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(SOLUSI PENDIDIKAN ISLAM DI ERA MODERN)(SOLUSI PENDIDIKAN ISLAM DI ERA MODERN)(SOLUSI PENDIDIKAN ISLAM DI ERA MODERN)Tasbih, tadzkir serta puji dan syukur hanya kepada Tasbih, tadzkir serta puji dan syukur hanya kepada 

Allah SWT atas segala anugerah dan karunia-Nya. Allah SWT atas segala anugerah dan karunia-Nya. 

Salam sejahtera abadi bagi Rasul yang agung Nabi     Salam sejahtera abadi bagi Rasul yang agung Nabi     

Seja�nya pendidikan Islam adalah bagaimana Seja�nya pendidikan Islam adalah bagaimana 

menghadirkan hidayah Allah kedalam kehidupan menghadirkan hidayah Allah kedalam kehidupan 

nyata, untuk menuntun manusia menuju kehidupan nyata, untuk menuntun manusia menuju kehidupan 

yang lebih baik, maslahat dan penuh dengan ridha-nyayang lebih baik, maslahat dan penuh dengan ridha-nya

Kunci untuk meraih petunjuk Allah tersebut, selain Kunci untuk meraih petunjuk Allah tersebut, selain 

berupa ilmu, sains dan teknologi, yang utama dan yang berupa ilmu, sains dan teknologi, yang utama dan yang 

selama ini terabaikan adalah aspek-aspek rohani, selama ini terabaikan adalah aspek-aspek rohani, 

spiritualitas, transedentel (ukhrawiyah). Apabila umat spiritualitas, transedentel (ukhrawiyah). Apabila umat 

Islam mampu membuka kunci spiritualitas tersebut, Islam mampu membuka kunci spiritualitas tersebut, 

maka pendidikan Islam akan melampaui capaian maka pendidikan Islam akan melampaui capaian 

keilmuan dunia Barat yang saat ini bersifat empirik keilmuan dunia Barat yang saat ini bersifat empirik 

Perlu dicatat, kemajuan ilmu pengetahuan Barat Perlu dicatat, kemajuan ilmu pengetahuan Barat 

diberbagai bidang adalah jasa besar dari para ilmuan diberbagai bidang adalah jasa besar dari para ilmuan 

muslim abad 7-17 M. Merekalah sesungguhnya yang muslim abad 7-17 M. Merekalah sesungguhnya yang 

menjadi ikon perubahan peradaban dunia. Saat itu menjadi ikon perubahan peradaban dunia. Saat itu 

para ilmuan muslim berhasil mengubah peradaban para ilmuan muslim berhasil mengubah peradaban 

ilmu pengetahuan di saat khusyu bermunajad diatas ilmu pengetahuan di saat khusyu bermunajad diatas 

sajadah (ditengah kesunyian malam) sambil berdzikir sajadah (ditengah kesunyian malam) sambil berdzikir 

merenungkan keagungan Allah dan keindahan alam merenungkan keagungan Allah dan keindahan alam 

Tasbih, tadzkir serta puji dan syukur hanya kepada 

Allah SWT atas segala anugerah dan karunia-Nya. 
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nyata, untuk menuntun manusia menuju kehidupan 

yang lebih baik, maslahat dan penuh dengan ridha-nya

Kunci untuk meraih petunjuk Allah tersebut, selain 

berupa ilmu, sains dan teknologi, yang utama dan yang 

selama ini terabaikan adalah aspek-aspek rohani, 

spiritualitas, transedentel (ukhrawiyah). Apabila umat 

Islam mampu membuka kunci spiritualitas tersebut, 

maka pendidikan Islam akan melampaui capaian 

keilmuan dunia Barat yang saat ini bersifat empirik 

Perlu dicatat, kemajuan ilmu pengetahuan Barat 

diberbagai bidang adalah jasa besar dari para ilmuan 

muslim abad 7-17 M. Merekalah sesungguhnya yang 

menjadi ikon perubahan peradaban dunia. Saat itu 

para ilmuan muslim berhasil mengubah peradaban 

ilmu pengetahuan di saat khusyu bermunajad diatas 

sajadah (ditengah kesunyian malam) sambil berdzikir 

merenungkan keagungan Allah dan keindahan alam 

Dilandasi hal tersebut, konsep pendidikan yang Dilandasi hal tersebut, konsep pendidikan yang 

dikembangkan di Pesantren Modern Lembah dikembangkan di Pesantren Modern Lembah 

Arafah adalah metodologi yang merupakan Arafah adalah metodologi yang merupakan 

perpaduan antara ilmu pengetahuan umum yang perpaduan antara ilmu pengetahuan umum yang 

diselaraskan dengan nilai-nilai spiritualitas, diselaraskan dengan nilai-nilai spiritualitas, 

dimana para santri dididik untuk mampu dimana para santri dididik untuk mampu 

menyampaikan pesan-pesan kebaikan kepada menyampaikan pesan-pesan kebaikan kepada 

seluruh umat manusia. Hal ini insya Allah selaras seluruh umat manusia. Hal ini insya Allah selaras 

dengan UU Sisdiknas Tahun 2003 Bab 1 Pasal 2 :dengan UU Sisdiknas Tahun 2003 Bab 1 Pasal 2 :

“ Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang “ Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang 

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang 

Diharapkan keberadaan Pesantren Modern Diharapkan keberadaan Pesantren Modern 

Lembah Arafah (sekolah umum berbasis Lembah Arafah (sekolah umum berbasis 

kepesantrenan) mampu menjadi  sarana kepesantrenan) mampu menjadi  sarana 

mengantarkan anak bangsa menuju masyarakat mengantarkan anak bangsa menuju masyarakat 

yang beramal ilmiah dan berilmu amaliah. yang beramal ilmiah dan berilmu amaliah. 

Semoga.Semoga.
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Muhammad SAW.  Muhammad SAW.  Muhammad SAW.  

(duniawiyah).(duniawiyah).(duniawiyah).

"TERAKREDITASI A" "TERAKREDITASI A" "TERAKREDITASI A" 

 "Barangsiapa Menempuh Suatu Jalan  "Barangsiapa Menempuh Suatu Jalan 
Untuk Mencari Ilmu, Niscaya Akan Allah Untuk Mencari Ilmu, Niscaya Akan Allah 
Permudah Baginya Jalan Menuju Surga." Permudah Baginya Jalan Menuju Surga." 

(HR. Muslim)  (HR. Muslim)  

 "Barangsiapa Menempuh Suatu Jalan 
Untuk Mencari Ilmu, Niscaya Akan Allah 
Permudah Baginya Jalan Menuju Surga." 

(HR. Muslim)  

 "Barangsiapa Menempuh Suatu Jalan  "Barangsiapa Menempuh Suatu Jalan 
Untuk Mencari Ilmu, Niscaya Akan Allah Untuk Mencari Ilmu, Niscaya Akan Allah 
Permudah Baginya Jalan Menuju Surga." Permudah Baginya Jalan Menuju Surga." 

(HR. Muslim)  (HR. Muslim)  

 "Barangsiapa Menempuh Suatu Jalan 
Untuk Mencari Ilmu, Niscaya Akan Allah 
Permudah Baginya Jalan Menuju Surga." 

(HR. Muslim)  

MENUJU GENERASI 

TERCERAHKAN

ciptaan-Nya. ciptaan-Nya. ciptaan-Nya. 

berakar pada nilai-nilai agama”berakar pada nilai-nilai agama”berakar pada nilai-nilai agama”



Persyaratan Pendaftaran :    

Kejuaraan olahraga dan lomba kegiatan keagamaan Kejuaraan olahraga dan lomba kegiatan keagamaan 

(pidato dan dakwah) yang diselenggarakan Organisasi (pidato dan dakwah) yang diselenggarakan Organisasi 

Kesiswaan Pesantren Modern Lembah ArafahKesiswaan Pesantren Modern Lembah Arafah

Kunjungan belajar ke instansi pemerintah dan swasta, Kunjungan belajar ke instansi pemerintah dan swasta, 

MABES TNI, Bank Indonesia, tempat bersejarah dan MABES TNI, Bank Indonesia, tempat bersejarah dan 

tujuan wisata ilmiah lainnya dalam rangka study wisata.tujuan wisata ilmiah lainnya dalam rangka study wisata.

Perkemahan yang diselenggarkan untuk melatih dan Perkemahan yang diselenggarkan untuk melatih dan 

mengembangkan jiwa kepemimpinan dan kebersamaan, mengembangkan jiwa kepemimpinan dan kebersamaan, 

bekerja sama dengan pihak-pihak terkait (Kepolisian bekerja sama dengan pihak-pihak terkait (Kepolisian 

dan TNI)dan TNI)

Kegiatan bakti sosial dan pemberian santunan kepada Kegiatan bakti sosial dan pemberian santunan kepada 

kaum yatim dan dhuafa yang diselenggarakan setiap kaum yatim dan dhuafa yang diselenggarakan setiap 

RamadhanRamadhan

Kejuaraan olahraga dan lomba kegiatan keagamaan 

(pidato dan dakwah) yang diselenggarakan Organisasi 

Kesiswaan Pesantren Modern Lembah Arafah

Kunjungan belajar ke instansi pemerintah dan swasta, 

MABES TNI, Bank Indonesia, tempat bersejarah dan 

tujuan wisata ilmiah lainnya dalam rangka study wisata.

