
SMP Al Falah Deltasari tergugah 
untuk kembali  mengadakan 
kegiatan serupa dengan nama 
Spelfa Charity 2. Hanya saja 
program ini tidak ditujukan kepada 
Yayasan Panti Asuhan Yatim Piatu 
sebagaimana kegiatan Spelfa 
Charity sebelumnya. Barang-barang 
yang disumbangkan tidak sama, 
yang mana Spelfa Charity yang lalu 
panitia menggalang barang dan 
dana berupa buku-buku baru atau 
bekas yang masih layak konsumsi, 
pakaian-pakaian baru atau bekas 
dan sumbangan uang seikhlasnya.

Gagasan baru dimunculkan 
oleh pengurus Remas SMP Al 
Falah Deltasari untuk menggalang 
sumbangan Al Quran, baik dalam 
bentuk Al Quran atau berupa uang 
untuk dibelikan Al Quran. Remas 
juga menggalang sumbangan 
berupa infaq pembangunan masjid. 
Kegiatan ini sebagai bentuk tidak 
lanjut dari Gerakan Wakaf Al Quran 
Al Falah, sekaligus sebagai bentuk 
peduli dan syiar agama di desa yang 
menjadi lokasi home stay siswa-

Spelfa Charity 2
Membumikan Al Quran 
dan Membangun Rumah di Surga

siswi kelas 8 SMP Al Falah Deltasari, 
yaitu dusun Mendiro, desa Panglungan 
Wonosalam, Jombang.

Setelah pengurus Remas 
membentuk panitia dan mengadakan 
rapat koodinasi pada hari Senin, 22 
Februari 2016, maka disepakatilah 
penggalangan sumbangan Al 
Quran dan infaq pembangunan 
masjid dilaksanakan dari tanggal 24 
Februari sampai 28 Maret 2016 dan 
ditempatkan di perpustakaan SMP 
Al Falah Deltasari. Informasi kegiatan 
tersebut disampaikan oleh panitia 
melalui pamflet yang tertempel di 
mading-mading setiap lantai gedung 
sekolah dan diinformasikan melalui 
surat pemberitahuan ke seluruh kelas 
serta diumumkan pula di mushalla 
putra dan mushalla putri.

Antusias siswa-siswi SMP Al 
Falah Deltasari beserta beberapa 
wali murid sangat tinggi dalam 
mensukseskan kegiatan Spelfa Charity 
2 ini. Ada yang menyumbangkan 
1 sampai 10 Al Quran. Beberapa 
dari siswa menyumbangkan uang 
untuk dibelikan Al Quran dan ada 
pula yang menyumbangkan uang 
untuk infaq pembangunan masjid. 
Semua sumbangan dari siswa-siswi 
didata dengan rapi oleh panitia dan 
dibuktikan dengan tanda terima. 
Pada hari Selasa, 29 Maret 2016, 
panitia merekap jumlah Al Quran dan 
jumlah infaq yang telah terkumpul, 
sekaligus melakukan pengepakan Al 
Quran menjadi 5 paket. Dari hasil 
rekap panitia, terkumpullah Al Quran 
dari siswa sebanyak 40 eksemplar, 
uang sebesar Rp. 2.541.000,- yang 
kemudian dibelikan Al Quran sebanyak 
77 eksemplar, sehingga total jumlah 
Al Quran sebanyak 117 eksemplar. 

Sedangkan infaq pembangunan 
masjid terkumpul sebanyak Rp. 
2.050.000,-.

Penyerahan sumbangan Al Quran 
dan infaq pembangunan masjid 
diserahkan secara simbolis pada hari 
Kamis, 31 Maret 2016, bertepatan di 
hari ke dua kegiatan home stay kelas 
8 dan bertempat di masjid dusun 
Mendiro, Panglungan Wonosalam, 
Jombang. Sumbangan-sumbangan 
tersebut diserahkan ke masjid-masjid 
dan mushalla-mushalla yang ada di 
sekitar dusun Mendiro dengan rincian 
sebagai berikut:
- 40 Al Quran diserahkan ke masjid 

Al-Mubaroq dusun Dampak
- 20 Al Quran diserahkan ke 

mushalla Mendiro
- 20 Al Quran diserahkan ke 

mushalla Al-Husna Mendiro
- 37 Al Quran diserahkan ke masjid 

Mendiro
- Infaq pembangunan masjid 

sebesar Rp. 2.050.000,- 
diserahkan ke masjid Mendiro

- Dan sumbangan infaq 
pembangunan masjid untuk 
masjid Mendiro, dari 2 wali murid 
kelas 8 yang diserahkan saat 
penyerahan sumbangan tersebut 
sebesar Rp. 1.200.000,-
Mudah-mudahan kegiatan ini 

menjadi pelajaran dan pengalaman 
berharga bagi siswa-siswi SMP Al 
Falah Deltasari khususnya bagi 
pengurus Remas SMP Al Falah 
Deltasari, dalam upaya membumikan 
Al Quran dan mendidik siswa untuk 
ikhlas mengeluarkan hartanya bagi 
pembangunan masjid yang pahalanya 
sesuai sabda Rasulullah Saw, yaitu 
akan dibangunkan rumah baginya di 
surga. (twb)
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Kiprah SMP

A
lhamdulillah. Setelah 
melewati perjalanan 
yang panjang dan berliku, 
akhirnya tim Robotika SMP 

Al Falah Deltasari berhasil menjuarai 
berbagai event di tahun 2015 – 2016. 
Bahkan hampir tiap bulan di awal 
tahun 2016 tim mempersembahkan 
piala kemenangan bagi SMP Al Falah 
Deltasari. Mulai dari tingkat lokal 
sampai lomba nasional. 

Dimulai di bulan Januari, yaitu 
di event RDC atau Robokidz Deltasari 
Competition yang diadakan di CITO 
(City of Tomorrow). Pada event ini 
kategori yang diikuti oleh siswa-siswa 
SMP Al Falah Deltasari adalah SUMO 
ROBOT. Pada saat itu ada 6 siswa 
yang bertanding, yaitu Wildan, Sandy, 
Devara, Hilmy, Agra dan Faiz. Setelah 
melalui kompetisi yang cukup ketat, 
akhirnya tim SMP Al Falah Deltasari 
menyabet 3 medali, yaitu Hilmy Halim 
kelas 7.3 menyabet Juara 1, Wildan 
Mufid kelas 8.1 menyabet juara 3 dan 
Alif Rysandi menyabet juara 4.

Pertandingan berikutnya yang 
diikuti oleh tim Robotika adalah 
RRO (Robokidz Robot Olympiad) 
yang berlangsung di kampus Ubaya 
Panjang Jiwo Surabaya. Pada 
pertandingan ini kategori yang diikuti 
adalah Robotic Programming. Ada 3 
siswa yang dikirim untuk mengikuti 
lomba programming menggunakan 
robot lego ini, yaitu Wildan, Sandy 
dan Hilmy. Alhamdulillah, Wildan 

Mufid dari kelas 8.1 berhasil meraih 
juara 2 mengalahkan peserta-peserta 
yang lain. 

Pada tanggal 26-28 Februari 2016 
tim Robotika SMP Al Falah Deltasari 
kembali mengikuti kejuaraan robotic 
yang diselenggarakan oleh IT-Smart 
yang berlangsung di Mall Ciputra 
World Surabaya. Lomba ini diikuti 
oleh seluruh peserta dari berbagai 
kota baik di Jawa Timur maupun 
Jawa Tengah yang merupakan 
cabang dari IT-Smart.   Ada total 43 
tim yang ikut serta dalam lomba ini. 
Tim Robotika SMP Al Falah Deltasari 
sendiri mengikutkan semua siswa 
yang ikut ektrakurikuler robotic yang 
berjumlah 21 orang siswa yang dibagi 
menjadi 11 tim. Nama SMP Al Falah 
Deltasari kembali berkumandang 
saat pengumuman pemenang 
diumumkan. Ananda Nandatama dan 
Raditya Eka dari kelas 7.1 berhasil 
meraih juara 3. 

Di awal bulan April tepatnya 
tanggal 9-10 kembali tim Robotika 
SMP Al Falah Deltasari mengirimkan 
16 siswanya untuk mengikuti lomba 
IARC tingkat nasional di Gedung 
Robotika ITS. Penyelenggaranya 
adalah mahasiswa D3 Teknik Elektro 
ITS. Dengan  mengangkat tema Future 
Technology for Eco Energy. Dimulai 
dari jam 8 pagi, maka 8 peserta yang 
bertanding di sesi pertama mulai 
pertandingannya. Cukup sulit untuk 
dapat memprogram robot NXT agar 

dapat berjalan mengikuti aturan dari 
panitia. Akibatnya, banyak sekali 
robot yang gagal bahkan nilainya 
malah minus (-). Akhirnya diambillah 
6 peserta dengan poin tertinggi 
untuk dapat mengikuti final di hari 
berikutnya. Poin tertinggi yang berhasil 
diperoleh adalah 25 dan peserta dari 
SMP Al Falah Deltasari yang berhasil 
lolos di babak selanjutnya adalah Andi 
Namleano dari kelas 8.6 di urutan 
ke 6 dengan poin 20. Dari 6 peserta 
tersebut diambil 3 besar sebagai 
juaranya. 

Di babak final pun lapangan 
pertandingannya tidak sama 
dengan yang dipakai pada babak 
penyisihan. Sehingga sampai malam 
peserta menunggu upload lapangan 
pertandingan dari panitia. Dengan 
arena yang dibuat dadakan numun 
dibuat  semirip mungkin dengan 
panitia maka peserta mulai berlatih 
dari pagi.  Namun di lomba IARC 
tingkat nasional ini Andi hanya berhasil 
menduduki di urutan ke lima dari enam 
finalis yang ada. Semoga tim Robotika 
SMP Al Falah Deltasari dapat selalu 
berjaya dan dapat meraih prestasi 
yang gemilang di pertandingan-
pertandingan berikutnya.  Dengan 
kerja keras, semangat, latihan yang 
tiada henti serta doa ikhlas dari semua 
pihak, baik sekolah, orangtua dan 
teman-teman semua, mudah-mudahan 
Allah meridhai setiap usaha yang kita 
lakukan bersama.   (Tiyas)

Tim Robotika 
SMP Al Falah Delatasari,

Fabulous, Fabulous, Fabulous!
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Kiprah SMP

Peringatan Isra’ Mi’raj
Sarana Instropeksi dan Motivasi 

dalam Ibadah Shalat

P
eringatan Isra’ Mi’raj Nabi 
Muhammad Saw 1437 Hijriyah 
pada tahun ini dimeriahkan dengan 
berbagai lomba ke-Islaman, yang 

diselenggarakan oleh siswa-siswi pengurus 
Remas SMP Al Falah Deltasari bersama  
beberapa pengurus organisasi siswa 
lainnya. Kegiatan PHBI Isra’ Mi’raj tersebut 
bertujuan untuk mengingatkan siswa-siswi 
akan peristiwa besar dalam sejarah Nabi 
Muhammad Saw, yaitu diperjalankannya 
Rasulullah Saw dari Masjidil Haram ke 
Masjidil Aqsa, kemudian dilanjutkan ke 
Sidratul Muntahaa hanya dalam satu 
malam bersama malaikat Jibril dengan 
mengendarai Buraq. Dalam peristiwa ini 
pula Rasulullah Saw mendapatkan perintah 
shalat 5 waktu dari Allah SWT sebagaimana 
yang telah menjadi kewajiban untuk seluruh 
umat Islam sampai saat ini.

kebersamaan di dalam diri siswa. 
Dilanjutkan dengan rangkaian acara 
pembukaan peringatan Isra’ Mi’raj yang 
diawali dengan tampilan tari Saman oleh 
beberapa siswi kelas 7. 

Acara pembukaan dipandu oleh 
Quinneisha dan Daffa Dany dari kelas 
8-2 sebagai MC, pembacaan ayat suci Al 
Quran oleh Rizky Ayu Ismanti dari kelas 
8-2. Sambutan Ketua Panitia oleh Hurun 
Tabina Vida dari kelas 8-4. Sambutan 
dari Kepala Sekolah yang diwakili oleh 
Ustadz Anshor, pembacaan shalawat 
Nabi oleh tim Al-Banjari SMP Al Falah 
Deltasari yang didampingi oleh Ustadz 
Gatot, Ustadz. Saiful dan Ustadz Zuhri. 
Rangkaian acara pembukaan ditutup 
dengan doa oleh Ustadz Muh. Zuhri.

