
Ahlan wa Sahlan

open house
PARA TAMU UNDANGAN



Agenda :
01. Taushiyah Ustadz Machfud

02. Paparan seputar Playgroup, 

TK & SD Islam Riyadhus 

Shalihin

03. Sesi Tanya Jawab



visi
• Mewujudkan anak-anak shalih dan 

shalihah, 
• yang taat dan takut kepada Allah, 
• senantiasa menghidupkan sunnah

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa 
Sallam, 

• beraqidah lurus, 
• berbakti kepada orang tua dan 
• berakhlaq mulia



misi
Memberikan bekal kepada peserta didik tentang:

• Hafalan Al Qur’an

• Pemahaman Ilmu Islam  

• Amaliah Ilmu Islam

• Bahasa Arab

• Bahasa Inggris

• Science 
• Ketrampilan life skill 



Sasaran
 Menyiapkan peserta didik untuk memiliki ilmu 

dan amaliah sesuai dengan pemahaman 

salafus shalih

 Menyiapkan peserta didik untuk hidup mandiri 

dan mampu berkompetisi di tengah-tengah 

kehidupan masyarakat

 Menyiapkan peserta didik memasuki jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi



Strategi
 Menyelenggarakan pendidikan formal, tingkat : TK, SD, 

SMP, dan SMU/SMK

 Menyelenggarakan pendidikan non formal : pendidikan dan 

pelatihan profesi

 Menyediakan tenaga pendidik dan kependidikan yang 

kompeten dan berkualitas

 Merancang kurikulum yang adaptif terhadap perkembangan 

jaman, baik ilmui-ilmu Islam maupun science
 Menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang 

memadai

F:/Mutiara Insani/Mutiara Insani1/Beban guru.ppt
F:/Mutiara Insani/Mutiara Insani1/MUATAN WAJIB KURIKULUM PENDIDIKAN.ppt


Strategi (lanjutan)

 Menyelenggarakan proses pembelajaran secara 

profesional

 Menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan belajar 

tambahan untuk memperkuat kompetensi lulusan 

 Mengelola pendidikan pada masing-masing satuan secara 

profesional dengan sistem manajemen berbasis sekolah 

(MBS) 

 Menjalin komunikasi aktif dengan satuan pendidikan sejenis 

melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler    

 Menjalin komunkasi aktif dengan para wali murid



Struktur Organisasi

Ketua Yayasan Bidang Pendidikan

Direktur Lembaga

Pendidikan

SLTPPlaygroup, TK SD SLTA Diklat



Playgroup & TK

Playgroup & TK

Riyadhus Shalihin



Playgroup & TK

Target Program Pembelajaran

 Dapat membaca dan menulis huruf latin

 Dapat membaca huruf arab

 Dapat menghafal surat-surat pendek

 Dapat menghafal do’a do’a harian



Playgroup & TK

Kurikulum

 Kurikulum Berbasis kompetensi (KBK)
Menggali potensi anak sesuai dengan perkembangan 

usia dan materi diniyah



Playgroup & TK

Kegiatan Harian
 Iqro’

 Permainan Bermakna

 Materi Umum Dasar

 Hafalan Juz ‘Amma

 Hafalan Doa-doa

 Hafalan Hadits

 Kisah-kisah teladan

 Adab dan Etika

 Sholat Berjamaah



Playgroup & TK

Extrakurikuler
 Kunjungan edukatif

 Ketrampilan

 Berenang

 Kreatifitas

 Hafalan Al Quran 

 Hapalan Al Hadits

 Amaliah praktis



Playgroup & TK

Fasilitas
 Ruang belajar

 Arena bermain

 Pemeriksaan kesehatan

 Modul materi

 Pemantauan perkembangan



Sekolah Dasar

Sekolah Dasar

Riyadhus Shalihin



Target Program Pembelajaran

Menghasilkan lulusan dengan kompetensi :
• Memiliki pemahaman (ilmu) dan beramal sesuai manhaj salafus 

shalih
• Menguasai dasar dasar ilmu syar’i
• Memiliki hafalan Al Qur’an sebanyak 3 juz
• Memiliki hafalan hadist-hadist pilihan (arba’in an nawawi)
• Memiliki kemampuan dasar bahasa Arab lisan dan tertulis
• Memiliki kemampuan dasar bahasa Inggris lisan dan tertulis
• Menguasai dasar-dasar science (Matematika & IPA)

Sekolah Dasar



 Kepala sekolah

 Wakil kepala sekolah (Kurikulum, Sarana, Kesiswaan)

