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Salam

P
embaca yang terhormat, pada edisi kali ini kita 
diajak untuk tidak melupakan salah satu nasihat 
Baginda Ali Bin Abi Thalib, didiklah anak-anakmu 
sesuai dengan zamannya,  karena mereka hidup 

bukan di zamanmu. Aktualisasinya, dalam pendidikan 
penting untuk dilakukan secara dini analisis dan prediksi 
zaman kelak tatkala peserta didik mulai benar-benar 
terjun di masyarakat, misalnya 10 sampai dengan 
20 tahun mendatang. Pada saat itulah ketangguhan 
kompetensi dan sikap benar-benar diuji secara riil 
oleh kehidupan yang akan terus bertambah majemuk 
tantangannya.  Dalam politik pendidikan nasional analisis 
zaman itu berkait erat dengan penyusunan kurikulum 
yang menjadi wilayah tugas pemerintah. 

Bagaimana usaha Lembaga Pendidikan Al Falah 
(LPF) dalam menerjemahkan secara akurat kurikulum 
untuk untuk megantisipasi corak dan rona zaman? Salah 
satunya adalah dengan membekali secara terprogram 
peserta didik dengan berwawasan global dan ketrampilan 
berbahasa internasional, Bahasa Inggris. Hal ini dilakukan 
LPF lebih dini dan lama sebelum pelajaran Bahasa Inggris 
menjadi mata pelajaran wajib yang diajarkan sejak SD. 
Hampir sama halnya dengan full day school yang saat ini 
sedang digagas oleh pemerintah, LPF sudah menerapkan 
konsep itu sejak sebelum memasuki milenium ketiga.    

 Perkembangan zaman menunjukkan dan menuntut 
bahwa penguasaan bahasa internasional 
tidak mungkin terelakkan. Dalam kerja 
sama ekonomi dengan tetangga 
sebagai bangsa, ada Masyarakat 
Ekonomi Asean (MEA). Lebih luas 
lagi, dalam praktik kehidupan 
sebagai warga dunia, hampir 
hilang batas sosial antarnegara, 
bahkan benua. Semua 
teknologi canggih  sebagai 
salah satu indikator 
kemajuan, hampir 
semuanya memakai 
bahasa internasional 
sebagai manual dan 
alat komunikasinya.  
Sungguh tidak 
relevan seandainya 
ukuran kesiapan hidup 
generasi bangsa ini 
hanya diukur parsial 

dengan matematika, IPA, dan semacamnya. 
Sementara kepada semua orang Allah 
SWT telah menganugerahkan akal dan 
dan kecerdasan hati yang dalam kemasan 
modern dinamakan kecerdasan majemuk.

Untuk itu patut didukung upaya 
LPF yang akan terus berbenah sehingga 
menjadikan LPF yang betul-betul Fahim 
(Al Falah Holistic Model). Harapannya, LPF 
benar-benar efektif dalam menyiapkan 
generasi yang terus meningkat 
kualitasnya. Para siswa LPF 
bukan hanya meraih juara 
lomba saat menjadi 
siswa, lebih dari itu, 
sebagai warga dunia, 
kelak juga menjadi juara 
dalam menghadapi 
tantangan dan trampil 
dalam mengelola 
zamannya. Salah satu 
indikasinya adalah 
berwawasan global 
dan cerdas berbahasa 
internasional. 
(Redaksi).

Berwawasan Global
dan Cerdas Berbahasa Internasional

3Edisi 42 Muharram 1438 H / Oktober 2016



Ruang Manajemen

Dan Al quran itu adalah kitab yang Kami turunkan yang diberkati, maka ikutilah dia 
dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. (q.S. al-An’am : 155).

Telah menceritakan kepadaku dari Malik telah sampai kepadanya bahwa Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, telah aku tinggalkan untuk kalian, dua perkara 

yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, 
Kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya (Hadis Riwayat Imam Malik)

Pendidikan Berlandaskan
Al Quran dan Al Hadis

Siti Fauziah, S.Pd. Direktur Sekolah LPF

S
elama 38 tahun berkiprah di dunia pendidikan, 
Lembaga Pendidikan Yayasan Masjid Al Falah (LPF) 
Surabaya telah banyak mewarnai dan mendidik 
amanah dari orang tua berupa putra-putri tercinta 

yang bersekolah dari jenjang Kelompok Bermain, Taman 
Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah 
Pertama.

Sebagai lembaga pendidikan yang berlandaskan Al 
Quran dan sunnah, semangat yang mendasari seluruh 
elemen pendidik yang ada di LPF dalam mendidik para 
siswa adalah bagaimana mereka senantiasa menjadikan 
Al Quran dan Al Hadis sebagai pedoman utama dalam 
kehidupan, benar kata Quran benar kata kita, salah kata 
Quran salah kata kita. 

Tentulah konsep pendidikan ini mengacu pada 
bagaimana siswa mengenal Al Quran lebih dalam, melebihi 
pembelajaran yang lain yang mereka terima. Karena dengan 
intensitas pembelajaran yang lebih, diharapkan siswa juga 
lebih mengenal Al Quran lebih baik. 

Dalam upaya itu, dimasing-masing jenjang, 
KB-TK, SD dan SMP, telah menyiapkan rata-rata 10 
jam pelajaran per minggu atau sama dengan 40 jam 
pelajaran  bagi siswa untuk beinteraksi dengan Al 
Quran melalui kegiatan pembelajaran.

Tidak hanya siswa, seluruh pendidik di 
lingkungan Lembaga Pendidikan Al Falah juga 
dibiasakan untuk memahami dan mendalami Al 
Quran yang dikemas dalam kegiatan halaqoh yang 
rutin diadakan setiap minggu.

Halaqoh Al Quran tersebut tidak hanya 
ditekankan pada kemampuan membaca Al Quran 
saja tetapi para pendidik juga dibimbing untuk 
memperbanyak hafalan sebagai bekal dalam 
mendampingi siswa ketika kegiatan tahfidz (hafalan) 
di sekolah.

Suasana Qurani yang dibangun di Lembaga 
Pendidikan Al Falah adalah upaya untuk terus 
menguatkan pemahaman bahwa sebaik-baik 
tuntunan dan pedoman dalam kehidupan adalah Al 
Quran.

Tidak hanya melalui proses pembelajaran Al 
Quran yang intens dilakukan, dalam berbagai aspek 
pembelajaran, seluruh materi selalu dikaitkan dengan 
Al Quran sebagai landasannya, dengan harapan tida 
ada dikotomi atau pemisahan antara pembelajaran 
dengan Al Quran dan al hadis sebagai pedoman. 

Tentu saja semua ini bertujuan agar Al Quran 
dan Al hadist menjadi bagian penting dalam proses 
pendidikan di Lembaga Pendidikan Al Falah sebagai 
Lembaga yang berlandaskan Al Quran dan Sunnah 
sebagai landasan dalam pendidikannya. 
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Ruang Manajemen

Oleh Darmanto, M.Pd

M
anusia adalah makhluk 
sosial yang setiap 
kegiatannya pasti 
membutuhkan peranan 

individu lain untuk dapat hidup 
bermasyarakat secara damai. Untuk 
mencapainya manusia memerlukan 
bahasa untuk dapat berkomunikasi. 
Mengapa? Supaya tidak terjadi 
salah paham diantara manusia yang 
melakukan komunikasi tersebut.

Menghadapi era global 
sekarang sudah tidak bisa dihindari 
lagi kebutuhan akan bahasa asing 
terutama bahasa Inggris. Sebab bahasa 
Inggris menjadi bahasa komunikasi 
internasional. Sebagian besar informasi 
global baik cetak maupun elektronik 
pasti menggunakan bahasa Inggris. 

Saat berkomunikasi dengan 
orang lain yang memiliki bahasa sama 
tentu tidak mengalami masalah. 
Tapi akan menjadi problem bila kita 
berkomunikasi dengan orang lain yang 
memiliki bahasa berbeda. Perbedaan 
tersebut akan membuat kita tidak 
mengerti apa yang diucapkan oleh orang 
tersebut sehingga komunikasi tidak 
bisa berjalan. Oleh karena itu menjadi 
sebuah keharusan bagi kita untuk 
belajar bahasa asing. Banyaknya bahasa 
asing yang ada didunia juga menjadi 
kendala bagi kita untuk menguasainya. 
Namun jangan berkecil hati, kita bisa 
memulai dari bahasa yang paling sering 
dipakai dalam dunia internasional, yaitu 
bahasa Inggris.

Dalam mempelajari bahasa Inggris 
pasti tidak semulus yang kita bayangkan, 
halangan bahkan hambatan pasti akan 
kita jumpai. Hal tersebut akan membuat 
kita menjadi kurang semangat dan putus 
asa. Di saat itu kita perlu memotivasi 
diri agar dapat bangkit lagi untuk 
melanjutkan belajar. Beberapa tips yang 
dapat kita lakukan untuk memotivasi 
diri dalam belajar  bahasa inggris, 
diantaranya sebagai berikut:

Buat Tujuan Belajar yang 
Menarik

Membuat tujuan belajar yang 
menarik akan membuat Anda 
passionate dalam mengejarnya. Jika 
sudah memiliki passion dalam belajar, 
sesulit apapun kondisinya, maka Anda 
akan kembali kepada passion atau 
tujuan tersebut. Tindakan tersebutlah 
yang membuat motivasi Anda pulih dan 
kembali belajar. Anda bisa buat tujuan 
yang cukup besar, misalnya belajar 
bahasa Inggris karena ingin beasiswa 
ke Amerika, Inggris atau Australia. 
Keinginan untuk mendapatkan 
beasiswa tersebut, dapat menjadi 
pelecut semangat ketika Anda hampir 
menyerah atau diserang rasa malas.

Bayangkankanlah Diri Anda 
di Masa Depan

Bayangkanlah Anda dapat 
berbicara dengan penutur asli bahasa 
Inggris (Native Speaker) seperti Anda 
berbicara dalam bahasa sehari-hari 
dengan lancar. Bayangkan Anda bisa 
menulis surat, email, atau sms kepada 
orang-orang dari seluruh dunia. Anda 
harus tahu bahwa sangat mungkin 
untuk belajar bahasa Inggris dengan 
optimal. Lihat saja orang lain yang telah 
melakukannya

ingat Bahwa Anda Bisa
Zaman sekarang, dari Sekolah 

Dasar sudah mulai belajar bahasa 
Inggris. Jadi jika Anda sudah 
menempuh pendidikan bisa dipastikan 
Anda sudah tahu bahasa Inggris, 
mengenal kalimat dan tata bahasa 
Inggris. Walaupun mungkin tidak 
banyak. Namun sudah cukup jadi modal 
bisa lebih sukses dalam mengusai 
bahasa Inggris. Mulailah menggunakan 
metode yang belajar bahasa Inggris 
yang efektif. Gunakan waktu untuk 
mencari beragam pengetahuan dalam 
bahasa Inggris.

Ciptakan Situasi Variatif
Motivasi belajar seringkali tidak mampu 

datang karena kondisi yang benar-benar 
membosankan. Ini bisa dibuktikan dari kondisi 
Anda sewaktu sekolah. Anda mungkin bosan 
menghadapi bahasa Inggris karena seorang 
guru yang terus-terusan membahas grammar 
dan menyuruh Anda menghafal kosakata. 
So, ciptakan variasi situasi belajar di dalam 
lingkungan Anda. Banyak membaca koran 
bahasa Inggris di hari Senin, mendengarkan 
lagu di hari Selasa, menemui orang asing untuk 
bercakap-cakap di hari Rabu dan menulis 
bahasa Inggris di hari Kamis. Situasi belajar 
yang bervariasi tersebut bisa memberikan 
Anda celah untuk selalu produktif.

Gunakan Bahasa inggris Kapan pun 
Anda Bisa

Mungkin cara yang paling penting untuk 
meningkatkan motivasi adalah dengan 
menggunakan bahasa Inggris sesering 
mungkin. Menggunakan bahasa Inggris 
yang menyenangkan caranya seperti dengan 
membaca buku yang bagus, memahami lagu, 
menonton film yang menarik, mendapatkan 
jawaban atas masalah komputer, pertukaran 
email dengan penutur asli, dll. Semakin banyak 
Anda menggunakan bahasa Inggris, semakin 
Anda ingin menggunakannya.

Carilah Teman yang Sedang Belajar 
Bahasa inggris

Sangat bagus jika Anda dapat menemukan 
seorang teman yang sedang belajar 
bahasa Inggris dan pada tingkat yang sama 
keterampilannya. Dengan teman ini Anda 
bisa mempraktekkan bahasa Inggris secara 
teratur, belajar akan jadi lebih menyenangkan. 
Dan dengan melihat teman sudah banyak 
peningkatan dalam belajar, Anda juga akan 
termotivasi untuk meningkatkan kemampuan 
Anda juga. Anda tidak mau kalah, bukan?

Tips di atas adalah sedikit motivasi agar 
kita tidak mudah putus asa dalam belajar 
bahasa asing. Jadi jangan putus asa, tetap 
semangat, masih banyak cara yang dapat kita 
lakukan untuk belajar bahasa Inggris.

Ayo, Semangat Belajar
Bahasa Internasional
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Kiprah LPF

Al Falah Gathering 2016 dan Halal Bihalal 1437 H

Membangun Keluarga Harmonis
untuk Kesuksesan LPF

L
embaga Pendidikan Al Falah 
(LPF) mengadakan Al Falah 
Family Gathering 2016 
dan Halal Bihalal 1437 H 

bersama seluruh guru, karyawan, 
beserta keluarganya. Acara tersebut 
dilangsungkan pada Ahad, 31 Juli 
2016. Family Gathering kali ini 
dilaksanakan bersamaan dengan 
acara Halal Bihalal 1437 H di SMP 
Al Falah Deltasari. Acaranya sangat 
meriah karena dihadiri kurang lebih 
900 undangan, selain karyawan dan 
pegawai beserta keluarga, juga hadir 
para purna pegawai, para pengurus 
komite sekolah, alumni dan pengurus 
Yayasan Masjid Al Falah Surabaya. 

Untuk menguatkan nilai 
semangat kebersamaan dan ukhuwah 
antar pegawai LPF, maka dengan 
adanya Al Falah Family Gathering 
ini mengajak semua warga di 
lingkungan LPF dapat menyatukan 
hati seluruh keluarga besarnya. 
Potensi ini memiliki peran yang besar 
dalam memperkuat perkembangan 
dakwah melalui pendidikan untuk 
menyiapkan generasi yang sukses dan 

berkualitas. Hal itu sebagaimana 
dari tema yang diusung oleh 
panitia gathering tahun ini, yaitu 
membangun keluarga harmonis 
untuk kesuksesan LPF. 

Juga disampaikan oleh Ketua 
Lembaga Pendidikan Al Falah 
Surabaya Ustadz Ir. H. Abdul Kadir 
Baradja dalam sambutannya. 
“Untuk menyiapkan generasi yang 
berkualitas harus diawali dari 
keluarga yang berkualitas guna 
menyambung cita-cita negara ini. 
Di sinilah amalan yang sangat besar 
karena di sinilah tempat anak-anak 
kita untuk menjadi pandai, jujur, 
berkompetensi baik dan berakhlak 
yang sangat diperlukan oleh negara. 
Dan anak-anak ini yang nantinya 
menggantikan para pemimpin 
saat ini,” tegas beliau. Dengan 
dukungan penuh dari keluarga 
guru dan karyawan LPF, Insya Allah 
cita-cita dan perjuangan LPF untuk 
berdakwah melalui pendidikan 
dapat menyiapkan generasi yang 
berkualitas di tengah masyarakat 
bisa terwujud. 

Kegiatan Al Falah Family 
Gathering 2016 dan Halal Bihalal 
1437 H dibagi dua jenis, yaitu acara 
ceremonial dan outbond. Untuk 
acara outbond diperuntukkan bagi 
anak-anak pegawai LPF yang dipandu 
oleh panitia bekerja sama dengan 
Sygma Event Organizer. Untuk acara 
ceremonial diawali dengan pra-
acara yang diisi oleh tim Hadrah dan 
pembacaan tilawatil Quran oleh 
siswa-siswa SD Al Falah Surabaya. 
Selanjutnya, sambutan oleh Direktur 
LPF kemudian dilanjutkan sambutan 
oleh Ketua LPF, Bpk. Ir. Abdul Kadir 
Baradja. Acara selanjutnya adalah 
penganugerahan reward bagi guru 
dan karyawan.