Kegiatan tersebut dilanjutkan 
dengan berbagai macam lomba Islami, 

Juara 1 lomba cerpen Islami diraih oleh Ergi 
Raihanah F. dari kelas 8-2. Juara  lomba 
rangking 1 kelas 7 diraih oleh Alvina Iedha 
F. dari kelas 7-4 dan juara 1 lomba rangking 
1 kelas 8 diraih oleh Nafisah Zahrani dari 
kelas 8-4. Juara 1 lomba estafet Asmaul 
Husna putra diraih oleh kelas 7-1 dan juara 
1 lomba estafet Asmaul Husna putri diraih 
oleh kelas 7-6.

Inilah gambaran kegiatan PHBI Isra’ 
Mi’raj Nabi Muhammad Saw 1437 Hijriyah 
yang telah terlaksna sesuai program kerja 
Remas SMP Al Falah Deltasari periode 
2015-2016. Mudah-mudahan seluruh 
rangkaian acara tersebut dapat bermanfaat 
bagi kita khususnya bagi siswa-siswi SMP 
Al Falah Deltasari. Ada pesan moral yang 
disampaikan oleh salah satu peserta juara 1 
lomba Pidato,“Rasulullah Saw sangat sayang 
kepada ummatnya, sehingga beliau terus 

Selain itu kegiatan tersebut bertujuan 
untuk membangun dan mengembangkan 
semangat belajar siswa dan meningkatkan 
kreativitas siswa dalam pengembangan 
bakat di bidang seni Islami dan 
pengetahuan agama Islam, agar menjadi 
anak-anak yang tangguh dan unggul 
dalam berilmu, beribadah dan berakhlakul 
karimah.

Berlandaskan pada tujuan tersebut, 
muncullah ide dari siswa-siswi pengurus 
Remas untuk mengadakan kegiatan 
PHBI Isra’ Mi’raj 1437 Hijriyah yang 
dilaksanakan pada hari Rabu, 4 Mei 2016. 
Kegiatannya meliputi, kewajiban seluruh 
siswa membawa aneka kue dan buah 
sesuai kesepakatan kelas masing-masing. 
Kemudian mereka bertukar kue atau buah 
dengan kelas lainnya. Kegiatan ini bertujuan 
untuk menumbuhkan persaudaraan dan 

yaitu lomba pidato, adzan, cerpen 
Islami, rangking 1 dan estafet Asmaul 
Husna. Kegiatannya dilaksanakan mulai 
pukul 09.00 WIB hingga pukul 14.30 
WIB dan hanya diikuti oleh siswa-siswi 
kelas 7 dan 8. Hal itu karena siswa kelas 
9 sedang ada kegiatan kunjungan dan 
doa bersama di Panti Asuhan Khusnul 
Yaqin Taman Sepanjang. Pengumuman 
pemenang lomba dan penyerahan 
hadiah dilaksanakan pada pukul 14.30 
sampai selesai.

Para pemenang lomba diantaranya: 
juara 1 lomba pidato putra diraih oleh 
Ravenala Aucky Zafran Indrawan dari 
kelas 7-1 dan juara 1 lomba pidato putri 
diraih oleh Asyifa Azra Royadi dari kelas 
8-2. Juara 1 lomba adzan diraih oleh 
Dimas Fadhlurrahman dari kelas 7-3. 

berusaha mengurangi jumlah waktu shalat 
yang diperintahkan Allah, dari 50 waktu 
menjadi 5 waktu. Tetapi bagaimana dengan 
kita sebagai umat Rasulullah, masih saja ada 
yang tidak melaksanakan shalat, menunda-
menunda shalat dan adapula yang 
shalatnya tidak lengkap 5 waktu, bagaimana 
kalau Rasulullah langsung saja menerima 
perintah shalat sebanyak 50 waktu, jika 5 
waktu saja tidak mampu melaksanakannya.” 
Mari kita jadikan kegiatan PHBI Isra’ Mi’raj 
tersebut sebagai sarana untuk instropeksi 
dan motivasi dalam beribadah khususnya 
ibadah shalat. Dan kita jadikan kegiatan-
kegiatan PHBI seluruhnya sebagai sarana 
untuk menggali dan mengembangkan 
potensi dan bakat siswa dengan tujuan 
meraih prestasi dan kesuksesan bersama. 
Amin. (twb)
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Jendela Keluarga

P
ercaya. Itulah alasan 
utama kami memilih SMP 
Al Falah Delatasari sebagai 
tempat belajar anak. Kami 

percaya terhadap proses yang 
dimiliki Al Falah dalam membentuk 
kemandirian. Demikian halnya 
dalam pengajaran akhlak yang 
baik. Menurut kami dua hal 
tersebut sudah mencakup secara 
keseluruhan sebagai bekal bagi 
hari depan mereka. 

Kami menyadari sepenuhnya 
bahwa keberhasilan di sekolah 
pastilah tidak dapat dipisahkan 
dari proses yang ada di rumah. 
Karena itulah kami berusaha secara 
maksimal untuk menjembatani 
kondisi tersebut. Anak kami 
biasakan untuk membagi waktunya 
dalam belajar dan mengaji di 
rumah. Dengan begitu kami 
berharap bahwa anak akan 

terbiasa untuk menjadikan belajar 
dan mengaji sebagai kebutuhan 
hidupnya.

Ada tahap yang memang harus 
dilewati oleh orangtua manakala 
menginginkan kemandirian anak. 
Tahapan yang kami maksud adalah 
kedisiplinan. Sebuah kemandirian 
akan tercipta jika orangtua secara 
rutin mendampingi anak dalam 
membiasakan hal yang baik. Dan jika 
ada hal yang harus kami sampaikan 
maka kami menyampaikannya 
dalam bingkai kasih sayang. Selain 
itu kami berusaha mendukung dan 
mendorong anak untuk melakukan 
hal-hal yang baik dan bermanfaat.  

Bakat dan minat setiap anak 
pasti berbeda. Demikian pula dengan 
anak-anak kami. Apapun itu kami 
memberikan kebebasan pada mereka 

Kemandirian dan Akhlak yang Baik

 Bekal Masa Depan
untuk mengembangkannya. Dengan 
catatan, kegiatan yang mereka tekuni 
selalu bermuara dalam kedisiplinan 
dan tetap menjaga kesabaran.

Sebagai orangtua kami berharap 
agar anak kami kelak menjadi 
manusia yang berilmu serta berakhlak 
baik. Dan kami meyakini bahwa hal 
tersebut akan teraih dengan modal 
kejujuran, kesabaran, dan kasih 
sayang dalam keluarga. Semoga Allah 
menjawab  permohonan ini. Amin. 
(Iz)

Biodata Keluarga
Ayah : M. Fatchur Rozi
Pekerjaan : Swasta
Ibu : Wiwik Sri Widiati
Pekerjaan : Ibu rumah tanggaW
Ananda : Rarazerlina J. 
  (SMP Al Falah
  Deltasari kelas 7-6)
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Sang Juara

J
akarta di hari Minggu itu tetap 
panas seperti biasa. Lalu lalang 
kendaraan yang begitu padat tak 
menyurutkan kaki melangkah. 

Demikian juga dengan tim Robotika 
SD Al Falah Surabaya yang sedang 
berlaga. Didampingi oleh Ustadz 
Fahad, mereka mengikuti lomba 
Indonesian Robot Cup 3rd National 
Robotic for Elementary Junior 
and Senior School  di Taman Mini 
Indonesia Indah PP IPTEK Jakarta.

Tim SD Al Falah Surabaya diwakili 
oleh 4 siswa. Mereka adalah Izzan 
Ahmad Reksaatmadja (kelas 3A), 
Hernawan Santosa (kelas 3A),  Ahmad 
Syamil Alfan Nuari (kelas 4A), dan  
Rayhan Maheswara Rajendralail 
(kelas 4A).  Menurut Izzan, tim 

S
MP Al Falah Deltasari kembali meraih prestasi Tapak 
Suci pada acara Samnisda Cup se-Jatim. Siswa Al Falah 
yang berprestasi tersebut adalah Mahesa Dedy Harsono 
kelas 8-5 dan Fahreza Syahardian kelas 85, sebagai juara 

II Ganda Putra. Sedangkan Muhammad Rudi Herjono kelas 8-5 
dan RM. Joko kelas 85 sebagai juara III kategori tanding kelas H. 
Prestasi ini diraih tidak kebetulan, tetapi melalui proses latihan 
yang telah dipersiapkan. “Saya mulai belajar Tapak Suci sejak 
SD, orangtua memberikan dukungan dengan memfasilitasi dan 
memotivasi,” ujar Mahesa siswa kelas 8-5. 

Untuk meraih prestasi ini, para siswa selalu dilatih dengan 
keras dan disiplin. Lebih-lebih sudah mendekati waktunya lomba. 
Latihan dalam sepekan dua kali, setiap latihan dimulai dari jam 

Siswa SMP Al Falah Deltasari
Juara Tapak Suci Smanisda Cup Se-Jatim

08:00 sampai kumandang adzan shalat dzuhur. 
Dorongan semangat harus muncul dari kesadaran diri. 
Karena tidak akan membawa kemenangan jika tidak 
punya mental juara.  “untuk meraih prestasi harus 
punya semangat tinggi dan pantang putus asa,” ujar 
Joko.  

“Sebenarnya sejak awal ikut seni beladiri Tapak 
Suci ini, hanya ingin menjaga diri dari kejahatan. 
Seiring dengan berjalannya waktu, semangat untuk 
meraih juara muncul, karena sering ikut kompetisi,” 
terang Fahreza. Berbeda dengan halnya Mahesa yang 
sejak SD sudah kenal Tapak Suci, ingin SMP Al Falah 
punya prestasi seperti tahun-tahun sebelumnya. 
Sedangkan Rudi menceritakan kegembiraannya 
dengan prestasi yang telah diraihnya, “Rasanya 
senang sekali, karena mengenal latihan Tapak Suci 
baru di SMP dan ikut lomba langsung dapat juara III,” 
ujarnya dengan senyum.

Semua prestasi yang telah diraih ini perlu 
mendapat apresiasi, dengan lebih memberi dukungan 
siswa dalam berlatih. Agenda-agenda latihan harus 
terus diatur sedemikian rupa, latihan ditingkatkan 
dan fasilitas diperbaiki. Sehingga setiap ada 
perlombaan bisa aktif mengikuti dan meraih prestasi 
yang lebih tinggi lagi. (Ind.) 

Di Jakarta Kami Juara
mereka sudah menjalani latihan lomba 2-3 
minggu sebelumnya. Tentu saja didampingi 
oleh kakak-kakak pembina Robotika yang 
sudah kenyang dengan pengalaman.

Osa (panggilan akrab Hernawan 
Santosa), Syamil dan Raihan masih 
mengingat dengan baik saat lomba 
sebelumnya. Saat itu mereka berjanji akan 
menjadi juara pada lomba berikutnya. Kala 
itu mereka menjadi juara 3 dan harapan 
1. Dan perjalanan Surabaya-Jakarta pun 
tidak sia-sia. Tim SD Al Falah berhasil 
menyisihkan ratusan peserta lainnya. 
Mereka menggondol juara 1 untuk 2 
kategori tingkat nasional. Yakni juara 1 
Gold Prize Creative Robot dan juara 1 Gold 
Prize Super Maze  Solving Junior. Hanya 
satu kata yang mewakili benak semua, 
Fantastis! (Iz)
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Mendamba Sekolah Favorit
memilihkan sekolah idaman sebagai 
tempat menimba ilmu. 

Terkadang memilih sekolah bagi 
anak merupakan sesuatu hal yang tidak 
mudah. Sebab saat ini terdapat banyak 
sekolah yang berkualitas. Karena itu dapat 
bersekolah di lembaga pendidikan favorit 
seperti Al Falah merupakan harapan 
banyak orangtua. 

