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enriching knowledge based on Islamic values



Visi & Misi

Mendirikan lembaga pendidikan Islam dan
mengelolanya secara profesional;
Menyediakan tenaga pendidik dan kependidikan 
yang berkarakter dan  berkompetensi serta
berpengetahuan baik dalam proses pembelajaran
dan aktivitas pendukung pembelajaran;
Menyediakan fasilitas, sarana, dan prasarana yang 
bermanfaat dan fungsional untuk pendidikan;
Menjalin kerjasama dengann lembaga eksternal,
baik dalam maupun luar negeri

Misi Al-Amjad
1.

2.

3.

4.

Visi Al-Amjad adalah mewujudkan
generasi berkarakter dan
berpengetahuan yang rahmatan lil 'alamin. 



Kurikulum
Konsep Kurikulum Pembelajaran 
Menyeluruh yang dihadirkan pada 
pembelajaran di Al-Amjad 
merupakan integrasi antara 
Pengembangan Karakter, 
Pemerolehan Pengetahuan 
(Akademik), dan Kompetensi 
Keterampilan peserta didik. 
Memahami bahwa kebutuhan dan 
cara belajar setiap peserta didik 
berbeda, Al-Amjad 
mengintegrasikan 3 ruang lingkup 
pembelajaran dengan konteks yang 
dekat dengan keseharian peserta 
didik dan ditransformasikan menjadi 
pembelajaran yang bermakna dan 
menyenangkan.



Pembelajaran
Al-Quran
Wafa adalah sebuah metode 
pembelajaran Al-Qur’an yang 
diajarkan di Al-Amjad, dengan ciri 
khas yaitu menggunakan otak kanan 
sebagai metode dalam membaca, 
menulis, memahami, dan menghafal 
Al-Quran. Pembelajaran Al-Quran juga 
dibimbing oleh tenaga pendidik yang 
terstandarisasi dan tersertifikasi oleh 
Wafa sehingga kualitas pembelajaran 
Al-Qur’an tetap terjaga.

Integrasi Al-Quran
Al-Qur’an sebagai pedoman hidup 
setiap muslim dijadikan salah satu 
acuan dalam pembelajaran. Setiap 
materi yang diajarkan akan 
diinformasikan mengenai integrasi 
dalam Al-Qur’an atau Hadits, guna 
semakin menanamkan kepada 
peserta didik bahwa Islam sebagai 
rahmatan lil ‘alamin bagi umat 
manusia.

Konsep Kurikulum Pembelajaran 
Menyeluruh yang dihadirkan pada 
pembelajaran di Al-Amjad 
merupakan integrasi antara 
Pengembangan Karakter, 
Pemerolehan Pengetahuan 
(Akademik), dan Kompetensi 
Keterampilan peserta didik. 
Memahami bahwa kebutuhan dan 
cara belajar setiap peserta didik 
berbeda, Al-Amjad 
mengintegrasikan 3 ruang lingkup 
pembelajaran dengan konteks yang 
dekat dengan keseharian peserta 
didik dan ditransformasikan menjadi 
pembelajaran yang bermakna dan 
menyenangkan.



Pelaksanaan Ibadah
Ibadah diajarkan, dilaksanakan, dan 
diawasi secara menyeluruh di 
Al-Amjad, dimulai dari Shalat Dhuha 
di pagi hari, Dzuhur dan Ashar 
berjamaah, sampai dengan kewajiban 
laporan kegiatan ibadah wajib dan 
sunah yang dilaksanakan di rumah 
bahkan ketika hari libur. Kesemuanya 
ini memastikan terjalinnya sinergitas 
antara orangtua, peserta didik, dan 
Perguruan Islam Al-Amjad.



Pengayaan Literasi
Al-Amjad dirancang sebagai 
sekolah dengan fasilitas dan 
komponen literasi yang baik. 
Tersedianya pojok baca di setiap 
kelas, ribuan bahan literasi di 
Perpustakaan, jadwal membaca 
rutin di pagi hari, dan kegiatan 
menulis jurnal refleksi di sore hari 
adalah kesatuan kegiatan literasi 
yang sangat bermanfaat bagi 
peserta didik. Terdapat kewajiban 
bagi setiap peserta didik untuk 
menyelesaikan membaca buku 
non-mata pelajaran demi 
pengembangan dan pembiasaan 
literasi dalam dirinya



Kurikulum
PGTK Al-Amjad didesain untuk 
membangun dan mengembangkan 
kemampuan peserta didik sejak 
dini. Proses pembelajaran 
dikombinasikan antara bermain 
dengan belajar demi terciptanya 
active & fun learning, dan 
terintegrasi dengan nilai-nilai Islam. 
Peserta didik sejak dini diajarkan 
bagaimana bersosialisasi dan 
berkomunikasi dengan orang lain, 
memfokuskan kepada 
pengembangan akhlak Islami, dan 
memupuk rasa keingintahuan dan 
kemandirian.