Selain reward umrah dan 
pengabdian bagi pegawai senior 
dan yang berprestasi, untuk acara Al 
Falah Gathering kali ini diberikan juga 
penganugrahan atau reward kepada 
peserta lomba karya tulis jurnalistik 
yang diikuti oleh seluruh pegawai LPF 
kecuali pegawai teknis. Berikut daftar 
pegawai yang mendapat reward:
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Kiprah LPF

A. Reward lomba Karya Tulis Jurnalistik
1. Juara I diraih oleh Ustadzah Aulia Rachmani, S.Pd.
2. Juara II diraih oleh Ustadzah Ichwati Yuliana, S.S.
3. Juara III diraih oleh Ustadzah Yuni Wakhidah, S.Pd.
4. Juara 10 besar diraih oleh ustadz dan ustadzah di 

bawah ini :
a. Ustadz Darmanto, M.Pd.
b. Ustadzah Suwaidah, S.Ag.
c. Ustadzah Izzaty Latifiyah, S.Pd.
d. Ustadzah Dra. Kamini
e. Ustadzah Widy Prastiani, S.E.
f. Ustadzah Yulia Dyah S. S.Pd.
g. Ustadzah Tri Sulistyowati W., S.S.
h. Ustadzah Tatik Farikhah, S.Pd.
i. Ustadz Abdul Tawwab, S.Pd.I.
j. Ustadzah Annura Wulan Darini S, S.Hum. 

Kemudian acara dilanjutkan dengan paparan yang 
bertemakan tentang membangun keluarga harmonis untuk 
menyiapkan generasi yang terbaik dengan narasumber 
dr. Agus Ali Fauzi. Selanjutnya acara diakhiri dengan 
pembagian door price dan voucher. Dengan adanya acara 
Al Falah Family Gathering ini diharapkan LPF sebagai 
institusi pendidikan dapat: 

1. Meningkatkan ukhuwah antar pegawai LPF beserta 
keluarganya.

2. Memberikan penghargaan kepada seluruh pegawai LPF 
dan keluarganya.

3. Melakukan syiar Islam kepada masyarakat dalam 
dakwah melalui pendidikan. 

4 Menumbuhkan semangat kekeluargaan dalam meraih 
prestasi yang lebih tinggi.
Demikianlah rasa kebersamaan persaudaraan dan 

kekeluargaan ini InsyaAllah akan semakin menguatkan 
untuk berprestasi dan mendatangkan rahmat Allah SWT 
yang lebih besar bagi kita semua. (Galih)

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

(QS. Ali Imran: 103)

“Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah 
bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua 
saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu 
mendapat rahmat.”

(QS. Al Hujurat: 10)

B. Reward umrah.
1. Ustadzah Andi Hilmi Hikmawati (Guru KB-TK)
2. Ustadzah Rina Rahayu, S.Psi. (Guru KB-TK)
3. Ustadz Syahrial Rizki, S.Pd. (Guru SD)
4. Ustadz Tukin, S.Pd. (Guru SD)
5. Ustadzah Izzaty Latifiyah, S.Pd. (Guru SD)
6. Ustadz H. Syamsul Huda, S.Ag. (Guru SD)
7. Ustadz Machmudi Ichwan, S.Pd. (Guru SMP)
8. Ustadz Kusmanto, S.Pd. (Guru SMP)
9. Ustadz Indra Kristika S.Pd. (Karyawan SD)
10. Ustadz M. Suryo Widodo (Karyawan SMP)

C. Reward Pengabdian 30 tahun.
1. Ustadz Dahlan, S.Pd.I. (Guru SD)
2. Ustadzah Dra. Yuliati (Guru SD)
3. Ustadzah Sri Suharti, S.Pd. (Guru KB-TK)

D. Reward Pengabdian 20 tahun. 
1. Ustadz Drs. Jidi, M.Si. (Pegawai LPF Pusat)
2. Ustadzah Siti Fauziah, S.Pd. (Pegawai LPF Pusat)
3. Ustadzah Istiani, S.Pd. (Guru SD) 
4. Ustadzah Nur Faizah, S.Pd. Guru SD)
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Kiprah LPF

P
ada tanggal 10 Dzulhijjah, umat Islam 
sedunia melaksanakan hari raya kurban yang 
terkenal dengan sebutan Idul Adha. Dari segi 
bahasa, Idul Adha adalah hari pengorbanan. 

Menurut kaidah Fikih hukumnya sunnah muakkadah, 
artinya sangat dianjurkan bagi yang mampu. Disebut 
pengorbanan karena latar belakang hari besar ini 
adalah ujian yang diberikan oleh Allah SWT kepada 
Nabi Ibrahim dimana beliau diwajibkan menyembelih 
putranya, Nabi Ismail sebagai simbol untuk selalu 
memiliki jiwa pengorbanan yang tinggi. 

Meneladani jiwa pengabdian dan pengorbanan 
yang dilakukan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, 
momentum yang berharga ini tidak dilewatkan oleh 
lembaga pendidikan Al Falah Surabaya. 

“Alhamdulillah, untuk tahun ini, lembaga 
mampu menyediakan 5 sapi dan 20 ekor kambing 
yang berasal dari sumbangan orangtua siswa dari 
seluruh jenjang, mulai dari TK, SD dan SMP. Semoga 
daging kurban tersebut memberi manfaat bagi yang 
menerimanya,”ungkap Ustadz Soleh, selaku ketua 
panita.

Diantara tujuan kegiatan  ini adalah menanamkan 
sejak dini semangat berkorban dengan keikhlasan 
untuk mengeluarkan apa yang dicintainya sebagai 
tanda ketaatan kepada Allah, sehingga siswa memiliki 
rasa empati dan peduli terhadap orang lain terutama 
kepada yang tidak mampu. 

Mengasah Empati
dengan Berkurban

“Kegiatan ini dilaksanakan tiap tahun untuk 
mendidik para siswa agar memliki kepedulian 
terhadap sesama lewat berkurban,”ujar seorang 
panitia. 

Kegiatan penyembelihan dilaksanakan pada 
tanggal 12 September 2016, dimulia dari pukul 
7 hingga menjelang Dhuhur. Sampai kegiatan 
selesai, Alhamdulillah semunya berjalan dengan 
lancar. 

Di dalam Islam dimensi kurban tidak sekedar 
pemenuhan terhadap perintah bagi setiap yang 
mampu untuk membeli hewan kurban tapi juga 
pernyataan syukur atas pelimpahan nikmat 
yang diberikanNya. Secara medis daging adalah 
makanan yang bergizi tinggi. Hal ini menunjukkan 
bahwa umat Islam hendaknya memiliki loyalitas 
yang bagus (baik) terhadap sesamanya (terutama 
kepada yang membutuhkan).

 Refleksi sosial dari ibadah berkurban berupa 
bentuk kepedulian terhadap sesama, harus 
dijawantahkan dalam keseharian. Artinya, ritual 
berkurban tidak berhenti pada saat Idul Adha 
saja. Dengan kata lain, kalau kaum Muslimin  
mampu menyembelih hewan kurban pada saat 
Idul Adha –sebagai bagian dari ritual yang bersifat 
sosial—tentu juga memiliki potensi untuk tampil 
dalam mereduksi, minimal meringankan beban 
penderitaan yang ada di masyarakat. (Abdillah)
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Kiprah KB - TK

B
ahasa Inggris merupakan bahasa 
asing yang sering  didengar oleh anak- 
anak melalui film-film kartun di TV 
maupun melalui gadget yang  sering 

dimainkan. Tentunya  untuk mencetak   anak didik  
yang memiliki kemampuan bilingual serta siap 
bersaing di masa depan, bahasa Inggris penting 
diperkenalkan sejak dini. Pembelajaran bahasa 
Inggris pun harus dibuat semenarik mungkin agar 
anak-anak tertarik untuk mengenalnya. 

TK Al Falah Surabaya sudah menerapkan 
pembelajaran bahasa Inggris yang menarik 
dan mudah dipahami oleh anak-anak. Materi 
yang diberikan merupakan materi dasar seperti 
pengenalan angka, warna, benda-benda yang 
ada di sekitar, kalimat perintah sederhana dan 
percakapan sederhana yang digunakan sehari-hari. 

Yang begitu menarik perhatian anak-anak 
adalah buku Talking English yang digunakan 
ustadzah sebagai media pembelajaran. Buku 

English is Fun
Talking English ini dilengkapi dengan bolpoint besar 
yang dapat berbicara dan bernyanyi, sehingga kata 
demi kata yang diucapkan terdengar sangat jelas 
dan mudah ditirukan oleh anak-anak. Selain buku 
Talking English digunakan juga kartu bergambar, 
english puzzle, serta lagu-lagu bahasa Inggris yang 
diputar menggunakan small speaker. Tak kalah 
menariknya juga game-game seru yang digunakan 
pada pembelajaran bahasa Inggris ini, seperti 
taking cards game, blind game, sing dan movement 
game.

Setiap tahun KB-TK Al Falah pun dikunjungi  
para mahasiswa yang ingin menyelesaikan tugas 
akhirnya. Seperti  Jurgen Kingman, salah satu 
mahasiswa Belanda yang menyelesaikan tugas 
akhirnya di kelas Olah Tubuh. Dia mengamati 
pembiasaan di sekolah Indonesia dengan Belanda. 
Anak-anakpun senang berinteraksi  dengannya. Dia 
juga mengajarkan anak-anak sedikit berkomunikasi 
menggunakan bahasa Inggris. (anin&yanti)
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Kiprah KB - TK

U
ntuk menanamkan rasa 
cinta tanah air berbangsa 
dan bernegara Indonesia, 
memupuk semangat juang 

serta melatih sportivitas, KB-TK Al 
Falah Surabaya menyelenggarakan 
rangkaian peringatan Hari 
Kemerdekaan Indonesia yang ke 71 
dengan aneka lomba. Diawali dengan 
menghias kelas dan lingkungan 
sekolah yang bernuansa  merah putih 
kemudian lomba gebyar Agustus 
dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 
2016. 

Kegiatan lomba, diantaranya; 
kelas A1 berjalan dengan balon. 
Kelas A2 memasukkan bola dengan 
centong. Kelas A3 melompati simpai. 
Kelas B1 memancing ikan. Kelas B2 
berjalan membawa kelereng. Kelas 
B3 lomba balap karung. Kelas KB 
Malik lari memasukkan bola ke dalam 
keranjang dan kelas KB Rahman 
Rahim lari bendera.

Dengan semangat 45 siswa-siswi 
KB-TK Al Falah Surabaya berjuang 
untuk meraih kemenangan. Para 
ustadzah memotivasi bahwa setiap 
perlombaan pasti ada yang menang 
dan ada yang kalah. Yang menang 
tidak sombong, yang kalah tidak 
marah atau menangis. Harus jujur 
dan tetap bersemangat.

Kelas B3 yang mengadakan 
lomba balap karung, misalnya, 
sebelum lomba dimulai anak anak 
berlatih dulu, bagaimana cara 
bermain balap karung yang benar 
supaya tidak jatuh. “Lho, Bintang 
badannya gemuk tapi kok gak jatuh 
jatuh, ya?“ komentar Afif. “Iya sebab 
Bintang berusaha terus agar tidak 
jatuh,” jawab Ustadzah Nunik. 

Special Day 
Indonesia Negaraku

A1 Juara I El dan Samir Juara II Alysia dan Kayra Juara III Rafa dan Arkan
A2 Juara I Mazea Juara II Anin Juara III Alvino
A3 Juara I Hana Juara II Alvaro Juara III Ai
B1 Juara I Naashir Juara II Rafi’ Juara III Vino
B2 Juara I Khanza Juara II Alza Juara III Hafiza
B3 Juara I Azza Juara II Bintang Juara III Zifara

Pengumuman pemenang dan pemberian hadiah lomba diberikan pada saat 
akhir acara upacara bendera yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2016 di 
halaman sekolah KB-TK Al Falah Surabaya. (Warti)

Teriakan sorak-sorai menghiasi 
perlombaan. Kelas B2, Nanda Khansa, 
meski gigi depannya habis, tetapi tetap 
berusaha menggigit sendok yang ada 
kelerengnya. Adik KB Malik, walaupun 
sambil menangis tetap ikut memasukkan 
bola ke dalam keranjang. “He he he lucu 
ya, adik menangis sambil ambil bola,” 
ungkap Rafiandra. Alhadulillah, inilah 
pemenang lomba-lombanya:

10 Media Pendidikan Al Falah



Kiprah KB - TK

“Labbaik  Allahummalabbaik  
Labbaika Laa Syarikalaka 
Labbaik........”Lantunan talbiyah 
terdengar dari bibir siswa-siswi KB-TK 
Al Falah. Pagi itu, Kamis, 8 September 
2016, suasana Taman Bungkul begitu 
ramai. Pukul 06.20 WIB anak-anak 
mulai berdatangan. Tepat di tengah 
halaman Taman Bungkul berdiri 
miniatur Ka’bah sebagai pusat 
kegiatan “Manasik Haji Cilik.”

Lokasi yang strategis tepat di 
belakang tulisan Taman Bungkul 
dipilih sebagai  “Padang Arafah,“  
tempat untuk Wukuf sehingga cukup 
menarik perhatian pengguna jalan 
Raya Darmo. Beberapa orang yang 
melintas berhenti mengabadikan 
momen yang mereka anggap spesial 
itu, tak terkecuali beberapa  bapak 
satpam sekitar lokasi.

Kegiatan manasik diawali dari 
tempat yang disebut Miqat, di 
momen ini anak-anak membayar 
dam/ denda haji sebagaimana jamaah 
haji Indonesia karena melakukan 
haji Tamattu’ yaitu umrah dahulu 
baru haji. Alhamdulillah terhimpun 
dana sebesar Rp 2.761.200 digabung 
dengan dana infak kurban  kelas Rp  

9.183.500 sehingga terkumpul 
Rp 11.944.700.  Lalu acara 
dilanjutkan shalat dua rakaat 
dan niat haji  Labbaik Allahumma 
Hajjan.

Di tempat ini suasana begitu 
riuh gelak tawa, keriangan juga 
tangisan adik-adik KB yang 
tidak mau lepas dari gandengan 
orangtuanya. Ini memang 
pengalaman pertama kegiatan 
di keluar sejak hampir dua bulan 
bersekolah. “Lihat ada bus yang 
lewat,” bujuk Ustadzah Yasmin 
pada Keyaan yang seketika 
tangisannya reda. Ada yang 
kecapekan,  menangis sampai 
tertidur, mungkin bangunnya 

terlalu pagi. Tepat pukul 07.15 WIB 
semua jamaah haji cilik berkumpul di 
Arafah bersama-sama dan berdzikir 
serta mendengarkan khutbah Wukuf dan 
berdoa.

Pada kesempatan kali ini juga 
terdapat permainan peran. Semua yang 
hadir menyaksikan main peran dari 
teman mereka, yaitu Aghi, Vino, dan 
Usdah. Penonton terkesima mendengar 
Nabi Ibrahim bertutur dengan  
putranya, Ismail,  “Nak, semalam 
Allah menurunkan perintah melalui 
mimpi. Ayah melihat dalam mimpi itu 
sedang menyembelihmu. Bagaimana 
menurutmu?” tanya Nabi Ibrahim sambil 
menatap mata Ismail.

“Ayah,” jawab Ismail. “Kerjakanlah 
apa yang diperintahkan Allah. InsyaAllah 
ayah akan melihatku termasuk orang-
orang yang sabar.” Itu adalah cuplikan 
percakapan dalam drama Keihlasan 
Berkurban Nabi Ismail.

Perjalanan manasik dilanjutkan 
dengan mencari batu kerikil di 
Muzdalifah, lalu ke Mina melakukan 
lempar Jumrah Ula, Wustha dan 
Aqabah. Kemudian secara bergiliran 
masing-masing kloter Tawaf di Baitullah 
diawali dari Hajar Aswad hingga Rukun 
Yamani dengan membaca tasbih serta 
membaca doa kebaikan dunia-akhirat. 
Tidak ketinggalan shalat di Multazam 
mengambil posisi dekat Maqam Ibrahim, 
lalu Sa’i antara bukit Shafa dan Marwah 
diawali Tahalul dan minum air Zam-Zam. 

Foto bersama dari masing-masing 
kloter adalah kegiatan yang ditunggu-
tunggu. Antrianya cukup panjang 
untuk mengabadikan pengalaman yang 
menyenangkan dan berharga. (Sahada 
S.W)

Serunya
Manasik Haji Cilik

KB-TK Al Falah
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Kiprah SD

M
endebarkan, 
menyenangkan, geregetan 
dan excited adalah 
gambaran perasaan yang 

dirasakan anak-anak yang terpilih untuk 
mewakili SD Al Falah Surabaya dalam 
mengikuti lomba English Olympic yang 
diselenggarakan oleh Yayasan British 
Council. Hari itu tepatnya Kamis, 11 
Agustus 2016, beberapa siswa SD Al 
Falah Surabaya berjuang dalam ajang 
English Olympic bertempat di Grand 
City Mall Surabaya. English Olympic 
diselenggarakan selama 4 hari, yaitu 
dari tanggal 11-14 Agustus 2016, dan 
dibedakan dengan 3 kategori tim, yaitu 
Primary 1 untuk kelas 1-2, Primary 
2 untuk kelas 3-4, dan Primary 3 
untuk kelas 5-6. SD Al Falah Surabaya 
mengeluarkan 3 tim untuk Primary 1, 
2 tim untuk Primary 2, dan 2 tim untuk 
Primary 3. Persiapan telah dilakukan 
untuk mengikuti ajang tersebut, 
kurang lebih selama 2 minggu mereka 
melakukan latihan secara intensif. 

