
CARA BELAJAR
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TENTANG KUTTAB
SABILUNNAJAH

INFORMASI LEBIH LANJUT:
0812-8490-2291

VISI KUTTAB SABILUNAJAH?

Terbentuknya generasi yang
berilmu, berakidah lurus, beramal
saleh, memiliki keterampilan
hidup, dan memiliki karakter
pribadi serta sosial yang islami.

Apa cita-cita Kuttab
Sabilunnajah di masa
mendatang?

MISI KUTTAB SABILUNNAJAH?

Memberikan pendidikan ruhani,
akal dan jasmani. Membangun

keilmuan, keterampilan dan
karakter peserta didik. Mendidik

anak agar taat kepada aturan
rumah, sekolah dan lingkungan.

Mendorong orang tua untuk
turut serta dalam proses

pendidikan. 
 

Tahapan apa yang akan
ditempuh oleh Kuttab

Sabilunnajah?

MOTTO KUTTAB SABILUNNAJAH?

MIKKI: Membangun Ilmu,
Keterampilan dan Karakter Islami

Semboyan motivasi Kuttab
Sabilunnajah?

KURIKULUM KUTTAB?

Kuttab sabilunnajah
menggunakan kurikulum sendiri,

yang tidak berafiliasi kemanapun.
fokus  pembelajarannya adalah

menghapal Al-Quran, belajar ilmu
syar'i, bahasa Arab, dengan

tambahan dasar pelajaran umum  

 upaya apa yang akan diadakan
dan dilakukan oleh Kuttab  untuk

merangsang peserta didik belajar?
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APA ITU KUTTAB
SABILUNNAJAH?

Kuttab Sabilunnajah  adalah
lembaga pendidikan untuk anak
usia 4– 12 tahun dengan
kurikulum mandiri, yang
berkomitmen
mencetak generasi yang berilmu,
berakidah lurus, beramal saleh,
memiliki keterampilan hidup, dan
memiliki karakter pribadi serta
sosial yang islami.

Apakah ada perbedaan dengan
sekolah anak pada umumnya?

SETINGKAT APA KUTTAB
SABILUNNAJAH?

Untuk usia 4-6 tahun setingkat
dengan Taman Kanak-Kanak

atau Raudhatul Atfhfal.
sedangkan usia 6-12 tahun

setingkat dengan Sekolah Dasar
atau Madrasah Ibtidaiyyah

Jenjang apa saja yang ada di
Kuttab Sabilunnajah

APA IZIN OPERASIONAL KUTTAB
SABILUNNAJAH?

Kuttab Sabilunnajah adalah
sekolah non formal dengan ijazah
paket A yang menginduk pada
Pusat Kegiatan
Belajar Masyarakat (PKBM),
bukan sekolah formal seperti SD
Negeri, SDIT & MI. Namun
Ijazahnya dapat dipergunakan
untuk melanjutkan ke tingkat
SMP manapun

Apakah ini sekolah formal?
Ijazahnya dapat dipergunakan
melanjutkan ke tingkat SMP?

KAPAN WAKTU BELAJARNYA?

Waktu belajar Kuttab
Sabilunnajah dari pukul 07.00

-13.00 . dan dari hari Senin
sampai Sabtu. Liburnya hari Ahad

Dari jam berapa sampai jam
berapa belajarnya? dan berapa

hari dalam sepekan?