Selain program pembelajaran yang 
bermutu dan fasilitas sekolah yang 
memadai, juga diasuh oleh guru-guru 
yang berkompeten. Image tersebut 
diyakini oleh Rasya Azalia Putri, siswa 
kelas 6 yang lahir tanggal 22 Januari 2005 
di kota Surabaya ini.

Putra pertama dari tiga bersaudara 
pasangan Dr Amir Surya dengan Ratih 
Dyah Maharini ini sengaja memilih Al 
Falah sebagai tempat menutut ilmu 

S
iswa TK Al Falah kelas B-2 ini 
adalah sosok yang memiliki 
keinginan kuat untuk belajar, 
baik di sekolah maupun di 

rumah. Hal itu terlihat ketika siswa 
yang suka makanan pangsit mie ini 
mengikuti berbagai pelajaran yang 
disampaikan ustadzahnya. “Menulis 
dan mengaji,”tuturnya

Bagi  Bhinda, biasa ia dipanggil, 
menulis dan mengaji merupakan 
pelajaran favorit yang selalu dinanti. 
Tak heran jika putri pasangan Bagus 
Cahyono dengan Pelita Wahyu Puspita 
Wati ini sudah pandai menulis dan 
membaca ayat-ayat Al Quran sejak usia 
dini. 

Mengapa memilih sekolah Al 
Falah? Ketika ditanyakan, Bhinda 
menjawab,”Agar memiliki akhlak mulia 

Ingin Menjadi
Dokter Anak

dan berprestasi,”akunya. Demikian 
pula pengakuan ayahnya,”Agar 
Ananda bisa belajar secara formal 
dan agama Islam dengan baik. 
Semoga Ananda menjadi anak 
salehah.”

Selain itu, siswa yang hoby 
membaca buku dan olah raga 
sepeda ini ternyata memiliki talenta 
di bidang fashion. Buktinya, Bhinda 
pernah meraih sejumlah kejuaraan 
fashion.

” Pernah menang juara 3 
lomba fashion show ibu dan anak,” 
jelasnya.

Bagaimana dengan cita-
citanya? Dari kecil, orangtua dan 
guru sering menasehati Bhinda agar 
menggantungkan cita-cita setinggi 
langit. Cita-cita yang baik adalah 

karena terbukti unggul dan berpretasi 
dalam mendidik siswa, baik secara 
akademis maupun non akademis. 

“Karena Al Falah mengajarkan 
pendidikan agama Islam sejak dini,”ujar 
sang ibu. Semoga Ananda menjadi anak 
salehah dan bermanfaat bagi banyak 
orang,” imbuhnya.

Di rumah Rasya paling gemar 
membuat kue dan memasak. Setiap ada 
kesempatan dan waktu luang, Rasya 
menyempatkan diri meramu bahan-bahan 
tertentu dan diolahnya menjadi makanan 
lezat. Tak heran ketika ditanya cita-cita apa 
yang kelak diimpikan, siswa yang senang 
berolah raga sepeda ini berkeinginan 
untuk menjadi pemilik toko kue.” Semoga 
bisa menjadi pngusaha dan pemilik toko 
kue,”harapnya penuh keyakinan. Semoga 
cinta-cita Ananda dapat terwujud. Amin.

Rasya azalia PutRi

Bhinda Gusti
hayyu KasyaRa

S
etiap orangtua 
pasti ingin anaknya 
menjadi saleh dan 
salehah. Orangtua 

juga akan berusaha 
memberi pendidikan yang 
terbaik bagi putra-putrinya. 
Salah satunya dengan 

cita-cita yang dapat dicapai melalui 
belajar, kerja keras dan berdoa. 
Semua itu memang benar karena 
dengan adanya cita-cita atau impian, 
akan membuat makin bersemangat 
dalam menggapai kehidupan yang 
lebih baik. “Menjadi dokter anak,” 
harapnya. Semoga apa yang dicita-
citakan menjadi kenyataan. Amin.

Siapa Dia
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Siapa Dia

Berprestasi
di Cabor Anggar

Hafal Juz  ke-1,2, dan 30

D
alam menjalani hidup, 
seorang Muslim butuh 
pedoman yang dapat 
mengantarkannya 

kepada keselamatan dan 
kebahagiaan, baik di dunia maupun 
di akhirat. Petunjuk itulah yang 

dinamakan dengan Al Quran. Bagi Avicenna 
Hanani Achmad, siswa kelas 6C yang lahir 
di Sidoarjo, 10 Maret 2004 ini, membaca Al 
Quran telah menjadi menu harian yang wajib 
dibaca. 

Bagaimana tidak, putri kedua pasangan 
Achmad Syamsud Dhuha denganYuni 
Wakhidah ini bukan hanya membaca, tapi 
sudah mampu menghafal Al Quran sebanyak 3 
juz. “Juz 1,2, dan juz 30,”tuturnya.

Memang menghafal Al Quran butuh 
kesabaran. Karena menghafalnya tentu 
berbeda dengan menghafal kitab-kitab atau 
buku-buku pada umumnya. Tak heran jika 
ada orang yang butuh waktu lama untuk 
menghafalkan satu surah saja dalam Al Quran. 

Mengenai kemuliaan yang diberikan 
kepada para pengafal Al Quran sebagaimana 
riwayat dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah 
Saw bersabda,“Orang yang hafal Al Quran nanti 
akan datang dan Al Quran akan berkata,“Wahai 

Tuhan, pakaikanlah dia dengan pakaian 
yang baik lagi baru.” Maka orang tersebut 
diberikan makhota kehormatan. Al Quran 
berkata lagi,“Wahai Tuhan tambahkanlah 
pakaiannya.” Maka orang itu diberi 
pakaian kehormatannya. Al Quran 
berkata lagi,“Wahai Tuhan, ridhailah dia.” 
Maka kepadanya dikatakan,“Baca dan 
naiklah.” Dan untuk setiap ayat, ia diberi 
tambahan satu kebajikan.” (HR. Tirmidzi). 

Senna, biasa dipanggil, selalu melatih 
hafalannya setiap hari. Tidak hanya 
di sekolah tapi juga di rumah dengan 
bimbingan orangtuanya. Siswa yang hoby 
sepak bola ini memiliki cita-cita ingin jadi 
pengusaha. Untuk meraih keinginannya 
itu, Senna akan terus belajar dan berdoa 
dengan sungguh-sungguh.”Semoga 
Ananda memberi manfaat bagi seluruh 
manusia,” harap ayahnya. 

ulyl aBshaR

avicenna hanani achmad

N
ama Ulyl Abshar, siswa 
SMP Al Falah Deltasari 
kelas 9.1 diblantika olah 
raga anggar tergolong 

popular. Siswa yang lahir di Surabaya, 
31 Januari 2001 ini telah banyak 
menorehkan prestasi tidak hanya di 
tingkat kota dan provinsi, tapi akan 
merambah nasional.  Hal itu tidak 
hanya membuat bangga orangtua, tapi 
juga sekolah. Perjuangan yang tidak 
mengenal lelah dan berlatih terus-
menerus memberi hasil yang optimal.  

Di tingkat kota dan provinsi, 
siswa yang hoby musik ini pernah 
menggondol juara 1,2 dan 3 kejurda, 
meliputi Semarang dan Situbondo, 
serta Jawa Timur. Bahkan pernah 
diundang berlatih bersama oleh club 
anggar dari negeri Jiran, Malaysia.    

Membagi waktu antara kesibukan 
di bidang olah raga anggar dengan 

belajar menjadi tantangan tersendiri 
bagi siswa yang suka nasi goreng, 
sushi dan pecel ini. Tentu saja arahan 
guru dan orangtua agar Ulyl, biasa ia 
dipanggil, tetap rajin menuntut ilmu 
menjadi prioritas utama. 

“Kami menyekolahkan Ulyl di Al 
Falah agar tidak hanya berprestasi di 
bidang olah raga, tapi juga memiliki 
pengetahuan dan berakhlak mulia,” 
ungkap ayahnya. 

Putra kedua dari pasangan Budi 
Sunarko dengan Dwi Wiwarsih yang 
paling memfavoritkan pelajaran 
Bahasa Inggris, IPS dan Sejarah 
ini, meski sibuk di dunia olah raga 
tapi masih menyempatkan diri 
untuk membaca Al Quran. Bagi Ulyl 
membaca Al Quran merupakan 
kewajiban bagi seorang Muslim. 
Karena itu sesibuk apapun, membaca 
Al Quran tidak pernah ditinggalkan. 

Ketika ditanya apa cita-citanya 
kelak? Siswa yang mengidolakan 
Nabi Muhammad dan BJ Habibie 
ini ingin menjadi seorang pilot atau 
menteri luar negeri Indoensia.”Semua 
kesuksesan tidak akan berarti tanpa 
doa dari orang tua,”begitu motonya. 
Semoga sukses.
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Karya Siswa

Oleh: Isnuansa Maharani P. (kelas 7.6)
Hai sang pengobar mimpi Kudengar setiap 

alunan langkahmu Menorehkan semangat 
di hati para pemuda Kau ucap kalimat itu 
Kalimat sang penyayat belenggu Kau lepaskan 
kami bagaikan dara Kau  kuatkan denyutan 
persaudaraan diantara kami

Ya Parasmu tak seelok penghibur negeri 
Tanganmu tak sehalus untaian sutra

Kebangkitan Sang Pengobar Mimpi

Buku Kumpulan Cerpen Karya Siswa 
SD Al Falah Surabaya

M
ilikilah buku kumpulan cerpen dari teman-temanmu SD Al Falah 
Surabaya. Ada cerita sedih, senang, pengalaman, fantasi dan 
harapan. Buku ‘1000 Pohon’ adalah buku perdana terbitan 
perpustakaan SD Al Falah Surabaya. Buku ini isinya merupakan 

kumpulan karya cerpen teman-teman dari semua kelas. Kebetulan sekali yang 
sudah terbit ini adalah karya dari teman-teman kelas 3 – 6.

Bagi kamu semua mulai dari kelas 1 – kelas 6, yang mempunyai karya 
cerpen, jangan disimpan sendiri. Kirimkan saja ke perpustakaan. Siapa tahu buku 
berikutnya milikmulah yang akan tampil! Oh, ya, jangan lupa kamu masih bisa 
mendapatkan buku ini di perpustakaan SD Al Falah dengan harga Rp 25.000
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B
erbicara mutu sekolah, 
tamu Al Falah kali ini adalah 
pakarnya. Beliau adalah orang 
yang selalu bermimpi bahwa 

pendidikan di Indonesia mempunyai 
mutu yang bisa bersaing di kancah 
internasional. Prof. Dr. Muchlas Samani, 
guru besar Universitas Negeri Surabaya 
ini (Unesa), sudah banyak berkiprah 
dalam peningkatan mutu pendidikan di 
Indonesia.  Menurut beliau budaya mutu 
sangat perlu dikembangkan di setiap 
sekolah.

Mantan rektor Unesa periode 2010 
– 2014 ini mengatakan kalau sekolah 
perlu mengembangkan budaya yang 
baik bukan hanya kebiasaan-kebiasaan. 
Sekolah diharapkan dapat membuat 
siswa siswinya mampu melakukan segala 
aktivitas kehidupan dijiwai budaya yang 
ditanamkannya. Budaya adalah aktivitas 
yang dilakukan seseorang atas dasar 
kesadaran penuh mengapa dia harus 
melakukan itu. Hal tersebut berbeda 
dengan sekadar kegiatan pembiasaan 
yang terbentuk oleh lingkungan tanpa 
dilandasi kesadaran para pelakunya. 
Sekolah bisa mempunyai berbagai 
kegiatan pembiasaan sepeti shalat 
berjamaah, baca Al Quran dll, tapi juga 
harus difikirkan bagaimana caranya 
supaya kegiatan tersebut bisa menjadi 
budaya bagi peserta didiknya. Hal ini 
akan terlihat ketika para siswa sudah 
lulus dari sekolah, apakah mereka masih 
melakukan aktivitas tersebut dengan 
kesadaran pribadi atau tidak. 

Untuk membentuk budaya sekolah, 
ayah tiga anak ini mempunyai saran 

dengan top down 
dan bottom up. 