English Olympic terdiri dari 3 
babak. Babak pertama adalah babak 
penyisihan dan hanya ada 1 (satu) 
jenis kompetisi yaitu Poetry Reading. 
Pada babak ini peserta lomba harus 
membawakan sebuah puisi secara 
berkelompok. Penilaian untuk Poetry 
Reading adalah Pronunciation, 
Expression dan Teamwork serta bobot 
pada masing-masing adalah 1-10. 
Setiap kelompok diberikan 2 puisi 
yang harus disiapkan. Puisi mana yang 

harus ditampilkan bergantung pada 
undian saat tampil lomba. Apabila lolos 
dibabak Poetry Reading, maka peserta 
akan masuk ke babak selanjutnya, yaitu 
babak kedua. Pada babak ini terdiri dari 
3 (tiga) jenis kompetisi yaitu Poetry 
Reading,Wordshake, dan Story Telling. 
Peserta yang lolos di babak kedua akan 
masuk ke babak final yang terdiri dari 
3 (tiga) jenis kompetisi sama dengan 
babak kedua. 

Hari pertama diawali dengan 
kelompok Primary 1 yang berangkat 
terlebih dahulu menuju ke Grand City 
Mall Surabaya karena mereka harus 
mengikuti opening dan tampil pada 
pukul 10.00 WIB. English Olympic 
Competition mewajibkan peserta 
harus hadir maksimal 1 jam sebelum 
peserta tampil. Selanjutnya pada siang 
hari, tepatnya setelah shalat Dhuhur 
giliran Primary 2 berangkat menuju 
lokasi lomba karena tim Primary 2 
harus tampil pada pukul 14.00 WIB. 
Sedangkan untuk Primary 3 tampil di 
hari kedua. Siswa-siswi SD Al Falah 
Surabaya baik Primary 1, Primary 2 dan 
Primary 3 berjuang dengan sangat ketat 
dalam membacakan puisinya. Mereka 
sudah tampil maksimal. Kompetisi 
tersebut terbilang kompetitif karena 
sebagian besar peserta dari sekolah-
sekolah yang memang menggunakan 
bahasa Inggris sebagai bahasa 
pengantar sehari-hari dan kurikulum 
mereka adalah mengacu pada 
kurikulum Cambridge. Masing-masing 
sekolah tersebut juga didampingi oleh 
Native Speaker yang tentu saja memiliki 
nilai lebih dibandingkan dengan 
sekolah lain yang masih menggunakan 
kurikulum lokal atau pemerintah dan 
juga tidak didampingi oleh Native 
Speaker. 

Meskipun demikian, siswa-siswi 
SD Al Falah Surabaya tidak merasa 
berkecil hati. Dengan dorongan dan 
semangat dari ustadz-ustadzah dan 
juga dari orangtua wali murid yang 
ikut mendampingi pada saat lomba, 

membuat siswa-siswi SD Al Falah 
Surabaya tampil maksimal. Pada saat 
penilaian masing-masing kelompok 
hanya mendapatkan selisih 1 poin dari 
peserta yang harus maju ke babak 
selanjutnya. Bahkan di tim 2 untuk 
Primary 2 mendapatkan skor tertinggi 
untuk pronunciation, yaitu 10 yang 
merupakan skor excellent. Lagi-lagi 
harus mengalah 1 poin dengan peserta 
lain karena kurang di teamworknya 
yang mendapatkan nilai 9. Lagi-lagi 
perjuangan siswa-siswi SD Al Falah 
Surabaya harus terhenti di babak 
pertama karena 1 poin tersebut. 

Pantang Menyerah
di Olimpiade Bahasa Inggris

Begitu pula dengan hari 
berikutnya dimana Primary 3 tampil 
juga mengalami hal yang sama, yaitu 
harus mengalah dengan selisih nilai 
yang hanya 1 poin. Walaupun tim SD 
Al Falah Surabaya belum bisa masuk 
ke babak selanjutnnya, namun ustdz 
dan ustadzah bangga karena anak-anak 
mampu bersaing dengan sekolah-
sekolah yang memang menggunakan 
kurikulum Cambridge dan bahasa 
Inggris yang merupakan bahasa 
pengantar sehari-hari. Di samping 
itu, pengalaman adalah merupakan 
pelajaran yang paling berharga bagi 
siswa-siswi SD Al Falah Surabaya agar 
dapat memacu mereka meraih prestasi 
yang lebih baik di kompetisi yang akan 
datang. Terus berjuang, terus semangat 
dan terus belajar menjadi yang terbaik. 
Dengan izin Allah SWT pasti mampu 
meraih juara pada kesempatan 
berikutnya. (Dyah)
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Kiprah SD

P
agi itu, 16 Agustus 2016 
pelepasan rombongan 
robotika SD Al Falah 
dilakukan oleh Ustadz Jantra 

dan Ustadzah Fauziah di bandara 
Internasional Juanda Sidoarjo. Pesan 
beliau berdua, “Bersemangatlah dan 
jangan lupa ibadahnya, InsyaAllah 
kesuksesan mengiringi.” Harapan 
yang besar muncul dari wajah stake 
holder yang hadir (wali murid). 

Ya, ada delapan anak yang 
mengikuti lomba robot IISRO 
(International Islamic School Robot 
Olimpyad) tahun 2016 yang diadakan 
di pulau Lombok. Syamil, Raihan, 
Tahliyah, Keinan, Daeren, Jofand, 
Izzan dan Osa merupakan anak-anak 
pilihan dari SD Al Falah Surabaya. 
Tidak lupa juga ada pelatih yang 
sangat profesional dari sekolah robot 
(kak Arda) serta wali murid yang 
setia menemani serta mendukung 
kompetisi internasional ini.

Hari pertama di lombok, ternyata 
sepi (tidak seperti di Surabaya). 
Setelah shalat Maghrib anak-anak 
mengaji bersama sampai shalat Isya’ 
berjamaah. Setelah itu aktivitas anak-
anak adalah latihan untuk lomba 
besok dengan kategori robot sumo, 
fire fighting dan areal robot. Daeren 
dan Keinan ambil bagian di robot 
sumo sedangkan Jofand, Tahliyah dan 

Izzan berkompetisi di areal robot. Di 
tempat lain di hari yang sama Syamil, 
Osa dan Raihan berlatih fire fihgting.  
Dengan sungguh-sungguh mereka 
mengikuti arahan kak Arda walaupun 
dengan sisa energi perjalanan jauh. 

Hari ke dua di Epicentrum 
Mall, tempat lomba yang terbuka 
menampakkan kegelisahan bagi 
seluruh peserta lomba dari seluruh 
Indonesia bahkan Malaysia. Mmm... 
kurang lebih 350 peserta yang 
mengikuti IISRO tahun ini. Tepat 
pukul 11.00 WITA Keinan dan Daeren 
mengikuti kategori robot sumo. 

Yes! Keinan lolos ke ronde 
berikutnya, namun Daeren kurang 
beruntung dan harus terhenti di 
ronde pertama. Di giliran ke dua, 
Keinan tampak tegang melawan 
kompetitornya dan hasilnya 
Keinan harus terhenti. Mereka 
tampak kecewa, bunda-bunda 
mereka mendekati dan memeluk, 
menenangkan dengan kasih 
sayang serta nasehat yang begitu 
bijak,“Sudah sayang, yang penting 
mas Keinan dan mas Daeren sudah 
berusaha, hasilnya kita pasrahkan 
kepada Allah SWT,” ujar kedua 
bunda. Robot Sumo merupakan 
kotegori lomba robot dengan 
aturan: dua robot diadu, ketika salah 
satu robot berhasil mengeluarkan 

robot lawannya dari lingkaran yang 
ditentukan maka dia jadi pemenang 
(seperti sumo orang Jepang).

Jofand, Tahliyah dan Izzan sedang 
seru-serunya mengikuti areal robot 
di bagian Epicentrum lainnya (lantai 
dasar). Wow..Wow...Wow pesertanya 
hampir 50 an anak, sampai kapan 
selesainya? Jofand dan Tahliyah 
dengan tenang menerbangkan 
drone-nya (robot terbang), namun 
kurang mulus dalam mendaratkan 
di tempat yang ditentukan. 
Giliran Izzan, hanya 40 detik bisa 
menyelesaikan rintangan yang sudah 
dibuat oleh juri dan Alhamdulillah 
dia bisa mendaratkan dengan mulus 
dronenya. Tapi tunggu sebentar..., 
hah! Ternyata banyak juga yang 
berhasil bahkan waktunya di bawah 
40 detik. Rasanya gemes  melihat 
waktu 40 detiknya Izzan dilewati oleh 
peserta lain. 

Fire fighting merupakan 
kompetisi robot dengan aturan: robot 
yang dijalankan mampu mematikan 
lilin secepat mungkin. Osa, Raihan 
dan Syamil mendapatkan kejutan 
yang begitu hebat dari panitia. 
Aturannya sedikit diubah dengan 
memberikan penutup pada lilin di 
bagian sisi jalur yang ditentukan. 
Kejutan ini betul-betul membuat 
mereka tidak berkutik. Robot mereka 
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Kiprah SD

tidak berhasil memadamkan lilin. Apa 
yang mereka lakukan saat latihan 
sangat berbeda dengan hari pada 
kompetisi. Mereka tersingkir di babak 
pertama oleh peserta lain. 

Hari ke tiga, yaitu hari Kamis 
lumayan longgar. Bisa santai sejenak 
di pagi harinya. Setelah Dhuhur, 
Daeren, Raihan dan Osa berangkat ke 
Epicentrum untuk mengikuti lomba 
kategori robot chef. Kreativitas ide 
sangat menentukan dalam kategori 
ini. Peserta harus membuat robot 
yang memudahkan dalam hal 
masak-memasak. Apakah membuat 
robot perempuan? Kurang lebih 
begitu. Daeren dan tim membuat 
robot yang diberi nama Radesa 
(dari nama mereka sendiri Raihan, 
Daeren dan Osa), namun berjenis 
kelamin perempuan, loh! Robot ini 
mampu menyuguhkan hamburger 
yang merupakan makanan kesukaan 
mereka. Ketika presentasi di depan 
juri dari Thailand mereka sanggup 
menjawab dengan mantap walaupun 
pertanyaannya berbahasa Inggris. 
Waduh... lagi-lagi peserta lain 
juga tidak kalah kreatif, ada yang 
membuat robot pembuat jus dll. 

Jofand, Tahliyah, Syamil, Izzan 
dan Keinan datang habis Maghrib di 
lokasi pertandingan, melakukan gladi 
bersih untuk robot theater. Yang sibuk 
untuk  kategori ini malah bunda-
bundanya karena banyaknya properti 
pendukung yang diperlukan. Secara 
umum gladi bersihnya cukup sukses.  

Hari ke empat paling sibuk 
sekaligus mendebarkan. Ada tiga 
kategori yang diikuti. Pertama robot 
soccer, ke dua under water dan ke 
tiga robot theater. Di hari yang sama 
akan diadakan penutupan IISRO. 

Pertandingan robot soccer 
dimulai pukul 11.00 WITA. Ada 6 
tim yang bertanding namun dua 
tim mengundurkan diri karena 
alasan yang kurang jelas. Sisa tim 
itu yakni SD Al Falah Surabaya, 
SD Muhammadiyah 4 Surabaya 
dan dua tim dari negerinya UPIN 
IPIN (Malaysia). Peraturannya 

sama seperti main sepak bola 
pada umumnya, yang paling 
banyak membuat gol maka tim itu 
yang berhak menang. Sistem liga 
diberlakukan pada kategori ini yang 
artinya semuanya akan bertemu.

Dipertandingan pertama, 
tim Al Falah (Raihan, Daeren dan 
Osa) menghadapi tim 1 Malaysia. 
Robot mereka beradu skill dan 
saling menyerang. Dan golllll golll 
golll... 1-0 untuk tim Al Falah, 
kedudukan bertahan sampai babak 
pertama. Di babak kedua tepatnya 
pertengahan babak, robot Al Falah 
cedera (rodanya lepas satu).  Raihan 
berusaha mengobati robotnya (pakai 
obeng), sedangkan Osa dan Daeren 
fokus mengendalikan robot penjaga 
gawangnya. Prittt..prittt...prittt, waktu 
habis dan Al Falah menang tipis.

Pertandingan ke dua tim Al 
Falah melawan tim 2 Malaysia. 
Alhamdulillah robotnya sudah 
sembuh (berkat obeng ajaib raihan). 
Tim 2 Malaysia disikat habis 4-1 oleh 
tim Al Falah. Sempat ada protes 
dari mereka karena indikasi sensor 
robot Malaysia mengikuti robot Al 
Falah. Juri dengan cekatan mengatasi 
masalah ini sampai clear.

Pertandingan ke tiga melawan 
SD Muhammadiyah 4 Surabaya 
bisa dikatakan pertandingan final, 
karena antara tim Al Falah dan 
Mudipat selalu menang sebelumnya. 
Babak pertama 1-1 sama kuat. 
Di babak kedua menjelang akhir, 
gawang Mudipat lowong penjagaan, 
tendangan keras oleh robot Al Falah 
menerjang jala gawang Mudipat dan 
gol ...gol ....  gol ... akhirnya tim Al 
Falah berhasil unggul. Waktu yang 
tersisa tidak cukup untuk Mudipat 
membalikkan keunggulan. Al Falah be 
champion... soccer robot IISRO 2016.

Dengan tim yang sama (Raihan, 
Osa dan Daeren) mengikuti kategori 
under water namun mereka gagal 
fokus. Maklum masih terkena 
syndrome kemenangan robot soccer. 
Mereka gagal pada ronde kedua. 
Ye...ye... ye.. tim theater datang, 

mereka habis-habisan kali ini bahkan 
bundanya pun juga habis-habisan. 
Keterampilan menerbangkan drone 
ditunjukkan oleh Izzan dan Tahliyah 
pada kategori ini, tidak lupa Keinan 
yang bertugas mengendalikan 
replika Adudu—teman dalam serial 
Boboboi. Dubbing suara serta power 
point pendukung yang disiapkan 
oleh bunda-bunda memperlengkap 
penampilan mereka. Tim lain juga tak 
mau kalah. Bahkan ada satu tim dari 
Mojokerto  yang jauh-jauh terbang 
ke Lombok hanya ikut satu kategori 
ini saja. 

Di akhir penampilan tim theater 
Al Falah menyuarakan slogan Al 
Falah dengan penuh lantang. Al 
Falah ... go ..go ..go, fight...fight... 
fight... win...win...win.. Allahu Akbar. 
Nama Al Falah menggema di seluruh 
ruangan Epicentrum Mall Lombok. 
Pengumuman dan penutupan 
dilakukan oleh panitia dan hasilnya 
adalah tim SD Al Falah Surabaya 
menyabet beberapa juara. 

1. Juara 1 Soccer Robot Junior 
(Raihan, Osa, Daeren)

2. Special Award 2 Chef Robot 
Junior (Raihan, Osa, Daeren)

3. Special Award 1 Theater Robot 
Junior (Keinan, Izzan, Syamil, 
Tahliyah, Jofand)

4. Special Award 3 Areal Robot 
Junior (Izzan)

5. Special Award 3 Sumo Robot 
Junior (Keinan)
Mereka semuanya juara. Delapan 

anak mengukir prestasi seindah 
mutiara Lombok. Teruslah berprestasi 
anak-anak SD Al Falah Surabaya! Hari 
ke lima tadabur alam pulau Lombok. 
Subhanallah indahnya ...... (Tohir)
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Kiprah SD

M
embicarakan tentang kepedulian terhadap 
lingkungan, maka salah satu konsep yang 
akan muncul adalah konsep 5R. Apakah 
itu 5R ? 5R adalah sebuah singkatan yang 

berasal dari bahasa Inggris, yaitu: Reduce (mengurangi), 
Reuse (menggunakan kembali), Recycle (mendaur ulang), 
Replace (mengganti), dan Replant (menanam kembali).

Konsep 5R tidak akan ada pengaruhnya terhadap 
lingkungan jika tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-
hari. Oleh karena itu, tim guru pengajar kelas 4 SD Al 
Falah Surabaya mengadakan proyek tematik dalam bentuk 
pelatihan untuk menerapkan salah satu konsep 5R, yaitu 
Recycle atau mendaur ulang. Dalam pelatihan ini, SD Al 
Falah Surabaya menghadirkan ikon terkenal pengelolah 
kerajinan daur ulang di Surabaya, yaitu “Tris Flower” 
sebagai nara sumbernya. 

Dalam pelatihan ini, para siswa diberikan wawasan 
mengenai macam-macam sampah, cara memilah sampah 
dan menunjukkan beberapa hasil kerajinan dari daur 
ulang sampah yang diproduksi oleh Tris Flower. Saat Tris 
Flower menunjukkan hasil kerajianan daur ulangnya, 
nampak sekali wajah-wajah takjub para siswa yang tidak 
bisa menduga bahwa hasil kerajinan tersebut berasal dari 
sampah. Berikutnya untuk mengusir wajah penasaran 
siswa mengenai bagaimana cara mendaur ulang 
sampah yang dipilah menjadi bernilai, maka Tris Flower 
memberikan pelatihan mendaur ulang gelas air mineral 
menjadi tudung saji. 

