Penerimaan Siswa Baru

KELOMPOK BERMAIN (KB) - TAMAN KANAK-KANAK (TK)
SEKOLAH DASAR (SD) - SEKOLAH MENEGAH PERTAMA (SMP)
Tahun Pelajaran 2019-2020

Anak adalah rahmat dan amanah dari Allah Ta’ala.
Kesuksesan dalam pendidikan anak bukan hanya bermanfaat bagi anak,
namun juga menjadi ‘amal jariyah dan kebanggaan bagi orangtua.
Pada merekalah masa depan bangsa dan kemuliaan umat Islam berada.

Sekolah Islam DAARUL ILMI Depok
Setiap anak telah dibekali oleh Allah
Ta’ala dengan kecerdasan majemuk yang
menjadikannya mampu bertahan hidup
dalam rangka menggapai ridha Rabb-nya.
Kecerdasan tersebut perlu terus diasah dan
dilengkapi dengan berbagai keterampilan
hidup dasar (essential life skills) sehingga
anak mampu beradaptasi secara dinamis
dalam lingkungan yang beragam, dan tetap
persisten dengan syariat Islam.
Alhamdulillah, dengan niat untuk ikut
menjaga amanah dari Allah Ta’ala tersebut,
dengan seizin Allah Ta’ala, kami, Sekolah
Islam Daarul Ilmi Depok, mendirikan
SD Islam Daarul Ilmi Depok pada tahun
ajaran 2014/2015 dan TK Islam Daarul
Ilmi Depok pada tahun ajaran 2015/2016.
Dan pada tahun ajaran 2018/2019 ini,
Sekolah Islam Daarul Ilmi Depok membuka
Kelompok Bermain (KB). Serta pada
tahun ajaran 2019/2020 ini, Sekolah
Islam Daarul Ilmi Depok membuka SMP
sebagai tingkat lanjutan dari sekolah yang
berkesinambungan dari sejak usia dini
hingga remaja kemudian dewasa.
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Sekolah Islam Daarul Ilmi Depok,
senantiasa mengupayakan proses
pembelajaran yang nyaman, ramah
anak serta memahami potensi individu
anak yang unik berdasarkan tahapan
perkembangan anak sehingga diharapkan
dapat membimbing anak mencapai tahap
perkembangan multiple intelligences
yang optimal. Proses pembelajaran
ini didukung dengan tenaga pengajar
berkualitas secara intelektualitas dan
mentalitas-spiritualitas yang berfungsi
sebagai sahabat anak, pendidik, fasilitator
dan guru, juga menyediakan lingkungan
yang nyaman serta fasilitas pembelajaran

Sekolah Islam Daarul Ilmi Depok
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Visi Sekolah

Menjadi sekolah bermanhaj ahlussunnah yang menjadi
rujukan dalam menghasilkan generasi yang shalih, cerdas,
terampil, dan mandiri.

Misi Sekolah

• Membentuk kepribadian muslim yang shahih, kuat, dan
berakhlak mulia dengan pemahaman salafush shalih.
• Mengembangkan kecerdasan majemuk dan
keterampilan hidup (essential life skills) bagi peserta
didik sesuai dengan tahap perkembangan dan potensi
dalam diri mereka.
• Mewujudkan sekolah yang ramah anak dan dalam koridor
syari’at Islam yang sesuai dengan kebutuhan zaman.

Tujuan Sekolah
yang efektif, sehingga diharapkan mampu
mengasah kecerdasan majemuk pada
anak dan menanamkan keterampilan hidup
(essential life skills) yang dibutuhkan anak
ketika dewasa kelak.
Semua tahapan pembelajaran dan esensi
materi dibingkai dalam koridor syari’at Islam
yang rahmatan lil ‘alamin, berdasarkan
metode pembelajaran yang diajarkan dan
dicontohkan Rasulullah shallallahu ‘alaihi
wa sallam dan telah dipraktekkan oleh
salafunash-shalih.

