
Sekolah Inklusif dan berfokus
membangun karakter

Toddler &
Pra Sekolah

SEKOLAH ISLAM AL-MUMTAAZ

Usia :
2 - 4 thn



VISI :
Menjadi penyelenggara pendidikan di tingkat Usia Dini,
untuk mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil’alamin.

Visi dan Misi Sekolah

MISI :

Terbangunnya 10 Sifat Pribadi Muslim pada diri peserta didik sesuai tahapan perkembangannya
Menjadi sekolah sumber untuk metode sentra dan pendidikan inklusif.
Memberikan penguatan Al Quran melalui tahsin tahfidz dan pemahaman.

Membangun SDM guru yang ikhlas dengan 10 sifat pribadi muslim, memenuhi standar kompetensi 
guru Al Mumtaaz, dan profesional.

Menyelenggarakan pendidikan inklusif dengan pendekatan belajar ramah fitrah (fitrah keimanan, 
belajar, bakat, dan perkembangan) untuk usia 2-4 tahun.

Muatan Pendidikan
Kurikulum Khas Sekolah Islam Al-Mumtaaz01
Kurikulum ini memberikan muatan tema kegiatan dan pembelajaran yang bersumber pada 
Tahapan Perkembangan Anak (TPA) dan ayat - ayat tematik Al-Qur'an yang dekat dengan anak. 
Selain itu penguatan keagamaan dalam bentuk ibadah sehari - hari, pengenalan huruf hijaiyah 
serta hafalan surat pendek, dan hadist - hadits pilihan juga ada di dalamnya.

Metode Sentra02
Pembelajaran dan kegiatan harian dialirkan menggunakan metode sentra 
dengan tujuan membangun keseluruhan aspek domain perkembangan anak 
serta menumbuhkan karakter anak melalui pembelajaran non-direct teaching



Sekolah Al-Mumtaaz yang berfokus terhadap pembangunan karakter
sadar Allah dan mengarahkan proses pendidikan untuk membangun 7
karakter pemimpin ideal :

Muatan Karakter

AdilAdil
IkhlasIkhlas

JujurJujur
DisiplinDisiplin

BersihBersih
BerkasihBerkasih  
sayangsayang

TanggungTanggung  
JawabJawab

Selain itu, siswa diarahkan untuk dapat memenuhi 10 Kepribadian Muslim : 
  Mengetahui dan menjalankan Aqidah yang lurus
  Mengetahui dan menjalankan tata cara ibadah yang benar
  Melakukan akhlaq baik dengan kokoh
  Menjaga jasmani yang sehat dan kuat
  Memiliki wawasan yang luas
  Mengatur keuangan dengan baik dan mampu berwirausaha
  Mengatur urusan dengan teratur
  Menjaga dan memanajemen waktu dengan baik
  Menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sesama makhluk
  Menjaga hawa nafsu dari bertindak yang tidak baik 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.



Aku (Manusia) : Namaku, Tubuhku, Keluargaku, Kegiatanku,
Kebutuhanku, Perasaanku, Kesehatanku.
Binatang dalam Al-Qur'an : Binatang disekitarku, Bagian tubuh
binatang, Ikan, Katak, Burung, Sapi, Domba, Gajah, Belalang, dsb.
Tumbuhan dalam Al-Qur'an : Bagian-bagian tumbuhan, kurma, anggur,
mentimun, jahe, dlelima, dsb.
Mengenal Rosul : Nabi Ulul Azmi, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa,
Nabi Isa, Nabi Muhammad.
Mengenal Islam : Ibadah Sholat, wudhu, dan hari besar islam.

