
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
INFORMASI PENERIMAAN SISWA BARU 

Tahun Pelajaran 2012/2013 
 

Penerimaan Siswa 

Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Alwathaniyah pada Tahun Pelajaran 

2012/2013 membuka penerimaan siswa-siswi baru kelas ICP dan 

Reguler. 

 

Program  Pilihan 

� ICP (International Class Program) 

Maksimal 25 Siswa/kelas , 2 Ijazah (Nasional & Internasional),  
2 Guru Kelas/Pendamping (tingkat 1-3), Kurikulum Nasional + 
Cambridge, Pengantar Bahasa Inggris, Ruang Kelas Multimedia  

 

� Reguler  

Maksimal 35 Siswa/kelas , 1 Ijazah (Nasional),  2 Guru 
Kelas/Pendamping (tingkat 1-3), Pengantar Billingual, Kurikulum 
Nasional  

 

Waktu + Biaya Pendaftaran 

• Gelombang I : 26 Maret – 21 April 2012 

(Biaya Pendaftaran Rp. 30.000) 

• Gelombang II : 23 April – 12 Mei 2012 

(Biaya Pendaftaran Rp. 45.000) 

 

Syarat Pendaftaran : 

1. Foto copy raport (Surat keterangan berada di TK/RA tingkat B) 

2. Fotocopy Akta Kelahiran / Surat Kenal Lahir 

3. Pas Foto berwarna ukuran 3 x 4 = 4 lembar 

4. Membayar Biaya Pendaftaran  

 

 
 

 

    

    

    

    

    

    

    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INFORMASI UMUM 

Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Alwathaniyah didirikan 
Oleh tiga serangkai yaitu KH. Abdul Madjid, K.Abdul Mu’thi, dan 
KH. Zaini  sejak tahun 1946 dengan menempati lokasi pada 
sebagian ruangan di Masjid Al-Huda Mojoanyar. Pada awalnya 
MIIW merupakan sekolah diniyah yang pembelajarannya 
menitikberatkan pada pendidikan bahasa dan keagamaan. Namun 
seiring dengan perkembangannya, akhirnya  MIW menjadi Sekolah 
dasar khas yang memberikan pendidikan mata pelajaran umum 
dan keagamaan secara berimbang yang berlokasi di sebelah 
selatan Masjid Al Huda Mojoanyar. 

Pada tahun 1999/2000 MIIW,  Bapak Nurcholish Madjid ( 
Cak Nur) putra dari KH Abd Madjid memindahkannya agak masuk 
ke dalam dan memperluasnya dengan posisi bangunan membujur 
kea rah barat dan utara seperti huruf L di lokasi yang sama dengan 
menambah jumlah ruangan. Rencana waktu itu adalah akan 
segera dibangun juga sekolah lanjutan pertama dan lanjutan atas. 

VISI DAN MISI  

Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Alwathaniyah bertujuan 
untuk memberikan pendidikan terbaik bagi siswa-siswinya. Seluruh 
program dirancang untuk memaksimalkan kemampuan  siswa  di 
segala   aspek.  Program   ini   bukan   hanya   ditujukan   untuk  
mengembangkan kemampuan akademiknya saja, melainkan juga 
untuk meningkatkan sosialisasi, budi pekerti, kemandirian, 
rasa percaya diri, dan toleransi. Selain itu juga tentu saja 
menumbuhkembangkan rasa ketaqwaan dan keimanan terhadap 
Tuhan Yang Maha Esa. Dari pemahaman tersebut dan mengingat 
pentingnya pendidikan anak dan kontribusinya nanti dalam 
mewujudkan perubahan dan pencerahan demi membangun 
peradaban bangsa Indonesia yang madani,  maka MII 
Alwathaniyah menitik-beratkan misinya pada: 

• Pembelajaran yang supportive 

• Memaksimalkan kemampuan siswa di segala aspek 

• Mengembangkan potensi akademik, teknologi, sosialisasi, 

komunikasi, keagamaan, rasa percaya diri dan budi pekerti. 

• Menumbuhkan rasa toleransi dan penghargaan antar 

sesama. 

• Menumbuhan rasa sportivitas yang tinggi. 