• Membentuk kepribadian anak yang sahih dan
berakidah shahih dengan pembiasaan adab dan akhlak
Islami serta sunnah sehari-hari dengan landasan
pemahaman akidah yang shahih.
• Mengidentifikasi dan mengembangkan potensi
kecerdasan majemuk anak sesuai tahap perkembangan
fisik, mental, dan psikologis.
• Membantu anak mengenali diri sendiri, kemampuan,
kelebihan, dan kelemahannya agar mampu bersikap
bijak pada diri sendiri, terbentuk self control, kemampuan
adaptasi terhadap keadaan penuh tekanan (stress) dan
engaged learning.
• Membantu anak berpikir kritis, logis, inovatif, kreatif, berani
mengambil tantangan, bertanggung jawab (amanah) dan
fokus, dalam bingkai iman dan aqidah yang shahih.
• Membantu anak dalam mengembangkan potensi dan
kapasitas diri dan sekaligus mengembangkan kemampuan
berkonsentrasi, menjalin hubungan dan bermuamalah
dengan manusia dengan didasari akhlaqul karimah.

Sekolah Islam Daarul Ilmi Depok
2019/2020

03

Kurikulum Sekolah
Kurikulum Sekolah Islam Daarul Ilmi Depok (TK, SD, maupun SMP) terdiri dari tiga
komponen, yakni kurikulum umum, diniyah, dan Al-Qur’an. Kurikulum umum mengacu
pada Kurikulum Nasional yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) atau Kurikulum
2006 yang disesuaikan dengan psikologi perkembangan anak. Kurikulum diniyah disusun
dan diaplikasikan secara independen, dan juga secara simultan yang dimasukkan dalam
muatan kurikulum umum (baik bahasa, sosial maupun sains) untuk menanamkan manhaj
ahlussunah dalam aqidah, ibadah, akhlak, dan muamalah sejak dini. Kurikulum Al-Qur’an
terdiri dari 2 komponen, yakni: tahfidzul Qur’an dan tilawatul Qur’an. Tahfidzul Qur’an
menggunakan metode talqin individu dengan target satu juz dalam satu tahun, dan
secara bertahap berpindah ke metode tasmi’ seiring dengan meningkatnya kemampuan
membaca Al-Qur’an (tilawatul Qur’an).

UMUM

D I N I YA H

Kurikulum Sekolah KB - TK
Untuk pembelajaran di KB dan TK
Islam Daarul Ilmi Depok, integrasi
kurikulum nasional dan kurikulum diniyah
dimungkinkan dengan penggunaan
tema dan sistem integrasi dalam proses
pembelajaran (integrated-tematic
curriculum system).
Kurikulum Sekolah Dasar Islam (SD)
Sedangkan untuk pembelajaran di
SD Islam Daarul Ilmi Depok, integrasi
kurikulum nasional dan kurikulum diniyah
dimungkinkan dengan aplikasi metode
pembelajaran yang sentra dan tematik
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dengan sistem role playing, cooperative
integrated reading and composition
(CIRC), drill dan active learning yang
berorientasi pada proses pembelajaran
aktif, ramah dan menyenangkan.
Kurikulum Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Adapun untuk pembelajaran di SMP Islam
Daarul Ilmi Depok, integrasi kurikulum
nasional dan kurikulum pondok pesantren
dimungkinkan dengan aplikasi secara
independen dan juga secara simultan
diharapkan tertanam sejak dini manhaj
ahlussunnah wal jama’ah dalam aqidah,
ibadah, adab dan akhlaq serta muamalah.

Sekolah Islam Daarul Ilmi Depok
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AL QURAN

Dalam kegiatan pembelajaran,
metode pembelajaran yang
digunakan melibatkan sensori
(sensory engagement), bermain
peran (role-playing), bercerita
(story telling), pemecahan masalah
(problem solving) dan talqin/
hafalan (drill). Metode pembelajaran
tersebut berorientasi pada proses
pembelajaran aktif, ramah anak
dan menyenangkan sehingga
diharapkan mampu memberi
pembekalan keterampilan hidup
yang penting (essential life skills),
terutama dalam membekali,
membentengi, dan mengarahkan
anak sejak dini untuk mampu
bersaing di era globalisasi.
Experimental learning dan
observation method digunakan
sebagai pelengkap dalam metode
pembelajaran berbasis eksperimen,
riset dan observasi/pengamatan,
terutama terkait dengan ilmu
pengetahuan alam.
Selama proses pembelajaran
baik di dalam maupun di luar
kelas, guru dituntut untuk menjadi
panutan (role model) agar anak
didik lebih memahami esensi
pembelajaran, dan tentu saja
aplikasi yang seharusnya baik
dalam aqidah, akhlak, ibadah
dan muamalah sehari-hari.
Outing class juga dilakukan
seperti kunjungan ke rumah
yatim piatu, panti jompo, rumah
industri, peternakan, perkebunan/
pertanian dan sebagainya. Semua
ini dilakukan dalam rangka
menginternalisasi nilai-nilai
kehidupan dalam diri anak.