Muatan Pembelajaran Tematik:

Kurikulum Khas Pra Sekolah Al-Mumtaaz

Asma'ul Husna
Adab sehari - hari : Adab makan dan minum, adab berdo'a, adab ke kamar mandi, adab
kepada teman, adab kepada guru, adab kepada orang tua, dll.
Ibadah wajib dan sunnah : sholat dan berwudhu
Pengenalan huruf hijaiyyah
Hafalan surat pendek : An-Nas s.d Al-Kafirun
Hafalan do'a harian : Do'a sebelum dan sesudah belajar, sebelum dan sesudah makan,
do'a keluar ruangan, do'a keselamatan dunia dan akhirat, do'a untuk orang tua, do'a naik
kendaraan, do'a masuk dan keluar kamar mandi, do'a mau tidur dan bangun tidur, do'a
ketika hujan, do'a berterimakasih
Mutiara hikmah : hikmah bersabar, hikmah bersungguh - sungguh, hikmah ilmu, hikmah
menghormati orang tua, hikmah menghormati guru

Muatan Keagaman dan pembiasaan harian:

Hadits pilihan : larangan makan sambil berdiri, larangan marah, 
kebersihan, makan dengan tangan kanan, kasih sayang



Pembelajaran dengan Metode Sentra

memberikan kesempatan kepada anak 
untuk mengembangkan kemampuan 

menggunakan  berbagai alat-alat dan 
bahan seni

Sentra Seni

Sentra Bahan Alam Sentra Main Peran

Sentra Imtaq Sentra Cooking

memberikan kesempatan kepada anak untuk 
mendapat pembelajaran nila-nilai, aturan- 
aturan agama pada kegiatan main anak.

memberikan kesempatan kepada anak untuk 
mengembangkan kemandirian pemenuhan 

kebutuhan diri dan mengenal bahan makanan. 

memberikan kesempatan 
kepada anak untuk berinteraksi 

langsung dengan berbagai 
macam alat dan bahan main 

untuk mendukung 
perkembangan sensorimotor, 
kontrol-diri, dan berfikir sains, 

dari main sensorimotor ke 
representasi nyata

memberikan kesempatan 
kepada anak untuk 
mengembangkan 

pengertian mereka 
tentang diri mereka dan 

dunia sekitarnya, 
kemampuan berbahasa, 

keterampilan pengambilan 
sudut pandang, dan 

empati melalui kegiatan 
main peran 



07.30 – 08.15 
 

Jurnal Pagi, Do’a belajar dan Ikrar

08.15 - 08.45
 

Sensory Integrasi, Qiroati/ Senam/ 
Shalat Dhuha, Klasikal murajaah

08.45 - 09.15
 

Snack Pagi, toilet training

09.15 - 10.30 Kegiatan Sentra

10.30 - 11.00 Snack siang, toilet training

11.00 - 12.00
 

Tidur (TD), makan siang dan gosok
gigi (PS)

12.00 - 12.30 Makan siang, gosok gigi (TD)
Wudhu, shalat dzuhur (PS)

12.30 - 13.00
Jurnal siang, evaluasi, recalling, dan
doa

Outbond Camp in School Rihlah

Literasi Outing Class

Jadwal Harian

Durasi pembelajaran normal :
07.30 - 13.00
Senin - Jum'at (Tatap Muka)

Durasi pembelajaran pandemi :
07.30 - 10.30
Senin, Rabu, Jum'at (Tatap Muka)
Selasa, Kamis (Online / Home visit)

Kegiatan Tahunan

Program Pelatihan Orang Tua

Parenting Akbar

Kegiatan Orang Tua



Sekolah Inklusif dan berfokus
membangun karakter

Raudhotul
Athfal (TK)

SEKOLAH ISLAM AL-MUMTAAZ

Usia :
5 - 6 thn



VISI :
Menjadi penyelenggara pendidikan di tingkat Usia Dini,
untuk mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil’alamin.

Visi dan Misi Sekolah

MISI :

Terbangunnya 10 Sifat Pribadi Muslim pada diri peserta didik sesuai tahapan perkembangannya
Menjadi sekolah sumber untuk metode sentra dan pendidikan inklusif.
Memberikan penguatan Al Quran melalui tahsin tahfidz dan pemahaman.

Membangun SDM guru yang ikhlas dengan 10 sifat pribadi muslim, memenuhi standar kompetensi 
guru Al Mumtaaz, dan profesional.

Menyelenggarakan pendidikan inklusif dengan pendekatan belajar ramah fitrah (fitrah keimanan, 
belajar, bakat, dan perkembangan) untuk usia 5 - 6 tahun.