Untuk mendaur ulang gelas air mineral menjadi 
tudung saji para siswa harus menyatukan potongan-
potongan gelas air mineral dengan rapi dan telaten, 

kemudian mereka harus menempelkan rangkaian 
potongan gelas air mineral tersebut pada bingkainya. 
Lalu dihias agar terlihat lebih menarik. Meskipun harus 
mengerjakan dengan susah payah menahan panas dari 
lem lilin untuk merekatkan aksesoris tudung sajinya, 
para siswa tetap mengerjakannya dengan tersenyum 
dan bernyanyi bersama. Hal ini dapat menjadi 
pembelajaran bagi siswa bahwa mendaur ulang itu sangat 
mengasyikkan. Karena semangat yang luar biasa maka 
tim guru pengajar kelas 4 dan Tris Flower memilih 3 karya 
tudung saji putra dan 3 karya tudung saji putri terbaik 
untuk mendapatkan apresiasi.

Kehadiran Tris Flower dalam pelatihan ini, tidak 
hanya memberikan ilmu mengenai daur ulang sampah 
tetapi juga menularkan semangat yang inspiratif, bahwa 
kepedulian lingkungan bisa dilakukan mulai lingkungan 
di sekitar kita. Inspirasi pembelajaran lainnya adalah 
bahwa dengan ketekunan atau kesungguhan, akan 
menghasilkan sesuatu yang kita inginkan. Tris Flower 
bertahun-tahun membentuk dan menjalankan  kader 
lingkungan untuk mendaur ulang sampah di daerah 
Jambangan. Dan hasilnya kini, Jambangan menjadi salah 
satu ikon percontohan lingkungan yang green and clean, 
bahkan Tris Flower mendapat beberapa penghargaan dari 
pemerintah. Bukan hanya itu, Tris Flower juga berhasil 
menularkan semangatnya dalam mendaur ulang sampah 
hingga mancanegara. 

Semoga kehadiran Tris Flower dalam pelatihan ini 
dapat menumbuh kembangkan semangat eco living 
kepada para siswa SD Al Falah Surabaya, khususnya siswa 
kelas 4, dalam kehidupan sehari-hari. (Arfi)

Yuk, Daur Ulang Barang Bekas
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Kiprah SMP

A
MT (Achievment Motivation Training) 
merupakan program sekolah yang 
diselenggarakan setelah kegiatan MPLS (Masa 
Pengenalan Lingkungan Sekolah ) dan masa 

matrikulasi. Kegiatan kali ini diselenggarakan pada 
tanggal 21 – 22 Juli 2016 dan lokasinya ada di sekolah. 
Peserta yang mengikuti kegiatan AMT adalah anak kelas 
7 baik putra maupun putri yang berjumlah 166 siswa. 
Pelaksanaannya, dimulai pukul 08.00 WIB, yang dibuka 
langsung oleh kepala sekolah SMP Al Falah Deltasari. 

Setelah itu dilanjut dengan game-game yang dipandu 
oleh tim Sherpa. Mereka belajar kekompakan seperti 
bertepuk, membuat gerakan dan yel-yel penyemangat. 
Usai menampilkan yel-yel mereka mengikuti kegiatan di 
area permainan yakni WATER BOMBING. Pada permainan 
ini semua anggota kelompok berada dalam lingkaran tali 

pada game ini siswa diharapkan dapat menumbuhkan 
rasa keberanian dan pantang menyerah. “Senang, 
capek, campur jadi satu, senang bisa kerjasama dalam 
kelompok saling memberi semangat,“cerita Kenzie dan 
Travis.

Menjelang sore siswa diberi tantangan dari 
pembina, yakni membuat pesawat dengan sarana 
penerjunan yang menjamin muatan tetap utuh sampai 
mendarat walaupun ada badai yang menghadang. 
Tujuan dari game ini adalah siswa diajak untuk 
berfikir secara berkelompok dengan mengemukakan 
pendapatnya dan bisa secara cepat mengerjakan tugas 
sesuai dengan ide dan pemikirannya tersebut. 

Kegiatan game ini berakhir menjelang sore dan 
dilanjut dengan bersih diri, lalu melaksanakan shalat 
berjamaah dan makan malam. Setelah itu, semua 

AMT, Menyiapkan Siswa
agar Bermental Juara

dan salah satu anggota bertugas sebagai pemicu bom 
dengan menggunakan tongkat pemukul dengan mata 
tertutup dan seluruh bom harus berhasil dijatuhkan. 
Game ini mempunyai tujuan, yakni kekompakan dan jiwa 
besar untuk bisa menyatu dalam satu anggota. 

Pada game yang ke dua, siswa secara berkelompok 
diajak menyumbat kebocoran nuklir yang terjadi akibat 
gempa bumi. Syaratnya, peserta diikat pada ujung tali 
yang disediakan dengan posisi melingkar dan menghadap 
keluar. Tujuan permainan ini adalah siswa diajak untuk 
bisa kerjasama dengan teman yang lain dan tanpa 
memandang tua dan muda dan siswa bisa memproteksi 
diri jika ada teman yang mengajak pada hal-hal negatif. 

Game yang ke tiga adalah lempar keeping dimana tim 
mendapat tantangan untuk melempar keeping menuju 
sasaran tertentu. Tim dinyatakan berhasil jika mencapai 
jumlah poin sesuai yang ditetapkan fasilitator.

Setelah shalat Jum’at game dilanjutkan dengan 
materi yang lain, yakni Hulahop tali dan Evakuasi, dimana 

peserta mendapat materi siraman qalbu oleh Ir. Aries 
Setiyawan mulai pukul 19.00 – 21.00 WIB. Materinya 
tentang menjadi Muslim yang cerdas hati, cerdas pikir 
dan berprestasi serta penguatan iman agar menjadi 
Muslim yang taat beribadah. 

Pada pukul 03.00 WIB pagi, para siswa melakukan 
shalat Tahajud dan berdzikir hingga shalat Shubuh 
disambung tausiyah oleh Ustad Ismail. Kegiatan yang 
terakhir adalah bina lingkungan dimana siswa-siswi 
diajak untuk jalan sehat dari sekolah menuju arah 
perumahan Deltasari dan kembali ke sekolah lagi. Pada 
puncak kegiatan AMT ini adalah pembagian reward 
bagi peserta dalam tim yang mengikuti kegiatan 
dengan baik. Pada saat selesai penutupan ada yang 
bertanya,”Kapan ustadz kegiatan ini diadakan lagi? Saya  
sangat senang karena termotivasi dan semangat untuk 
belajar dengan teman di SMP Al Falah” ujar Safaros 
Zaim, siswa kelas 7-1 ( M. Ainur Rofiq )

16 Media Pendidikan Al Falah



Kiprah SMP

S
iang itu berbeda dari 
biasanya. Ruang kelas 
dipenuhi beraneka ragam 
alat tulis. Berbagai macam 

kertas dapat dijumpai pada beberapa 
kelompok. Beberapa dari mereka juga 
antusias mengemukakan pendapat 
satu dengan lainnya. Kelas yang 
biasanya hening karena konsentrasi 
pada pelajaran berubah lebih 
semarak. Terlihat berbagai action plan 
yang akan mereka wujudkan menjadi 
simbol kesuksesan. Segala macam 
kreativitas baik berupa gambar 
ataupun bentuk sudah direncanakan 
mereka dengan matang. 

Begitulah  suasana pembuatan 
simbol kesuksesan yang dilakukan 
kelas 9 SMP Al Falah Deltasari. 
Tiap kelompok mempunyai sisi 
positif dan saling bersinergi satu 
dengan  lainnya. Hal tersebut 
diwujudkan dengan action plan 
yang sudah tertuang dalam bentuk 
ide. Simbol–simbol akan menjadi 
maskot dan mengandung makna 
filosofi tersendiri. Dengan senang hati 
mereka siap mensukseskan UNAS.  

Di kehidupan, pasti ada sisi 
positif dan negatif. Ada baik dan 
buruk, suka maupun duka. Dalam 
UNAS, ada nilai positif dan negatifnya. 
Sisi positif dan negatif UNAS sudah 
dipahamkan pada kelas 9 dan telah 

memahami bahwa UNAS merupakan 
pilihan yang memang wajib ditempuh 
bagi seluruh siswa. Persepsi negatif 
diselenggarakannya UNAS oleh 
sebagian siswa kali ini diubah dengan 
pemberian persepsi positif. “Aku 
sesuai dengan persangkaan hamba 
pada-Ku.” (Muttafaqun ‘alaih). Hadis 
ini mengajarkan bagaimana seorang 
Muslim harus khusnudzan pada Allah 
dan memiliki sikap harap padaNya. 
Dengan adanya persepsi positif 
ini akan membawa dampak yang 
maksimal pada hasil UNAS.

Selain pembuatan simbol yang 
telah direncanakan, pihak sekolah 
mengundang orangtua yang menjadi 
penguat Ananda di rumah. Dengan 
menciptakan sinergi yang positif, 
mendoakan keberhasilan satu sama 
lain akan berimbas maksimal. Karena 
keberhasilan juga bisa diraih lewat 
ridha kedua orangtua. Dari Abdullah 
bin ‘Amr ra beliau berkata bahwa 
Rasulullah bersabda,”Ridha Allah 
pada ridha orangtua dan murka Allah 
pada murka orangtua (HR. Baihaqi). 

Penguatan dalam menumbuhkan 
semangat belajar siswa tidak 
cukup dari motivasi intrinsik siswa 
dan orangtua. Outbound juga 
diberikan sebagai sarana refreshing 
dan merestart otak agar dapat 
menerima semua materi dengan 

mudah. Dengan berbekal tim work 
dalam pembuatan simbol, presentasi 
diwujudkan berupa kekompakan 
dan kesungguhan dalam permainan 
outbound yang menawarkan beraneka 
macam tujuan. 

Tergambar saat mereka mengikuti 
kegiatan dengan antusias. Seperti 
kegiatan di hari terakhir saat kompetisi 
membuat nasi goreng. Satu sama lain 
saling bekerja sama memberikan ide, 
kreativitas dan hasil akhir yang nantinya 
akan terhidang. Hasilnya sungguh 
mengharukan, satu dengan lainnya 
saling bertukar makanan. Sungguh 
pemandangan yang menyenangkan 
saat mereka memahami maksud dari 
indahnya berbagi.

Planning (rencanakan), do 
(lakukan), check (cek), act (tindak 
lanjuti) sudah dilakukan pada kelas 9 
ini dengan berbagai macam kegiatan 
yang menyenangkan. Plan ada pada 
saat menargetkan nilai di pembuatan 
simbol. Do dilakukan sewaktu 
kerjasama dalam tim work. Check 
juga terlihat saat presentasi bersama 
makna dari pembuatan simbol. Action 
juga digambarkan saat mereka mampu 
berbagi walau sekedar bertukar 
makanan. Semoga ilmu manajemen 
diri ini menjadi bekal terbaik dalam 
menjalani masa depan selanjutnya. 
(Defi Aryani)

Berlatih Manajemen Diri
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Kiprah SMP

S
etiap pergantian tahun 
pelajaran di sekolah-sekolah 
negeri ataupun swasta, 
terkadang diiringi dengan 

pergantian kepemimpinan atau 
kepengurusan, mulai dari struktur 
kepemimpinan tingkat sekolah 
sampai struktur kepemimpinan 
organisasi siswa di lingkungan 
sekolah. Hal ini juga terjadi di SMP 
Al Falah Deltasari Sidoarjo, yang 
setiap pergantian tahun pelajaran 
selalu diiringi dengan pergantian 
kepengurusan organisasi yang ada 
di sekolah seperti OSIS, MPK dan 
REMAS.

Pergantian kepengurusan ini 
dimulai dengan proses penyaringan 
calon pengurus, dilanjutkan dengan 
pendidikan dan pelatihan sebelum 
menjadi pengurus sampai pada 
pemilihan ketua organisasi dan 
perencanaan program kerja. Semua 
itu terwadahi dalam kegiatan yang 
disebut Latihan Dasar Kepemimpinan 
Siswa (LDKS), Pemilihan Umum 
(PEMILU) dan Musyawarah Kerja 
(MUKER). Berawal dari kegiatan 
LDKS, kegiatan ini telah berjalan 
sejak tanggal 2 September 2016 
untuk LDKS indoor sampai pada 
pelaksanaan LDKS outdoor pada 
tanggal 8-9 September 2016.

Pelaksanaan LDKS ini dilakukan 
dengan proses penyeleksian yang 
cukup ketat, dimana siswa harus 
mendaftarkan diri atas persetujuan 
orangtua dan wali kelas, hingga 

terdaftarlah sebanyak 112 siswa yang 
selanjutnya akan melalui proses tes 
seleksi wawancara yang dilaksanakan 
pada tanggal 23 Agustus 2016. 
Sebanyak 53 peserta putra dan 
61 putri menjalani tes wawancara 
bersama 4 ustadz dan 4 ustadzah 
sebagai pengujinya. 

Setelah melalui tes wawancara, 
para peserta harus melaksanakan 
tes kedua, yaitu tes PBB yang 
dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 
2016 untuk peserta putra, sedangkan 
peserta putri pelaksanaannya pada 
tanggal 30 Agustus 2016. Hasil 
penilaian dari tes wawancara dan 
tes PBB diserahkan kepada wali kelas 
masing-masing dan disertakan pula 
lampiran foto copy raport sebagai 
perbandingan nilai akademisnya.

Berdasarkan data-data tersebut 
yang disertai penilaian sikap/afeksi 
dari wali kelas, maka beberapa siswa 
akan direkomendasi untuk mengikuti 
kegiatan LDKS dan menjadi pengurus 
organisasi sehingga terpilihlah 65 
siswa. Sebanyak 30 siswa putra 
dan 35 siswa putri yang telah 
terpilih, mengikuti kegiatan LDKS 
indoor yang dilaksanakan pada hari 
Jum’at, tanggal 2 September 2016, 
bertempat di auditorium SMP Al 
Falah Deltasari. Di LDKS indoor ini, 
para calon pengurus dibekali materi-
materi kepemimpinan, manajemen 
organisasi dan keadministrasian 
sebagai bekal ilmu bagi mereka 
sebelum resmi menjadi pengurus 
organisasi.

Kegiatan LDKS indoor berlanjut 
pada kegiatan LDKS outdoor yang 
dilaksanakan pada hari Kamis-Jum’at, 
tanggal 8-9 September 2016 bertempat 
di hotel Newstart Trawas Mojokerto. 
Selama 2 hari para calon pengurus 
diberikan materi-materi yang dapat 
membentuk pribadi pemimpin yang 
disiplin, berani, tegas, cerdas dan 
tanggap. Materi-materi yang diterima 
peserta diantaranya adalah PBB yang 
dibina oleh tim dari TNI untuk mendidik 
kedisiplinan dan kesamaptaan peserta. 
Kemudian game-game outbond dan 
game kompetisi yang  dibina tim 
outbond dari Newstart untuk mendidik 
dan membentuk sikap kebersamaan dan 
kekompakan, serta membentuk pribadi 
pemimpin yang baik.

Selain itu, kegiatan LDKS outdoor 
juga tidak lepas dari kegiatan 
keagamaan seperti shalat wajib 
berjamaah, Tahajjud berjamaah, 
tadarus bersama dan pemberian 
tausiyah setiap usai melaksanakan 
kegiatan shalat bersama, yang 
bertujuan untuk membentuk karakter 
pemimpin yang teguh dalam keimanan 
dan ketaqwaan kepada Allah SWT dan 
Rasulullah Saw beserta syariat dan 
ajaran-ajarannya. Sehingga diharapkan 
seluruh peserta LDKS dapat menjadi 
pemimpin yang memiliki karakter baik 
dan tetap memegang teguh syariat dan 
ajaran Allah SWT dan RasulNya, sesuai 
dengan motto LDKS tahun ini,“Generasi 
pemimpin bertaqwa, siap memimpin 
dan siap dipimpin.” (Tawwab)

LDKS, Sarana Menyiapkan Pemimpin 
yang Bertaqwa dan Berdedikasi
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S
eluruh siswa dan guru 
mengikuti kegiatan budaya 
cinta lingkungan tanggal 8 
Agustus 2016, bertempat 

di lapangan SMP Al Falah Deltasari, 
Sidoarjo. Kegiatan ini juga diikuti 
oleh siswa-siswi sekolah negeri dan 
swasta seperti SMPN 3 Waru dan 
masyarakat sekitar.  Sebelum pukul 
07:00 WIB sudah ramai peserta dan 
antri melakukan registrasi untuk 
mengikuti pembukaan gerakan 
“Trash Mob” program Zero Waste di 
lapangan sekolah.  Setelah registrasi, 
siswa langsung duduk lesehan rapi 
terpisah antara siswa putra dan putri 
di lapangan menunggu acara dimulai.
(5/8/2016)

Hadir dalam acara tersebut 
adalah Kepala DKP Sidoarjo, Camat, 
Danramil, Lurah, Kepala Sekolah, 
guru-guru pendamping dan para 
tokoh masyarakat RT/RW. Sebelum 
acara dimulai diawali dengan 
tampilan hiburan group Banjari 
SMP Al Falah Deltasari. Kemudian 
dilanjutkan pembukaan dan 
sambutan dari Kepala DKP Sidoarjo. 
“Ketika kita peduli lingkungan yang 
diciptakan Tuhan ini, maka jangan 
mencemarinya tetapi buanglah 
sampah pada tempatnya, insya Allah 
seluruh alam ini akan mendoakan 
kita,” ujarnya.