PGTK
Akreditasi A



Konsep Kurikulum Pembelajaran 
Menyeluruh yang dihadirkan pada 
pembelajaran di Al-Amjad 
merupakan integrasi antara 
Pengembangan Karakter, 
Pemerolehan Pengetahuan 
(Akademik), dan Kompetensi 
Keterampilan peserta didik. 
Memahami bahwa kebutuhan dan 
cara belajar setiap peserta didik 
berbeda, Al-Amjad 
mengintegrasikan 3 ruang lingkup 
pembelajaran dengan konteks yang 
dekat dengan keseharian peserta 
didik dan ditransformasikan menjadi 
pembelajaran yang bermakna dan 
menyenangkan.

Kegiatan
Peserta didik akan mengikuti berbagai 
kegiatan baik di dalam maupun di luar 
lingkungan sekolah. Kegiatan internal dan 
eksternal antara lain mengaji, kegiatan 
menyenangkan, dan puncak tema, bercocok 
tanam dan mengenal makhluk hidup, 
berenang, home visit, serta mengunjungi 
tempat menarik yang penuh pembelajaran 
dan inspirasi adalah kegiatan rutin yang 
melatih fisik, psikomotorik, dan juga kognitif 
bagi peserta didik. Kegiatan di lingkungan 
sekolah juga tidak hanya di kelas, melainkan 
40% kegiatan dilakukan di luar kelas untuk 
mengembangkan fisik, psikomotorik, dan juga 
kognitif.



Al-Qur’an sebagai pedoman hidup 
setiap muslim dijadikan salah satu 
acuan dalam pembelajaran. Setiap 
materi yang diajarkan akan 
diinformasikan mengenai integrasi 
dalam Al-Qur’an atau Hadits, guna 
semakin menanamkan kepada 
peserta didik bahwa Islam sebagai 
rahmatan lil ‘alamin bagi umat 
manusia.

Konsep Kurikulum Pembelajaran 
Menyeluruh yang dihadirkan pada 
pembelajaran di Al-Amjad 
merupakan integrasi antara 
Pengembangan Karakter, 
Pemerolehan Pengetahuan 
(Akademik), dan Kompetensi 
Keterampilan peserta didik. 
Memahami bahwa kebutuhan dan 
cara belajar setiap peserta didik 
berbeda, Al-Amjad 
mengintegrasikan 3 ruang lingkup 
pembelajaran dengan konteks yang 
dekat dengan keseharian peserta 
didik dan ditransformasikan menjadi 
pembelajaran yang bermakna dan 
menyenangkan.

Ekstrakurikuler
Kreatifitas dan keterampilan sejak dini 
dikembangkan melalui pemilihan ekstrakurikuler 
dan kegiatan pada peserta didik, yang 
memperkaya kemampuan guna menyiapkan 
peserta didik masuk SD.



Jaminan Kelulusan
Siap masuk SD
Mampu mengenal huruf hijaiyah
Mampu membaca Al-Quran
Berkarakter mandiri dan tanggung jawab
Hafal doa sehari-hari
Hafal surah pendek dan hadist pilihan
Hafal gerakan berwudhu dan sholat
Tuntas 6 aspek perkembangan anak (nilai agama 
dan moral, motorik kasar dan halus, kognitif, 
bahasa, sosial emosional, dan seni

Program Unggulan
Islami
 (Shalat berjamaah, Tsaqofah Islamiah, 
Asmaul Husna, Kisah Nabi, PHBI)
Cerdas
 (Fieldtrip, Swimming, Fun Learning, 
Home Visit, My Parent My Teacher, 
PHN)
Mandiri
 (Toilet Training, Performance, 
Cookery)



SD Al-Amjad mengintegrasikan Kurikulum 
Nasional yang berlaku dengan kurikulum 
Khas Al-Amjad dan Muatan Lokal. 
Lulusan SD Al-Amjad diproyeksikan 
mampu meningkatkan kualitas dan 
kuantitas amalan ibadah harian; 
peningkatan dalam memahami dan 
menghafal Al-Qur’an; penguatan akidah, 
akhlak mulia, dan berbudi pekerti luhur. 
Pembelajaran difokuskan pada 
pengembangan afektif, kognitif, dan 
psikomotorik.

