
 

 

 

Menjadi  MTs  Islam  yang  bermutu  dalam 
membentuk  generasi  Islam  yang  beraqidah 
lurus, berakhlaq mulia sesuai dengan Al qur’an 
dan Sunnah menurut pemahaman salafus shalih 
dan siap menyongsong masa aqil baligh 

VISI 

MISI 

1. Menanamkan aqidah yang lurus, menjalankan

ibadah yang benar dan mengajarkan ilmu yang

bermanfaat sesuai dengan al Qur’an dan 

Sunnah menurut pemahaman salafus shalih. 

2. Mewujudkan pengamalan Ilmu yang didapat

untuk memberikan manfaat yang sebesar-

besarnya bagi peserta didik dan orang lain.   

3. Membentuk karakter dan meneladankan 

pembiasaan adab dan akhlaq yang mulia

kepada peserta didik. 

4. Menumbuhkan jiwa semangat belajar dan

mengajar dan berlomba-lomba dalam kebaikan.

5. Menerapkan sistem pembelajaran yang sesuai

dengan perkembangan dan potensi peserta

didik. 

6. Melatih dan mendidik untuk bertanggung jawab,

disiplin, jujur dan adil serta kuat secara fisik dan

mental dalam menyonsong masa aqil baligh. 

 

TUJUAN

Tujuan yang hendak dicapai MTs Ibnu Umar 

Balikpapan terhadap peserta didiknya adalah: 

1. Memiliki aqidah dan manhaj yang Lurus 

2. Mampu beribadah dengan baik dan benar 

3. Memiliki akhlak yang mulia 

4. Berakal sehat dan fisik yang kuat 

5. Disiplin dan terprogram dalam segala hal, dan 

istiqomah 

6. Memiliki jiwa kepemimpinan, bertanggung 

jawab dan bermanfaat bagi yang lain 

7. Memiliki hafalan Al Qur'an dan Hadits 

8. Memiliki budaya belajar dan mengajar, dan 

senang menuntut ilmu 

9. Memiliki kemampuan bahasa Indonesia, Arab 

dan Inggris 

10. Memiliki keahlian dan kreativitas 
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KEUNGGULAN  WAKTU PENDAFTARAN 

1. Penanaman Aqidah, Sunnah dan kebiasaan

adab, akhlak mulia dan ibadah yang benar

sesuai Sunnah Nabi shallallahu ‘alaihi wa

sallam 

2. Program rutin perbaikan bacaan dan

hafalan al Qur’an 

3. Hafalan hadis-hadis pilihan 

4. Standar Pendidikan Nasional Kurikulum

2013 (K13)  

5. Pembelajaran Bahasa Arab dan Bahasa

Inggris 

6. Pengembangan karakter dan kepribadian 

7. Pendidikan dasar keterampilan IT, keahlian 

dasar, ekstrakurikuler (memanah,

berenang) 

8. Pengembangan kegiatan belajar yang

komunikatif, menyenangkan, dan bersinergi

dengan konsep pendidikan sesuai tahap

perkembangan anak dalam menyonsong

masa aqil baligh 

9. Model pembelajaran proyek (project base

learning), penyelesaian masalah (problem

base learning), belajar menemukan konsep

ilmu (discovery learning), dan konvensional 

TENAGA PENGAJAR 

1. Tenaga pengajar lulusan Universitas 

terkemuka dengan pelatihan formal dan non 

formal di bidang pendidikan 

2. Sebagian tenaga pengajar telah 

tersertifikasi dan menyandang gelar Guru 

Professional. 

Gelombang I : 

13 – 27 November 2021 

Gelombang II : 

3 – 21 Januari 2022 

PROSEDUR PENDAFTARAN 

Untuk mengetahui bagaimana alur/prosedur 

pendaftaran di Madrasah Tsanawiyah Ibnu 

Umar Balikpapan, silahkan kunjungi link 

website berikut 

 

FASILITAS

1. Masjid besar 
2. Ruang belajar 
3. Perpustakaan 
4. Laboratorium 
5. UKS 
6. Ruang OSIS/OSIM 
7. Toilet Terpisah Laki-laki dan Perempuan 
8. Lapangan Olahraga 
9. Tempat parkir kendaraan roda 2  

dan roda 4 

Telp  :  0542 792742 
HP  :  081549730350 

KONTAK INFORMASIWEBSITE

www.ibnuumarbalikpapan.sch.id 
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