 

 

KURIKULUM 

Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Alwathaniyah menggunakan 
Kurikulum Nasional dan program pengayaan. Cara mengajar 
menggunakan metode yang mengutamakan pendekatan active 
learning. Para siswa didorong untuk belajar, bekerja, dan dirangsang 
untuk memperluas ide-ide serta pengetahuannya. 

Para guru menciptakan suasana belajar yang 
menyenangkan sehingga siswa termotivasi untuk berkomunikasi, 
kreatif, kritis, dan mandiri. Guru memperhatikan kebutuhan tiap siswa 
agar potensinya dapat berkembang secara maksimal. Bahasa 
Indonesia dan Bahasa Inggris merupakan bahasa pengantar sehari-
hari. Selain bahasa tersebut juga diupayakan menggunakan Bahasa 
Arab sebagai kemampuan penunjang. 

Pendidikan agama Islam sangat ditekankan sebagai 
pengontrol perilaku siswa dalam bermasyarakat. Pendidikan agama 
diberikan dengan sistem terpadu dengan cara diskusi dan praktek 
langsung. Setiap Hari Besar Islam diadakan kegiatan keagaman 
sebagai wujud pengaplikasian pengetahuan yang didapat di kelas. 
Mengaji (baca tulis Al Qur’an) merupakan hal wajib yang harus diikuti 
semua siswa. 

Pada tahun pelajaran 2009/2010, MI Islamiyah menjalankan 
program ICP (International Class Program) yang dimulai dari kelas 
satu. Kurikulum yang dipakai adalah kurikulum nasional dan 
internasional dengan afiliasi pada Cambrigde University. Khususnya 
pada mata pelajaran Bahasa Inggris, Sains, dan Matematika. Metode 
pembelajaran yang dipakai adalah dengan menggunakan 100 prosen 
Bahasa Inggris sebagai bahasa pengantarnya. Hal ini mengacu pada 
keinginan Almarhum Cak Nur yang menginginkan pemerataan 
pendidikan yang berkualitas harusnya hingga ke level pedesaan. 
Sehingga generasi mendatang diharapkan mempunyai kemampuan 
lebih baik dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Selain itu 
untuk mengejar ketinggalan aspek pendidikan bangsa Indonesia di 
level dunia yang terpuruk dalam kurun waktu terakhir ini.. 

 

EKSTRA KURIKULER 

Kegiatan Ekstra Kurikuler diberikan untuk menumbuhkan 
minat dan bakat siswa siswi. Ekstra Kurikuler tersebut meliputi: 

• AEC (Alwathaniyah English Club) 
• AAC (Alwathaniyah Arabic Club), 

 
 

• Drum Band 
• Pramuka 
• Teater 
• Komputer 
• Qiro’ah. 
• Wushu 

 
FASILITAS  

• 9 Ruang kelas (4 Ruang Kelas Multimedia+internet) 
• Musholla 
• Lap Olahraga 
• Perpustakaan 
• Koperasi Siswa 
• Ruang UKS 
• Tempat Parkir Luas 
• Kebun Sekolah (Out Door Activity) 
• Kantin Sekolah 
• Kamar Kecil 
• Laboratorium Komputer + Wifi Zone 

 
PRESTASI 

Prestasi yang dimiliki dalam kurun waktu 6 tahun terakhir 

adalah 

• Juara I Lomba LLSS tingkat propinsi tahun 2006 
• Juara I Lomba pidato Bahasa Arab tingkat 

kabupaten,2006/2007 
• Juara II lomba pidato Bahasa Inggris tingkat kabupaten, 

2006/2007 
• III Lomba pidato bahasa Indonesia tingkat kabupaten tahun 

2006/2007, 
• Juara II Lomba pidato bahasa Inggris meliputi tiga kota 

(Jombang, Mojokerto, Kediri) tahun 2008 

• Juara II Lomba Puisi HAB Depag 2008 

• Rata-rata tertinggi hasil UASBN tingkat MI se-Kabupaten 
Jombang tahun pelajaran 2 Tahun berturut-turut 2007/2008 
dan 2008/2009 

BEASISWA 

Beasiswa diberikan bagi siswa yang berprestasi bidang 

akademik, prestasi non akademik, dan bantuan siswa kurang mampu 

(BSM). 