Muatan Pendidikan
Kurikulum Khas Sekolah Islam Al-Mumtaaz01
Kurikulum ini memberikan muatan tema kegiatan dan pembelajaran yang bersumber pada 
Tahapan Perkembangan Anak (TPA) dan ayat - ayat tematik Al-Qur'an yang dekat dengan anak. 
Selain itu penguatan keagamaan dalam bentuk ibadah sehari - hari, pengenalan huruf hijaiyah 
serta hafalan surat pendek, dan hadist - hadits pilihan juga ada di dalamnya.

Metode Sentra02
Pembelajaran dan kegiatan harian dialirkan menggunakan metode sentra 
dengan tujuan membangun keseluruhan aspek domain perkembangan anak 
serta menumbuhkan karakter anak melalui pembelajaran non-direct teaching



Sekolah Al-Mumtaaz yang berfokus terhadap pembangunan karakter
sadar Allah dan mengarahkan proses pendidikan untuk membangun 7
karakter pemimpin ideal :

Muatan Karakter

AdilAdil
IkhlasIkhlas

JujurJujur
DisiplinDisiplin

BersihBersih
BerkasihBerkasih  
sayangsayang

TanggungTanggung  
JawabJawab

Selain itu, siswa diarahkan untuk dapat memenuhi 10 Kepribadian Muslim : 
  Mengetahui dan menjalankan Aqidah yang lurus
  Mengetahui dan menjalankan tata cara ibadah yang benar
  Melakukan akhlaq baik dengan kokoh
  Menjaga jasmani yang sehat dan kuat
  Memiliki wawasan yang luas
  Mengatur keuangan dengan baik dan mampu berwirausaha
  Mengatur urusan dengan teratur
  Menjaga dan memanajemen waktu dengan baik
  Menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sesama makhluk
  Menjaga hawa nafsu dari bertindak yang tidak baik 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.



Aku (Manusia) : Identitasku, Tubuhku, Keluargaku, Kebutuhanku, Perasaanku, Kesehatanku.
Binatang dalam Al-Qur'an : Binatang disekitarku, Bagian tubuh binatang, Ikan, Katak,
Burung, Sapi, Domba, Gajah, Belalang, dsb.
Tumbuhan dalam Al-Qur'an : Bagian-bagian tumbuhan, kurma, anggur, mentimun, jahe,
dlelima, pisang, labu, dsb.
Mengenal Rosul : Nabi Ulul Azmi, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi
Muhammad.
Mengenal Negaraku : Indonesia
Mengenal Islam : Ibadah sholat, wudhu, qurban, shodaqoh, haji dan hari besar islam.

Muatan Pembelajaran Tematik:

Kurikulum Khas RA Sekolah Al-Mumtaaz

Asma'ul Husna
Adab sehari - hari : Adab makan dan minum, adab berdo'a, adab ke kamar mandi, adab
kepada teman, adab kepada guru, adab kepada orang tua, dll.
Ibadah wajib dan sunnah : sholat dan berwudhu, shodaqoh, qurban, dan haji
Pengenalan huruf hijaiyyah, Tahsin Metode Baligho jilid 1 - 2.
Hafalan surat pendek : An-Nas s.d Adh - Dhuha
Hafalan do'a harian : Do'a sebelum dan sesudah belajar, sebelum dan sesudah makan,
do'a keluar ruangan, do'a keselamatan dunia dan akhirat, do'a untuk orang tua, do'a naik
kendaraan, do'a masuk dan keluar kamar mandi, do'a mau tidur dan bangun tidur, do'a
ketika hujan, do'a berterimakasih, menutup majelis, do'a bersin, do'a bercermin, dll
Mutiara hikmah : hikmah bersabar, hikmah bersungguh - sungguh, hikmah ilmu, hikmah
menghormati orang tua, hikmah menghormati guru, hikmah bahaya malas.

