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b
 والصّالة والسّالو على خري االىاو,  علّه االىساٌ مامل يعله, احلند هلل الّرى علّه بالـكله
 امّا بعد, سيّدىاوموالىا حمنّدٍ مصباح الظالو وعلى اله واصحابه ييابع العلوو واحلكه
 وما وزد فى فضله ال حيصس,  أٌّ شسف العله ال ييكس,  وفكس مستكيه, سليه

فال خفاء على ذى

 اىّك اىت العليه احلكيه, سبحاىك العله ليا االّما علّنتيا
قال اهلل تعاىل فى كتابه الكسيه اعوذ باهلل مً الشيطاٌ السجيه
 وقال تعاىل, ٌيستوى الريً يعلنوٌ والريً ال يعلنو

  وقال زسول اهلل, يس فع اهلل الرّيً اميوا ميكه والّر يً اوتو ا العله دزجات
 مً سلك طسيكا يلتنس فيه علنا  وقال, مسله ومسلنة
طلب العله فسيضة على
اهلل له طسيكا اىل اجلية


Puji dan syukur kami ungkapkan kehadirat Alloh ‘Azza wa Jalla, yang telah melimpahkan
serta menganugerahkan hidayah, inayah, serta taufiq kepada kita, sehingga sampai pada
saat ini kita masih dapat melaksanakan rutinitas sehari-hari tanpa suatu kendala berarti.
Atas karunia-Nya juga lah kita mampu berbuat lebih dari sekedar rutinitas, yang intinya
kami dituntut berbuat lebih dari sekedar aktivitas rutin yang biasa kita lakukan, mudahmudahan kami mampu berbuat dan berhasil sesuai dengan yang kita cita-citakan
bersama.
Sebagai gambaran atau performance Yayasan Pendidikan Islam Raudlatut Thalabah,
kami hanya mampu memaparkan sesuai dengan kemampuan yang kami miliki dan sesuai
dengan keadaan atau situasi yang sebenarnya, tanpa ada tendensi atau keinginan yang
terselubung demi memperoleh sesuatu
yang diluar jangkauan bahkan diatas
kelayakan menurut kebiasaan yang
telah berjalan dan berlaku sesuai
dengan tradisi dan situasi saat ini.
Yayasan Pendidikan Islam Raudlatut
Thalabah terletak ± 4 km sebelah
selatan kota Kediri. dan ± 4 km sebelah
utara kota kecamatan Ngadiluwih.

tepatnya di dusun Kolak Selatan RT 01 RW 01 desa Wonorejo kecamatan Ngadiluwih
kabupaten Kediri provinsi Jawa Timur kode pos 64171 Latitude 7°51'46.23" S Longitude
112° 0'8.66" E nomor telepon 0354 478755 477648
Secara fomal, Yayasan Pendidikan Islam Raudlatut Thalabah didirikan pada tahun 1963,
sebagai realisasi atas cita-cita para tokoh dan pemuka agama Islam di desa Wonorejo.
Tercetusnya cita-cita para tokoh agama Islam tersebut
diantaranya inisiatif dan ide dari Bapak H. Moh. Yasien
‘Utsman yang disalurkan melalui pertemuan dan
akhirnya terwujudlah keputusan mendirikan Yayasan
Pendidikan Islam Raudlatut Thalabah.
Pada awal berdirinya, Yayasan Pendidikan Islam
Raudlatut Thalabah tidak menggunakan methode
administrasi formal, melainkan hanya keputusan para
tokoh dan pengurus serta pengakuan dari masyarakat.
Akan tetapi dengan desakan perkembangan serta
situasi, dimana tuntutan akan pengakuan tertulis atas
sumber daya yang dimiliki akan pendidikan, maka
dianggap perlu pembenahan di sana-sini.
Pada tanggal 15 Agustus 1984, terjawablah tuntutan zaman akan pentingnya pendidikan,
dengan berpedoman pada kurikulum Kementerian Agama Republik Indonesia, mulailah
Yayasan Pendidikan Islam Raudlatut Thalabah mengembangkan sayap aktivitasnya
sesuai dengan pedoman kurikulum tersebut.
Sebagai pilihan dan alternatif tentang pendidikan, khususnya usia sekolah formal,
Yayasan Pendidikan Islam Raudlatut Thalabah membuka diri ikut mensukseskan program
pemerintah waktu itu dengan serta mewujudkan lembaga pendidikan yang diharapkan
akan mampu menampung harapan masyarakat sekitar yang antara lain :
 Untuk memasyarakatkan atau mengembangkan ajaran Islam, khususnya di
desa Wonorejo dan wilayah kecamatan Ngadiluwih pada umumnya.
 Kaderisasi Islam ( rasa tanggung jawab besar atas perkembangan Islam )
 Banyaknya anak usia sekolah dan pasca sekolah yang tidak mendapatkan
tempat pendidikan formal yang disebabkan sosial ekonomi yang lemah dan
tingkat kesadaran akan pentingnya pendidikan yang kurang memadai,
sedang pada waktu itu sekolah yang ada hanya di kotamadia kediri yang
relatif jauh letaknya dari desa Wonorejo.
Visi Yayasan Pendidikan Islam Raudlatut Thalabah adalah asa yang terpendam yang
merupakan cita-cita pengasuh, pembina, pengawas, pembimbing dan keluarga besar
Yayasan Pendidikan Islam adalah :
Mantap dalam aqidah, ber-akhlaqul karimah dan menguasai ilmu pengetahuan dan
teknologi [IPTEK]