Ada juga testimoni dan dialog 
singkat di atas panggung antara 
Kepala DKP dengan siswa SMP Al 
Falah Deltasari yang diwakili oleh 
Fadli At Thariq. Dalam testimoninya 
Fadli menyampaikan tentang 
masalah sampah di depan sekolah 
yang mengganggu kegiatan belajar 
mengajar dan mencemari lingkungan. 
“Kita harus peduli pada lingkungan 
dengan membuang sampah pada 
tempatnya. Mohon sampah di depan 
sekolah kami bisa dipindahkan biar 
tidak mengganggu belajar kami di 
sekolah,”harapnya. 

Oleh Bapak Kepala DKP 
ditanggapi,“Seperti ini cara bicara 
siswa yang pintar untuk masa depan 
bangsa,” ujarnya

Kebersihan lingkungan harus 
terus dijaga, termasuk kawasan 
sekolah, sebab selain mencegah 
timbulnya penyakit, lingkungan 
yang bersih membuat tempat 
bekerja terasa nyaman  dan proses 
belajar mengajar di sekolah menjadi 
lancar. Siswa bisa belajar dengan 
nyaman di sekolah. Perang terhadap 
sampah sudah didengungkan 
oleh pemerintah, semua pihak 
termasuk sekolah wajib turun 
tangan membantu pemerintah 
dalam menangani sampah.  Caranya 
dengan menanamkan budaya cinta 

lingkungan. Sebenarnya sampah ini 
sudah menjadi keresahan bersama, 
setiap hari jumlahnya semakin 
meningkat, terutama sampah plastik 
dari sisa bungkus makanan dan 
minuman yang cukup banyak dan sulit 
terurai.

Sebelum seluruh peserta turun 
ke lapangan panitia mengajak ratusan 
pelajar untuk melemaskan tubuh 
terlebih dahulu dengan senam go 
green diiringi musik rancak, senam 
itu sukses membakar semangat 
siswa.  Setelah itu kegiatan “Trash 
Mob” dimulai pukul 08.30 WIB siswa 
menyebar ke depan kawasan sekolah, 
memunguti sampah plastik, kertas, 
daun, dll. Sampah dikumpulkan ke 
dalam keranjang sampah yang telah 
disediakan. Semua bahu-membahu 
membuat lingkungan sekolah menjadi 
bersih.   Meski harus merasakan bau 
menyengat dan kotoran, mereka tetap 
memungut sampah yang berserakan. 

Setelah acara bersih-bersih 
sampah, seluruh peserta kembali 
lagi ke lapangan untuk mengambil 
minuman dan snack yang di sediakan 
oleh panitia. Sambil menikmati 
makanan dan minuman mereka 
disuguhi hiburan seni Tari Saman, 
vocal group Spelfa dan lagu-lagu yang 
ditampilkan oleh siswa SMP Al Falah 
Deltasari. (Ind)

Gerakan Cinta Lingkungan
dan Peduli Sampah di SMP Al Falah Deltasari 

Kiprah SMP
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kiprah SMP

T
ahap pelaksanaan pemilihan 
presiden dan wakil presiden 
serta kepala daerah dan 
wakil kepala daerah 

secara langsung juga menggejala di 
lingkungan sekolah. Sistem pemilihan 
kepemimpinan secara langsung 
tak hanya diterapkan dalam skala 
kepemimpinan publik, tapi juga di 
lingkungan SMP Al-Falah Deltasari. 
Layaknya pemilihan, bupati, gubernur 
ataupun presiden, pemilihan 
ketua OSIS, REMAS dan MPK di 
SMP Al Falah juga menggunakan 
sistem terbuka dan langsung yang 
dilaksanakan pada tanggal 27 
September 2016.

“Mekanisme seperti ini 
ada beberapa tujuan. Selain 
memperkenalkan sistem pemilihan 
pemimpin yang demokratis, 
juga untuk praktik langsung 
tentang pemilihan kepemimpinan 
sebagaimana yang terjadi di ruang 
publik. Paling tidak, para siswa telah 
memiliki pengalaman pelaksanaan 
pemilihan secara langsung sebagai 
simbol demokrasi di negara ini,”ujar 
seorang ustadz. 

Memang, di ruang politik, para 
pelajar adalah pemilih pemula yang 
kebanyakan masih awam dan belum 
banyak tahu tentang mekanisme 
pemilu langsung. Bukan tidak 
mungkin,  fenomena keawaman  
tersebut  bisa menjadi kendala 
kelancaran proses pemilu yang harus 
dilakukannya pada umur yang telah 

ditetapkan Undang-undang. Karena 
itu, aplikasi pemilu langsung perlu 
diperkenalkan sejak dini.  

Dalam menetapkan calon ketua, 
panitia melakukan penjaringan 
lebih dulu. Dukungan kepada calon 
yang diajukan para siswa tersebut, 
sangat ditentukan oleh kredebilitas 
siswa dalam adu misi dan visi di atas 
panggung yang sudah disiapkan pihak 
sekolah.

ada beberapa panelis yang berupaya 
memberi pertanyaan kepada calon 
ketua tentang tantangan OSIS, REMAS 
dan MPK ke depan, baik jangka 
panjang maupun jangka pendek. 
Dengan sistem ini diharapkan bisa 
menyaring para pemimpin yang 
memiliki visi ke depan dan penuh 
tanggung jawab sesuai dengan 
program yang disampaikannya saat 
berkampanye. 

Selain itu, dari proses ini, 
diharapkan terjadi kesadaran 
dan daya kritis  para siswa untuk 
menjatuhkan pilihannya kepada 
calon pemimpin yang tepat. Yaitu 
pemimpin yang mampu membawa 
kemajuan sekolah.  

Setelah pemilu dihelat, akhirnya 
suara siswa telah menentukan dan 
memutuskan bahwa ketua OSIS 
periode 2016-2017 dijabat oleh 
Shabrina Almaz kelas 8.2. Ketua 
REMAS diamanahkan kepada M. 
Safaroz kelas 7.1. Sedangkan MPK 
diketuai oleh Safira Aurelia kelas 8.2.

Diharapkan agar stake holder 
dalam kepengurusan organisasi 
sekolah berpijak pada kesadaran 
menteladani kemuliaan Rasulullah 
yang konkretnya menjelma dalam 
kehidapan sehari-hari. Ini berati 
siapapun pemegang kepemimpinan 
organisasi, jika membekali diri 
dengan semangat syar’i  Rasulullah 
pasti  mendorong mereka berlomba-
lomba untuk  berbuat lebih baik bagi 
sekolah. (Abdillah) 

Semarak Pemilu Langsung
ala SMP Al Falah Deltasari

Sebelum memilih calon ketua 
yang akan maju memperebutkan 
kursi ketua OSIS, ketua REMAS, dan 
ketua Majelis Perwakilan Kelas (MPK), 
mereka (para kandidat) diberikan 
kesempatan untuk menyampaikan 
misi dan visi serta menyampaikan 
program yang akan diusung tak 
ubahnya seperti berkampanye.

Pada pemilihan yang dilakukan 
secara langsung tersebut, memang 
berjalan cukup sengit saat para 
kandidat adu kompetensi. Bahkan 
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Jendela Keluarga

K
ami mengamanahkan anak-anak pada 
Lembaga Pendidikan Al Falah (LPF) karena 
kami percaya LPF berpengalaman dalam 
mendidik anak-anak secara Islami. Melalui 

dakwah dalam pendidikan kami yakin LPF menciptakan 
anak-anak yang tidak hanya berbekal ilmu formal namun 
juga berakhlak baik.

Guna mensinergikan pembelajaran di sekolah 
dan di rumah, sebisa mungkin kami menindaklanjuti 
pembelajaran di sekolah. Karena bagi kami orangtua 
dan sekolah adalah pihak yang saling berkaitan. 
Seperti halnya menerapkan shalat tepat waktu dan 
menanamkan kebiasaan atau karakter anak. Apa yang 
kami dapati di rumah selalu kami informasikan pada 
pihak sekolah, terutama wali kelasnya. Hal ini bertujuan 
agar apa yang baik dapat diteruskan dan yang kurang 
baik bisa diperbaiki.

Kemandirian bagi kami adalah proses. Berawal dari 
hal-hal kecil dari masing-masing mereka. Umpamanya, 
bertanggung jawab atas barang milik mereka. 
Menyimpan mainan pada tempatnya, menyiapkan 
sendiri keperluan sekolah dan shalat tepat waktu. 
Merekapun harus mempunyai andil dalam melakukan 
pekerjaan rumah meskipun hasil pekerjaannya tidak 
sempurna. Namun nilai lebihnya ada pada keterlibatan 
mereka. Keempat anak kami pun juga dibiasakan untuk 
saling membantu satu dengan lainnya. Di sisi lain, kami 
juga memberi pengertian pada mereka untuk tidak 
tergantung pada orang lain. Karena tidak selamanya 
mereka bersama orangtua. Memang pada kenyataannya, 
kemandirian dan kedisiplinan mereka masih jauh dari 
sempurna. Dan kamipun harus banyak belajar menjadi 

orangtua yang lebih baik.
Dalam hal kreativitas, minat dan bakat,  kami 

sebagai orangtua hanya dapat memotivasi dan 
mendukung mereka.  Mendukung pilihan mereka untuk 
mengembangkan minatnya. Memberi fasilitas semampu 
kami selama hal yang mereka lakukan itu bermanfaat. 
Selain itu pula kami berusaha untuk selalu terlibat di 
dalam semua aktivitas mereka.

Baiti Jannati. Rumah adalah tempat favorit kami. 
Rumah adalah awal segalanya bagi kami. Tempat kami 
berbagi cerita tanpa mengenal waktu. Tempat kami 
menanamkan rasa syukur pada anak-anak atas nikmat 
Allah pada kami. Hal ini sesuai moto keluarga kami, 
yaitu kejarlah akhiratmu maka duniapun akan turut 
serta. Berbuatlah kebaikan tanpa merasa sudah menjadi 
yang paling baik. Kami sebagai orangtua hanya bisa 
memberikan kasih sayang pada mereka agar mereka 
tumbuh menjadi anak yang bermoral dan berbudi pekerti 
luhur, berwawasan tinggi serta pantang menyerah. 
Semoga anak-anak kami menjadi anak yang saleh dan 
salehah. Aamiin. (Iz)

Rumah, Awal Segalanya

Biodata Keluarga
Nama Ayah : Mohammad Iqbal Fikri, S.T
Pekerjaan : Karyawan swasta
Nama Ibu : Novi Prasetyowati,S.Pd
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Nama ananda : Naira Izdihastari Fikri (kelas VII)
  Nazanin Az-Ziasyabira Fikri (kelas IV)
  Nadhif Al-Hanan Raziq Fikri (TK-B)
  Nidhifa Az-Zaynabira Fikri (TK-A)
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Sang Juara

Juara ke-2
Lomba Menggambar

dan Mewarnai

B
erjuta rasanya. Perasaan itulah yang kurasakan saat 
diumumkan sebagai juara. Ya, juara ke-2 lomba 
menggambar dan mewarnai. Lomba ini diadakan di 
perpustakaan Bank Indonesia. Dengan diikuti puluhan 

peserta dari penjuru kota Surabaya.
Saat persiapan lomba, aku dibimbing oleh Ustadzah Indrah. 

Aku mengikuti apa yang disampaikan oleh Ustadzah Indrah. 
Kadang aku menanyakan hal-hal yang belum jelas untukku. Aku 
bersyukur sekali dapat menjadi pemenang dalam lomba ini. 
Terima kasih, ya Allah.

5 Besar Siswa Berprestasi
Kota Surabaya

Kelas 4D SD Al Falah Surabaya

Kelas 5B SD Al Falah Surabaya

L
omba yang kuikuti ini 
semua serba mendadak. 
Mendadak infonya juga 
lombanya. Namun dengan 

motivasi yang diberikan oleh ustadz-
ustadzah aku menjadi bersemangat 
kembali. Seleksi untuk lomba ini 
ada 3 tahapan. Tahap pertama 
seleksi tingkat kecamatan. Tahap 
kedua diwakili oleh yang terbaik 
dari kecamatan. Masing-masing 
putra dan putri. Kali ini wakil tiap 
kecamatan se-Surabaya saling 
berebut kursi menjadi 5 besar yang 
maju seleksi kota. 

Aku senang karena diberi 
kesempatan oleh Allah untuk masuk 
sebagai finalis 5 besar tingkat kota. 
Banyak hal yang harus kusiapkan. 
Kedua orangtuaku juga banyak 
membantuku. Diantaranya menyiapkan 
naskah pidato, belajar pengetahuan 
umum dan membuat karya. 
Meski lelah, tapi aku senang. Aku 
mendapatkan pengalaman yang sangat 
penting dalam hidupku. Meski belum 
meraih peringkat 3 besar, namun aku 
akan berusaha untuk lebih baik di hari-
hari mendatang.

 Isabel anjanI

KIneIsha Rana salsabIla
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Siapa Dia

Reza ananta
baIhaqI

D
alam hadis disebutkan, 
“Sesungguhnya Allah memuliakan 
derajat suatu kaum, karena kaum 
itu memuliakan Al-Quran dan 

Allah merendahkan suatu kaum, karena 
mereka tidak memperdulikan Al-Quran.” 
(HR Muslim). Sabda Rasulullah Saw di atas 
menginspirasi Reza Ananta Baihaqi, siswa 
yang kini duduk di bangku kelas 8.1 untuk 
terus mencintai Al-Quran. Bagi putra kedua 
dari pasangan Rahmat Yanuar dengan Lili 
Robianti ini, Al-Quran merupakan pedoman 
hidup yang harus dibaca, dihafal dan 
diamalkan. 

Orang yang terbiasa membaca al-
Quran hatinya akan diliputi ketenangan, 

hidupnya akan terpancar kebahagiaan. Tidak 
ada gundah gulana dan kesedihan. Berbeda 
dengan orang yang tidak gemar membacanya. 
Ia akan merasa hidupnya hampa dan jauh dari 
nilai keilahiyan.  Tentu saja setiap orang yang 
beriman pasti ingin mengamalkan Al-Quran 
secara konsisten dan istiqamah. 

 Itulah sebabnya siswa yang 
mengidolakan ulama Syiria, As-Syahid 
Syaikh Said Ramadhan Al-Busthi ini 
selalu bergulat dengan kegiatan yang 
bernafaskan Al-Quran.” Setiap hari 
membaca Al-Quran dan Alhamdulillah 
sudah hafal 7 juz,”tuturnya.

Para ustdaz dan ustadzah di sekolah 
juga mengakui jika siswa yang hoby 
membaca dan ceramah ini memiliki 
potensi yang baik dalam bidang Al-Quran. 
Bukan hanya membacanya secara tartil 
tapi juga hafalan-hafalannya yang di atas 
rata-rata siswa pada umumnya. 

Bagaimana dengan cita-citanya 
kelak? Siswa yang paling gemar 
pelajaran Matematika ini berkeinginan 
menjadi seorang pemimpin besar 
dalam memajukan umat Islam.”Mudah-
mudahan bisa menjadi rektor 
universitas Islam atau kyai pondok 
pesantren,”ungkapnya meyakinkan. 
Semoga Allah mengabulkan, amin.

M
usik merupakan 
media seni, dimana 
pada umumnya orang 
mengungkapkan 

kreativitas dan ekspresinya melalui 
bunyi-bunyian atau suara. Dalam 
dunia seni, siswa yang akrab dipanggil 
Byamcha ini sejak kecil sudah 
menyukainya. 

Terutama untuk instrummen 
yang berupa piano. Tak heran jika 
siswa kelas 6C yang gemar masakan 
nasi goreng dan bakso ini menyabet 
berbagai prestasi yang cukup 
mengharumkan nama sekolah. 
“Pernah juara 1 dan 2 lomba piano di 
tahun 2013 dan 2015,”jelasnya.

Di sekolah, siswa yang paling 
suka pelajaran IPA ini termasuk 
siswa yang cukup berprestasi secara 
akademis. “Alasan kami memilih 
sekolah Al Falah karena metode 

Trampil Bermain Piano
pembelajaran yang unggul sehingga 
menjadi taman belajar anak. Semoga 
Ananda bisa menjadi anak salehah 
dan berguna bagi agama, bangsa dan 
negara,”harap sang ayah.

