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Selamat Datang
Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Seluruh siswa - siswi, staf pendidik dan kependidikan, serta
orang tua mengucapkan selamat datang kepada siswa siswi baru
beserta keluarga di lingkungan sekolah kami. Kami sangat gembira
bisa bekerja sama dengan anda selama anda belajar di sekolah
lingkungan sekolah kami.

Kesuksesan yang akan dialami oleh putra putri Bapak dan ibu
sekalian di sekolah ini akan sangat didukung oleh kerjasama yang
baik antara pihak rumah dan sekolah. Kami sangat memerlukan
suasana yang menantang namun aman serta ramah dengan
lingkungan belajar yang medukung kesuksesan anak. Kami sangat
berharap dengan bekerja sama, kita mampu menciptakan lingkungan
belajar yang mendorong putra putri anda untuk mencapai
perkembangan potensi yang maksimal.
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Di SD Alam El-Yamien, siswa-siswi, orang tua serta tenaga
pendidik maupun kependidikan di lingkungan sekolah ini memiliki
visi yang sama, meliputi:


Saling menghargai



Saling menghormati



Berorientasi pada prestasi



Berpartisipasi



Bekerjasama



Bertanggungjawab

Dengan demikian di SD Alam El-Yamien akan bersama-sama:


Mendorong siswa siswi untuk memiliki rasa tanggungjawab,
mandiri, dan memiliki kepekaan sosial terhadap masyarakat
lokal maupun global



Mengembangkan lingkungan sekolah yang aman dan suportif



Mengembangkan program program belajar yang berorientasi
pada kesuksesan menggunakan pendekatan pengajaran yang
berbasis pada pengalaman belajar anak dan pembelajaran
kolaboratif



Mengembangkan keahlian untuk mengambil keputusan dan
kepemimpinan



Mendorong dan menghargai partisipasi komunitas sekolah
Buku ini dipersembahkan untuk

memberikan informasi

akurat dalam rangka mendorong orang tua untuk berpartisipasi aktif
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sebagai anggota lingkungan sekolah SD Alam El-Yamien. Apabila
ada hal yang perlu ditanyakan berkaitan dengan kebijakan dan aturan,
kami persilahkan untuk disampaikan kepada team leader kami yang
sedang bertugas.
Wasslamu’alaikum Wr. Wb.

Yuli Setyorini, S.Pd
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Visi Misi SD Alam El-Yamien
Visi
Mendidik generasi muslim cerdas, bermartabat dan mampu
berkompetisi secara global
Misi


Sekolah

Dasar

El-Yamien

adalah

sekolah

yang

mempersiapkan anak didik untuk menjadi manusia
pembelajar yang aktif, kreatif, menyenangkan serta
menghargai nilai nilai pekerti yang berbasis pada norma
agama dan menghargai lingkungan hidupnya.


Sekolah ini selain menekankan pada kemandirian belajar
social and natural science pada anak , juga menggunakan
alam sekitar sebagai sumber belajar sebagai sarana
mengenal diri sendiri dan Allah Swt, sehingga terlahir
anak-anak yang memiliki akhlaq mulia dengan kesadaran
kritisnya.



Untuk akselerasi pemahaman terhadap sumber sumber
belajar

yang

melakukan

tersedia,

pembelajaran

Sekolah
berbasis

Dasar

El-Yamien

penelitian

dan

membiasakan siswanya untuk menggunakan multi bahasa,
termasuk bahasa international sebagai suatu pembiasaan.
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Peraturan Sekolah di SD Alam El-Yamien
Aturan 1

Setiap

anggota

kelas

bertanggung

jawab

untuk

berkomunikasi
Aturan 2

Aturan fokus berlaku untuk semua diskusi

Aturan 3

Menghormati orang lain
 Berjabat tangan dan mengucapkan salam ketika
datang dan pulang sekolah dengan guru dan teman.
 Berjabat tangan dengan duduk ketika guru sedang
duduk.
 Berbicara dengan halus dan tidak membentakbentak, ataupun berteriak.
 Menghormati serta menghargai teman dan guru.
 Memperhatikan guru yang sedang menjelaskan.

Aturan 4

Menjaga diri sendiri dan orang lain

Aturan 5

Menjaga lingkungan hidup kita

Aturan 6

Bermain dengan aman

Aturan 7

Selalu berada di lingkungan sekolah

Aturan 8

Merespon bel

Aturan 9

Tertib dalam pembelajaran

Aturan 10

Tertib dalam menjalankan sholat
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Aturan 11

Bertanggung jawab
 Melaksanakan piket sesuai jadwal
 Menghabiskan makan siang
 Merapikan sandal, sepatu, sajadah, dan meja yang
telah dilakukan
 Mencuci piring.