Sekolah Islam Daarul Ilmi Depok
2019/2020
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Target Kelulusan

Staf Pendidik
Staf pendidik di
Sekolah Islam Daarul
Ilmi adalah pendidik
pilihan, berkomitmen,
kompeten, penyabar,
dan berdedikasi dalam
membina dan mendidik
anak sesuai kurikulum
pendidikan yang
digunakan dan memiliki
akhlakul karimah, seperti
lulusan dari perguruan
tinggi terkemuka (UI,
IPB, UNJ, UMJ, UPIBandung, dan lainnya),
LIPIA, dan dari pondok
pesantren bermanhaj
ahlus sunnah (Ibnu
Taimiyah, Ihya-us Sunnah,
Hidayatunnajah, dan
lainnya).

KB-TK

SD

SMP

Berkembang sensori-motorik
(kasar dan halus), sosial
kemandirian, komunikasi,
kognitif, pengendalian emosi,
adab dan akhlak Islami

Mampu melakukan praktek
ibadah (thaharah, adzaniqamah, shalat, puasa dan
zakat)

Mampu berbahasa Arab dengan
lancar dan benar beserta ilmu
nahwu dan sharaf-nya

Hafal kosakata bahasa Arab
sederhana (KB: 70; TK: 144)

Mampu berbicara dengan
bahasa Arab sederhana

Hafal minimal 6 juz dan
memahami tafsir Al Qur’an
Al-Karim (juz 30)

Mampu mempraktekkan
adab dan akhlak Islami
sehari-hari

Mampu membaca Al-Qur’an AlKarim dengan baik dan benar

Hafal dan memahami hadits
Arbain An-Nawawiyah

Hafal Al-Quran Al-Karim
minimal 1 Juz

Hafal Al-Quran Al-Karim
minimal 6 Juz

Memahami rukun iman dan
pembatal-pembatal keislaman

Mampu mengenali gerakan
wudhu dan sholat

Hafal 72 do’a dan dzikir seharihari yang sesuai sunnah

Memahami fiqh muamalah
maaliyah (jual beli, ijarah, syirkah,
wakalah, qardh, kafalah)

Hafal do’a dan dzikir seharihari yang sesuai sunnah
(KB: 20; TK: 36)

Berkembang kemampuan
berhitung (Matematika),
berbahasa (Bahasa Indonesia
dan Arab), wawasan
pengetahuan (IPA, IPS)

Mempelajari fikih ibadah
(thaharah, shalat, zakat,
puasa dan haji) dengan kitab
madzhab Syafi’i

•
•
•
•

Menguasai ilmu berhitung
(Matematika), berbahasa
(Bahasa Indonesia, Inggris
dan Arab), eksakta (Fisika,
Biologi, Kimia) dan wawasan
pengetahuan sosial (IPS)

•
•
•
•
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Waktu Belajar di Sekolah
Senin-Kamis
Untuk KB dan TK
• pukul 07.00-10.30 WIB
Untuk SD
• pukul 07.00-10.30 WIB
(kelas 1),
• pukul 07.00-13.00 WIB
(kelas 2-5)
• pukul 07.00-14.00 WIB
(kelas 6).
Untuk SMP
• pukul 07.00-14.00 WIB
Jumat
Untuk KB-TK-SD-SMP
• pukul 07.00-10.00 WIB
Ekstra Kurikuler
• TPA (Taman Pendidikan
Al Qur’an)
• Panahan (dibawah
pelatih-pelatih
profesional dari INASP)

Kegiatan Sekolah
Kegiatan Bulanan
• Outing class
• Kegiatan pengamatan
dan sains
• Berkebun dan green
living
• Field trip
• Renang
• Pemeriksaan kesehatan
Kegiatan Tahunan
• Parenting class
• Project with parent
• Outbound
• Family gathering
• Market (business) day