Bagaimana dengan waktu 
luangnya? Byamcha biasa 
menggunakan  waktu senggangnya 
dengan membaca buku, baik di 
perpustakaan maupun pergi ke toko 
buku bersama dengan keluarganya. 
Menurut putri pertama dari pasangan 
Suryatno dengan Asih Wahyu 
Wardhani ini, membaca adalah 
kegiatan yang menyenangkan. 
Hanya duduk dan membuka-buka 
halaman buku sudah terserap ribuan 
pengetahuan ke dalam otak. 

Itulah mengapa surah Al-Quran 
yang pertama turun adalah Al-Alaq 
ayat 1-5, yang ayat pertamanya 
berbunyi Iqra,’ yang bermakna 

bacalah. Dengan membaca, 
cakrawala dunia akan terbuka, 
pengetahuan makin menggunung 
dan itulah sebuah jalan meraih 
kesuksesan.”Biasanya ke mall yang 
ada toko bukunya,” ujar siswa yang 
bercita-cita ingin jadi pilot atau 
scientist ini dengan santai.

byamcha aIdah salsabIla

Hafal 7 Juz Al Quran
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Siapa Dia

“Menjadi Polwan,” itulah 
jawaban yang muncul saat ditanya 
cita citanya kelak. Uzdah, siswa 
kelahiran Surabaya, 5 Oktober 2010 
ini, biasa ia dipanggil, memang 
berkeinginan untuk menjadi 
seorang polisi wanita (polwan) yang 
berguna bagi masyarakat, bangsa 
dan negara. 

Untuk mengerjar keinginannya, 
siswa yang gemar makanan sayur 
asem ini percaya bahwa Al Falah 
adalah sekolah yang tepat untuk 
menimba ilmu. Bagi bocah imut 
yang duduk di kelas B3 ini, Al Falah 
adalah sekolah yang bagus sehingga 
mampu memberikan kepuasan baik 
bagi siswa maupun orangtua. 

“Di Al Falah sekolahnya 
mengedepankan akhlak, selain itu 
tempatnya tak jauh dari rumah,“ 
tuturnya. 

Di kelasnya, putri kedua pasangan 
Yudi Andriono dengan Nurul Kurniawati 
ini terlihat bersemangat saat gurunya 
memerintahkan untuk bernyanyi dan 
menari. Bukan hanya itu, Uzdah juga 
senang bermain dengan fasilitas yang 
disediakan oleh sekolah. Selain cukup 
lengkap, permainan yang disediakan 
juga mendidik sehingga sesuai dengan 
perkembangan anak. 

“Paling suka sentra 
keaksaraan,”katanya

Di tengah keriangan bersama 
temannya, Uzdah tampak aktif. Sesekali  
bercanda ria sambil berlari ke sana 
ke mari. Di sela waktu senggangnya 
di luar sekolah Uzdah banyak 
menggunakannya untuk aktivitas yang 
bermanfaat sekaligus menyenangkan. 
“Kegiatan di luar sekolah biasanya 
untuk mengaji,”tuturnya.

Ingin Berakhlak Mulia dan Berprestasi

Bercita-Cita Menjadi Polisi Wanita

S
etiap orangtua pasti 
mengharapkan pendidikan 
terbaik bagi putra-putrinya. 
Mereka akan berusaha mencari 

tempat menimba ilmu yang bermutu, 
baik dari segi akademis, fasilitas 
maupun sumber daya pengajarnya. 
Konsep itulah yang diyakini siswa yang 
bernama Mohammad Kemal Alamsyah 
sehingga menetapkan Al Falah sebagai 
tempat berlabuh menambah wawasan 
ilmunya.

“Karena ingin berakhlak mulia dan 
berprestasi,” ujarnya. 

Itu pula yang yakini orang tua 
kemal,”Semoga dengan sekolah di Al 
Falah Ananda menjadi anak saleh dan 
berprestasi,”imbuh sang ayah.

Bagi siswa yang hobby traveling 
dan gemar makanan nasi goreng ini, 
sekolah adalah nomor satu karena 

di sanalah ia bisa mengembangkan potensi, 
bakat dan menambah pengetahuan dunia-
akhirat. Tak heran jika setiap hari, Kemal 
harus belajar dengan rajin dan tekun.

“Untuk mengisi waktu luang, biasanya 
saya gunakan dengan membaca buku dan 
mengikuti les bahasa Inggris,”jelas siswa 
yang pernah masuk nominasi favorit photo 
genic se Surabaya.

Ingin jadi dokter adalah cita-
cita siswa yang lahir di Surabaya, 
14 Mei 2005 ini. Untuk itu, belajar 
dan berdoa tanpa mengenal lelah 
menjadi kewajiban yang harus 
dilakukannya. Apalagi siswa yang 
mengidolakan BJ Habibie ini 
sudah menginjak kelas 6 dan akan 
menghadapi Ujian Nasional tahun 
depan, mengharuskannya untuk 
menggunakan waktu semaksimal 
mungkin. mohammad Kemal alamsyah

Uzdah janeeta oKtavIanI
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Tamu Kita

I
stilah tersebut digunakan untuk 
menggambarkan betapa semakin 
lama dunia seakan semakin kecil 
karena komunikasi yang tiada batas 

antara seluruh penghuni bumi. Alat yang 
paling diperlukan untuk ikut aktif dalam 
komunikasi global ini adalah kemampuan 
bahasa Inggris. Meskipun banyak bahasa 
asing lain yang juga mulai mempunyai 
peran dalam komunikasi global, tapi bahasa 
Inggris tetap menjadi bahasa yang paling 
banyak digunakan oleh masyarakat dunia. 

Kemampuan bahasa Inggris bisa 
diasah melalui lembaga pendidikan 
formal maupun informal. Begitu juga 
dengan lembaga kursus yang menjamur di 
negeri ini sebagai penunjang percepatan 
penguasaan bahasa tersebut di masyarakat. 
Salah satu orang yang sangat concern 
dengan pengembangan bahasa Inggris 
di Indonesia adalah Bapak Muhammad 
Kalend Osen atau yang populer dipanggil 
Mr Kalend. Beliau adalah pioneer lembaga 
kursus bahasa Inggris di kota Pare, Kediri, 
Jawa Timur. 

Mr Kalend lahir di kota Kutai 
Kartanegara, Kalimantan Timur pada 
tanggal 20 Februari 1945. Beliau adalah 
seorang yang mempunyai visi kuat dalam 
hidupnya. Sebagai putra daerah, beliau 
resah dengan perkembangan teknologi 
yang mulai merambah kotanya. Beliau 
berpikir bahwa generasi muda harus 
meningkatkan kualitas dirinya untuk bisa 
survive dalam hidupnya. Dengan tekad 
tersebut beliau pergi ke Jawa untuk belajar 
di pondok pesantren Gontor, Jawa Timur 
pada usia 27 tahun. Beliau tidak patah 
semangat meskipun harus belajar bersama 
siswa lain yang umurnya masih belasan 
tahun. Keinginannya hanya satu; revolusi 
hidup. 

Ketika berada di Gontor, Mr 
Kalend terus mencari apa yang bisa 
dikembangkan untuk  hidupnya 
dikemudian hari. Akhirnya beliau 
termotivasi oleh Ustadz Yazid yang 
mampu menguasai 9 (sembilan) 
bahasa asing. Dari berbagai kejadian 
yang dialami selama di pondok, 
beliau akhirnya menemukan bahwa 
ketrampilan yang harus dikuasai adalah 
berbahasa Inggris aktif. Sejak saat itu 
beliau mulai serius mendalami bahasa 
Inggris dengan beberapa teman di 
Gontor, sampai membuat kelompok 
belajar yang mereka namai Four 
Brothers Club. 

Dari keahlian bahasa Inggris 
tersebut Allah SWT mulai membuka 
jalan rejeki bagi hidup bapak dua 
putra dan satu putri ini. Suatu hari ada 
beberapa mahasiswa dari Surabaya 
yang ingin belajar bahasa Inggris ke 
Ustadz Yazid untuk persiapan ujian 
akhir sarjana. Karena pada saat itu 
Ustadz Yazid sedang berada di luar 
kota, maka Mr Kalend ditugasi untuk 
menggantikan beliau mengajar para 
mahasiswa tersebut. Dan ternyata 
para mahasiswa tersebut puas dengan 
bimbingan Mr Kalend dan mereka 
dapat lulus dengan nilai memuaskan. 
Dari peristiwa itu, mulai berdatangan 
mahasiswa-mahasiswa lainnya yang 
mempunyai problem yang sama, tidak 
menguasai bahasa Inggris, untuk belajar 
ke Mr Kalend. Akhirnya pada tahun 
1976, beliau mendirikan lembaga kursus 
bahasa Inggris di Pare, Kediri yang diberi 
nama Basic English Course (BEC). 

Mr Kalend terus mengembangkan 
pola pengajaran bahasa Inggris di 
lembaga kursusnya. Tingginya animo 
masyarakat terhadap bahasa Inggris 
membuat Pare jadi terkenal di Indonesia 
dengan sebutan Kampung Inggris. Mr 
Kalend telah berhasil menjadi inspirator 
bagi masyarakat untuk mengembangkan 
kursus bahasa Inggris di Pare. Beliau 
juga berjasa mengangkat taraf hidup 
masyarakat sekitar dengan berbagai 
bisnis yang menunjang keperluan para 
siswa yang ingin belajar bahasa Inggris 
di sana, seperti persewaan tempat 

tinggal, laundry, rumah makan dll. Itu 
komitmen hidup Mr Kalend, beliau tidak 
mau memonopoli usaha, tapi ingin maju 
bersama-sama masyarakat sekitarnya.

Tahun ini BEC sudah mencapai 
40 tahun berdiri. Ribuan siswa sudah 
diluluskan dari lembaga kursus tersebut. 
Tapi ternyata Mr Kalend masih belum puas 
dengan perkembangan bahasa Inggris di 
Indonesia pada saat ini. Beliau menilai 
bahwa generasi muda saat ini terlalu cepat 
puas dalam belajar bahasa Inggris. Ketika 
mereka merasa sudah bisa berbicara 
bahasa Inggris dengan orang asing, maka 
mereka berhenti belajar. Mereka tidak 
ingin meningkatkan kualitas bahasa 
Inggris mereka. Padahal masih banyak 
yang berbicara dengan menggunakan 
Indonesian way of thinking (berbicara 
bahasa Inggris tapi menggunakan pola 
bahasa Indonesia). Beliau menganggap 
siswa yang berhasil adalah siswa yang 
mampu berbahasa Inggris dengan lancar, 
tanpa berpikir pola bahasa Indonesia. 
Dan menurut pengalaman di BEC, dari 
40 siswa dalam setiap kelas, ada sekitar 
5 orang yang sanggup seperti itu. Tapi 
beliau juga tidak ingin memasung siswa 
dengan aturan pemerolehan bahasa yang 
kaku. Motivasi penggunaan bahasa dalam 
kehidupan sehari-hari tetap menjadi 
prioritas utama. Siswa harus berani 
berbicara meskipun salah. Program 6 
(enam) bulan kursus dibagi menjadi 2 
periode; 3 (tiga) bulan pertama siswa 
masih bilingual, Inggris dan Indonesia, dan 
berikutnya harus full English selama di 
lingkungan kursus. 

Di usia ke-71 tahun ini, Mr Kalend 
masih mengabdikan hidupnya untuk 
mengajar bahasa Inggris. Beliau tidak 
pernah lelah untuk mencerdaskan anak 
bangsa di dunia global ini. Beliau ingin 
mencetak sebanyak-banyaknya generasi 
yang benar-benar paham bahasa Inggris 
baik lisan maupun tulis. Dunia akan terus 
berkembang dan generasi muda Indonesia  
semakin dituntut untuk aktif dalam 
masyarakat global. Semoga semangat Mr 
Kalend dapat menginspirasi seluruh siswa 
di Lembaga Pendidikan Al Falah Surabaya 
untuk meningkatkan kemampuan bahasa 
Inggrisnya. (Ana)

Dunia Terus Menyempit
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Galeri

Perwakilan Teman-teman KB-TK Al 
Falah Surabaya yang sedang bagi-bagi 
ucapan memperingati “Selamat Tahun 
Baru Islam 1438 Hijriah” dan Stiker Do’a. 
Lokasi di Masjid Al-Akbar Surabaya dan 
Masjid Pemkot Surabaya. Semoga kita 
semua hijrah ke arah yang lebih baik di 
tahun ini. Amiin....

1000 Buku di Masa Golden Age-I Love to 
READ ^_^#Sosialisasi Peminjaman Buku di 
Perpustakaan KB/TK Al Falah Surabaya.

Bermain bersama teman-teman, di 
kelas dan halaman sekolah@TK Al Falah 
Surabaya

Penanaman Karakter 
MANDIRI@TK Al Falah Surabaya

Mendengarkan Ustadzah, mendongeng 
cerita bergambar- TK Al Falah Surabaya.

“AKU ANAK INDONESIA”-Senam&bermain 
Permainan Tradisional#TK Al Falah Surabaya

Merangsang motorik halus dengan 
kegiatan mewarna dan Pembelajaran 
mengaji di TK Al Falah Surabaya

Bermain Cublek-cublek suweng 
(Permainan Tradisional)@KB TK Al 
Falah Surabaya

Kocok-kocok dan memasukkan air 
kedalam botol#Kegiatan HAPPY 
MORNING@KB TK Al Falah Surabaya

Kegiatan makan bersama oleh siswa/i 
KB Al Falah Surabaya

Penanaman Karakter Mandiri
@KB/TK Al Falah Surabaya

TPA (Taman Pengasuhan Anak) Al Falah Sby: 
setelah mandi sore dan makan snack “Jelly 
Kuah Susu Vanilla” by Ustadzah Ari
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Galeri

Tes diagnostik dan kecermatan, siswa-
siswi kelas 6 SD Al Falah Surabaya.Tetap 
semangat dan tekun belajar dalam 
meraih prestasi.

Beberapa perwakilan siswa-siswi SD Al Falah telah mengikuti 
seleksi awal utk English Olympics yg diselenggarakan oleh 
British Council di SD Al Falah Sby.

TADARLING (Tadarus Keliling Kelas 6) 
di rumah ananda Ali Reza. Semoga 
siswa/i Al Falah Surabaya dapat 
menjadi Generasi Qur’ani yang 
didambakan. Terima kasih kepada 
Ayah&Bunda Ali Reza yang telah 
memfasilitasi kegiatan tsb.

“Serunya mengikuti PERSAMUH.
Tahun baru 1438H..semangat 
baru..”#Terima kasih kepada perwakilan 
Tim Pramuka SD&SMP dari berbagai 
sekolah di Surabaya&Sidoarjo yg telah 
ikut berpartisipasi dan mensukseskan 
acara ini.

Semoga istiqomah. -Kegiatan 
Duha SD Kelas 5

Ekstra Pramuka SD Al Falah Surabaya

Keriangan siswa/i kelas 6@SD Al Falah Sby dlm mnyelesaikan 
project membuat rangkaian lampu lalu lintas sederhana.
semangkaA#Semangat karena Allah

Kegiatan siswa/i SD Al Falah 
Surabaya pd pemeriksaan 
berkala meliputi:  
pemeriksaan mata (cek huruf&warna) 
, gigi, telinga serta suntik imunisasi 
campak, bekerjasama dengan Tim 
Puskesmas Jagir.

27Edisi 42 Muharram 1438 H / Oktober 2016



28 Media Pendidikan Al Falah

Galeri

Pengurus Osis dan Remas saat koordinasi dengan Pembina 
membahas persiapan kegiatan in door dan out door LDKS 
(latihan dasar kepemimpinan siswa). 

Siswa SMP Al Falah Deltasari mendapat pengarahan dan 
penjelasan tentang kedirgantaraan dan antariksa oleh 
petugas dari Lapan (Lembaga Penerbangan dan Antariksa 
Nasional) yang berkantor di Pasuruan. 

Kegiatan AMT siswa baru kelas VII

Acara pembukaan MPLS (masa pengenalan lingkungan 
sekolah) siswa baru oleh Ust. Darmanto, M.Pd. selaku 
kepala sekolah. 

Siswa baru kelas VII SMP Al Falah Deltasari mendapat materi 
pembinaan mental spiritual oleh Ust. Aries Setiawan dalam 
acara Mabit (malam bina iman dan taqwa). 

Seluruh siswa kelas VII mengikuti kegiatan tes psikologi yang 
diselenggarakan oleh TIM BK SMP Al Falah Deltasari bekerja 
sama dengan tenaga ahli yang berpengalaman dalam bidang 
tes psikologi. 

Para calon peserta LDKS (latihan dasar kepemimpinan siswa) 
OSIS SMP Al Falah Deltasari mengikuti tes seleksi PBB (pelatihn 
baris berbaris). 
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Siswa baru SMP Al Falah saat MPLS.

Program sinergi antara sekolah dengan orang tua murid 
menyiapkan strategi kesuksesan akhlak & kelulusan 
akademik- non akademik siswa kelas IX tahun pelajaran 
2016/2017. 