Notes:
-

Peraturan dibuat atas kesepakatan siswa dan guru sebagai
bagian dari kontrak belajar.

-

Peraturan akan selalu bertambah ataupun berubah sesuai
dengan dinamika sekolah.
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Peraturan Kelas di SD Alam El-Yamien
a.

Masuk kelas saat bel masuk berbunyi

b.

Tertib dalam pembelajaran

c.

Menta’ati perintah ustadz/ah

d.

Memperhatikan penjelasan ustadz/ah dengan baik

e.

Berbicara sopan dengan ustadz/ah dan teman-teman

f.

Menghormati dan menghargai ustadz/ah dan teman-teman

g.

Fokus dalam pembelajaran

h.

Mengerjakan tugas individu yang diberikan ustadz/ah dengan
mandiri

i.

Mampu bekerjasama dengan baik saat mengerjakan tugas
kelompok

j.

Tidak keluar saat jam pelajaran kecuali izin ke kamar mandi atau
ada keperluan penting

k.

Jujur dalam berbicara

l.

Menjaga kebersihan kelas

m. Bertanggung

jawab

menjaga

dirinya

dengan

baik

saat

pembelajaran

Information Book SD Alam El-Yamien Tuban

8

Seragam dan Perlengkapan Siswa
a. Seragam
Senin – Selasa

: Merah Putih (khusus untuk hari senin petugas

upacara memakai baju putih – putih)
Rabu – Kamis

: Olah raga

Jum’at

: Katelpak

Sabtu

: Pramuka

Khusus putra hari Jum’at membawa baju ganti muslim untuk
sholat jum’at.
b. Perlengkapan Siswa
-

Selalu membawa alat tulis (pencil, penghapus, dan
penggaris). Tidak diperkenankan membawa ball pen dan
tipex untuk kelas 1,2 dan 3.

-

Membawa buku sesuai dengan jadwal pelajaran pada hari
tersebut

(untuk buku Tematik, PR, ASC (After School

Care) dan mengaji wajib dibawa setiap hari ).
-

Selalu membawa botol minum dari sekolah.

-

Khusus siswi membawa alat sholat (mukena).

-

Membawa alat-alat yang diperlukan saat akan ada kegiatan
praktek (sesuai dengan perintah dari sekolah).

-

Memakai sepatu saat berangkat dan pulang sekolah.
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Struktur di SD Alam El-Yamien
SD Alam EL-Yamien di tahun ajaran 2014-2015 memiliki 3 kelas
dengan jumlah total siswa-siswi 41 anak. Dengan rincian kelas 1
sebanyak : 17, kelas 2 sebanyak 15 dan kelas 3 sebanyak 9 anak .
Untuk memenuhi kebutuhan anak secara individu maka maka
memiliki staf sebagai berikut:

Kepala Sekolah

Yuli Setyorini

Wakil Kepala Sekolah

Rofi’atin Husni

Koordinator kelas 1

Rokayati

Koordinator kelas 2

Abdul Hamid

Koordinator kelas 3

Nur Istika

Koordinator kesiswaan

Ana Maslihatul H

Koordinator pengembangan karakter

Hamim Thoifur

Koordinator Ekstra Kurikuler / ASC

Mauidhotul Hasanah

Koordinator Bahasa Asing

Nur Vaizah

Koordinator Komunikasi dan Publikasi

Ah. Handoyo

Koordinator pangan dan Gizi

Sulastri
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Jadwal kegiatan harian
HARI

WAKTU

KEGIATAN

07.00 – 07.30

Welcoming Student

07.30 – 08.30

Upacara

08.30 – 09.00

Sholat Dhuha

09.00 – 10.00

Tilawati / Ghorib / Kitabati

S

10.00 – 10.30

Istirahat

E

10.30 – 11.30

Pelajaran Ke-1

N

11.30 – 12.30

Sholat Dhuhur

I

12.30 – 13.00

Makan Siang

N

13.00 – 13.30

Istirahat Siang

13.30 – 14.30

After School Care

14.30 – 15.00

Sholat Ashar

15.00

Pulang

S

07.00 – 07.30

Welcoming Student

E

07.30 – 07.45

Morning Remaks

L

07.45 – 08.00

Sholat Dhuha

A

08.00 – 09.00

Tilawati / Ghorib / Kitabati

S

09.00 – 10.00

Pelajaran Ke-1

A

10.00 – 10.30

Istirahat

10.30 – 11.30

Pelajaran Ke-2
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11.30 – 12.00