Muatan Keagaman dan pembiasaan harian:

Hadits pilihan : larangan makan sambil berdiri, larangan marah, 
kebersihan, makan dengan tangan kanan, kasih sayang, senyum, malu, 
memberi hadiah, belajar al-qur'an, berkata baik, keutamaan memberi



Pembelajaran dengan Metode Sentra

memberikan kesempatan kepada 
anak untuk mengembangkan 
kemampuan menggunakan  

berbagai alat-alat dan bahan seni

Sentra Seni

Sentra Bahan Alam Sentra Main Peran

Sentra Imtaq Sentra Cooking

memberikan kesempatan kepada 
anak untuk mendapat pembelajaran 
nila-nilai, aturan-aturan agama pada 

kegiatan main anak.

memberikan kesempatan kepada 
anak untuk mengembangkan 

kemandirian pemenuhan kebutuhan 
diri dan mengenal bahan makanan. 

memberikan 
kesempatan kepada 

anak untuk 
berinteraksi langsung 

dengan berbagai 
macam alat yang 

mendukung 
perkembangan 
sensorimotor, 

kontrol-diri, dan 
berfikir sains, dari 

main sensorimotor ke 
representasi nyata

memberikan 
kesempatan kepada 

anak untuk 
mengembangkan 

pengertian mereka 
tentang diri mereka 

dan dunia sekitarnya, 
kemampuan 
berbahasa, 

keterampilan 
pengambilan sudut 

pandang, dan empati 
melalui kegiatan main 

peran 

Sentra Balok

memberikan kesempatan kepada 
anak untuk mengembangkan 

kemampuan sistematika berpikir 
dengan menggunakan media 

pembangunan terstruktur

Sentra Persiapan
memberikan 
kesempatan 

kepada anak untuk 
mengembangkan 
kognisi, motorik 

halus dan 
keaksaraan, fokus 
pada kemampuan 

untuk 
mengurutkan, 

mengklasifikasikan 
, dan membuat 

pola-pola 



Outbond Camp in School Rihlah

Manasik Haji Outing Class

Program Pelatihan Orang Tua

Parenting Akbar

10.00 – 11.30 
 

07.30 – 07.45 
 

Do’a belajar, absensi anak

07.45 – 08.15 
 

Jurnal pagi dan mengalirkan tema

08.15 – 09.00 
 

Qira’ati

09.00 – 09.15 
 

Snack time

09.15 – 09.50 
 

Main bebas

09.50 – 10.00 
 

Transisi sentra

Kegiatan sentra

11.30 – 12.00 
 

Makan siang, gosok gigi

12.00 – 12.30 
 

Wudhu, shalat dzuhur

12.30 – 13.00  
 

Jurnal siang, evaluasi, doa pulang

Jadwal Harian

Durasi pembelajaran normal :
07.30 - 13.00
Senin - Jum'at (Tatap Muka)

Durasi pembelajaran pandemi :
07.30 - 10.30
Senin, Rabu, Jum'at (Tatap Muka)
Selasa, Kamis (Online / Home visit)

Kegiatan Tahunan

Kegiatan Orang Tua



Sekolah Inklusif dan berfokus
membangun karakter

SEKOLAH 
DASAR 

SEKOLAH ISLAM AL-MUMTAAZ

Usia :
7 - 12 thn



VISI :
Menjadi penyelenggara pendidikan di tingkat sekolah dasar,
untuk mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil’alamin.

Visi dan Misi Sekolah

MISI :

Terbangunnya 10 Sifat Pribadi Muslim pada diri peserta didik sesuai tahapan perkembangannya
Menjadi sekolah sumber untuk metode sentra dan pendidikan inklusif.
Memberikan penguatan Al Quran melalui tahsin tahfidz dan pemahaman.

Membangun SDM guru yang ikhlas dengan 10 sifat pribadi muslim, memenuhi standar kompetensi 
guru Al Mumtaaz, dan profesional.

Menyelenggarakan pendidikan inklusif dengan pendekatan belajar ramah fitrah (fitrah keimanan, 
belajar, bakat, dan perkembangan) untuk usia 7 - 12 tahun.

Muatan Pendidikan
Kurikulum Nasional01
Kurikulum 2013 merupakan kurikulum nasional yang wajib dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang 
ada di negara Indonesia dibawah pengawasan Kemendikbud. Kurikulum ini berisi kompetensi - 
kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan yang harus dikuasai oleh siswa yang dibedakan 
berdasarkan tahapan level usia. Mulai TA. 2022/2023 Kurikulum Nasional akan mulai berinovasi 
menjadi Kurikulum Merdeka Belajar

Kurikulum Khas Sekolah Islam Al-Mumtaaz02
Kurikulum ini memberikan muatan tematik kegiatan dan pembelajaran yang 
bersumber pada Tahapan Perkembangan Anak (TPA) dan ayat - ayat tematik 
Al-Qur'an yang dekat dengan anak.