Lomba Robotika “RAP THE SCRAP” IRO 2016
di Tunjungan Plaza Surabaya.

Calon peserta LDKS OSIS, REMAS & MPK mengikuti serangkai 
tes administrasi, wawancara tentang leadership, kepribadian, 
keorganisasian, dan keislaman yang harus dilalui satu persatu 
untuk bisa lolos menjadi peserta LDKS SMP Al Falah Deltasari. 

Dalam acara Zero Waste siswa-siswi SMP Al Falah Deltasari 
memeriahkan acara dengan tampilan seni Group Banjari, Tari 
Saman, dan lagu-lagu hiburan. 

Saat acara baris berbaris di lapangan,
peserta LDKS membentuk formasi barisan LDKS 2K16.
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LDKS indoor Osis MPK Remas
SMP Al Falah Deltasari, Sidoarjo. 

SMP Al Falah Deltasari mengikuti Lomba Robotika tingkat 
Internasinal IISRO 2016 (international Islamic school robotic 
olimpiad) di Lombok-NTB.

Pertemuan orang tua murid kelas IX dengan kepala sekolah 
dalam rangka sosialisasi program sukses UN (ujian nasional) 
dan akhlak mulia. 

Pemilihan Ketua Osis, Remas,
& MPK SMP Al Falah Deltasari.

Group Banjari dan Tari Saman SMP Al Falah Deltasari dapat 
undangan untuk mengisi acara Halal bi Halal Persatuan Wanita 
Patra tingkat wilayah mar V di Pertamina. 

Tim BK, wali kelas IX bersama kepala sekolah dan wakil 
kepala sekolah sedang koordinasi membahas program dan 
strategi mencapai prestasi optimal, sukses menghadapi UN 
(ujian nasional) dan siswa lulus dengan akhlak mulia. 
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Artikel

M
embaca buku adalah 
kegiatan utama 
dalam pendidikan. 
Lewat membaca 

kita memperoleh pengetahuan 
baru, informasi, hiburan dan lain 
sebagainya. Namun, tak dapat 
diingkari, kebanyakan anak sekarang 
lebih suka menonton televisi 
daripada membaca buku. Hal inilah 
yang membuat banyak dari kalangan 
pendidik merasa cemas.

Sekolah KB-TK Al Falah telah 
melaksanakan sebagian cara yang 
baik untuk merangsang anak supaya 
rajin membaca. Salah satunya adalah 
memfungsikan perpustakan sekolah. 
Koleksi bahan pustaka yang terdapat 
di perpustakaan sekolah KB-TK Al 
Falah cukup variatif, mulai cerita 
fiktif anak, cerita agama, hingga buku 
ensiklopedi pengetahuan umum 
terdapat di sana untuk menunjang 
kurikulum sekolah. Bukan hanya 
murid dan guru saja yang melakukan 
peminjaman, namun para wali 
murid juga diberi jadwal untuk bisa 
berkunjung ke perpustakaan.

Sementara itu hal-hal yang telah 
dilakukan oleh perpustakaan KB-TK Al 
Falah, sebagai penunjang anak agar 
dekat dengan buku adalah melalui 

Program Loving Book di KB-TK Al Falah

program “Loving Book” sebagai 
berikut:

Melalui Display Buku Kelas
Setiap dua bulan sekali buku–

buku yang sudah didistribusikan 
ke kelas-kelas, baik itu KP, KB,     TK 
A, dan TK B, masing-masing 
mendapatkan jumlah buku dan judul 
buku yang berbeda tiap semesternya. 

Buku Tema Kelas 
Judul buku yang dipinjam oleh 

guru-guru disesuaikan dengan tema 
tiap bulannya selama 2 semester dan 
akan dipergunakan untuk kegiatan 
sentra yang nantinya akan dibacakan 
kepada para siswa.

Melalui Program Pinjam 
Buku
Setiap minggu dalam satu 

semester secara bergantian masing-
masing kelas  bersama ustadzah ke 
perpustakaan untuk pinjam buku.

Melalui infaq Buku
Di awal tahun ajaran baru, 

setiap wali murid diimbau untuk 
menyumbang buku guna menambah 
koleksi perpustakaan dan secara tidak 
langsung juga mengajak orangtua 
untuk lebih mendekatkan anaknya 
dengan buku.

Selain cara tersebut di atas, ada 
hal lain yang dilakukan perpustakaan 
KB-TK Al Falah, yaitu :

lomba Cerita
Siswa diharapkan berani tampil 

ke atas panggung setiap hari Jum’at 
secara bergiliran untuk membacakan 
cerita agar siswa memiliki rasa 
percaya diri. Reward berupa piala 
akan diperoleh siswa dengan hasil 
terbaik setelah dilakukan 5 kali lomba 
cerita.

Piala Bergilir Perpustakaan.
Tiap masing-masing kelas TK 

A dan TK B yang telah melakukan 
peminjaman selama 1 bulan, 
jumlahnya akan diprosentase 
dan hasilnya akan diumumkan 
di akhir bulan. Pemenangnya 
akan memperoleh piala bergilir 
perpustakaan, begitu seterusnya.

Anak-anak harus gemar 
membaca dengan baik. Logikanya, 
semakin sering anak membaca, 
semakin baik kemampuan 
membacanya. Semakin baik 
kemampuan anak dalam membaca, 
semakin suka ia melakukannya. 
Semakin suka dalam kegiatan 
membaca, semakin banyak ia 
akan membaca. Semakin banyak 
membaca, semakin banyak yang 
ia tahu. Semakin banyak yang ia 
tahu, ia akan semakin pintar. Salah 
satu contoh yang kami temui, salah 
seorang siswa bernama Alvino kelas 
A2 yang sangat ingin membaca buku 
tentang buah-buahan dan tidak 
mau yang lain saat peminjaman 
buku berlangsung. Mungkin karena 
begitu senangnya dengan buah-
buahan, buku yang dipinjam pun 
harus bertema buah-buahan.“Melalui 
program ini diharapkan dapat lebih 
meningkatkan minat baca pada anak-
anak serta menumbuhkan kecintaan 
terhadap perpustakaan,” kata Dra. 
Kamini, Kepala Sekolah KB-TK Al Falah 
memberi penjelasan.   (in-fit)
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Artikel

L
ayanan tes psikologi di SMP Al Falah bertujuan 
membantu perkembangan psikologi peserta didik 
sehingga ia mampu berkembang optimal sesuai 
dengan tugas perkembangan, bakat dan minat 

yang dimiliki dan akhirnya mampu mencapai prestasi yang 
diinginkan. Layanan tes ini dilaksanakan unit bimbingan 
dan konseling SMP Al Falah Deltasari bekerjasama dengan 
lembaga psikologi yang telah berpengalaman. 

Layanan tes ini bukan sebagai penentu peserta 
didik untuk bergabung di SMP Al Falah Deltasari, namun 
sebagai data untuk membantu unit bimbingan dan 
konseling dalam memberikan pelayanan psikologis guna 
perkembangan peserta didik yang optimal sesuai dengan 
kemampuan yang dimiliki. Data yang terkumpul akan 
menjadi masukan guna merancang pogram bimbingan 
dan konseling sebagai support sistem program sekolah. 
Adapun data yang terkumpul meliputi data IQ, EQ dan AQ 
serta data minat yang dimiliki peserta didik. 

Data IQ merupakan data kecerdasan peserta 
didik. Tes IQ berfungsi untuk mengukur tingkat 
kecerdasan peserta didik, melihat sejauh mana 
potensi yang dapat dikembangkan secara maksimal, 
mengkreasikan antara tingkat kecerdasan dengan hasil 
belajar yang selama ini dicapai (bila IQ tinggi seharusnya 
berbanding lurus dengan prestasi belajar), mendeteksi 
kesulitan belajar yang disebabkan oleh faktor kemampuan 
atau faktor yang lain seperti kemalasan dan sebagainya. 
Sehingga mampu dipergunakan untuk membantu 
mengarahkan, membimbing dan mendidik anak atau 
siswa sesuai dengan tingkat kecerdasan mereka masing-
masing. 

Data EQ merupakan data Emotional Intelligence atau 
sering disebut Emotional Quotient (EQ). EQ adalah tes 
kecerdasan emosional yang mencakup kesadaran diri, 
pengendalian dorongan hati, ketekunan, semangat atau 
motivasi diri, empati dan kecakapan sosial. Namun hasil 
tes ini bukan mutlak digunakan untuk mengukur kondisi 
emotional peserta didik karena berdasarkan dengan 
kondisi ketika itu, sehingga beberapa angket atau alat 
non tes perlu diberikan untuk membantu perkembangan 
emosionalnya. 

Data AQ merupakan data Adversity Quotient. 
AQ adalah kecerdasan yang dimiliki seseorang dalam 
mengatasi kesulitan dan sanggup untuk bertahan hidup. 
Menurut Stoltz, AQ adalah kecerdasan untuk mengatasi 
kesulitan. AQ merupakan faktor yang dapat menentukan 
bagaimana, jadi atau tidaknya, serta sejauh mana sikap, 
kemampuan dan kinerja seseorang. Pendek kata, orang 
yang memiliki AQ tinggi akan lebih mampu mewujudkan 
cita-citanya dibandingkan orang yang AQ-nya lebih 
rendah.

Wahyuningsih, S.Pd, M.Psi
(Unit Bimbingan dan Konseling SMP Al Falah Deltasari)

Layanan Tes Psikologi Membantu
Perkembangan Psikologi Siswa

Data minat merupakan kumpulan beberapa minat 
peserta didik dari hasil tes minat. Adapun tujuan dari 
tes ini adalah membantu menemukan minat dasar yang 
dimiliki seseorang, setelah diketahui minat dasar yang 
dimilikinya (ada tidaknya minat terhadap sesuatu, arah 
minat individu, serta kuat lemahnya minat yang dimiliki), 
maka dapat digunakan untuk membantu individu yang 
bersangkutan menjadi pekerja keras atau orang yang 
berminat, memiliki penyesuaian diri yang baik dan efektif. 
Tujuan dari tes minat, antara lain untuk menunjukkan 
jabatan-jabatan bagi studi lebih lanjut. Jabatan-jabatan 
ini meliputi tipe kerja yang disukai, tetapi disamping itu 
siswa harus memperhatikan tentang kemampuan yang 
dimilikinya. 

Dengan mengetahui dan memahami beberapa hal 
tersebut unit bimbingan dan konseling bekerjasama 
dengan wali kelas, guru dan orangtua akan mampu 
membantu peserta didik mencapai perkembangan yang 
optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki.
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A
l-Quran adalah pedoman 
dan tuntunan hidup, dengan 
sendirinya seluruh generasi 
Islam dituntut untuk 

memahami kitab suci Al-Quran sesuai 
kemampuan dan bidangnya masing-
masing. Untuk memompa semangat 
belajar Al-Quran, penting mengetahui 
keutamaan membaca, mengajarkan 
serta menghafalnya. Sebagaimana 
hadis Nabi yang diriwayatkan Utsman 
bin Affan ra, “Sebaik-baik kalian adalah 
yang mempelajari Al-Quran dan 
mengajarkannya.” (HR. Bukhari)

Hadis tersebut menegaskan 
bahwa orang yang belajar Al-Quran 
dan mengajarkan kepada orang lain 
adalah sebaik-baik manusia yang 
akan mendapat banyak kebaikan, 
baik di dunia maupun di akhirat. 
Hidupnya dinamis, jauh dari duka 
nestapa dan dekat dengan Allah. 
Dan Al-Quran akan menjadi syafaat 
bagi pembacanya, “Bacalah Al-Quran 
karena ia akan datang pada hari kiamat 
sebagai pemberi syafaat kepada para 
ahlinya.”(HR. Muslim).

Alhamdulillah, ghirah masyarakat 
terhadap Al-Quran dari hari ke hari 
makin meningkat. Banyak dari mereka 
yang mendaftarkan anak mereka 
ke sekolah yang bernafaskan Islam 
(Fullday-school), yang memasukkan 
program belajar Al-Quran dan 
menghafal Al-Quran (Tahfidzil Quran) ke 
dalam kurikulumnya. Namun di tengah 
semangat masyarakat yang tinggi 
untuk mempelajari dan menghafalkan 
Al-Quran, seringkali terdapat problem 
atau hambatan yang terkadang dapat 
mematahkan semangat, bahkan 
membuat mereka berputus asa, 
sehingga tidak sedikit dari mereka 
memutuskan untuk berhenti di tengah 
jalan. Oleh karena itu, diperlukan suatu 
metode yang dapat memecahkan 
persoalan-persoalan tersebut. 

Ketika Rasulullah Saw wafat, 
sebagian besar para sahabat telah 
hafal Al-Quran dengan keterbatasan 
masing-masing. Kebiasaan yang 
mereka lakukan semasa Rasulullah 
masih hidup, menerima ayat, 
menghafalnya, mempelajari ilmunya 
dan mengamalkannya, menjadikan 
mereka potret-potret Al-Quran hidup. 
Setiap hari lisan mereka basah oleh 
lantunan ayat-ayat Al-Quran.

Meski tidak semua dari para 
sahabat memiliki hafalan yang 
baik, tetapi tinta sejarah mengukir 
generasi emas ini. Mereka mampu 
menyelamatkan keautentikan 
Al-Quran dengan mengandalkan 
kekuatan hafalan sebagai pondasi 
utama. 

Adapun metode menghafal 
Al-Quran, ada tiga tahapan yang 
harus diperhatikan sebagai sarana 
pendukung keberhasilan di dalam 
menghafal Al-Quran yang disingkat 
dengan istilah  3P (Three P). 

Pertama, persiapan (Isti’dad). 
Kewajiban utama penghafal Al-Quran 
adalah ia harus menghafal setiap 
harinya minimal satu halaman dengan 
tepat dan benar. Serta bisa memilih 
waktu yang tepat untuk menghafal 
seperti: sebelum tidur malam, 
lakukan persiapan terlebih dahulu 
dengan membaca dan menghafal 
satu halaman secara grampyangan 
(bahasa Jawa). Jangan langsung 
dihafal secara mendalam. Selanjutnya, 
setelah bangun tidur hafalkan satu 
halaman tersebut dengan hafalan 
yang mendalam, dengan tenang 
lagi konsentrasi. Kemudian ulangi 
terus-menerus hafalan tersebut (satu 
halaman) sampai benar-benar hafal di 
luar kepala.

Kedua, pengesahan (Tashih 
atau Setor). Setelah dilakukan 
persiapan secara matang, dengan 

selalu mengingat-ingat satu halaman 
tersebut, tashihkan atau setorkan 
hafalan kepada seorang guru. Setiap 
kesalahan yang telah ditunjukkan 
oleh sang guru hendaknya seorang 
penghafal melakukan hal-hal sebagai 
berikut: memberi tanda kesalahan 
dengan mencatatnya di bawah atau 
di atas huruf atau ayat yang lupa. 
Lalu mengulang kesalahan sampai 
bacaan sudah dianggap benar oleh 
seorang guru. Dan bersabar untuk tidak 
menambah materi dan hafalan baru, 
kecuali materi hafalan lama benar-
benar sudah dikuasai dan disahkan oleh 
seorang guru.

Ketiga, pengulangan (Muraja’ah 
atau Penjagaan). Setelah hafalan 
disetorkan kepada guru, jangan 
meninggalkan tempat atau majelis 
sebelum hafalan yang telah disetorkan 
diulang kembali beberapa kali terlebih 
dahulu sesuai dengan petunjuk atau 
anjuran seorang guru. Karena kekalnya 
hafalan hanya tergantung dengan 
kekalnya dan banyaknya muraja’ah. Jika 
malas dan enggan memuraja’ah akan 
sulit mendapatkan kekalnya hafalan.

Semoga pembahasan mengenai 
metode menghafal dan solusi dari 
problematika dalam menghafal Al-
Quran yang penulis paparkan dapat 
membantu dan mempermudah 
menghafal Al-Quran, serta semakin 
menumbuhkan kecintaan kepada Al-
Quran. Amin

Metode Praktis 
Menghafal Al Quran
Oleh Muh ismail, M.Pdi
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• Subandi, I. 2013. Agar Bacaan Al-Qur’an Tak 
Sia-sia. Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.

• Sudibyo, Muchtar. 2014. Mengungkap 
Rahasia Sukses Pelajar Muslim. Surakarta. 
Al-Qudwah.

Artikel
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Desytha Rahma Dwiutami Adhiputri,

Dengan Bahasa
Aku Membelah Dunia

“I have a dream....You can 
take a future, even if you fail..” 
Sepotong lirik lagu ini sepertinya 
cocok untuk menggambarkan profil 
alumni Al Falah kali ini. Cerdas dan 
berkemauan keras sangatlah melekat 
pada diri alumnus SMP Al Falah Thn. 
Kelulusan 2002 ini. Mengangkat 
tema “Bulan Bahasa,” Alhamdulillah, 
HAIFA (Himpunan Alumni Al Falah) 
berkesempatan mewawancarai 
mahasiswa berprestasi non-
akademik Universitas Gajah Mada 
(UGM) Thn.2009 ini. Berikut petikan 
wawancaranya:

hAiFA : Bisa diceritakan awal Desy menyukai bahasa 
inggris?

