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PROFILE KARAKTER LULUSAN AL-FITYAN
1. Beriman/Religius
2. Bangga dengan agamanya
3. Bertanggung jawab
4. Otodidak
5. Pemikir
6. Gigih, bercita-cita tinggi, ambisius
7. Fleksible, luwes
8. Berakhlak mulia
9. bersegera, produktif
10. Komunikatif
11. Cinta tanah airnya
12. Bersih
13. Peduli dengan kesehatannya
14. Teratur kehidupannya
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Al-Fityan School Tangerang

PAUD - SD - SMP - SMA - BOARDING

Perumahan Dasana Indah, Blok. RB 4. No. 17, RT 001/08,
Bojong Nangka, Kec. Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten.

Sejarah
SejarahAl-Fityan
Al-Fityan
Sejarah berdirinya Al-Fityan School Tangerang, tak lepas
dari nama Sekolah Terpadu Aghniya Ilman. Awal
berdirinya, berasal dari tekad kaum Ibu yang tergabung
dalam Komunitas Tarbiyah. Sebagaimana tekad yang
pernah tercetus, mereka bertekad harus membuat sekolah
Islam berkarakter Qur’ani. Misinya cukup mulia; ikut
membantu menangani berbagai persoalan moral remaja
yang umum terjadi di sekolah-sekolah pada saat itu.
Pada tahun 2000, Komunitas Tarbiyah itu membentuk
Yayasan bernama Sumayah. Dengan modal seadanya,
berdirilah Sekolah Terpadu Aghniya Ilman. Peserta Didik
pertama tercapai satu kelas, berjumlah 21 siswa. Waktu
terus berjalan, di luar dugaan, dengan izin Allah, Sekolah
Aghniya Ilman (SAI) terus melangkah pasti, banyak
peminat yang berdatangan.
Tahun ketiga berjalan (2003), SAI berhasil membebeaskan
tahan seluas 700 meter lebih, lalu berhasil dibangun 6
ruang kelas. Tahun 2004 ada upaya dari Yayasan untuk
membebaskan tanah di kawasan Bonang seluas kurang
lebih 8500 meter persegi. Cerita pun bergulir, saat dilanda
kesulitan keuangan, sebuah Yayasan Timur Tengah, Islah
Bina Umat ternyata telah lama mencari tanah untuk
pendirian Sekolah Islam. Takdir pertemuan itu berjalan
begitu cepat, Islah siap mentake over pembelian tanah,
kedua pihak sepakat untuk bertemu. Beberapa waktu
kemudian kedua pihak bertemu (Yayasan Sumayah dan
Yayasan Islah Bina Umat), perbincangan cukup serius
selanjutnya, bahwa pihak Islah, nantinya akan
menyerahkan pengelolaan sekolah baru pada orangorang Sumayah dan Peserta Didik SAI seluruhnya bisa
menempati sekolah baru yang akan dibangun Islah, tanpa
dipungut biaya sepeserpun.

“Mencetak Generasi Pemimpin Peradaban”

Tenaga Pengajar
Tenaga pengajar adalah ustadz dan ustadzah tamatan S1
dan S2 yang ahli dalam bidangnya masing-masing.
Sejak itu, tahun 2004, tanah resmi dibeli dan menjadi
milik Yayasan Timur Tengah itu. Inilah babak awal sejarah
Al-Fityan School Tangerang. Tahun 2005, adalah awal
proses pembangunan gedung Al-Fityan School Tangerang.
Tahun 2006, proses pembangunan selesai. Tahun 2006,
peleburan dua sekolah (fusi) antara Al-Fityan School
Tangerang dan Sekolah Aghniya Ilman (SAI) ditekan,
setelah ada persetujuan Komite SAI sebelumnya. Pihak
Islah menepati janjinya, guru dan seluruh siswa SAI pindah
ke Al-Fityan School Tangerang. Maka saat pertama sekolah
beroperasi, pada tahun yang sama, langsung dengan 6
kelas (kelas 1-6), yang seluruh siswanya berasal
dari Sekolah Aghniya Ilman.

Visi
Menjadi lembaga pendidikan yang terdepan dan unggul
dalam pengajaran, pendidikan manajemen se-Indonesia.

Misi
(1) Memberikan kontribusi terbaik dalam pengembangan
masyarakat melalui pembinaan warga negara Indonesia
yang shalih dengan berlandaskan budaya ilmiah.
(2) Meningkatkan kualitas SDM Yayasan Al-Fityan.
(3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan dan
pengajaran Yayasan Al-Fityan.
(4) Meningkatkan sistem manajemen Yayasan Al-Fityan.

Persyaratan
(1) Mengisi formulir pendaftaran
(2) Membayar biaya administrasi sebesar Rp. 253.000,(3) Membayar biaya daftar ulang apabila dinyatakan
diterima
(4) Pendaftaran dilakukan secara online dan siapkan scan
berkas:
a. Pas foto calon peserta didik
b. KTP orang tua
c. Katu Keluarga
d. Surat Keterangan NISN
e. Raport sekolah
Hasil scan file disatukan dalam satu folder dan diberi
Nama Siswa masing-masing.

Tes Seleksi Umum
(1) Baca Al-Qur’an
(2) Tes Akademik
(3) Wawancara calon peserta didik dan walinya
(4) Observasi calon peserta didik (TK/SD)

Fasilitas
Ruang kelas full AC, Lab komputer & IPA, Masjid,
Kantin, Perpustakaan, Gor Indoor, Lapangan Outdoor.