Rasanya tidaklah terlalu berlebihan, kami mempunyai visi diatas, namun dengan tekad
perjuangan dan himmah luhur yang kami agungkan, rasanya tidaklah terlalu sulit untuk
menjelmakan cita-cita dimaksud.
Misi yang di usung Yayasan Pendidikan Islam Raudlatut Thalabah tidaklah jauh berbeda
dengan apa yang dikehendaki kebanyakan orang, tak terkecuali insan pendidik, tentulah
memendam rasa keinginan untuk
Mengantarkan siswa-siswi menjadi :
a. Meningkatkan aktivitas ‘ubudiyah Islamiyyah berasaskan Ahlus Sunnah wal
Jama’ah
b. Mewujudkan sikap tawadhu’ dan sopan santun dalam kehidupan seharihari.
c. Melaksanakan pembelajaran yang efektif untuk mencapai nilai yang optimal
d. Melaksanakan pengembangan diri melalui ketrampilan, olah raga dan
Kesenian
e. Mewujudkan keterampilan dan penguasaan pengoperasian komputer dan
internet
f. Meningkatkan kemampuan berbahasa Arab dan Inggris
Modernisasi yang mendunia [ era-Globalisai ] seharusnya diikuti kemana gerak dan arah
mereka mengalir, namun kita sebagai insan yang ber akhlaqul karimah harus mempunyai
daya saring / filter dan kekebalan yang mumpuni guna mengantisipasi kemerosotan
moral yang diakibatkan gerakan modernisasi tersebut. Misi inilah yang didengungkan
pengurus dan pengelola untuk alumni Yayasan Pendidikan Islam Raudlatut Thalabah.
Tradisi Yayasan Pendidikan Islam Raudlatut Thalabah yang telah berlaku adalah perilaku
pengelola serta pengasuh yang dalam melakukan perannya masing-masing didasari oleh
kesadaran yang tinggi akan pengorbanan, pengabdian serta himmah [semangat] atas
peran yang disandang atau dibebankan dalam meraih cita-cita bersama.
Kesadaran itu dibangun atas dasar pemahaman mendalam terhadap visi, misi dan tradisi
yang dikembangkan, yang dalam hal ini tercermin dalam pemikiran, sikap dan tindakan
dalam menjalankan tugas sehari-hari. Oleh karena itu maka kinerja keluarga besar
dewan pengurus dan perguruan Yayasan Pendidikan Islam Raudlatut Thalabah
merupakan cerminan dari tradisi Yayasan Pendidikan Islam Raudlatut Thalabah.
 موعطة احلسيةtentunya akan tidak begitu manjur tanpa adanya