Sekolah harus 
menggerakkan 
seluruh 
komponen 
untuk 
membuat 
budayanya 
masing-masing. 
Kalau itu 
berdasarkan 

Pemikiran Integrasi nilai-nilai Islam ke 
dalam seluruh mata pelajaran yang 
dikembangkan Lembaga Pendidikan Al 
Falah (LPF) sebetulnya sangat bagus 
untuk memberikan pemahaman yang 
utuh kepada siswa tentang IMTAQ 
dan IPTEK. LPF perlu meneruskan ide 
tersebut dengan pengembangan yang 
lebih bermakna bagi siswa. 

Pendidikan formal atau sekolah 
juga akan bersaing dengan lembaga-
lembaga sertifikasi yang mencetak para 
pekerja dengan ketrampilan tertentu. 
Itu tantangan masa depan anak-
anak kita. Dengan adanya Kerangka 
Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 
yang ditetapkan pemerintah, sangat 
mungkin seseorang akan mempunyai 
level sama dengan sarjana S1 tanpa 
harus kuliah di perguruan tinggi. 
Seseorang bisa mendapatkan berbagai 
ketrampilan dengan mengikuti kursus 
atau pelatihan kemudian diperkuat 
dengan berbagai dokumen sertifikasi 
ketrampilan dan dia akan disejajarkan 
dengan level pendidikan formal. Hal 
ini sudah terjadi di dunia maritim, 
seorang lulusan akademi pelayaran 
masih belum dapat berkiprah di dunia 
maritim internasional apabila belum 
mempunyai serifikat dari  International 
Maritim Organization (IMO). Seseorang 
yang ingin keluar negeri juga sering 
ditanya tentang skor TOEFL atau IELTS, 
tanpa memandang latar belakang 
pendidikannya. Ini salah satu contoh 
bahwa pendidikan formal di Indonesia 
belum bisa mendapatkan pengakuan di 
dunia Internasional.

Tugas sekolah semakin berat untuk 
menyiapkan anak didiknya mampu 
bersaing di masyarakat global. Untuk 
itu sekolah harus terus mengevaluasi 
standar mutunya dari tahun ke 
tahun untuk meningkatkan kualitas 
lulusannya. Evaluasi juga sangat penting 
untuk mengukur tingkat ketercapaian 
standar tersebut. Apabila setiap standar 
mutu yang ditetapkan dapat tercapai 
atau bahkan melebihi harapan, itulah 
sebenar-benarnya sebuah prestasi. 
Apakah sekolah kita berprestasi? Lihat 
ketercapaian standar mutunya! (Ana).

Apakah Sekolahmu Berprestasi?
agama, filsafat, atau visi misi yayasan, 
sosialisasinya dengan cara top down. 
Tapi kalau membahas bagaimana 
cara pencapaiannya pimpinan bisa 
mengunakan teknik bottom up. 
Guru, karyawan, wali murid bisa 
diajak berfikir bersama mencari cara 
bagaimana membentuk budaya sekolah 
sesuai visi misi yang ditetapkan. Ibarat 
orang mendorong mobil bersama-
sama, semua harus tahu kemana arah 
mendorongnya sehingga mobil akan 
bergerak ke arah yang diinginkan. 
Pimpinan sekolah diharapkan bisa 
mengombinasikan teknik tersebut 
untuk menghasilkan pemikiran 
dan tindakan yang tepat dalam 
pengembangan budaya sekolah.

Kalau menyangkut mutu, 
sekolah mempunyai wewenang untuk 
menentukan apa yang ingin dicapainya. 
Ada sekolah yang menjadikan target 
nilai ujian nasional sebagai mutu yang 
ingin dicapainya, tapi di lain tempat 
bisa jadi tidak seperti itu. Sekolah 
harus menentukan setiap tahun apa 
saja yang menjadi target mutunya. 
Seberapa besar ketercapaian target 
menunjukkan prestasi sekolah tersebut. 
Jadi prestasi sekolah sebenarnya bisa 
dinilai dari target dan capaian setiap 
tahunnya. Mungkin masyarakat hanya 
melihat prestasi dari sisi juara-juara 
yang berhasil diraih sekolah, tapi perlu 
dilihat lagi apakah memang itu yang 
menjadi target mutu sekolah tersebut. 
Jadi sekolah bisa mengklaim sebagai 
sekolah yang berprestasi apabila bisa 
menunjukkan data target dan hasil 
capaiannya di akhir tahun pelajaran. 

Pak Muchlas sangat merisaukan 
peran dunia pendidikan formal di masa 
yang akan datang. Beliau berpesan 
supaya sekolah mampu menganalisis 
apakah pendidikan yang diberikan di 
sekolah benar-benar sesuai dengan 
kebutuhan hidup siswanya di masa 
mendatang. Jangan sampai apa yang 
diberikan di sekolah tidak match 
dengan kebutuhan siswa di masyarakat.  
Pengetahuan tentang agama dan ilmu 
pengetahuan hendaknya bisa diblended 
untuk menjawab tantangan jaman. 

Tamu Kita
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Kakak alumni SD Al Falah angkatan tahun 
2010 berkunjung ke SD Al Falah Surabaya 
pada tanggal 1 April 2016. Mereka 
bersilaturahim dengan para ustadz 
dan ustadzah. Selain bersilaturahim, 
kedatangan mereka ingin meminta doa 
kepada adik-adik kelas agar dimudahkan 
dalam menghadapi Ujian Sekolah 2016. 

Peringatan Hari Pendidikan Nasional 
dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 2 
Mei 2016 di lapangan SD Al Falah Surabaya. 
Bertindak sebagai petugas upacara adalah 
siswa-siswi kelas 5. Acara dipimpin Kepala 
SD Al Falah Surabaya, Ustadz Syahrial 
Rizki. Beliau menyampaikan bahwa SD 
Al Falah Surabaya harus meneruskan 
perjuangan Ki Hajar Dewantara yang telah 
memperjuangkan pendidikan di Indonesia 
dengan mencetak generasi yang berakhlak 
mulia dan berprestasi.

Tanggal 24 April 2016, 4 siswa SD Al 
Falah Surabaya berhasil meraih prestasi 
membanggakan di even lomba robotic. 
Syamil (4A), Rayhan M (4A), Osa (3A) dan 
Izzan (3A) berhasil meraih Gold Prize di 
2 kategori lomba yang diselenggarakan 
oleh Robotic Organizing Commite 
Indonesia yang bekerjasama dengan 
PP Iptek Kemenristek RI di TMII Jakarta. 
Mereka berhasil meraih Gold Prize 
dalam kategori Maze Solving dan Robot 
Creative setelah menyisihkan beberapa 
perserta dari kota lain. 

Parenting wali murid bersama siswa-
siswi kelas 6 SD Al Falah Surabaya 
dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2016 
bertempat di Museum The Javasche 
Bank yang beralamat di Jalan Garuda 
no 1 Surabaya. Kegiatan ini merupakan 
salah satu program sukses Ujian Sekolah 
SD Al Falah Surabaya. Hadir dalam acara 
tersebut Direktur Lembaga Pendidikan 
Al Falah Surabaya, Ustadzah Siti 
Fauziyah. Narasumber kegiatan adalah 
Ustadz Suhadi Fadjari, Master Trainer 
Powerful Education.

Kunjungan Bakti Sosial siswa-siswi SD Al Falah Surabaya ke YPPAY Adinda (Ad 
Dinu wa Dunya) Sidosermo Surabaya.  Terkumpul hampir 110 paket sembako 
yang dibagikan kepada siswa-siswi YPPAY Adinda Sidosermo. Baksos ini sebagai 
ajang silaturahim dan doa bersama menjelang Ujian Sekolah 2016

Siswa-siswi SD Al Falah Surabaya kedatangan kakak alumni periode 2013. Selain 
silaturahim, kedatangan mereka bertujuan untuk berdoa bersama adik-adik kelas guna 
menyambut Ujian Sekolah berbasis komputer yang baru pertama kali dilaksanakan. 
Dalam sambutannya, Muh Yusuf, perwakilan dari alumni menyampaikan jika doa dari 
ustadz dan ustadzah serta  adik kelas menjadi senjata ampuh dalam menghadapi 
Ujian Sekolah kali ini. 

Siswa-siswi kelas 4 SD Al Falah Surabaya 
belajar mengolah makanan khas 
tradisional Suroboyo. Ada rujak cingur 
dan semanggi yang menjadi menu utama 
pada hari Rabu 6 April 2016. Acara ini 
bertujuan mengenalkan siswa makanan 
khas tradisional Suroboyo yang mulai 
dilupakan. Harapannya, para siswa lebih 
menyukai makanan sayur-sayuran yang 
kaya gizi dan vitamin.

Wisuda tahfidz siswa-siswi SD Al Falah 
Surabaya tanggal 23 April 2016 yang 
dirangkai dengan Gebyar Karya Siswa. 
Acara wisuda tahfidz kali ini mewisuda 
para siswa yang mampu menghapal juz 
30, juz 1 dan juz 2. Gebyar Karya Siswa 
tampil memukau dengan operet kolosal 
yang menampilkan 700 siswa-siswi 
dalam pagelaran yang bertema “Aku 
Cinta Lingkungan.”

Galeri
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Siswa antusias melihat hasil ujian 
super intensif di papan pengumuman. 
Mereka bisa langsung melihat hasil 
ujiannya. Jika ujian pagi hari, siang 
hari hasilnya bisa dilihat, begitu juga 
jika ujiannya siang hari pagi hari 
saat datang ke sekolah hasilnya bisa 
diketahui. Hasil prestasi ujian super 
intensif ini akan menentukan ruang 
dan tempat duduk siswa, sementara 
siswa dengan nilai tertinggi 
mendapatkan reward yang menarik.

Doa bersama jelang UN. Kegiatan doa bersama dihadiri seluruh siswa kelas 9 bersama 
orang tua dan ustadz-ustadzah pada Sabtu, 7 Mei 2016, mulai jam 07.00 – 10.30 WIB 
di masjid Al Akbar Surabaya. Kegiatan ini sebagai sarana untuk membersihkan dan 
menenangkan hati, pikiran dengan mendekatkan diri kepada Allah. Melalui ibadah shalat 
sunah, baca Al Quran, dan doa Al Ma’surat. Kemudian seluruh siswa memohon maaf dan 
doa restu kepada orang tua serta ustadz-ustadzah. Begitu juga ustadz-ustadzah memohon 
maaf kepada orang tua bila selama mendidik anak-anak masih ada kekurangan atau 
belum sesuai harapan, sehingga saling ridha untuk melakukan perbaikan terus-menerus.

Suasana di ruang persiapan UN SMP Al Falah Deltasari. Waktu lima belas menit sebelum 
masuk ruang ujian, seluruh peserta UN mendapatkan motivasi, arahan dan berdoa. 
Persiapan dan breafing ini dilakukan setiap pagi agar siswa dalam mengerjakan soal-
soal UN tidak mengalami kesalahan dan merasa tenang. Mereka dikuatkan motivasinya 
untuk mengerjakan UN dengan jujur, teliti, tenang dan selalu berdoa kepada Allah 
SWT. Sehingga prestasi bisa diraih dengan hasil maksimal dengan cara yang benar dan 
berakhlak mulia. 

Seluruh siswa kelas 9 yang berjumlah 177 
siswa mengikuti UN selama empat hari 
pada tanggal 9–12 Mei 2016 dimulai pukul 
07:00-09:30 WIB di SMP Al Falah Deltasari. 
Kegiatan UN ini berlangsung secara tertib 
dan lancar dengan pengawas silang dari 
guru-guru sekolah negeri dan swasta yang 
ada di kecamatan Waru, Sidoarjo. Mereka 
mengerjakan soal-soal UN dengan serius 
dan penuh konsentrasi untuk meraih hasil 
terbaik dan senantiasa mengedepankan 
prinsip kejujuran. 

Pelatihan penulis cilik SD Al Falah 
Surabaya dilaksanakan pada 27 Februari 
2016 bertempat di perpustakaan SD Al 
Falah Surabaya dengan menghadirkan 
salah satu penulis cilik yang juga alumni 
TK dan SMP Al Falah Surabaya. Kegiatan 
ini merupakan program dari perpustakaan 
untuk mewadahi minat dan bakat 
siswa dalam hal kepenulisan. Dengan 
adanya program ini perpustakaan SD Al 
Falah Surabaya berharap akan segera 
menerbitkan kumpulan hasil karya tulisan 
siswa ke dalam sebuah buku.