Program Unggulan Sekolah
Tahfidzul Qur’an 1 Juz 1 tahun
Praktik ibadah
Integrasi pembelajaran di sekolah dan di rumah
Parenting session untuk mengevaluasi pencapaian
perkembangan anak
Story telling
Evaluasi berkala mengenai profil minat, dan bakat
Pembentukan karakter dan akhlak yang mulia
Bahasa Arab

Sekolah Islam Daarul Ilmi Depok
2019/2020
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Syarat-syarat Pendaftaran
1. Mengisi dan menyerahkan formulir
pendaftaran beserta persyaratannya
(dapat ditunda).
2. Membayar uang pendaftaran*** sebesar:
a. Untuk jenjang KB sebesar
Rp1.800.000, dengan rincian:
perlengkapan sekolah** (Rp750.000)
dan SPP 3 bulan (Rp1.050.000)
b. Untuk jenjang TK sebesar
Rp2.000.000, dengan rincian:
perlengkapan sekolah** (Rp800.000)
dan SPP 3 bulan (Rp1.200.000)
c. Untuk jenjang SD sebesar
Rp3.200.000, dengan rincian:
perlengkapan sekolah** (Rp1.250.000)
dan SPP 3 bulan (Rp1.950.000).
d. Untuk jenjang SMP sebesar
Rp4.650.000, dengan rincian:
perlengkapan sekolah** (Rp2.250.000)
dan SPP 3 bulan (Rp2.400.000).

Agenda Penerimaan Siswa Baru TA 2019/2020
• Pendaftaran dan penerimaan peserta didik
dimulai pada Senin, 15 Oktober 2018 sampai
dengan terpenuhi kuota* pada jam kerja.
• Daftar ulang, observasi anak, dan
pengambilan kain seragam** pada
tanggal 18 Maret 2019 s.d. 24 Mei 2019.
• Matrikulasi dilaksanakan pada 1 s.d. 5
Juli 2019.
• Kegiatan belajar mengajar untuk TA 2019/
2020 dimulai pada tanggal 8 Juli 2019.
Biaya Pendidikan
• Hanya membayar SPP bulanan sebesar
Rp800.000 (SMP), Rp650.000 (SD),
Rp400.000 (TK) dan Rp350.000 (KB).
• Tidak ada uang gedung, uang pangkal
dan biaya formulir pendaftaran.
• SPP telah termasuk kegiatan outing class
di wilayah Depok.
Discount bagi :
Jenjang

*
**

SPP/Bulan

Alumni/
Lanjutan

*

Kuota TK A (15 Siswa dan 15 Siswi) dan SD dan SMP Kelas 1
(30 siswa dan 30 siswi). Siswa pindahan untuk TK B dan SD
kelas 2-5 diterima selama masih ada kuota kelas.
** Dibagikan 3 pasang kain seragam (SMP: biru-putih, hijautoska, pramuka; SD: merah-putih, hijau-toska, pramuka; TK:
hijau daun, ungu).
Perlengkapan sekolah lainnya berupa baju olahraga, tas,
buku pelajaran (khusus SD dan SMP), dan sepatu diberikan
ketika matrikulasi.
*** Uang pendaftaran bersifat hangus jika calon siswa/i
mengundurkan diri dengan sebab apa pun.

Adik 50%

KB

Rp350.000,-

-

Rp175.000,-

TK

Rp400.000,-

Rp375.000,-

Rp200.000,-

SD

Rp650.000,-

Rp600.000,-

Rp325.000,-

SMP

Rp800.000,-

Rp650.000,-

Rp400.000,-

Discount hanya berlaku salah satu (discount alumni atau adik)
Syarat dan ketentuan berlaku

Tempat Pendaftaran

SEKOLAH ISLAM DAARUL ILMI DEPOK (KB, TK, SD dan SMP)

Kampung Parung Serab, RT/RW: 007/003, Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat 16412
Jl. Tole Iskandar

QORYATUSSALAM
Indomaret
Jl. KSU Parung Serab

SDIT BINA INSAN KAMIL

Pemancar
Radio

Timur
Utara

Kantor PLN

Jl. KSU Parung Serab

Garnisun
TNI

Selatan

Barat

SD ISLAM DAARUL ILMI
DEPOK

Telp. :
0813 1880 3879
0821 1131 3536
(admin)
Email :
daarulilmidepok@gmail.com
Website :
www.daarulilmidepok.sch.id