 أسوة حسية, ungkapan itu

bukan tanpa tendensi pembelaan diri, namun sebuah makna yang lebih dari sekedar
berarti, khususnya bagi penyelenggara dan pelaksana insan pendidik, ilmu tanpa amal
ibarat pohon tanpa berbuah.
Gambaran tradisi yang dikembangkan oleh Yayasan Pendidikan Islam Raudlatut Thalabah
itulah yang menjadikan kami lebih mengutamakan pengabdian dan pengorbanan serta
contoh perilaku keseharian dalam membimbing anak didik ketika menimba ilmu, dengan
harapan ilmu yang diperoleh akan dapat berguna bagi negara, agama, nusa dan bangsa.
Amin …

Pengembangan mutu pendidikan pada jenjang formal seiring dengan kualitas sumber
daya manusia yang lahir dari Madrasah dibawah naungan Yayasan Pendidikan Islam
Raudlatut Thalabah akan sangat berarti bagi pengelola dan insan Madrasah jika hal
tersebut dapat terpenuhi. Dengan dalih yang demikian Pengurus Madrasah beserta
seluruh keluarga besarnya meng agendakan perwujudan sarana, prasarana pendidikan
guna membantu pencapaian target tersebut.
Dari sinilah gagasan mewujudkan pembangunan musholla akan di kompleks pendidikan
Raudlatut Thalabah, dipandang sangat perlu segera diwujudkan guna merealisasikan
impian tersebut. Sasaran yang ditarget dengan pelaksanaan tujuan tersebut hanyalah
ingin menciptakan sumber daya manusia yang bermutu dan berkualitas yang
berakhlaqul karimah yang terlahir dari jenjang pendidikan pasca sekolah di Yayasan
Pendidikan Islam Raudlatut Thalabah Kolak Wonorejo Ngadiluwih Kediri.
Tujuan Umum :
 Menjalankan kewajiban untuk mencapai ridlo dari Alloh ‘Azza wa Jalla;
 Menanamkan rasa cinta ilmu dan ibadah kepada siswa didik yang dimulai sejak
usia dini;
 Memberikan kesempatan memperluas wawasan dan ilmu keagamaan;
 Membantu memantapkan siswa didik dalam memecahkan persoalan pendidikan
keagamaan yag dijalaninya;
 Menambah daya fikir dan menumbuhkan rasa suka akan ilmu dan peribadahan;
 Mempercepat pencapaian sumber ilmu.
Tujuan Khusus
 Merealisasikan firman Alloh ‘Azza wa Jalla :

   

    

     

         
Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal
darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam[1589],
Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.
[1589]

Maksudnya : Allah mengajar manusia dengan perantaraan tulis baca.

 Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta dan siswa didik
untuk mencari dan mengamalkan ilmu sesuai dengan apa yang telah dimilikinya.
 Mengembangkan potensi diri peserta untuk berkomunikasi, mendengar,
memahami nilai-nilai ilmu ilmiah dan ilmu amaliah serta ubudiyah
Prediksi dan harapan yang akan di hasilkan dari program pembangunan musholla ini
adalah diantaranya :
 Siswa didik berhasil menyelesaikan kegiatan pembelajaran pada jenjang yang
dilaluinya dengan hasil baik dan memuaskan, tentu dengan praktik langsung
berinteraksi dan mengamalkannya;
 Tingkat kompetensi yang dikuasai oleh siswa didik semakin baik;

 Meningkatnya disiplin ilmu dan amaliyah peserta didik semakin kuat, yang
dihasilkan dari praktik tentang ilmu keagamaan;
 Terdidiknya siswa untuk menguasai dan mengamalkan keterampilan beribadah
secara global, menyeluruh, baik secara bersama-sama maupun mandiri;
 Mengembangkan sifat ta’aruf untuk saling memperkokoh persatuan dan kesatuan
antar siswa dalam naungan Yayasan Pendidikan Islam Raudlatut Thalabah.
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Tampak depan [timur]
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Tampak samping [utara]
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Tampak belakang [barat]
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Tampak samping [selatan]
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Tampak samping [selatan]