Tanggal 4 Mei 2016 siswa- siswi kelas 
2 SD Al Falah Surabaya melakukan 
kegiatan studi tematik. Bertempat di 
hall, para siswa kelas 2 membuat jus 
buah dan sayuran makanan bergizi. 
Mereka juga berlomba menghias 
buah-buahan segar dan membuat 
jus. Kegiatan ini bertujuan untuk 
meningkatkan kegemaran siswa 
mengkonsumsi buah-buahan dan 
sayur-sayuran sekaligus mengenalkan 
manfaat dan nilai gizinya.

Training Motivasi orangtua dan siswa untuk 
sukses Ujian Nasional (UN) oleh Kepala 
Sekolah dan dibuka oleh Direktur Lembaga 
Pendidikan Al Falah, Siti Fauziah, S.Pd. 
Acara ini dilaksanakan diawal semester 
2 untuk sinergi membangun kesamaan 
visi dan motivasi antara orangtua, siswa 
dan sekolah dalam menghadapi UN. 
Harapannya setelah training ini orang tua 
mendukung penuh program sekolah dan 
semakin memberikan perhatian terhadap 
ibadah ananda serta semakin giat belajar, 
beribadah dan patuh kepada orang tua.

Program Sukses Ujian Nasional SMP Al 
Falah Deltasari, siswa mengikuti kegiatan 
try out setiap dua bulan sekali dan super 
intensif (semacam try out yang dilakukan 
pagi dan siang) selama dua pekan 
menjelang UN. Kegiatan ini melatih siswa 
lebih terampil, teliti mengerjakan soal-
soal UN dan lebih giat belajar, karena 
mereka selalu terpacu untuk bersaing 
dengan teman-temannya dalam meraih 
prestasi terbaik.

27Edisi 41 Ramadhan 1437 H / Juni 2016



28 Media Pendidikan Al Falah

Galeri

Siswa yang aktif mengikuti kegiatan 
ekstrakurikuler cabang olah raga bela 
diri sedang berlatih keras untuk meraih 
prestasi. Mereka mengikuti latihan 
Taekwondo secara rutin dua kali dalam 
sepekan. Setiap latihan mereka harus 
disiplin berlatih selama lebih kurang 
dua jam. Mereka latihan fisik dan juga 
ketangkasan jurus-jurus bela diri yang 
dipandu oleh pelatih profesional. 

Mabit calon pemimpin regu Pramuka. 
Sebanyak kurang lebih seratus siswa 
yang tergabung dalam kegiatan 
ektrakurikuler Pramuka mengikuti 
kegiatan malam bina iman dan taqwa 
(mabit). Mereka adalah para pimpinan 
regu dalam kegiatan Pramuka. Mereka 
mendapat training kepramukaan dan 
juga pembinaan mental iman dan taqwa 
selama dua hari satu malam di SMP 
Al Falah Deltasari. Acara ini bertujuan 
menyiapkan kader-kader pemimpin 
yang tangguh, terampil dan mandiri. 

SMP Al Falah menerima kunjungan 
dari SMP Al Haroki Depok pada Kamis, 
16 Maret 2016. Mereka terdiri dari 
dua puluh siswa dan tiga orang guru 
pendamping. Mereka mendapat 
penjelasan tentang profil dan kegiatan 
pembelajar di SMP Al Falah Deltasari 
oleh Kepala Sekolah, Ustadz Luqman 
Chakim. Setelah mendapat penjelasan 
seputar Al Falah dilanjutkan dengan 
tanya jawab dan melihat suasana serta 
fasilitas pembelajaran di SMP Al Falah 
Deltasari.

Tim BK SMP Al Falah Deltasari menerima 
kunjungan tiga orang guru BK SMP 
Bilingual Krian. Mereka bersilaturahim 
untuk mengenal dan melihat kegiatan 
serta program-program bimbingan 
konseling. Dalam suasana akrab interaksi 
saling berbagi pengalaman dan diskusi 
menjadikan pertemuan penuh dengan 
makna. Harapannya kunjungan tersebut 
menjadikan layanan bimbingan dan 
konseling menjadi lebih profesional 
dalam melayani siswa. 

Tamu dari KKL FPAI Universitas 
Darul Ulum Jobang. Mereka adalah 
mahasiswa calon guru PAI bersama 
ketua program dan dosen. Kehadiran 
mereka ke SMP Al Falah bermaksud 
silaturahim dan mengenal sistem 
pembelajaran serta pengelolaan 
sekolah. Mereka disambut oleh 
Kepala Sekolah, Ustadz Luqman 
Chakim. Setelah Ketua Program 
memperkenalkan dan menyampaikan 
maksud dan tujuan kedatangan, 
kepala sekolah menerima dan 
mempresentasikan sejarah dan profil 
SMP Al Falah Deltasari. 

Robotika adalah salah satu 
ekstrakurikuler yang banyak diminati 
oleh siswa yang hobi dengan teknologi. 
Tim ini terus berlatih mempersiapkan 
diri untuk mengikuti even-even 
perlombaan. Latihan bersama dilakukan 
dua kali dalam sepekan yang dibimbing 
oleh pelatih profesional. Selain mereka 
berlatih bersama, waktu latihan lebih 
banyak dilakukan secara mandiri di 
rumah. Tim robotika SMP Al Falah sudah 
sering menorehkan prestasi dari tingkat 
kota hingga internasional.

Siswa SMP Al Falah Deltasari sedang menyelesaikan tugas 
membuat karya kerajinan. Mereka di ruang PTD mendapat 
pelajaran teknologi dasar tepat guna. Semua perlengkapan 
mulai palu, gergaji, bor, gerinda, alat-alat listrik, solder, obeng, 
mesin jahit, dll, bisa dimanfaatkan untuk membuat tugas-
tugas teknologi dengan bimbingan guru PTD. Hasil karya siswa 
sering dipamerkan dalam even-even khusus, seperti lampu 
hias, bantal, taplak meja, katrol sederhana, roket air, dll.
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Tepat pada Jumat, 29 Januari  2016, seluruh siswa SMP Al Falah mengikuti 
acara Gerakan Budaya Literasi dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo. 
Acara ini atas kerja sama Diknas Sidoarja dengan koran harian Jawa Pos. 
Seluruh siswa membaca berita tentang kota Sidoarjo yang ada di koran 
kemudian mereka membuat tulisan tentang kota Sidoarjo. Kegiatan ini 
dimaksudkan untuk merangsang siswa untuk membaca dan menuangkan 
gagasannya dalam bentuk  tulisan. 

Galeri SMP, 9 Siswa  Al Falah Deltasari masuk babak final  
Kompetisi Matematika Nalaria Realistik (KMNR) pada April 
2016 di Bogor, Jawa barat. Sesaat sebelum berangkat mereka 
mendapat motivasi dan support dari para guru pembina, 
waka kurikulum, kepala sekolah, dan direktur sekolah dengan 
diantar keberangkatannya sampai Bandara Juanda Surabaya. 
Kesembilan siswa ini terdiri dari 6 siswa kelas VII dan 3 
siswa kelas VIII didamping oleh seorang guru pendamping 
yaitu ustadzah Novia Sari selaku guru matematika. Mereka 
mengikuti kompetisi matematika dengan peserta dari seluruh 
Indonesia yang berjumlah kurang lebih 2000 peserta. 

Galeri SMP, Bakti Sosial di Desa Pangklungan Wonosalam 
Jombang. Perwakilan dari siswa Al Falah menyerahkan 
sumbangan yang dikumpulkan oleh siswa dalam 
Program Al Falah Charity . Yaitu program mengumpulkan 
pakaian layak pakai, buku-buku bacaan, Al Quran dan 
uang sumbangan untuk dibagikan kepada orang kurang 
mampu. Kegiatan ini untuk melatih siswa agar memiliki 
rasa kepedulian kepada orang yang tidak mampu. 

Galeri SMP, Siswa Kelas 9 Sumbang Panti Asuhan Khuznul 
Yaqin Bangah. Menjelang Ujian Nasional (UN) siswa kelas 9 
berkunjungan ke Panti Asuhan Khuznul Yaqin memberikan 
sumbangan sebesar Rp. 27.000.000,- lebih untuk anak yatim. 
Uang sumbangan diserahkan oleh Ust. Luqman Chakim dan 
diterima oleh pengasuh panti yang disaksikan oleh anak-
anak panti, pengurus panti, siswa dan guru Al Falah serta 
perwakilan orang tua murid. Kemudian dilanjutkan dengan 
dzikir dan berdoa bersama anak-anak panti untuk kesuksesan 
siswa Al Falah yang akan UN. Acara kunjungan ke panti asuhan 
adalah bentuk kepedulian SMP Al Falah terhadap anak yatim 
agar bisa merasakan kebahagiaan.

Galeri SMP, Pramuka SMP Al Falah Bina Mandiri. Siswa SMP Al Falah yang tergabung 
dalam kegiatan ektrakurikuler pramuka sedang belajar memasak untuk makan siang. 
Mereka membawa bahan makanan, perlengkapan masak dari rumah yang dibagi 
disetiap kelompok. Sehingga dalam satu kelompok mereka sudah mendapat tugas dan 
tanggung jawab sendiri-sendiri. Dengan kegiatan ini diharapak siswa semakin mandiri 
dan mengerti untuk berbagi tugas dan melaksanakan tanggung jawab. 

SMP Al Falah Deltasari mengirimkan dua Tim Futsal untuk 
mengikuti Smanisda Cup Se-Jatim di SMAN 1 Sidoarjo. Dari 
dua Tim ini, salah Tim Futsal Spelfa yang terdiri dari siswa 
kelas VIII meraih Juara III pada Smanisda Cup Se-Jatim di 
SMA N 1 Sidoarjo. Spelfa adalah sebutan SMP Al Falah 
Deltasari oleh siswa-siswa Al Falah. 
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B
agi setiap manusia 
yang ingin berkembang 
dengan kualitas menjadi 
lebih baik, BELAJAR 

adalah sebuah keharusan. Dan 
sesungguhnya sang maha pencipta 
kita, Alah SWT, telah men-setting 
manusia untuk menjadi makhluk 
pebelajar yang bahkan telah dimulai 
sejak manusia berada dalam 
kandungan ibunya.

Mari kita review sejenak 
perjalanan anak manusia sejak 
dalam kandungan, bagaimana 
bayi yang ada dalam rahim sang 
ibu belajar mengenali lingkungan 
melalui indera pendengarannya. 
Hal ini dapat terbukti bagaimana 
ia bisa merespon suara-suara 
yang ada di sekelilingnya melalui 
tendangan-tendangan kaki 
mungilnya atau gerakan-gerakan 
tubuhnya.

Dan setelah lahir ke dunia, 
makin tampaklah bagaimana 
bayi belajar dengan begitu cepat 
berbagai kemampuan yang 
dibutuhkan, seperti berjalan, 
berlari, bicara dan aneka 
ketrampilan hidup lainnya. Sampai 
saatnya dia memasuki jenjang 
pendididikan di sekolah. 

Sekolah, yang merupakan 
institusi pendidikan formal 
merupakan rentang waktu yang 
harus ditempuh dalam waktu yang 
relative lama. Secara sederhana, 
bila seseorang menempuh 
pendidikan sejak Taman Kanak-
kanak sampai universitas, setidaknya 
dibutuhkan waktu 22 tahun untuk 
menyelesaikannya. 

Tentulah rentang waktu 
yang demikian lama, tidak akan 
menyisakan jejak yang berarti bila 
konsep pembelajaran yang diberikan 
tidak menyentuh secara mendalam 
anak didik yang terlibat dalam proses 
tersebut. Bahkan seringkali hilang 
tak berbekas berbagai pelajaran 
yang dulu dengan susah payah 
dipelajari. Tidak sedikit bahkan, yang 
begitu ujian sekolah selesai, ingatan 
tentang berbagai pelajaran di sekolah 
menjadi sarasa terhapu dari ingatan. 