SD Akreditasi A



Kegiatan

Ekstrakurikuler
Darul Qur’an, Pramuka, 
Menggambar, English Club, Science 
Club, Math Club, Arabic Club, Futsal, 
Badminton, Renang, Paskibra, Dokter 
Kecil, Muhadharah, Seni Tari, 
Kaligrafi, Pianika, Bela Diri

Peserta didik akan mengikuti berbagai 
kegiatan baik di dalam maupun di luar 
lingkungan sekolah. Kegiatan berenang, 
field trip, serta mengunjungi 
tempat-tempat menarik yang penuh 
pembelajaran dan inspirasi adalah 
kegiatan rutin berkontinuitas bagi 
peserta didik. Kelas desain secara aktif 
dan menyenangkan. Kegiatan 
pembelajaran juga dilakukan di luar 
kelas. Guru akan mengajak peserta 
didik mengembangkan daya pikir, 
kreatifitas dan keingintahuan peserta 
didik.



Jaminan Kelulusan
Sadar Sholat dan membaca Al-Quran
dengan tartil yang baik
Hafal Juz 30 dan atau 29 serta surah 
pilihan
Menghormati orang lain
Disiplin waktu, belajar, dan berpakaian
Berbudaya bersih dan sehat
Mampu calistung (membaca, menulis 
berhitung)
dengan baik
Paham dan tuntas mata pelajaran
dengan nilai yang baik
Membentuk kepercayaan diri dan 
kepemimpinan
Membentuk anak yang kreatif
Berprestasi dalam berbagai bidang
seni, olahraga, bahasa, dan sains



Kreatifitas dan keterampilan sejak dini 
dikembangkan melalui pemilihan ekstrakurikuler 
dan kegiatan pada peserta didik, yang 
memperkaya kemampuan guna menyiapkan 
peserta didik masuk SD.

Sadar Sholat dan membaca Al-Quran
dengan tartil yang baik
Hafal Juz 30 dan atau 29 serta surah 
pilihan
Menghormati orang lain
Disiplin waktu, belajar, dan berpakaian
Berbudaya bersih dan sehat
Mampu calistung (membaca, menulis 
berhitung)
dengan baik
Paham dan tuntas mata pelajaran
dengan nilai yang baik
Membentuk kepercayaan diri dan 
kepemimpinan
Membentuk anak yang kreatif
Berprestasi dalam berbagai bidang
seni, olahraga, bahasa, dan sains

Kegiatan
Peserta didik akan mengikuti berbagai kegiatan baik di 
dalam maupun di luar lingkungan sekolah yang 
berkesinambungan dari tingkat SD. Kegiatan peserta 
didik akan melatih berbagai aspek dalam dirinya, mulai 
dari kemandirian, berkompetisi, bekerja sama, 
bersosialisasi, dan observasi tingkat tinggi. Peserta didik 
SMP mulai diberi tanggung jawab untuk bermasyarakat 
di lingkungannya. Sehingga akan menjadikannya orang 
yang bermanfaat di masyarakat, mulai dari mengikuti 
kegiatan di mesjid sekitar, berbagi, bergotong royong, 
dan sebagainya.

SMP
Akreditasi A

Darul Qur’an, Pramuka, 
English Club, Science Club, 
Math Club, Arabic Club, 
Futsal, Basket, Paskibra, 
Renang, Dokter Remaja, 
Star UNBK, Bela Diri, Seni 
Tari, Vokal dan Musik, 
Desain Grafis, Jurnalistik, 
Olympiad Class



Ekstrakurikuler
Darul Qur’an, Pramuka, 
English Club, Science Club, 
Math Club, Arabic Club, 
Futsal, Basket, Paskibra, 
Renang, Dokter Remaja, 
Star UNBK, Bela Diri, Seni 
Tari, Vokal dan Musik, 
Desain Grafis, Jurnalistik, 
Olympiad Class