Perkemahan yang diselenggarkan untuk melatih dan 

mengembangkan jiwa kepemimpinan dan kebersamaan, 

bekerja sama dengan pihak-pihak terkait (Kepolisian 

dan TNI)

Kegiatan bakti sosial dan pemberian santunan kepada 

kaum yatim dan dhuafa yang diselenggarakan setiap 

Ramadhan

Masjid Agung Namira Nurul AnwarMasjid Agung Namira Nurul Anwar

 Ruang kelas representatif, satu kelompok/rombongan  Ruang kelas representatif, satu kelompok/rombongan 

belajar maksimal 25 santri belajar maksimal 25 santri 

 Lokasi belajar outdoor Lokasi belajar outdoor

 Laboratorium multimedia dengan fasilitas internet / WiFi Laboratorium multimedia dengan fasilitas internet / WiFi

 Laboratorium IPA Laboratorium IPA

 Perpustakaan / Taman Bacaan Perpustakaan / Taman Bacaan

 Asrama representatif Asrama representatif

 Sarana Olahraga (Lapangan basket, futsal, volley,  Sarana Olahraga (Lapangan basket, futsal, volley, 

badminton, tenis meja dll)badminton, tenis meja dll)

 Gedung serba guna / aula Gedung serba guna / aula

 Klinik kesehatan Klinik kesehatan

 Mini market dan kantin Mini market dan kantin

 Loundry Loundry

 Ruang makan Ruang makan

 Peralatan musik / band Peralatan musik / band

Sarana praktek perkebunan dan perikanan Sarana praktek perkebunan dan perikanan 

Masjid Agung Namira Nurul Anwar

 Ruang kelas representatif, satu kelompok/rombongan 

belajar maksimal 25 santri 

 Lokasi belajar outdoor

 Laboratorium multimedia dengan fasilitas internet / WiFi
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 Perpustakaan / Taman Bacaan

 Asrama representatif

 Sarana Olahraga (Lapangan basket, futsal, volley, 
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 Ruang makan

 Peralatan musik / band

Sarana praktek perkebunan dan perikanan 

PramukaPramuka

BasketBasket

FutsalFutsal

Pramuka

Basket

Futsal

Retorika Dakwah Retorika Dakwah 

Tahfidz Tahfidz 

Bahasa Arab dan Inggris Bahasa Arab dan Inggris 

Manajemen Informatika (MI) Manajemen Informatika (MI) 

Retorika Dakwah 

Tahfidz 

Bahasa Arab dan Inggris 

Manajemen Informatika (MI) 

MarawisMarawis

Bela Diri (Tapak Suci)Bela Diri (Tapak Suci)

Marawis

Bela Diri (Tapak Suci)

1. Membeli Formulir Pendaftaran1. Membeli Formulir Pendaftaran

2. Mengikuti TES MASUK WAJIB, Meliputi : 2. Mengikuti TES MASUK WAJIB, Meliputi : 

    Tes Potensi Akademik, Tes Baca Tulis Al - Qur’an & Wawancara    Tes Potensi Akademik, Tes Baca Tulis Al - Qur’an & Wawancara

3. Menyerahkan Dokumen  ( Bila dinyatakan lulus tes masuk ):3. Menyerahkan Dokumen  ( Bila dinyatakan lulus tes masuk ):

1. Membeli Formulir Pendaftaran

2. Mengikuti TES MASUK WAJIB, Meliputi : 

    Tes Potensi Akademik, Tes Baca Tulis Al - Qur’an & Wawancara

3. Menyerahkan Dokumen  ( Bila dinyatakan lulus tes masuk ):

Ijazah Asli & FotocopyIjazah Asli & Fotocopy

SKHUN Asli & FotocopySKHUN Asli & Fotocopy

Fotocopy Akte KelahiranFotocopy Akte Kelahiran

Fotocopy Kartu NISNFotocopy Kartu NISN

Fotocopy Kartu KeluargaFotocopy Kartu Keluarga

Fotocopy Surat Keterangan LulusFotocopy Surat Keterangan Lulus

Surat Keterangan Bebas Narkoba (Asli) Surat Keterangan Bebas Narkoba (Asli) 

Pasfoto 3x4 (4 lembar).Pasfoto 3x4 (4 lembar).
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