Lalu bagaiamanakah pola 
pembelajaran yang bermutu 
yang dapat membuat jejak yang 
mendalam pada ingatan sehingga 
terus menerus dapat diamalkan 
sepanjang perjalanan kehidupan?. 
Kalau kita mau kembali menengok 
pada pola awal manusia mengenal 
konsep “belajar “ dalam hidup, di 

fase bayi hingga kanak-kanak, 
tiga metode yang paling ampuh 
untuk dapat mengajarkan 
berbagai macam kemampuan 
adalah melalui metode 
“Contohkan, Tirukan, dan 
Biasakan”. 

Pada fase awal masa belajar 
dalam kehidupan manusia, 
3 metode tersebut terbukti 
mampu mentransfer berbagai 
ilmu dan ketrampilan. Mari kita 
melakukan kilas balik untuk 
kembali mencermati bagaiamana 
proses belajar dilakukan pada 
masa kanak-kanak. Contoh 
sederhana adalah bagaimana 
mengajarkan anak untuk 
mengenal berbagai kosa kata, 
anak perlu melihat contoh dulu 
bagaimana kata itu diucapkan, 
lalu dia akan menirukan kata-
kata tersebut berulang-ulang, 
sampai akhirnya ia akan terbiasa 
mengucapkan kata-kata yang 
diajarkan. 

Berbagai kemampuan akan 
lebih lekat dalam ingatan dan 
akan berdampak menajadi 
ketrampilan bila 3 metode 
tersebut dilakukan. Pembelajaran 
tidak akan hanya berupa 

Mewujudkan
Pembelajaran yang Bermutu

Artikel
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menghapal berbagai teori yang 
akan dengan mudah terlupakan, 
tetapi melalui tahap mencontoh, 
mempraktekkan sampai 
membiasakan, maka seluruh indera 
akan terlibat dalam proses tersebut.  

Contoh atau Keteladanan
Metode pembelajaraan 

dengan memberikan contoh 
adalah metode pembelajaran yang 
ditunjukkan oleh Rasulullah SAW 
dalam mengajarkan segala sesuatu 
pada para sahabatnya. Metode 
pemberian contoh adalah metode 
yang menuntut pada pendidik/guru 
untuk melakukan terlebih dahulu 
apa yang akan ia ajarkan pada 
para siswanya. Pemberian contoh 
tidak akan berjalan efisien apabila 
yang mengajarkan belum terbiasa 
melakukannya. Oleh karena itu 
keteladanan / pemberian contoh 
sangat penting untuk memberikan 
landasan pembeajaran yang terus 
menerus akan diingat oleh siswa

Keteladanan tentu saja tidak 
hanya ditunjukkan di sekolah, tapi 
yang lebih penting lagi adalah 
contoh yang ditunjukkan melalui 
perilaku dan tutur kata orang 
tua dan lingkungan di rumah. 
Bagaimanapun pendidikan 
anak adalah amanah yang Allah 
berikan utamanya pada orang 
tua, dan sekolah adalah bagian 
yang membantu keterlaksanaan 
pendidikan tersebut. 

Sesungguhnya, amanah 
mendidik anak adalah tanggung 
jawab besar yang harus 
dilaksanakan bersama dengan 
kesamaan visi yang ada antara guru 
dan sekolah. Upaya mensinergikan 
visi bersama antara orang tua dan 
guru, rumah dan sekolah terus 
dilakukan agar menjadi satu tim 
yang kompak dalam kerja sama 
mendidik generasi penerus agar 
menjadi generasi yang berakhlaq 
karimah dan berprestasi. 

Seringkali pembelajaran 
menjadi tidak efektif karena tidak 

Artikel

adanya kesatuan antara kata dan 
perbuatan, guru dan orang tua 
seringkali hanya menyuruh tanpa 
menunjukkan bagaimana contoh 
atau teladan yang seharusnya. 
Keadaan ini juga makin diperparah 
dengan tidak samanya konsep 
pembeelajaran antara sekolah 
dan rumah. Anak / siswa akan 
mengalami kebingungan, norma 
atau nilai mana yang harus ia anut. 

Sebaik apapun program yang 
dirancang di sekolah, tak akan 
berhasil tanpa kerja sama dari 
orang tua. Semua akan terasa 
timpang bila tak ada sinergi yang 
harmonis antara sekolah dan orang 
tua. Kebaikan pola pembelajaran  
akan tercipta dengan komunikasi 
dan sinergi yang harmonis antara 
sekolah dan orang tua.

Menirukan dan 
Mempraktekkan

Metode menirukan atau 
melakukan secara langsung, 
akan membantu pemahaman 
menjadi lebih baik. Melalui proses 
menirukan, siswa akan dapat secara 
langsung terlibat dan merasakan 
pengalaman belajar yang mereka 
butuhkan. Jika hanya teori saja 
yang dikenalkan, ketrampilan tidak 
akan dapat di ukur. Dengan proses 
meniru, siswa akan dapat mengukur 
kemampuan dirinya. 

Kesulitan yang dia hadapai 
dalam proses praaktek ini akan 
memberikan kemampuan problem 
solving padanya. Kemampuan untuk 
dapat memecahkan masalah yang 
dihadapi, dimana kemampuan ini 
tak akan muncul jika pembelajaran 
hanya bersifat teoritis semata. 

Guru dan orang tua perlu 
memberi kesempatan pada siswa/ 
anak untuk melakuakan berbagai 
pengetahuan yang diajarkan. 
Pembatasan pengalaman ini akan 
menyebabkan mereka menjadi 
pribadi yang mudah menyerah 
atau bahkan takut menghadapi 
tantangan dikarenakan sedikit 

pengalaman yang mereka rasakan 
dalam mempraktekkan atau 
mengalami langsung materi / 
ilmu yang mereka peroleh melalui 
proses pembelajaran di sekolah

Pembiasaan 
Metode pembiasaan dalam 

pembelajaran  memerlukan 
konsistensi yang tinggi dan sinergi 
yang harmonis antara sekolah dan 
orang tua. Pembiasaan hanya akan 
dapat berjalan bila ada proses 
praktek yang dilakukan terus 
menerus secara konsisiten baik di 
rumah dan di sekolah. 

Pembiasaan akan berjalan 
sfektif bila orang tua dan sekolah 
terus menerus bersinergi 
memantau dan mengingatkan 
anak/siswa untuk melakukan hal-
hal positif yang telah diajarkan. 
Seringkali pembiasaan ini menjadi 
tidak berhasil karena tidak 
konsistensi nya pemantauan baik 
oleh orang tua maupun guru. 

Pemantauan dilakukan 
untuk memastikan bahwa anak/
siswa secara terus menerus 
melaksanakan apa yang sudah 
di contohkan dan dipraktekkan, 
baik itu di rumah maupun di 
sekolah. Sifat dasar manusia 
yang cenderung mudah lalai, 
membutuhkan kerja keras dari 
guru dan orang tua agar perilaku 
baik yang sudah diajarkan dapat 
menjadi budaya melalui metode 
pembiasaan. 

Akhirnya, sinergi harmonis 
antara orang tua dan guru 
merupakan kunci utama agar 
seluruh proses pembelajaran 
dapat memberikan kontribusi 
postitif dalam kehidupan anak/
siswa. Melalui sinergi tersebut 
orang tua dan guru akan 
bersama-sama bahu membahu 
memberikan pembelajaran 
terbaik yang akan menjadi 
bekal kehidupan bagi anak/
siswa dimasa-masa mendatang. 
(Fauziah)
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S
uatu ketika seorang anak kecil 
yang buta matanya bertanya 
kepada ayahnya,

“Wahai ayah, kenapa aku 
tidak bisa melihat wajah ayah dan 
ibu?”

Mendengar pertanyaan anaknya, 
sang ayah terkejut dan seketika 
menangis. Ayahnya berpikir sejenak, 
lalu menyampaikan kalimat yang 
begitu menakjubkan.

“Anakku, Allah menyayangi 
semua hambaNya. Jika cinta, Allah 
akan mengujinya sesuai dengan 
kehendakNya. Jika engkau senang 
dan rela dengan keadaanmu, Allah 
akan mengganti dengan penglihatan 
yang jauh lebih sempurna di akhirat.”

Sang anak mulai tersenyum, tapi 
belum mengerti maksudnya. Sang 
ayah masih menangis, tapi ia yakin 
dengan janji Allah bahwa setiap ujian 
pasti mengandung hikmah besar, 
tidak hanya di dunia tapi juga di 
akhirat.

Saudaraku..............
Banyak orang di dunia ini 

yang lahir dengan kesempurnaan 
fisik yang luar biasa. Siapa yang 
tidak kenal dengan artis-artis top 
Hollywood? Siapa yang menyangsikan 

Cacat Fisik
Bukan Cacat Semangat

Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-
benar dalam kerugian, kecuali orang-orang 
yang beriman dan mengerjakan amal saleh 

dan nasehat menasehati supaya mentaati 
kebenaran dan nasehat menasehati supaya 

menetapi kesabaran.
(QS. al-‘Ashr: 1-3)

kerupawanan aktor-aktor Bollywood? 
Tetangga, saudara, teman, kolega 
bahkan masyarakat dunia memujinya 
dengan julukan si tampan atau si 
cantik. 

Sayang, tidak semua orang 
yang tampan dan cantik tersebut 
memiliki jiwa mempesona. Justu 
kesempurnaan fisik seringkali menjadi 
penyebab yang menunjukkan, bahwa 
sesungguhnya ia adalah orang yang 
‘cacat.’ Ya, cacat semangat dalam 
berbuat kebaikan tapi menggebu-
gebu dalam berbuat keburukan. 
Menggebu-gebu untuk meraup 
keuntungan duniawi tapi malas 
meraih keuntungan akhirat. Banyak 
diantara kita yang memiliki fisik 
sempurna, tapi hati dan perbuatan 
tidak sesempurna fisiknya. 

Sebagai orang yang sempurna 
secara fisik, seharusnya kita malu 
kepada orang yang memiliki 
kekurangan fisik jika kita tidak mampu 
menjadi pribadi yang bersemangat 
dalam berbuat kebaikan. 

Syeikh Ammar Bugis adalah 
ulama kelahiran Amerika Serikat. 
Pria lumpuh berdarah Makassar 
yang lahir di Amerika Serikat, 22 
Oktober 1986 ini sejak lahir sudah 

dalam keadaan cacat. Hanya mulut 
dan mata saja yang bisa digerakkan. 
Namun keadaan itu tidak pernah 
menghalanginya menuntut ilmu 
hingga kuliah dan mencapai predikat 
profesor. 

Sejak usia 13 tahun, beliau sudah 
hafal Al-Quran 30 Juz, kelebihan yang 
sangat jarang dimiliki oleh pemuda 
masa kini. Beliau juga sebagai dosen 
di universitas yang ada di AS dan 
Dubai. Bahkan beliau telah menikah 
dengan memiliki anak. Beliau sering 
mengisi berbagai seminar motivasi 
dan menginspirasi banyak kalangan 
Muslimin di berbagai penjuru dunia. 

Bagi seorang Muslim, dunia 
adalah ladang ujian dengan aneka 
bentuk melingkupinya. Salah 
satu ujian itu adalah berupa 
anugerah kesempurnaan atau 
ketidaksempurnaan fisik. Syeikh 
Amar Bugis mampu berprestasi 
dan menjadi teladan bagi umat, 
lalu bagaimana dengan kita yang 
sempurna? Dalam suatu kesempatan 
beliau memberi komentar,“Cacat yang 
sesungguhnya adalah orang yang 
cacat berpikir, cacat kemauan, cacat 
perjuangan dan sejenisnya…..”

Subhanallah.

Abdillah F Hasan
Penulis buku Ensiklopedia Akhlak Mulia
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Kolom PPQT

T
epatnya hari Jumat dan 
Sabtu, 12-13 Desember 
2014, dua puluh tujuh guru 
Al Quran LPF Surabaya 

bergerak ke Jombang menuju 
markas silaturahim, yakni Sekretariat 
Jam’iyyah Mahabbatul Quran, yang 
kebetulan adalah rumah saudara 
kita, M. Nur Sholeh. Dari “Rumah 
Cinta Quran” itulah kita terus 
melangkahkan kaki menuju Ponpes 
Hamalatul Quran yang berada di 
Sumberbendo, Jombang. Ponpes 
Hamalatul Quran ini memiliki 
program Tahfidz Cepat. 

