
ANGGOTA:

1. ADITAMA  RIZKI  ARIANTO.            ( 02 / 9.8 )

2. AGUNG  SAMUDRA.                        ( 03 / 9.8 )

3. FAIZ ATHA SATMIKA         ( 14 / 9.8 )

4. FARIS JAEGAR HIFAYATULLAH     ( 15 / 9.8 )

5. GILANG HILMI PRATAMA                ( 05 / 9.8 )

6. RADIPTA GUSTI SATYAWADANA     (32 / 9.8)



Sejarah Singkat

A. Awal Mula

Garis hidup seseorang laksana arus listrik. Menyala menuju satu titik cerah sesuai volume

arus yang dirangkainya. Demikian pula yang terjadi ketika nyala hidup pasangan muda

yang kemudian kita kenal sebagai ustadz Shoheh dan ustadzah Mariyam bergerak

menuruti anyaman cita cita dan mimpinya. Setelah menikah pada sekitar tahun 1934 di

kota Solo, pasangan muda ini hijrah dari kota Solo ke kota Sidoarjo. Keduanya tiba di

daerah Jetis dan berkenalan dengan seorang ulama bernama KH. Sahal dan memutuskan

untuk tinggal di daerah Jetis ini. Ustadz Shoheh yang lulusan Mambaul Ulum Solo dan

ustadzah Mariyam yang merupakan alumni sekolah Muallimat di daerah Laweyan Solo

adalah figur pengabdi masyarakat yang sangat perhatian pada pendidikan. Ketika

menetap di daerah Jetis itulah, terpanggil jiwa beliau untuk mengajar dan menghidupkan

kegiatan keagamaan setelah umumnya yang belum tersentuh oleh pendidikan melihat

kondisi masyarakat pada agama. Rupanya, mengajar bagi mereka berdua merupakan

rekreasi akademik yang harus dinikmati disamping sebagai suatu bentuk pengabdian

kepada masyarakat.

Pada awalnya kegiatan belajar mengajar tersebut berjalan sangat sederhana. Tidak ada

yayasan atau badan hukum yang membentuk. Cukup dengan izin dari KH. Sahal, seorang

ulama daerah setempat yang juga sahabat beliau, kegiatan pengajaran yang selanjutnya

dikhususkan bagi anak anak perempuan ini akhirnya dapat dilaksanakan. Materi yang

diajarkan adalah materi keagamaan. Dengan semangat seorang pejuang pendidikan,

Ustadz Shoheh dan ustadzah Mariyam mengembangkan kegiatan tersebut dengan

dukungan dari warga sekitar. Optimisme dan nilai nilai agama bagi ustadz Shoheh dan

ustadzah Mariyam merupakan harta berharga yang harus ditumbuhkan dalam diri setiap

generasi dalam menapaki kehidupan di masa depan. Rupanya, bekal itulah yang ingin

beliau berikan kepada anak didiknya.

Visi dan misi pendidikan khusus perempuan mencapai estafetnya di daerah Celep ini.

Upaya peningkatan kualitas kegiatan belajar mengajar benar benar dilakukan sehingga

kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan mendapat respon positif. Jumlah siswa

semakin banyak dan mereka tidak hanya berasal dari daerah sekitar tetapi juga berasal

dari hampir seluruh daerah di wilayah kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya, dengan dukungan

dari berbagai pihak kegiatan ini ditingkatkan kualitasnya menjadi kegiatan belajar

mengajar formal yang kemudian berkembang menjadi sebuah lembaga pendidikan yang

bernama madrasah BANAT CELEP dengan ibu Bastomi sebagai kepala sekolahnya.

Madrasah BANAT CELEP merupakan cikal bakal madrasah BANAT PUCANG. Madrasah

khusus perempuan ini pernah menjadi yang terbaik pada masanya. Berhasil meraih

kejayaan cukup lama baik secara akademis maupun non akademis. Jumlah siswa yang

menuntut ilmu di BANAT CELEP cukup besar bahkan kemudian oleh masyarakat dijadikan

sebagai pembanding terhadap madrasah BANAT KUTHUK , madrasah khusus putra yang

sekarang kita kenal sebagai sebuah lembaga pendidikan MINU di jalan KH. Mukmin

Sidoarjo.



B. Masa Perintisan

Awalnya adalah sebuah cita cita PCNU dan PC Muslimat

Sidoarjo yang ingin memiliki sebuah lembaga pendidikan

seperti Taman Pendidikan Putri (TPP) Khadijah Wonokromo

Surabaya, yang pada masa itu merupakan Taman Pendidikan

Putri terbesar di Jawa Timur. Melihat kondisi madrasah BANAT

CELEP yang cukup maju dan potensial, para founding
fathers kita melihat perlunya memenuhi kebutuhan

pendidikanumat secara profesional ke depan. Untuk itu

diperlukan barbagai upaya dan langkah langkah

pengembangan, baik dari segi sarana dan prasarana. Beberapa

waktu kemudian dilakukan koordinasi secara internal

dikalangan pengurus organisasi NU dan Muslimat NU cabang

Sidoarjo untuk langkah pengembangan madrasah. Hal

tersebut dimantapkan dengan rencana pembelian tanah di

jalan jenggolo Pucang yang berproses pada awal tahun 1954.