Sholat Dhuhur

12.00 – 13.00

Makan Siang + Sikat Gigi

13.00 – 13.30

Istirahat Siang

13.30 – 14.30

After School Care

14.30 – 15.00

Sholat Ashar

15.00

Pulang

07.00 – 07.30

Welcoming Student

07.30 – 07.45

Morning Remaks

07.45 – 08.00

Sholat Dhuha

08.00 – 09.00

Tilawati / Ghorib / Kitabati

09.00 – 10.00

Pelajaran Ke-1

10.00 – 10.30

Istirahat

10.30 – 11.30

Pelajaran Ke-2

11.30 – 12.00

Sholat Dhuhur

12.00 – 13.00

Makan Siang + Sikat Gigi

13.00 – 13.30

Istirahat Siang

13.30 – 14.30

After School Care

14.30 – 15.00

Sholat Ashar

15.00

Pulang

K

07.00 – 07.30

Welcoming Student

A

07.30 – 07.45

Morning Remaks

M

07.45 – 08.00

Sholat Dhuha

R
A
B
U
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I

08.00 – 09.00

Tilawati / Ghorib / Kitabati

S

09.00 – 10.00

Pelajaran Ke-1

10.00 – 10.30

Istirahat

10.30 – 11.30

Pelajaran Ke-2

11.30 – 12.00

Sholat Dhuhur

12.00 – 13.00

Makan Siang + Sikat Gigi

13.00 – 13.30

Istirahat Siang

13.30 – 14.30

After School Care

14.30 – 15.00

Sholat Ashar

15.00

Pulang

07.00 – 07.25

Morning Remarks

07.00 – 07.30

Welcoming Student

07.30 – 07.45

Morning Remaks

07.45 – 08.00

Sholat Dhuha

08.00 – 08.30

Muroja’ah

08.30 – 10.00

Gardening

10.00 – 10.30

Istirahat

10.30 – 11.30

Persiapan Sholat Jum’at

J
U
M
‘
A
T

Sholat Jum’at (Laki - laki),
11.30 – 12.30

(khusus siswi mendapatkan materi
keputrian).

12.30 – 13.00

Makan Siang
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S
A
B
T

13.00

Pulang

07.00 – 07.30

Welcoming Student

07.30 – 07.45

Morning Remaks

07.45 – 08.00

Sholat Dhuha Berjamaah

08.00 – 11.00

U
11.00

Ekstrakurikuler (sesuai jadwal
kegiatan)
Pulang

NB:
Jadwal Ekstrakurikuler
Waktu
Minggu Pertama
Minggu Kedua

Ekstrakurikuler
Tes Tahfidz dan hafalan do’a
harian
Renang
Tes Tahfidz dan hafalan do’a

Minggu Ketiga

Minggu Keempat

harian

-

Pramuka (kelas 2 dan 3)

-

Reinforcement (kelas 1)

Information Book SD Alam El-Yamien Tuban

14

Jadwal After School Care
Berikut jadwal untuk kegiatan After School Care:

Hari

After School care
Kelas I
Kelas II dan Kelas III

Senin

Seni Lukis

Happy Reading

Selasa

Happy Reading

Seni Lukis

Rabu
Kamis

Qiro’ah
Bhs. Arab / Bhs. Jawa

Bhs. Arab / Bhs. Jawa
Qiro’ah
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INFORMASI UMUM
Kurikulum
SD

Alam

mengembangkan
pengenalan

EL-Yamien
melalui

menggunakan

muatan

dan pengelolaan

lokal

yang

K13

dengan

berisi

tentang

lingkungan hidup dengan basis

pendidikan agama Islam .
Pengembangan kurikulum dibawah pengawasan Kementrian
Pendidikan Nasional dan dikembangkan melalui aktifitas aktifitas
pengelolaan lingkungan.