Jaminan Kelulusan
Sadar Sholat dan membaca Al-Quran 
dengan tartil yang baik
Hafal Juz 30 dan atau 29 serta surah 
pilihan
Menghormati orang lain
Disiplin waktu, belajar, berpakaian dan 
berkegiatan
Berbudaya bersih dan sehat
Membiasakan berbahasa Inggris dan 
Arab
Terampil menggunakan teknologi 
secara tepat guna
Paham dan tuntas pelajaran dengan 
nilai yang baik
Membentuk kepercayaan diri dan 
kepemimpinan
Membentuk anak yang kreatif 
Berprestasi dalam berbagai bidang 
seni, olahraga, bahasa, dan sains



SMA

Kurikulum
SMA Al-Amjad mengintegrasikan 
Kurikulum Nasional yang berlaku 
dengan kurikulum Khas Al-Amjad 
dan Muatan Lokal. Lulusan SMA 
Al-Amjad diproyeksikan mampu 
masuk ke PTN/PTS favorit di 
Indonesia, peningkatan dalam 
ibadah dan memahami serta 
menghafal Al-Qur’an; penguatan 
akidah, akhlak mulia, dan berbudi 
pekerti luhur. Keterampilan juga 
terus ditingkatkan, lalu penguatan 
terhadap teknologi dan soft skills 
guna menyiapkan peserta didik di 
Universitas dan dunia kerja yang 
terus berkembang. 

Akreditasi A

Peserta didik diwajibkan mengikuti Darul 
Qur’an dan Pramuka, kemudian 
ekstrakurikuler tambahan akan disiapkan 
sesuai dengan kebutuhan perkembangan 
zaman.

Peserta didik akan mengikuti berbagai 
kegiatan  baik di dalam maupun luar 
sekolah yang bermanfaat untuk 
persiapan diri masuk  PTN/PTS favorit 
seperti tes minat & bakat, TOEFL, 
kompetisi akademik dan non akademik, 
khatam Al-Qur’an/semester, tahfidz serta 
Karya Tulis Ilmiah (KTI). Kegiatan peserta 
didik akan melatih beberapa aspek 
dalam dirinya; kemandirian, berkompetisi, 
bekerja sama, bersosialisasi serta 
observasi tingkat tinggi.



Kegiatan

Ekstrakurikuler
Peserta didik diwajibkan mengikuti Darul 
Qur’an dan Pramuka, kemudian 
ekstrakurikuler tambahan akan disiapkan 
sesuai dengan kebutuhan perkembangan 
zaman.

Peserta didik akan mengikuti berbagai 
kegiatan  baik di dalam maupun luar 
sekolah yang bermanfaat untuk 
persiapan diri masuk  PTN/PTS favorit 
seperti tes minat & bakat, TOEFL, 
kompetisi akademik dan non akademik, 
khatam Al-Qur’an/semester, tahfidz serta 
Karya Tulis Ilmiah (KTI). Kegiatan peserta 
didik akan melatih beberapa aspek 
dalam dirinya; kemandirian, berkompetisi, 
bekerja sama, bersosialisasi serta 
observasi tingkat tinggi.



Jaminan Kelulusan
Sadar Sholat dan Membaca Al-Quran 
dengan tartil yang baik
Hafal Juz 28, 29, dan 30 serta 15 Hadis 
Arbain
Mampu menulis Al-Quran dengan baik dan 
benar
Menghormati orang lain
Disiplin waktu, belajar, berpakaian dan 
berkegiatan
Berbudaya bersih dan sehat
Membiasakan berbahasa Inggris dan Arab
Terampil menggunakan teknologi secara tepat 
guna
Paham dan tuntas pelajaran dengan nilai 
yang baik
Membentuk kepercayaan diri dan 
kepemimpinan
Membentuk anak yang kreatif dalam 
berkarya
Berprestasi dalam berbagai bidang seni, 
olahraga, bahasa, dan sains
Lulus PTN/PTS Favorit dalam/luar negeri
Memiliki skor TOEFL berstandar nasional



@perguruanalamjad

Perguruan Islam Al-Amjad

Perguruan Islam Al-Amjad

Yayasan Haji Hasballah Yunus
Perguruan Islam Al-Amjad

Jl. Merpati No. 81 Kel. Sei Sikambing-B
Kec. Medan Sunggal Kota Medan 20122

(061) 4256 5253 / 4208 5547
0811 682 7787 (Whatsapp)

perguruanalamjad@gmail.com

www.perguruanalamjad.com
www.perguruanalamjad.sch.id
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