Selain itu penguatan keagamaan juga dibangun dalam bentuk ibadah sehari - hari, adab dan 
akhlak yang baik, tahsin dan tahfidz menggunakan metode baligho, bahasa arab,dan mentoring 
untuk anak menuju akhil baligh. Muatan Bahasa Inggris juga dimasukkan pada level 4. 

Pembelajaran dan kegiatan harian dialirkan menggunakan metode sentra dengan tujuan 
membangun keseluruhan aspek domain perkembangan anak serta menumbuhkan karakter anak 
melalui pembelajaran non-direct teaching.

Metode Sentra03

Sekolah Al-Mumtaaz yang berfokus terhadap pembangunan karakter sadar Allah dan
mengarahkan proses pendidikan untuk membangun 7 karakter pemimpin ideal :

Muatan Karakter

AdilAdil
IkhlasIkhlas

JujurJujur
DisiplinDisiplin

BersihBersih
BerkasihBerkasih  
sayangsayang

TanggungTanggung  
JawabJawab

Selain itu, siswa diarahkan untuk dapat memenuhi 10 Kepribadian Muslim : 
  Mengetahui dan menjalankan Aqidah yang lurus
  Mengetahui dan menjalankan tata cara ibadah yang benar
  Melakukan akhlaq baik dengan kokoh
  Menjaga jasmani yang sehat dan kuat
  Memiliki wawasan yang luas
  Mengatur keuangan dengan baik dan mampu berwirausaha
  Mengatur urusan dengan teratur
  Menjaga dan memanajemen waktu dengan baik
  Menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sesama makhluk
  Menjaga hawa nafsu dari bertindak yang tidak baik 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.



Diriku
Tubuhku
Tugas Manusia
Sistem Tubuh Manusia dalam Al-Qur'an
Adab dan Akhlak yang baik
Binatang dalam Al-Qur'an
Tumbuhan dalam Al-Qur'an
Bumi dan Alam Semesta dalam Al-Qur'an
Lingkungan dan Alam Sekitar dalam Al-Qur'an

Muatan Pembelajaran Tematik:

Kurikulum Khas SD Sekolah Al-Mumtaaz

Struktur Kurikulum SD 

Karakteristik benda dan materi
Energi dalam Kehidupan
Kalor dan perpindahan panas
Listrik dan magnet

Matematika
PPKn
Bahasa Indonesia
IPA dan IPS
Seni
PJOK
Pendidikan Agama Islam
Tahsin Tahfidz Al-Qur'an
Life Skill
Survival 
Bahasa Sunda

# Muatan Pembelajaran SD
Level 1 - 3

Matematika
PPKn
Bahasa Indonesia
IPA
IPS
Seni
PJOK
Pendidikan Agama Islam
Tahsin Tahfidz Al-Qur'an
Life Skill
Survival
Bahasa Sunda
Bahasa Arab
Bahasa Inggris
Mentoring (Kelas 5 dan 6)

# Muatan Pembelajaran SD
Level 4 - 6

Literasi (Bahasa Indonesia, IPA 
IPS, PPKn)
Numerasi (Matematika, Seni
PJOK dan Life Skill
Pendidikan Agama Islam
Tahsin Tahfidz Al-Qur'an
Bahasa Sunda
Bahasa Arab 
Bahasa Inggris

# Dimasa pandemi, karena 
pembelajaran dilakukan secara 
blended online learning, maka 
terdapat penyesuaian mata 
pelajaran yang disederhanakan 
dan di kelompokkan menjadi :



Jadwal Harian
Kondisi Tatap Muka

Kondisi Blended Online Learning

Kondisi Full Online Learning

Level 1 - 2 : Senin - Jum'at pukul 07.15 - 13.00 (Snack dan Makan Siang di Sekolah)
Level 3 : Senin - Kamis pukul 07.15 - 14.00 (Snack dan Makan Siang di Sekolah) dan Jum'at
puluk 07.15 - 13.00 (Snack dan Makan Siang di Sekolah)
Level 4 - 6 : Senin - Jum'at pukul 07.15 - 14.30 (Snack dan Makan Siang di Sekolah)