Berikutnya ke Laraibah Hanifidah, 
sebuah lembaga pendidikan 
dan pelatihan berbasis Brain 
Based Learning yang dibentuk di 
bawah naungan Yayasan I’anatul 
Mubtadi’in yang berkedudukan di 
desa Kedawong, kecamatan Diwek, 
Jombang.  LH  dikembangkan sebagai 
lembaga pendidikan dan pelatihan 
peningkatan kualitas SDM dalam 
bidang metode/teknik belajar 
cepat, mengajar efektif, manajemen  
pendidikan, kurikulum, konsultasi 
pendidikan, kepemimpinan dan 
keorganisasian.

Ponpes Tebu Ireng menjadi 
sasaran belajar Tahfid Al Quran 
terakhir. Bersyukur kita ditemui 
langsung oleh  pengasuh pondok. 
Kami mendapat wejangan tentang 
bagaimana membantu siswa/i untuk 
terus berkhidmat menghafalkan 
Quran dan melihat secara langsung 
bagaimana para siswa belajar 
menghafal Al Quran. 

Alhamdulillah sedikit bekal 
dari ketiga pondok itu cukup 

menginspirasi dan melecut 
semangat teman-teman untuk lebih 
memperhatikan apa yang sudah 
dimiliki di LPF. Mulai dari Yayasan 
yang berbasis Sosial dan Dakwah, 
Lembaga  Pendidikan yang ruh 
perjuangannya dijiwai Al Quran. Ruh 
LPF ini bisa kita baca pada visinya,  
yakni Lembaga Pendidikan yang 
seluruh aspek kegiatannya mengacu 
pada Al Quran dan Hadis.  Sesepuh 
kita, Ir. H. Soehadi Djami’in (alm) 
pernah berkata tentang ruh LPF ini. 
“Benar kata Al Quran benar kata kita, 
salah kata Al Quran salah kata kita.”

Setelah belajar menggali sumber-
sumber Al Quran itulah, kemudian 
nama Pusat Pengembangan Al Quran 
dan Tahfid (PPQT) LPF muncul. 
Alhamdulillah nama itu disetujui 
oleh Direktur Sekolah (Drs. Gatot 
Sulanjono M.Pd). Tanpa membuang-
buang waktu segera kita susun 
kepengurusannya, yaitu, Ketua: 
Suparno, Wakil Ketua: Miftahul Ulum, 
Sekretaris: Abdul Tawwab, Ketua 
1 Bidang Falahy: Ashlihatul Hayati 
dan Zaenal Akhwan, Ketua 2 Bidang 
Tahfid: M. Ismail dan M. Sholeh, 
Ketua 3 Bidang Qiro’ah: Syamsul 
Huda dan Roichatul Jannah dan Ketua 
4 bidang Litbang dan Humas: M. 
Hidayat Muhsin dan Maghfur Muhfid. 

Tugas pertama yang harus 
diselesaikan adalah membuat 
buku panduan belajar membaca Al 
Quran. Atas dorongan Drs. Luqman 
Chakim MM. yang pada saat itu 
menjadi Kabid SDM, maka segeralah 
buku Falahy dikerjaan lebih serius. 
Alhamdulillah draf buku Falahy 
selesai. Beberapa hari kemudian 

Direktur Sekolah mempertemukan kami 
dengan Ketua LPF (Ir. Abdulkadir Baraja). 
Hasil pertemuan merekomendasikan 
bahwa buku Falahy harus ditashihkan 
kepada Prof. DR. Room Rowi MA. 
Alhamdulillah, sepekan buku Falahy 
selesai untuk ditashih. 

Pada PBM 2014/2015 buku Falahy 
mulai diuji coba di LPF bersama dengan 
metode Tilawaty (SD) dan Ummi (SMP). 
Tapel 2015/2016, tim tahfid SD dan SMP 
mulai mencari bibit-bibit penghafal Al 
Quran. SD dengan program Sima’an Al 
Quran bil Ghaib untuk perdana mencoba 
menampilkan sembilan penghafal 
tercepatnya. Mereka ditampilkan di 
panggung terbuka di depan sekolah. 
Berikutnya SMP menyusul dengan 
program Orientasi Program Tahfid 
Excellent yang dihelat tanggal 30 
Oktober 2015 yang diikuti oleh 40 siswa 
penghafal tercepat Al Quran dan dihadiri 
sekitar 200 pengunjung. 

Sabtu, 23 April 2016, Gelar Karya 
Siswa (GKS) SD, salah satunya juga 
menampilkan demonstrasi menghafal 
Al Quran dan sekaligus wisuda tahfid. 
Tanggal 25-26 Mei 2016, perhelatan 
kedua pasukan tahfid digelar di Claket, 
tepatnya di gedung Taruna Loka. Jumlah 
peserta ada 77 siswa, terdiri dari 27 
siswa SD dan 50  siswa SMP. Bentuk 
kegiatannya lebih variatif, mulai dari 
outbound, kesamaptaan, munaqosah 
dan motivasi oleh DR. Musta’in 
Arifin Al Hafid dari Jombang. Hasil 
munaqosah akan dicatat dalam buku 
Checklist Hafalan Tahfidz Al Quran serta 
dibubuhkan dalam setifikat pencapaian 
hafalan. Alhamdulillah atas ridha Allah 
SWT, kegiatan tersebut berjalan dengan 
lancar.

Al Quran Ruh Perjuangan
Lembaga Pendidikan Al Falah Surabaya

(Drs. B. Suparno)

“Sesungguhnya Allah akan memuliakan orang-orang dengan Al Quran dan  
merendahkan  orang-orang yang lain dengan Al Quran  pula.”  (HR. Muslim)
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Kolom Alumni

ALUMNI SEHAT 2016
Nostalgia Era Generasi ke-1 (10 Angkatan Awal)

M
inggu, 13 Maret 2016 
menjadi momen berkesan 
bagi sebagian alumnus 
Lembaga Pendidikan Al 

Falah Surabaya generasi ke-1 (SD Th. 
Kelulusan 1991-2000 dan SMP Th. 
Kelulusan 1994-2003). Di hari itu, 
beberapa dari alumnus yang hadir 
dipertemukan dalam even Alumni 
Sehat 2016. Mengusung Tema 
“Jadoel Game,” para alumnus diajak 
untuk bersilaturahim dan melakukan 
beberapa permainan tempo dulu, 
seperti lompat tali, balap karung, 
dakon, dsb. Acara dibuka dengan 
sambutan oleh Direktur Lembaga 
Pendidikan Al Falah, Ibu Siti Fauziah, 
S.Pd. Dalam sambutannya, beliau 
mengungkapkan pentingnya support 
alumni dalam pengembangan dan 
eksistensi Lembaga Pendidikan Al Falah 
Surabaya. 

Acara kemudian dilanjutkan 
dengan senam bersama SKJ ’88 yang 
dipimpin oleh Ustadz Anwar Rosyadi 
selaku guru olah raga di era generasi 
ke-1 yang masih setia mengemban 
amanah sebagai guru di Lembaga 
Pendidikan Al Falah Surabaya. Canda, 
tawa, dan tangis haru mewarnai 
kegiatan senam bersama SKJ ’88. 
Banyak diantara para alumnus 
yang terlihat lupa atau salah dalam 
melakukan gerakan senam dan 
ada pula yang berupaya mengingat 
gerakan-gerakan yang pernah mereka 

mengikuti lomba permainan tempo 
dulu. Kegiatan lomba tersebut juga 
diselingi oleh permainan basket three on 
three lintas angkatan. Rahmat, alumnus 
Th Kelulusan 2001 tak kuasa menahan 
gelak tawa saat berhasil menjadi 
pemenang dalam lomba balap karung 
putra. “Alhamdulillah, aku menang,” 
ujarnya sambil melompat, meluapkan 
kegembiraan. 

Para anggota keluarga alumni yang 
turut hadir tak kalah bersemangat. 
Sebut saja Akilah, Alya, dan beberapa 
putra-putri dari para alumnus yang 
hadir, ikut serta menyemarakkan 
kegiatan Alumni Sehat 2016. Mereka 
terlihat bersemangat untuk mencoba 
aneka permainan non gadget tersebut. 
Di akhir acara, para panitia juga 
menyediakan makanan tradisional 
untuk disantap bersama sambil 
berbincang tentang keluarga, bisnis  
dan rencana pengembangan kegiatan 
Himpunan Alumni Al Falah ke depan. 
Tak lupa, hadiah lomba yang ditunggu-
tunggu oleh para pemenang pun turut 
dibagikan. Indahnya kebersamaan kita 
hari ini, kawan. Sukses selalu untuk para 
alumni Lembaga Pendidikan Al Falah 
Surabaya dan sampai jumpa di kegiatan 
Alumni Sehat berikutnya. ^_^ (Aulia)

SUSUNAN PENGURUS HAIFA GENERASI KE-1
(SD&SMP Angkatan 1-10)

KOORDINATOR ANGKATAN:
Angkatan I : • Novita Anggraini (Sby)•Dina Purwitasari (Dubai)•Rio HadiPrana (Jkt)
Angkatan II : • Isfanz Rozyn (Sby)•Dyah Atis (Sby) 
Angkatan III : • Dhimas Hadi Broto (Jkt)•Arif Pramadiyah (Sby)
Angkatan IV  : • Ardiansyah (Sby)•Indri Astutik (Sda/Sby)
Angkatan V  : • Intan Manikam (Jawa Barat)•Muhammad (ex.Mas Aula)-(Sby)•Qonita 

(Sby)•Aditya (Sby)
  • Mehdy Riza (Sby)
Angkatan VI  : • Anis Chairunnisa (Bandung)•Aditya Aryo (Sby)
Angkatan VII  : • Firman Yuriansyah (Jkt)•Rahma Nidia Mida (Sda/Sby)•Aulia Rahmani (Sby/Sda)
Angkatan VIII : • Rahmita Nurul (Jkt)•Lebda Pralabda (Jkt-Sby)•Rahmat Nugraha (Sby)•Cut Ika 

Maulidya (Sda/Sby)
  • Hafis (Sby)
Angkatan IX : • Tommy (Sby)•Sayidah Aulia (Jepang)•Putri istiqomah (Sby)•Muammar (Sby)
Angkatan X : • Ibnu Febry Kurniawan (Sby)•Nana Mansur (Sby)•Lesag Bayu(Sby)

pelajari saat duduk di bangku sekolah 
SD dan SMP. 

Begitu antusiasnya para alumnus 
sehingga kegiatan senam bersama 
dilakukan hingga 2 putaran. Seusai 
melaksanakan kegiatan senam bersama 
SKJ ’88, para alumni ditantang untuk 

PENASIHAT : Ust.Dahlan, S.Pd.I
KETUA : Ryan Barry (Angktn 1)-Gersik
WAKIL KETUA : Helmy Fahada (Angktn 4)-Sby
SEKRETARIS : Layli Wahidah (Angktn 2)-Sby
BENDAHARA : Sakina Ahmad (Angktn 3)-Sby
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Kolom Alumni

Konsolidasi Pengurus HAIFA 
Generasi ke-1 di Lapangan Tembak

“Door!” suara pistol Sigsauer 
P226 Made in Germany terdengar 
memekakkan telinga. Ya, tepat 
pada hari Minggu, tanggal 27 Maret 
2016, sebanyak 15 perwakilan 
pengurus HAIFA (Himpunan Alumni 
Al Falah Surabaya) hadir di lapangan 
tembak Yonif 3 Mar Gedangan. 
Kedatangan mereka ke tempat 
tersebut bukan hanya sebagai ajang 
latihan menembak bagi kalangan 
awam, namun sebagai bagian dari 
konsolidasi kepengurusan dan 
pembahasan rencana program 
kerja HAIFA, besutan generasi ke-1 
(10 angkatan awal). Acara tersebut 
berlangsung santai namun juga 
formil. 