Program Penyesuaian di awal tahun
Masa transisi dari belajar di taman kanak-kanak menuju
Sekolah Dasar terkadang menjadi masa yang menyulitkan bagi anakanak. Pada persoalan - persoalan sederhana seperti kesulitan
beradaptasi dengan suasana belajar di sekolah dasar, menjadi
tanggungjawab sekolah. Sekolah memiliki staf atau ustadz/ustdzah
yang bertanggungjawab untuk membimbing siswa/siswi SD Alam ElYamien. Namun untuk kasus tertentu yang berkaitan dengan
kemampuan membaca, kesulitan beradaptasi yang berlebihan, maka
kami

atas

permintaan

orang

tua

maupun

orang
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ustadz/ustadzah

akan

melakukan

bimbingan

sesuai

dengan

kebutuhan.

Absensi
Kami berharap kerjasama bapak/ibu walimurid untuk
menyampaikan tentang ketidakhadiran putra-putri bapak ibu
melalui telepon ke nomor HP wali kelas masing – masing antara jam
7.30 am- 8.30 am. Setiap anak harus membawa surat keterangan
ketidakhadiran pada saat masuk. Misalnya: surat izin dokter, bila
sakit labih dari 3 hari.
Daftar nomor hp wali kelas serta pendamping

Kelas

Wali kelas

1
Pendamping

Kelas
2

Kelas
3

Wali kelas

Pendamping

Wali kelas

Pendamping

Ana Maslihatul Himah, S.Psi
(Ustadzah Ana)
Rokayati
(Ustadzah Aya)
Abdul Hamid, S.Pd
(Ustadz Hamid)
Rofi’atin Husni, S.Hum
(Ustadzah Vivi)
Nur Istika, S.Pd
(Ustadzah Tika)
Nur Vaizah,S.Pd
(Ustadzah vaizah)

085748428927
081554411606

085749536537

085733750527

085646135613

085645455988
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Keterlambatan siswa akan berakibat pada tidak optimalnya
belajar di Sd Alam El-Yamien. Siswa-siswi yang datang setelah bel
masuk, harus melapor ke kantor dan mendatangani form terlambat
dan

akan

diminta

memberikan

penjelasan

tentang

alasan

keterlambatan.
Apabila orang tua perlu menjemput putra/putrinya lebih awal
dari jadwal kegiatan sekolah, kami persilahkan orang tua
menandatangani form di kantor dan petugas di kantor akan
memberikan kartu kuning untuk di digunakan mengambil anak
tunjukkan kepada ustadz/ustadzah kelas yang sedang mengajar
apabila anak masih dalam kegiatan belajar.
Bila putra/putri bapak ibu sekalian sedang dalam kondisi yang
sedang tidak fit, sebaiknya tidak masuk sekolah, karena kami belum
memiliki fasilitas yang memadai untuk merawat putra putri bapak ibu
sekalian.

Penjemputan Siswa
Anak-anak harus dijemput oleh orang tua atau wali yang
sudah tertera di dalam daftar yang ada di Sekolah. Apabila bapak/ibu
berhalangan menjemput putra/putrinya, maka harus konfirmasi
terlebih dahulu kepada wali kelas atau pendampingnya bahwa akan
dijemput oleh perwakilan dari orang tua. Hal ini dimaksudkan untuk
menjaga keamanan putra-putri bapak ibu sekalian.
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Jadwal Kepulangan Siswa:
Hari

Jam Pulang

Senin – kamis

15.15

Jum’at

13.00

Sabtu

11.00

Catatan :
Harap ananda di jemput paling lambat 30 menit setelah jam pulang.

Alergi
Orang tua diminta untuk menyampaikan kepada pihak
Sekolah apabila putra/putrinya memiliki alergi terhadap jenis
makanan ataupun minuman tertentu. Kami informasikan bahwa
sekolah kami mencoba untuk tidak menggunakan MSG maupun
pengawet makanan atau pewarna makanan yang membahayakan
kesehatan anak. Mohon kerjasama bapak ibu sekalian untuk tidak
membekali ananda dengan makanan/ snack yang tidak sehat sejenis
chiki dan makanan – makanan yang menggunakan bahan penyedap
lainnya. Berikut ini adalah daftar makanan yang boleh dibawa ananda
kesekolah sebagai bekal yaitu: Roti, Kue Basah, Biskuit, Wafer,
Buah, Jagung Rebus, Pisang Rebus, sayuran rebus (wortel, kentang
atau buncis), Sereal dan Polo Pendem (singkong, tela, tales dll).
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Kesehatan Gigi
Anak-anak melakukan sikat gigi satu kali sehabis makan
siang. Kemudian setiap satu semester sekali, anak anak melakukan
check gigi gratis di Puskemas. Orang tua diharapkan bisa mengawal
kesehatan putra-putrinya dengan membawa putra-putrinya ke dokter
gigi bila diperlukan atau mendapatkan rekomendasi dari dokter
Puskesmas.