Desy : Pertama saya tertarik bahasa Inggris dari keterlibatan saya 
di klub debat bahasa Inggris yang baru dibuka ketika saya berada di 
SMP Al Falah. Pelatih kami Kak Arif Badrudin sangat menginspirasi 
saya untuk terus mengembangkan kemampuan bahasa Inggris, tidak 
hanya sebagai sarana komunikasi namun dalam debat bahasa Inggris, 
kami berlatih untuk mengutarakan pendapat dengan struktur dan 
argumen yang baik. Saya bangga bisa memulai belajar bahasa Inggris 
secara serius sejak SMP karena hal tersebut menjadi modal awal 
saya untuk berprestasi di bidang lainnya. Kemampuan berbahasa 
Inggris memang menjadi salah satu modal utama saya untuk dapat 
aktif di berbagai kegiatan lainnya baik ketika di bangku SMA, kuliah, 
hingga bekerja dan menyelesaikan S2 di program MBA tahun lalu di 
Malaysia. 
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hAiFA : Kompetisi 
internasional apa sajakah 
yang pernah diikuti Desy dan 
seberapa besarkah peran 
bahasa inggris dalam ajang 
tersebut?

Desy : Kompetisi internasional 
yang pernah saya ikuti adalah 
pada event  Danone Trust Business 
Competition (Perancis), Asia 
Venture Challenge (Thailand) dan 
Project Management Competition 
(Indonesia) dan ketiganya adalah 
tentang business strategy and 
management.  Dalam ketiga ajang 
tersebut, bahasa Inggris memiliki 
peran penting sebagai fasilitator 
dalam menyampaikan gagasan. 

hAiFA : Apakah aktivitas Desy 
saat ini?

Desy : Lulus dari Komunikasi 
UGM tahun 2009, saya bekerja 
sebagai Public Relations Professional 
di sebuah perusahaan international 
dari Perancis ‘Danone’ di Jakarta 
selama 4 tahun, kemudian saya 
melanjutkan studi di Malaysia 
selama 1 tahun 8 bulan. Setelah 
mendapatkan gelar MBA, saya 

melanjutkan passion  untuk bekerja 
di bidang international development 
sebagai communication consultant. 
Satu tahun terakhir saya bergabung 
di dua organisasi yaitu Coral Triangle 
Initiatives – Organisasi multilateral 
yang membawahi kerjasama 5 
negara di bidang konservasi laut 
dan di sebuah LSM internasional 
Conservation International yang 
berpusat di USA, yang juga bergerak 
di bidang konservasi.  

Saya menikah akhir Mei lalu dan 
sejak menikah saya memutuskan 
untuk sementara waktu berhenti dari 
aktivitas perkantoran dan pindah 
menemani suami yang berkarir di 
Vietnam dan berfokus memulai 
pengalaman baru dalam berkeluarga. 
Di waktu senggang, saat ini saya 
beraktivitas sebagai advisor dan 
co-founder dari Ideography, sebuah 
usaha kecil menengah yang bergerak 
di industri kreatif, khususnya desain 
grafis yang bekerja sama dengan 
beberapa anak muda di Bandung. 
Selain itu, saya juga percaya bahwa 
tidak mengenal berapapun usia, 
kita terus perlu belajar untuk 
mengupdate ilmu dan pengetahuan, 
sehingga saya juga tetap belajar 
berbagai materi dan kelas–kelas 

menarik yang disediakan secara gratis 
di website coursera, terutama di bidang 
yang menarik seperti social business dan 
people development. 

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

Desy : Seorang filsuf China Lao Tzu 
mengatakan ‘A thousand miles journey 
begin with a single step.’ Saya percaya 
bahwa keberhasilan di masa depan 
adalah hasil dari upaya dan kerja keras 
dari setiap langkah yang telah kita mulai 
sebelumnya. 

Untuk adik-adik, mulailah mendalami 
suatu hal yang berguna dari usia muda, 
berawal dari hoby dan kesukaan, seperti 
saya dalam belajar bahasa Inggris, dari 
waktu ke waktu muncul kesempatan 
yang tidak saya sangka. Dari ketertarikan 
di bidang bahasa Inggris dan dukungan 
dari keluarga, guru, dan teman-teman, 
Alhamdulillah saya berkesempatan 
mengikuti berbagai kompetisi bisnis 
hingga tingkat internasional dan 
membawa nama Indonesia ke kancah 
dunia dan mendapatkan pekerjaan yang 
saya impikan baik di dunia international 
development  maupun berkarir di 
perusahaan internasional. (Olie)

SMA :
- Juara 2 tingkat propinsi lomba Debat Bahasa Inggris antar SMA se DIY 

(mewakili Madrasah Aliyah 3 Yogyakarta)
- Best Speaker Debat Bahasa Inggris SMA se DIY 

Kuliah (S1 dan S2) :
- Juara 2 lomba Debat Bahasa Inggris Universitas Gadjah Mada, 2006
- Penerima beasiswa TOTAL SUMMER SCHOOL di Chantilly, Perancis, 2008 
- Karya terbaik ke 2, lomba Penulisan Hubungan Indonesia-Australia, 2008
- Juara dunia Danone Trust Business Competition di Paris, Perancis 2009
- Juara 1 kompetisi bisnis UNILEVER BUSINESS WEEK 2009
- Mahasiswa berprestasi UGM – non akademis 2009
- Best Presentation team  Asia Venture Challenge, Bangkok, Thailand 2013

DESY’S ACHIEVEMENTS
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D
engan dibentuknya perwakilan HAIFA 
wilayah Jababodetabek, maka tepat di 
bulan Ramadhan yang lalu, perwakilan 
alumni Al Falah lintas angkatan yang 

berdomisili di wilayah Jakarta, Bandung, Bogor, 
Depok, Tangerang, Bekasi juga  melaksanakan 
kegiatan  IFTHAR RAMADHAN 2016 sebagai bentuk 
solidaritas di antara rekan-rekan alumni Al Falah 
yang berada di wilayah Jababodetabek pada 
kaum dhuafa. Anis Chairunnisa-alumnus Al Falah- 
angkatan 6 turut hadir dalam kegiatan tersebut. 
“Wah, bela-belain nyetir dari Bandung ke Jakarta 
buat HAIFA Jababodetabek. Semoga manfaat ya 
teman-teman,”ujarnya. Terima kasih teman-teman 
atas kerjasamanya dalam melaksanakan kegiatan 
mulia ini. Semoga HAIFA  sebagai bagian dari 
almamater dapat memberikan manfaat pada umat. 
Amin (Olie)

solidaritas di antara rekan-rekan alumni Al Falah. 
Donasi yang berhasil dikumpulkan,  kemudian 
dirupakan dalam bentuk makanan buka dan takjil 
dan diberikan pada beberapa panti asuhan dan 
kaum dhuafa antara lain:  Panti Asuhan Hayyatul 
Ayyah-Kedung Rukem, Langgar Bandar & Al Ikhlas 
serta penduduk sekitar Pandegiling, Panti Asuhan 
Putri Aisiyah Kebonsari Baru 36A, Pondok Hafidz 
Al-Hikmatul Hidayah Kutisari Utara, Panti Asuhan 
& Dhuafa Al Muttaqin Jemur Gayungan II Sby, 
Panti Asuhan Muhammadiyah (Putra) Komp. 
Wisma Kedung Asem Indah, Panti Asuhan Nur 
Iman, masjid Pondok Nirwana dan  dhuafa di 
wilayah Pulo Wonokromo. 

Senyum dan kebahagiaan menghiasi wajah 
para alumnus Al Falah lintas angkatan ini. Tak 
hanya tenaga yang terkuras untuk turun ke jalan 
dalam keadaan berpuasa, para alumnus yang 
tidak dapat hadir pun turut berperan dalam 
kegiatan pemberian donasi via transfer, serta 
mensupport via grup alumni Al Falah. Semoga 
Allah melipatgandakan pahala kita di bulan 
Ramadhan dan melanggengkan  tali silaturahim di 
antara alumni Al Falah Surabaya. Amin.(Olie)

IFTHAR RAMADHAN 1437 H (HAIFA Pusat)

IFTHAR RAMADHAN 1437 H (HAIFA Jababodetabek)

Kolom Alumni

T
epat pada bulan Ramadhan yang lalu, HAIFA 
(Himpunan Alumni Al Falah) Pusat telah 
melaksanakan kegiatan  IFTHAR RAMADHAN 
2016. Kegiatan ini diadakan sebagai bentuk 
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J
am masih belum menunjukkan pukul 6 pagi, namun 
suara mengaji sudah bersahutan antara kelompok 
satu dan kelompok lainnya. Ya, mereka adalah 
para peserta kursus Al-Quran di Masjid Al Falah 

Surabaya.
Lembaga Kursus Al-Quran Al Falah merupakan 

pendidikan non formal yang dikembangkan oleh 
pengurus masjid.  Sampai saat ini peserta kursus telah 
mencapai 3.615 orang. Sungguh merupakan jumlah 
yang sangat luar biasa, memerlukan pengelolaan dan 
perhatian yang cermat.

Kegiatan belajar mengaji ini diawali pada sekitar 
tahun 1984. Pada awal pembelajaran hanya dilaksanakan 
pada sore dan malam hari saja. Tetapi dengan semakin 
banyaknya permintaan, maka sejak tahun 1992 dibuka 
kursus di pagi hari.

Peminat kursus ini sangat beragam. Memang 
sasaran utamanya adalah Muslim dewasa yang belum 
bisa membaca Al-Quran atau ingin memperbaiki bacaan. 
Usia mereka berkisar antara 17 sampai tertua 82 tahun. 
Beragam pula latar belakang profesinya. Ada yang  bekerja 
di bidang  perbankan, paramedis, pensiunan, ibu rumah 
tangga, mahasiswa dan pelajar.  Di antara mereka bahkan 

Jika santri sudah lulus membaca Al-Quran, maka 
santri dapat  melanjutkan ke pembelajaran non baca. 
Banyak pilihan untuk kelas non baca ini, antara lain: 
Tahsin, Tartil, Tahfidz, Tilawah, Qira’ah, Tarmajah, 
Tafsir, Shalat dan Hukum Islam, Al-Hadis, Bahasa Arab, 
Dakwah, Aqidah Akhlak, Imam dan Perwatan Jenazah, 
Percepatan Khatam Al-Quran, Sirah Nabawiyah. Tentu 
saja untuk dapat mengikuti kelas non baca harus 
mengikuti dan lulus kelas baca terlebih dahulu. 

Pada saat ini masuk periode/angkatan ke 105. 
Terdiri dari 1.055 santri dan 2.527 santriwati yang 
terbagi menjadi 144 kelas baca dan 172 kelas non 
baca. Tingginya keinginan masyarakat luas untuk 
belajar di masjid Al Falah sebagian besar karena 
pemberitahuan dari mulut ke mulut. Selebihnya 
lewat brosur dan media sosial. Seperti halnya tempat 
pembelajaran yang lain, di lembaga kursus ini juga 
menyelenggarakan wisuda yang dilaksanakan setahun 
sekali. Diikuti oleh peserta baca maupun non baca.

Para lulusan Lembaga Kursus Al Falah ini 
diharapkan dapat meningkatkan kualitas keimanannya 
masing-masing serta mewarnai dan memberikan nilai 
yang baik di lingkungannya. (T-KA)

Kiprah Lembaga Kursus 
Al Falah Sejak 1984

ada kelompok tuna netra. Di kelompok tuna netra tentu 
saja pengajarannya berbeda dengan kelompok yang awas 
penglihatannya. Mereka mendengar contoh suara guru 
pengajarnya, lalu mereka menirukan sambil menyimak lewat 
Al-Quran Braile yang telah mereka bawa sendiri.

Buku yang dipakai sebagai panduan adalah buku 
khusus yang disusun oleh Tim Pengajar Lembaga Kursus Al 
Falah.  Metode Al Falah ini hanya terdiri dari 4 jilid.  Target 
penyelesaian 1 jilid dalam satu bulan, dengan pertemuan 
seminggu dua kali. Setiap kenaikan jilid akan melewati ujian 
yang dilaksanakan oleh masing-masing guru pengajar. 

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

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

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

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

doa perlindungan untuk kedua cucunya

1. Putri Ke-1 Dari Ustadzah Mei Hariyati Tanggal Lahir : Sabtu, 28 Mei 2016
2. Putri Ke-1 Dari Ustadzah Erma Wahyuningsih, S.si. Tanggal Lahir : Kamis, 23 Juni 2016
3. Putra Ke-1 Dari Ustadz Fahad, S.pd.i. Tanggal Lahir : Kamis, 7 Juli 2016
4. Putra Ke-1 Dari Ustadz Mohammad Rianto, St. Tanggal Lahir : Ahad, 26 Juni 2016

Tasyakur

1. (Alm) Moch. Ismail,
 Alumni SD Al Falah Surabaya angkatan I (1990/1991)
 Wafat : Juni 2016 / Ramadhan 1437 H.
 Alamat  : Jl. Wonorejo II no 6 (Kupang-Pasar Kembang) Surabaya

2. (Alm) Ustadzah Wiwin Winarti, Guru SMP Al Falah Deltasari
  Wafat :  Jumat, 22 Juli 2016/ 17 Syawal 1437 H.
 Alamat  :  Griya Permata Hijau Blok M-15 Candi Sidoarjo

3. Ayah Kandung dari Ustadzah Murtiningsih, S.Pd.
 Wafat :  Sabtu, 23 Juli 2016/ 18 Syawal 1437 H.
  Alamat  :  Srengganan Dalam Gg. I. No 18 Pabean Surabaya

4. (Alm) Bpk. Yahya, Putra dari Ust. H. Aun Abdullah Baroh
 Wafat :  Jumat, 5 Agustus 2016/ 2 Dzulqa’dah 1437 H.
 Alamat  :  Jl. Citarum 12 Surabaya

5. Ibu Mertua dari Ustadz Fahad, S.Ud.
 Wafat :  Rabu, 10 Agustus 2016/ 7 Dzulqa’dah 1437 H.
 Alamat  :  Kupang Krajan Kidul III No. 12 Surabaya

6. Ayah Kandung dari Ustadz Drs. Luqman Chakim, M.M.
 Wafat :  Rabu, 17 Agustus 2016/ 14 Dzulqa’dah 1437 H.
 Alamat  :  Jl. Ngagel Wasana 3/59 Surabaya

7. Ayah Kandung dari Ustadz Santoso
 Wafat :  Senin, 5 September 2016/ 3 Dzulhijjah 1437 H.
 Alamat  :  Jetis Kulon VIII/ 54 C Surabaya

Ta’ziyah

Tasyakur & Takziyah

Semoga Allah SWT menerima seluruh amal ibadahnya dan mengampuni segala 
dosa dan kesalahannya. Kepada keluarga yang ditinggalkan semoga diberi 

kekuatan, kesabaran serta perlindungan dalam menerima takdir dari Allah SWT.
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Pesantren Tahfizh  Yatim Dhuafa
Pembangunan Masjid

Taman Dayu - Pasuruan
Darul Hijrah II

BMH Perwakilan Jawa Timur 
Jl. Raya Mulyosari No.398, Surabaya

Telp : 031-5928866

Jemput Zakat
031-5928866BMH-jatim BMHjatim

BMH Jawa Timur bmh_jatim 0851 0238 0001

DONASI MULAI
150  R IBU/BLN

*setara 2 sak semen

Investasi Rumah
SURGAdi 

Rasulullah SAW bersabda :
“Siapa yang membangun masjid karena Allah walaupun hanya 
selubang tempat burung bertelur atau lebih kecil, maka Allah 
bangunkan baginya (rumah) seperti itu pula di surga.”
(HR. Ibnu Majah - hadits shahih)

Konfirmasi Donasi SMS /WA :
DH2_Nama_Nominal_ViaBank
Ke : 0851 – 0238 – 0001

Rekening Donasi
a/n : Baitul Maal Hidayatullah

141.000.4642.831

Alhamdulillah atas izin Allah progres  Pemban-
gunan Asrama Pesantren Tahfizh Yatim Dhuafa 
Darul Hijrah II sudah selesai. Proses selanjutnya 
adalah pembangunan Masjid. Kami mengajak 
donatur dan Calon donatur untuk menggapai 
peluang amal jariyah dengan terus berpartisiasi 
mendukung program pembangunan ini.

Paket Donasi

President Suite Firdause 100.000.000  IDR
Deluxe Executive Edn 50.000.000    IDR
Deluxe Suprior Na’iim 25.000.000    IDR
Deluxe Suite Ma’waa 15.000.000    IDR
Suite Daarussalaam 10.000.000    IDR
Superior Daarul Muqoomah 5.000.000      IDR
Deluxe Maqoomul Amiin 1.000.000      IDR
Premium Khuldi 500.000         IDR

Asrama yang telah selesai dibangun

Rumah pengasuh
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