Level 1 - 6 : 2 hari online 07.15 - 11.30 dan 3 hari offline 07.15 - 11.30/13.00

Level 1 - 6 : Senin - Jum'at 07.15 - 11.30

Di Kelas

Kegiatan Pembelajaran
Survival Life Skill



Manasik Haji Jejak Keahlian

Market Day

RihlahLiterasi Pesta Siaga

Envirolab Jambore

Backpacker

Mabit Saba Desa

Kegiatan Tahunan

Beberapa kegiatan 
disesuaikan pelaksanaannya 
selama pandemi dan diganti 
dengan kegiatan lain yang 
feasible untuk dilaksanakan

Outbond



Sekolah Inklusif dan berfokus membangun karakter

SEKOLAH 
MENENGAH 
PERTAMA

SEKOLAH ISLAM AL-MUMTAAZ

Usia :
13 - 15 thn



VISI :
Menjadi penyelenggara pendidikan di tingkat sekolah menengah pertama,
untuk mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil’alamin.

Visi dan Misi Sekolah

MISI :

Terbangunnya 10 Sifat Pribadi Muslim pada diri peserta didik sesuai tahapan perkembangannya
Menjadi sekolah sumber untuk pembelajaran berbasis proyek dan pendidikan inklusif.
Memberikan penguatan Al Quran melalui tahsin tahfidz dan pemahaman.

Membangun SDM guru yang ikhlas dengan 10 sifat pribadi muslim, memenuhi standar kompetensi 
guru Al Mumtaaz, dan profesional.

Menyelenggarakan pendidikan inklusif dengan pendekatan belajar ramah fitrah (fitrah keimanan, 
belajar, bakat, dan perkembangan) untuk usia 13 - 15  tahun.

Muatan Pendidikan
Kurikulum Nasional01

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum nasional yang wajib dilaksanakan oleh satuan 
pendidikan yang ada di negara Indonesia dibawah pengawasan Kemendikbud. Kurikulum 
ini berisi kompetensi - kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan yang harus 
dikuasai oleh siswa yang dibedakan berdasarkan tahapan level usia. Pendekatan 
pembelajaran dilakukan secara metode saintifik, pembelajaran berbasis masalah, dan 
pembelajaran berbasis proyek. Mulai TA. 2022/2023 Kurikulum Nasional akan mulai 
berinovasi menjadi Kurikulum Merdeka Belajar.



Kurikulum Khas Sekolah Islam Al-Mumtaaz02
Kurikulum ini memberikan muatan penguatan tematik kegiatan dan pembelajaran yang 
bersumber pada Tahapan Perkembangan Anak (TPA) dan ayat - ayat tematik Al-Qur'an yang 
dekat dengan peserta didik. Selain itu penguatan keagamaan juga dibangun dalam bentuk 
ibadah sehari - hari, adab dan akhlak yang baik, tahsin dan tahfidz menggunakan metode 
baligho, bahasa arab, dan mentoring untuk anak menuju akhil baligh. Muatan Bahasa Inggris 
juga mulai dimasukkan pada level 7. 

Penerapan nilai - nilai dan filosofis kesentraan pada jenjang SMP tetap dilanjutkan dengan berbagai 
penyesuaian - penyesuaian kondisi peserta didik. Pada tingkat SMP kegiatan pembelajaran tetap 
mengutamakan pendekatan non-direct teaching dengan fokus model pembelajaran berbasis masalah 
ataupun berbasis proyek.

Metode Sentra03

Sekolah Al-Mumtaaz yang berfokus terhadap pembangunan karakter sadar Allah dan mengarahkan proses pendidikan untuk
membangun 7 karakter pemimpin ideal :

Muatan Karakter

AdilAdil
IkhlasIkhlas

JujurJujur
DisiplinDisiplin

BersihBersih
BerkasihBerkasih  
sayangsayang

TanggungTanggung  
JawabJawab

Selain itu, siswa diarahkan untuk dapat memenuhi 10 Kepribadian Muslim : 
  Mengetahui dan menjalankan Aqidah yang lurus
  Mengetahui dan menjalankan tata cara ibadah 
yang benar
  Melakukan akhlaq baik dengan kokoh
  Menjaga jasmani yang sehat dan kuat
  Memiliki wawasan yang luas

1.
2.