Komunikasi
Mengingat kompleksitas persoalan siswa, orang tua maupun
ustadz/ustadzah, maka kami menyediakan waktu bagi orang tua
untuk mengkomunikasikan persoalan yang dihadapi terkait dengan
isu anak anak, ataupun hal yang berkaitan dengan sekolah. Adapun
prosedurnya adalah dengan mengisi form untuk bertemu dengan
ustadz/ustadzah maupun kepala sekolah.

Appointments (membuat janji)
Apabila bapak/ibu wali murid menghendaki untuk berbicara
kepada kepala sekolah, wali kelas maupun special teacher, diharap
untuk membuat janji dengan mengisi form yang tersedia di kantor.
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Pembayaran
Pembayaran uang SPP, tabungan atau lainnya bisa dilakukan
oleh orang tua atau dilakukan oleh anak dengan memasukkan uang
pendaftaran ke dalam amplop yang tertulis nama anak, jumlah uang
dan tujuan pembayaran. Apabila pembayaran dilakukan oleh anak,
maka orang tua diharapkan ikut mengawal hingga menerima kuitansi
dari sekolah, yang akan diberikan melalui amplop pembayaran.

berikut format amplop pembayaran yang digunakan.

Kebijakan manajemen perilaku
Kebijakan manajemen perilaku di SD Alam El-yamien
berdasarkan pada keyakinan dan harapan:


Setaip siswa memiliki hak untuk belajar dan berkembang
dengan aman, penuh dukungan dan bebas dari pelecehan dari
lingkungannya.



Semua

siswa

memiliki

hak

untuk

sukses

dengan

mempertimbangkan keunikan masing - masing siswa
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Semua ustadzah memiliki hak untuk mengajar tanpa ada
interupsi, aman dan bebas dari pelecehan dari lingkungannya



Semua orang tua memiliki hak untuk berpartisipasi dalam
rangka pengembangan perilaku dan karakter anak



Semua siswa memiliki hak untuk diberi penghargaan atas
perkembangan karakter atau perilaku yang dicapai



Untuk mendukung tercapainya semua hak diatas, maka kami
bentuk beberapa peraturan yang akan digunakan dan
diperlukan:
 Peraturan kelas, tanggungjawab dan konsekuensi dari
tindakan
 Rencana kelas/konseling
 Peraturan

sekolah,

termasuk

tanggungjawab

dan

konsekuensi
 Surat untuk orang tua
 Kebijakan sekolah terkait dengan pelanggaran yang
dilakukan.

Assessment dan rapot
SD Alam El-Yamien memiliki siklus assessment (evaluasi) sebagai
berikut:



Term 1 :

orang

tua/

ustadzah

mendiskusikan

tentang

perkembangan anak
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Term 2 : rapot tengah semester



Term 3 : interview atas permintaan orang tua atau ustadzah



Rapot akhir tahun

Class meeting
Setiap minggu ada pertemuan di masing - masing kelas yang
meliputi Ustadz, Ustadzah serta leader setiap kelas dalam kaitannya
untuk membicarakan tentang isu - isu kerja team dan kepemimpinan
siswa. Forum ini memberikan kesempatan kepada anak ikut terlibat
di dalam pengambilan setiap keputusan.

Camping, excursion dan performance
Camping, excursion dan penampilan adalah upaya untuk
mengembangkan pengalaman anak-anak. Aktiftas ini didesain untuk
mendukung tercapainya kurikulum dan juga untuk memberikan
kesempatan kepada anak anak belajar tentang kehidupan sosial.

Pentas Sekolah
Pentas tahunan sekolah diadakan setiap satu tahun sekali pada
bulan Muharram. Pentas ini biasa disebut dengan pentas Muharram.
Adapun tanggal pelaksanaannya mengikuti kalender Hijriah, yakni
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pada bulan Muharram, pada Jum’at malam sabtu minggu ketiga
bulan masehi.
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Penutup
Semoga buku sederhana ini bermanfaat sebagai salah satu
sarana komunikasi di SD Alam El-Yamien
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

-= www.sd-alam-elyamien.sch.id =-= mail@sd-alam-elyamien.sch.id =-

Information Book SD Alam El-Yamien Tuban

25

