
format otak atik (konsep codaidea1 )

konsep kurikulum program jangka panjang rohis

misi:=menjadikan rohis menjadi media rohani dan disiplin - sekolah yang  efektif
=tahap pembelajaran agama yang efektif
=pembentukan kader dakwah yang berkualitas

program dan tahapan :
0 menjadikan rohis wajib diikuti oleh seluruh siswa (hanya sebagai anggota-bagi muslim) +   

dan juga kegiatanya
0 mengadakan audiensi kepada kepala sekolah untuk meminta dukungan fasilitas dan                      

dukungan  - koordinasi
0 progran jangka panjang(JP) yang disusun untuk semua siswa demi terciptanya misi di     

atas dengan  target tertentu sesuai dengan variable lain

#

#
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konsep 

program jangka panjang
yang dibagi secara bijak 
antara angkatan dan 
tahun perawalan

program dimulailatihan kepemimpinan 
(pengukuhan) remaja masjid

(awalan kepengurusan)
dan persiapan koordinasi

program kerja
(prioritas program)

diadakan audiensi 
kepada 
kepala sekolah
atau lembaga teratas lainya

dukungan 
fasilitas                dukungan 
                             koordinasi

adakan ta’lim pesantren  yang diwajibkan 
kepada seluruh pengurus rohis yang 
diadakan secara continue #1

adakan study islam intensif yang berbentuk
kajian kaidah-kaidah islam yang diwajibkan 
kepada seluruh siswa secara continue #2

u n tu k  p r o g r a m  k e r j a  y a n g
berhubungan dengan kegiatan
peringatan dan kegiatan per
per iode  seper t i  per inga tan  
hari besar islam atau kegiatan 
ramadhan difokuskan kepada OSIS

dibentuk panitia khusus untuk
pelaksanaan program kerja divisi 

jalan utama konsep ini

mewajibkan semua siswa
terlibat rohis dan
kegiatanya

yang ditentukan secara 
bijak

konsep codaidea1

buletin

piket masjid

persiapan jumatan dll (sesuai program kerja
                  yang disetujui tanpa mengganggu
                  prioritas program 

sebagai sub priority, alat publikasi utama 
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    ta’lim pesantren 
     perawalan tahun

kelas x

kelas xi

kelas xii

 tahsin 

 tahsin 
+ hafalan quran 
+ hafalan hadits

 tahsin 
+ hafalan quran 

 +kajian aqidah dan kajian fiqh #1a

kelas xi

 semester 1 

 semester 2 

3 bulan pertama

3 bulan   kedua

3 bulan pertama

3 bulan   kedua

kelas x

 semester 1 

ta’lim pesantren

wajib bagi 
pengurus rohis

dibolehkan untuk 
siswa biasa

 semester 2 

3 bulan pertama 
           #1b

3 bulan   kedua

3 bulan pertama

3 bulan   kedua

#1= ta’lim pesantren adalah sebuah program prioritas yang digalakan untuk 
membina para pengurus rohis pada khususnya, dan para siswa pada 
umumnya sehingga membentuk sebuah generasi muda yang dipersiapkan 
sebagai da’i yang berilmu dengan meode persiapan ilmu  dan persiapan aqidah.

 tahsin
+hafalan quran
+hafalan hadits 

 tahsin
+hafalan quran
+hafalan hadits 

 tahsin
+hafalan quran
+hafalan hadits 

 tahsin
+hafalan quran
+hafalan hadits 

 +kajian aqidah dan kajian fiqh

 tahsin 

 tahsin 
+hafalan quran

 tahsin
+hafalan quran
+hafalan hadits==>hafalan hadits: 
                                1 minggu =1-2 buah hadits 

 tahsin
+hafalan quran
+hafalan hadits 

     ta’lim pesantren 
     tahun selanjutnya

kelas xii

 semester 1 

 semester 2 refresh
buat menghadapi ujian

 murajaah (ulang kembali) 
yang sudah dihafal
like evaluation per periode

#1a=

#1b=

 
 point ini adalah root poin (inti) untuk mencapai tujuan membentuk
 sebuah generasi muda yang dikehndaki ( da’i yang berilmu)

 

kajian aqidah dan fiqh adalah point yang benar benar urgen dan 

metode 3 bulanan adalah metode yang dipakaii untuk mempermudah
mengevaluasi  apa yang sudah diajarkan (efektifitas evaluasi)

waktu dan pengajar untuk hasil optimum:
   1 minggu akan diadakan sebanyak 1 kali ( sebuah perencanaan waktu
yang tidak terlalu sering tapi cukup efekif)

                                                                       pada tahun awal semua pengajar mulai dari kajian, tahsin, hafalan quran
                                                                       diperlukan pengajar yang kompeten (1 orang ustad untuk mengii kajian aqidah 
pembagian waktu dan pengajar                     dan fiqh dan beberapa orang untuk mengisi tahsin dan hafalan quran)

                                                                       pada tahun selanjutnya diadakan pembagian pengajar dan mentor menjadi 
                                                                       hanya 1 orang ustad untuk mengisi kajian+ konsultan hafalan quran dan untuk 
                                                                       pengajar tahsin dan lain-lain maka bisa diserahkan kepada murid yang sudah 
                                                                       cukup kompetensi dan bertanggung jawab kepada apa yang diajarkanya 
persiapan ekstra:
berusaha menumbuhkan karakter ilmu lewat pengajar yang kompeten
sehingga diperlukan banyak pengajar yang kompeten 
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#2= Study islam intensif adalah jua sebuah program prioritas 
tetapi program ini diperuntukan bagi siswa biasa yang tidak 
t e r m a s u k  k e  d a l a m  k e p e n g u r u s a n  r o h i s
pada program ini berisi kajian aqidah dan fiqh yang dipersiapkan 
secara bijak untuk para siswa yang ingin menuntut ilmu agama 
dan secara tidak sadar memberikan sugesti disiplin lewat ilmu 
yang  i lm iah  ( i lm iah  seca ra  da l i l  dan  d i s ip l i n  i lmu)
mengingat dakwah rasulullah yang dimulai lewat pembinaan 
aqidah sebagai dasar yang kuat, sehingga sudah diutarakan bahwa 
tahapan ini adalah sebuah root point bagi misi kita.

kelas x

kelas xi

periode 1                  bahas aqidah islamyang dikemas secara bijak 
                                 dan sesuai disiplin ilmu

periode 2                  bahas hukum-hukum islam yang berkenaan dengan
                                 kehidupan sehari hari

periode 3                  bahas hukum hukum islam yang berkenaan dengan 
                                 keadaan umat islam dan  cara menghadapinnya sesuai
                                 dengan disiplin ilmu dalam islam

tahapan yang sama antara kelas x sampai kelas xi
tapi dengan materi yang berbeda

waktu yang dipergunakan adalah 
pola waktu 1 minggu 1 kali 

dengan pola tempat         

pembagian 2 kelompok                            1 kelompok laki laki 
                                                                 1 kelompok perempuan

pembagian 4 kelompok                            2 kelompok laki laki
                                                                 2 kelompok perempuan 

 
persiapan ekstra:
pengajar kompeten yang 4 orang tiap minggunya
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