3.
4.
5.

6.   Mengatur keuangan dengan baik dan mampu berwirausaha
7.   Mengatur urusan dengan teratur
8.   Menjaga dan memanajemen waktu dengan baik
9.   Menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sesama makhluk
10. Menjaga hawa nafsu dari bertindak yang tidak baik 



Ma'rifatullah
Ma'rifatur Rosul
Ma'rifatul Islam
Ma'rifatul Insan
Binatang dalam Al-Qur'an
Tumbuhan dalam Al-Qur'an

Muatan Hikmah Al-Qur'an dalam Materi Pembelajaran :

Kurikulum Khas SMP Sekolah Al-Mumtaaz

Bumi dalam Al-Qur'an
Alam Semesta dalam Al-Qur'an
Waktu dalam Al-Qur'an

Struktur Kurikulum SMP
Matematika
PPKn
Bahasa Indonesia
IPA
IPS
Seni
Pendidikan Agama Islam
Tahsin Tahfidz Al-Qur'an

PJOK
Life Skill
Survival
Informatika
Bahasa Sunda
Bahasa Arab
Bahasa Inggris
Mentoring 

Kegiatan 
Pembelajaran

*Kelas Khusus dan Siswa 
Inklusif (Siswa yang 
berkebutuhan khusus) 
terdapat program Minat 
Bakat (PMB) dan 
Kemandirian siswa yang 
dilakukan terpisah dengan 
siswa reguler

Jadwa Harian:
 Senin - Jum'at  07.15 - 14.30



Survival Life Skill Enviropreneur Al-Mumtaaz Fair

LDKS Napak Tilas Backpacker

Jambore

Magang Memasak

OSIS

Kegiatan Tahunan



Pendidikan Inklusif 
dan Khusus
Pendidikan inklusif di Sekolah Al-Mumtaaz di kelola oleh Departemen Khusus. Tim Departemen khusus 
membantu dalam penyiapan SDM guru dan program siswa secara spesifik dengan terapi, program 
kemandirian ataupun program minat bakat. 

Stimulus Individu : Merupakan program stimulus yang tidak berada di bawah sekolah, namun 
memfasilitastasi siswa ABK untuk mendapatkan program secara individual.
Kelas Transisi : Merupakan kelas khusus yang dibentuk untuk mempersiapkan siswa ABK sebelum 
memasuki lingkungan pendidikan formal di sekolah. Siswa ABK Al-Mumtaaz haruslah melalui kelas ini 
terlebih dahulu sebelum menginjak kepada pendidikan formal khusus di bawah institusi sekolah.
Kelas Khusus SD Amar 1 : Kelas yang diisi oleh siswa ABK yang tidak bergabung pada kelas reguler 
dengan gabungan dari siswa level 1 - 3 dengan jumlah siswa maksimal per level adalah 2 siswa.
Kelas Khusus SD Amar 2 : Kelas yang diisi oleh siswa ABK yang tidak bergabung pada kelas reguler 
dengan gabungan dari siswa level 4 - 6 dengan jumlah siswa maksimal per level adalah 2 siswa.
Kelas Khusus SMP : Kelas yang diisi oleh siswa ABK yang tidak bergabung pada kelas reguler dengan 
gabungan dari siswa level 7 - 9 dengan jumlah siswa maksimal per level adalah 2 siswa.

Kelas - Kelas Khusus di Al-mumtaaz :
1.

2.

3.

4.

5.

Pendidikan Inklusif dan Khusus di Sekolah Al- 
Mumtaaz di support oleh Gerakan 
Masyarakat Inklusif (Gemasik) yang memiliki 
program untuk mewujudkan masyarakat 
karawang yang peduli anak berkebutuhan 
khusus dan mendukung pemerinta agar 
dapat bisa menjalankan program yang juga 
inklusif di Karawang.