Bagaimana tidak, di salah satu 
markas milik Angkatan Laut tersebut, 
para peserta yang semuanya adalah 
alumnus Lembaga Pendidikan Al 
Falah Surabaya tengah  belajar 
menggunakan senjata api. Dengan 
dibantu oleh Letda Mar Presley, 
Danton Kompi Senapan Yonif 3 Mar 
sebagai instruktur tembak (RO), 
ke lima belas perwakilan pengurus 
HAIFA generasi ke-1 dilatih untuk 
mengikuti prosedur keamanan 
penggunaan senjata api, sebelum 
mereka terjun ke lapangan tembak 
untuk meluncurkan timah panas 
pada papan sasaran. Suasana 
tegang dan beberapa jeritan kecil 
dari peserta putri turut mewarnai 

tawa dan mimik serius tampak dari 
wajah para alumnus generasi ke-1 
ini. Di akhir kegiatan, Aulia Rahmani-
alumnus angkatan ke-7, yang saat ini 
tengah memegang amanah sebagai 
Koordinator/Administrator HAIFA Pusat 
dan guru di Lembaga Pendidikan Al 
Falah Surabaya menuturkan perlunya 
dibentuk kepengurusan HAIFA tiap 
generasi (per-10 tahunan) untuk 
menjembatani komunikasi di antara 
alumni, mengingat rentang perbedaan 
usia dan era ketika bersekolah. 
“Kesemuanya Insya Allah akan 
bersinergi dalam naungan HAIFA Pusat 
dan saling memberi manfaat,“ ujarnya. 

Saat ini Lembaga Pendidikan Al 
Falah Surabaya telah berhasil mencetak 
lebih dari 2000 alumnus yang tersebar 
di berbagai penjuru dunia setelah lebih 
dari 25 tahun berdiri sebagai perintis 
sekolah swasta Islam di Surabaya. 
HAIFA Pusat sendiri saat ini tengah 
mencoba mengembangkan jaringan 
melalui pembentukan kepengurusan 
HAIFA generasi ke-1 (angkatan 
1-10), ke-2 (angkatan 11-20), dan 
ke-3 (angkatan 21-sekarang), serta 
kepengurusan HAIFA JABODETABEK. 
“Banyak  alumnus LPF yang bertempat 
tinggal dan bekerja di wilayah Jakarta 
dan sekitarnya. HAIFA Pusat berupaya 
memfasilitasi agar dapat tetap saling 
bersilaturahim dan bersinergi,” 
pungkasnya. (Aulia)

jalannya kegiatan latihan menembak 
kali ini. Layli Wahidah, alumnus 
angkatan ke-3, sekaligus memegang 
amanah sebagai Sekretaris Pengurus 
HAIFA generasi ke-1 tampak tenang 
mengarahkan senjatanya pada papan 
sasaran. “Memang dibutuhkan 
ketenangan dan kejelian dalam 
menembak,” ujar Letda Presley di 
sela-sela membantu para alumnus 
dalam menggunakan senjata api. 

Ya, link/jaringan, relasi dan 
silaturahim antar alumni memang 
selalu berhasil memunculkan 
ide-ide segar bagi program kerja 
HAIFA, termasuk ide konsolidasi 
kepengurusan di lapangan tembak 
kali ini. Setelah 2 jam berlalu dan 
peluh telah bercucuran, rapat 
konsolidasi dan pembahasan program 
kerja pengurus HAIFA generasi ke-1 
akhirnya dibuka. Ryan Barry, alumnus 
Al Falah angkatan wahid yang saat 
ini didaulat sebagai Ketua Pengurus 
HAIFA generasi ke-1 memberikan 
sambutannya. Pemilik SPBU di daerah 
Gersik ini mengungkapkan pentingnya 
kepengurusan yang solid dan 
pemanfaatan media social sebagai 
sarana silaturahim dan koordinasi. 

Dengan ditemani snacks dari Inna 
Roti Donut Poteto by Sakina Ahmad, 
alumnus angkatan ke-3 yang juga 
sebagai salah satu penyupport acara 
ini, rapat konsolidasi berlangsung 
penuh kekeluargaan. Sesekali gelak 
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Masjid Al Falah

D
iriwayatkan oleh Muslim 
dari Abu Zubair ra, dari Jabir 
bin Abdillah ra, bahwa Nabi 
Saw bersabda, “Masing-

masing penyakit pasti ada obatnya, 
kalau obat sudah mengenai penyakit, 
penyakit itu pasti akan sembuh dengan 
izin Allah SWT.”

Dari Abu Hurairah ra bahwa 
Nabi Saw bersabda,”Allah senantiasa 
menolong hamba-Nya selama 
hamba-Nya itu suka menolong 
saudaranya.” 

Dua hadis tadi sejalan dengan 
niat suci Yayasan Masjid Al Falah 
Surabaya untuk mendirikan sebuah 
balai pengobatan yang diberi nama 
Poliklinik Masjid Al Falah Surabaya. 

Sejarah
Di tahun 1983, beberapa senior 

jamaah masjid yang bergerak di 
bidang paramedis berkumpul,  
diantaranya adalah Prof. Yogiantoro, 
Pak Taryono (perawat senior RSU 
Dr. Soetomo), dr. Najib dan dr. Hisnu 
Prajoko berencana membuka balai 
pengobatan untuk masyarakat 
umum. Akhirnya, niat itu pun 
terwujud. Dengan hanya membayar 
infaq sebesar Rp. 500,- layanan 
pengobatan sudah didapatkan. 

Waktu itu, poliklinik hanya buka 
pagi saja, namun tidak menyurutkan 
animo masyarakat untuk memilih 
berobat di sana.

Di awal berdiri, poliklinik Masjid 
Al Falah hanya melayani pengobatan 
umum saja.  Namun di tahun 2004 
pelayanan ditingkatkan, meliputi 
layanan penyakit dalam, paru, 
anak dan jantung. Di tahun 2010, 
bertambah lagi dengan pelayanan 
pengobatan penyakit syaraf. Dan 
yang terbaru, di tahun 2016 telah 
bertambah lagi dengan pelayanan 
pengobatan penyakit kandungan. 
Selain itu, poliklinik buka 2 kali 
sehari, pagi dan sore. Pelayanan 
kesehatan gigi yang sempat beberapa 
waktu terhenti, atas inisiatif santri 
yang berprofesi sebagai dokter gigi, 
akhirnya dibuka kembali.

Kelengkapan pelayanan ini tentu 
saja berkat kegigihan para dokter 
senior untuk mengajak koleganya 
yang peduli untuk bersadaqah 
melalui keahliannya dengan cara 
berpraktik di poliklinik Masjid Al 
Falah. Sebab para dokter ahli ini, 
hanya mendapatkan pengganti uang 
transport yang nilainya sangat kecil 
jika dibandingkan dengan nominal 
yang mereka terima ketika berpraktik 
di tempat lain. 

Bahkan para dokter ini akan 
menyarankan pasiennya yang 
kesulitan membiayai pengobatannya 
di tempat lain agar berobat di 
poliklinik Masjid Al Falah karena 
biayanya yang sangat murah. 
Bagaimana tidak, hanya dengan 
membayar infaq sebesar Rp.10.000,- 
saja, mereka telah mendapatkan 
pemeriksaan dan konsultasi dengan 
dokter ahli plus obat yang tersedia. 
Sedang untuk pengobatan kandungan 
biayanya sedikit lebih banyak yakni 
Rp. 25.000,- karena ditambah dengan 
USG. Memang benar-benar harga 
yang terjangkau. 

Poliklinik Al Falah Surabaya

Terus Berkiprah
untuk Kesehatan Umat

Layanan Tambahan
Selain para dokter ahli yang 

berpraktik tersebut di atas, poliklinik 
Masjid Al Falah juga memberikan 
layanan pemeriksaan tambahan seperti 
pengetesan darah (GDA/GDP), kolesterol, 
asam urat, trigliserid, rekam jantung 
(ECG), papsmear, nebule, KB Suntik dan 
khitan (biasa/laser).  Beberapa waktu 
yang lalu juga telah dibuka layanan terapi 
pijat shiatsu yang juga berasal dari inisiatif 
jamaah masjid yang tuna netra. 

Khusus untuk karyawan dan 
pegawai Yayasan Masjid Al Falah (YMA), 
Lembaga Kursus Al Falah (LKF) dan 
Lembaga Pendidikan Al Falah (LPF) akan 
mendapatkan layanan yang berbeda. 
Seperti general check up, papsmear (ada 
pemberitahuan khusus) dan layanan 
pemeriksaan. Mereka akan mendapatkan 
layanan gratis. Poliklinik secara berkala 
juga bekerja sama dengan Risma (Remaja 
Masjid Al Falah) dan PMI menggelar 
aksi donor darah untuk umum. Biasanya 
dilaksanakan di ruang Darussalam. 

Dalam waktu dekat, poliklinik akan 
melaksanakan screening kesehatan di 
jenjang Taman Kanak-kanak (TK) dan 
Sekolah Dasar (SD).  Kegiatannya meliputi 
edukasi perawatan gigi beserta perawatan 
apabila diperlukan (termasuk cabut, 
tambal, dan pembersihan karang gigi), 
pemetaan tumbuh kembang anak, tes 
golongan darah, dan tes HB. Semoga ke 
depan poliklinik Masjid Al Falah semakin 
berkembang dan  maju, semakin giat 
menolong sesama dan terus mensyiarkan 
Islam melalui kesehatan. Semua dokter 
dan paramedis mendapatkan barakah 
dari Allah. Amin ya Rabb. (seperti yang 
dituturkan ibu Nova. Ti-K)
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1. putri ke-2 dari Ustadz Zunarsaf, tanggal lahir : Sabtu, 26 Maret 2016
2. putri ke-2 dari Ustadz Kusmanto, S.Pd., tanggal lahir : Rabu, 13 April 2016
3. putri ke-1 dari Ustadzah Anis Siamu Rohmah, S.Pd.I., tanggal lahir : Senin, 

18 April 2016

Tasyakur

1. ibu Mertua dari ustadz eko dany Sugianto
 Wafat : Jumat, 8 April 2016/ 30 Jumadits Tsani 1437 H.
 Alamat  : Batu
2. ayah Mertua dari ustadz ahmad Muthohirin, S.Pd. 
 Wafat : Ahad, 15 Mei 2016/ 8 Sya’ban 1437 H.
 Alamat  : Perum Sepanjang Asri Blok G No. 8 Sepanjang Taman 

Sidoarjo

Ta’ziyah

يَاُم يَن آَمنُوا ُكِتَب َعلَيُْكُم الصِّ ِ
َّ

َها ال يُّ
َ
يَا أ

يَن ِمْن َقبِْلُكْم لََعلَُّكْم َتتَُّقوَن ِ
َّ

َكَما ُكِتَب َعَ ال
Selamat Menunaikan Ibadah Puasa

Semoga Kita Tergolong Hamba 
yang Bertaqwa
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Alhamdulillah, 
Selamat Buat Para Juara, 

tingkatkan teruS PreStaSimu

IRC (Indonesia Robot Cup) Kemenristekdikti 2016 di Jakarta
(Hermawan Santosa, Ahmad Syamil Alfan Nauri, 

Rayhan Maheswara Rajendralail, dan Izzan Ahmad)

SD Al-Falah 
Juara I Creative Robot

Juara I Maze Solving Robot

SMP Al-Falah Deltasari Sidoarjo
Meraih Merit Medal Kompetisi Matematika Nalaria Realistik XI 

di Bogor 2016 (Muhammad Naufal Nalendra)

Berakhlak Mulia
dan Berprestasi

Untuk meningkatkan efektifitas penyampaian informasi sekolah
dan pengurangan penggunaan kertas (paperless).

Imbauan 
Mulai tahun pelajaran 2016/2017 informasi sekolah LPF Surabaya 

kami sampaikan melalui WA. 

Kami imbau seluruh orang tua/wali murid
untuk meng-add WA LPF, dengan format:

‘nama orang tua_nama siswa_kelas_jenjang’
contoh : “Bpk.Ahmad_Budi_1a_SD” 

Al Falah Surabaya
Alfalahsurabaya
Al Falah Surabaya

di nomor : 0812 1631 0990

Follow Us on :
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