 Wali murid

 Penanggung jawab hafalan Al Qur’an

 Penanggung jawab ekstrakurikuler

 Guru

 Staf pendukung

Pengelolaan

Sekolah Dasar



Rencana Sarana Pendukung
 Gedung milik sendiri di atas tanah 

wakaf seluas + 5.000 M2 (diluar 

masjid)

 Masjid berkapasitas 3,000 orang

 Laboratorium Bahasa

 Laboratorium Komputer

 Laboratorium IPA

 Lapangan Olah Raga

Sekolah Dasar



 Guru bidang studi umum, minimal Sarjana S1 

Program studi Umum

 Guru bidang studi Agama, minimal Sarjana S1 

Program Studi Agama Islam

 Guru Tahfidz, minimal hafal 10 juz 

 Staf pendukung, minimal Diploma 2 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Sekolah Dasar



KURIKULUM

• Kurikulum bidang studi umum mengacu pada kurikulum 

Departemen Pendidikan Nasional dengan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan.

• Kurikulum bidang studi agama mengacu pada 

kurikulum Departemen Agama diperkaya dengan 

kurikulum yang berlaku di Pondok Pesantren 

bermanhaj salafus shalih.

Sekolah Dasar



Waktu Belajar

• Dilaksanakan dengan full day system

• Untuk kelas 01 SD : 

• Masuk pukul 07.00 WIB diawali dengan kegiatan 

murojaah (1 jam pelajaran)

• Dilanjutkan dengan pelajaran hingga menjelang Dhuhur

• Usai sholat Dhuhur, peserta didik kembali ke rumah 

masing-masing

Sekolah Dasar



kurikulum
Menerapkan kurikulum tingkat 
satuan pendidikan (KSTP) dengan 
pendekatan metode pembelajaran 
mutakhir, seperti: Active
Learning, Contextual Teaching & 
Learning, Fun Teaching dan 
Amaliah Praktis

Sekolah Dasar



Program Unggulan
 Menghapal (tahfidz) & tahsin
 Menghapal hadits pilihan (arbain an nawawi)
 Pemahaman dan aplikasi pendidikan berbasis teladan dan 

karakter Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam
 Amaliah praktis yang senantiasa merujuk pada generasi salafus 

shalih
 Pengayaan basic science (matematika, IPA, bahasa)
 Pengembangan kemampuan inovasi dan kreatifitas melalui 

kegiatan ekstrakurikuler dan life skill (entrepreneurship, swimming, 

outbond, team building, fun cooking)



kegiatan harian
 Murojaah hapalan
 Iqro dan tahfidz Al Quran dan Al Hadits shahihah
 Hapalan doa-doa
 Pendidikan umum dan diniyah
 Amaliah praktis : adab dan etika
 Sholat berjamaah

Sekolah Dasar



Apa yang berbeda?

 Bimbingan asatidzah yang 
berkompeten di atas manhaj nubuwah

 Tim kurikulum yang berpengalaman
 Sistem kontrol dari Yayasan untuk 

kemajuan pendidikan
 Program yang bersifat praktis dan 

edukatif
 Modul yang sistemik, sebagai alat 

bantu monitoring perkembangan putra-
putri peserta didik



Putra-putri didik
TK Islam & Playgroup Riyadhus Shalihin, menerima murid :

Kelompok Usia

Playgroup 3-4 tahun

TK A 4-5 tahun

TK B 5-6 tahun

SD 7 tahun



fasilitas
 Ruang belajar
 Buku paket pelajaran 

umum dan diniyah
 Ekstrakurikuler
 Bimbingan dan konsultasi 

perkembangan peserta 
didik



tempat 
belajar :

Playgroup & TK
Blok N1/29, Dukuh 
Zamrud, Kota Legenda

Sekolah Dasar
Kavling Mutiara Insani 
(belakang Kelurahan 
Padurenan, Mustikajaya)



Peta Lokasi



Tanah Wakaf 

seluas 1,240 M2 

untuk sarana 

pendidikan

Tanah Wakaf seluas 2,168 

M2 untuk sarana 

pendidikan

Rencana Pendirian Masjid :

 Di atas tanah wakaf 

 Seluas 1,300 M2 

 Bangunan 3 lantai

 Kapasitas + 3,000 jamaah

Tempat belajar 

Sekolah Dasar 

saat ini

Denah



Playgroup & TK



Sekolah Dasar 
(milik sendiri, dalam pengembangan)





tempat pendaftaran
Dukuh Zamrud, Blok N1 No. 29, Kota Legenda, Kota Bekasi

021-2671.0957

waktu pendaftaran
Hingga 13 Mei 2011 (ditutup jika kuota siswa sudah terpenuhi)

Setiap Senin - Jumat pukul 08.00 - 10.00 WIB



jazaakallah khair