Sebidang tanah dengan sebuah bangunan rumah diatasnya itu

dibeli dengan harga Rp. 50.000. Satu langkah maju bagi

pengembangan sebuah lembaga pendidikan yang

representatif akhirnya terwujud. Selanjutnya, kegiatan belajar

mengajar berpindah ke daerah Pucang sehingga kemudian

madrasah ini lebih dikenal sebagai madrasah BANAT PUCANG.



C. Masa Pembenahan

Perubahan-perubahan yang cepat dan dahsyat di dunia luar

merupakan tantangan yang harus dijawab oleh madrasah

BANAT PUCANG sebagai institusi pendidikan. Perhatian

selanjutnya difokuskan pada pembenahan sarana prasarana

sekolah, sekitar tahun 1967 dibangun beberapa rauang kelas

dengan dana dari Muslimat NU cabang Sidoarjo. Seiring

dengan dinamika zaman yang terus bergulir dan persaingan

antar sekolah yang semakin kompetitif, sebuah keputusan

akhirnya diambil dimana pada tahun 1975 nama madrasah

BANAT PUCANG diganti menjadi Madrasah Ibtida’yah

Nahdlatul Ulama (MINU) PUCANG.Konsekuensi dari keputusan

tersebut sekolah kemudian tidak lagi khusus perempuan, tetapi

juag menerima siswa laki-laki.

Langkah pembenahan dalam tata tertib sekolah dilakukan pada

tahun 1977 ketika dilakukan perubahan hari libur sekolah dari

hari jumat menjadi hari minggu. Pembenahan sarana dan

prasarana kembali dilakukan pada tahun 1978 ketika berhasil

mendapat bantuan lagi dari pemerintah melalui Dirjen

Pendidikan.



D. Masa Pengembangan

Berlandaskan pemikiran bahwa sulit bagi suatu institusi pendidikan untuk dapat berkembang

secara optimal tanpa didukung manajemen yang profesional, maka untuk pertama kalinya pada

tahun 1987 dibentuk organsasi kepengurusan bagi MINU PUCANG yang diketuai oleh ibu Hj.

Hindun Sulaichan Gani. Gerak cepat dan konsolidasi pengurus segera dilaksanakan guna

mempebaiki kondisi yang ada untuk lebih baik lagi, terkait dengan penigkatan kualitas

kedisiplinan, kesejahteraan guru, penataan administrasi dan pengadaan saranan pendidikan.

Setelah dua periode kepemimpinan ibu Hj. Hindun Sulaichan Gani, pada tahun 1993 dikarenakan

faktor usia beliau mengundurkan diri dan digantikan oleh ibu Hj. Nur Abidah Qusyairi. Agar ide

ide baru bagi pengembangan MINU PUCANG dapat terlaksana, maka dilakukan upaya studi

banding ke beberapa sekolah yang dipandang bagus. Hasilnya didiskusikan bersama untuk

diimplementasikan, secara bertahap kemajuan terlihat nyata. Pada tahun 2003 seluruh Staf,

dewan Guru dan Pimpinan bersepakat bahwa untuk bisa eksis MINU PUCANG harus merubah

paradigma dari madrasah yang dikelolah secara tradisional menjadi madrasah yang dikelolah

secara modern dan terbuka. Pada tahun 2003 akhirnya MINU PUCANG dapat meraih Juara

harapan Lomba LLSS tingkat provinsi. Pada tahun 2005 berdasarkan surat keputusan nomor :

001/B/SKI/IV/2005 terjadi suksesi kepemimpinan dari Ibu Yuli Astutik M.Pd.I ke Bapak

Syamsuhari, S.T., S.Pd dan pada tahun itu juga MINU PUCANG berhasil naik Peringkat di lombah

LLSS dari juara harapan menjadi juara 3 provinsi Jatim. Mulai tahun 2004 itu jumlah siswa

meningkat secara signifikan 3 kelas pararel selalu didapat dalam setiap PSB. Pada masa

kepengurusan periode berikutnya, masa bakti beliau sebagai kepal sekolah MINU PUCANG

diperpanjang lagi dengan surat keputusan nomor : 348/A/PCM-NU/XII/2008 sampai dengan

tahun 2012. Dibawah kepemimpianan Bapak Syamsuhari, S.T., S.Pd perkembangan MINU

PUCANG cukup pesat, kepercayaan masyarakat semakin meningkat dari tahun ke tahun. Seleksia

penerimaan siswa baru menjadi semakin ketat karena kualitas yang ingin dicapai seiring dengan

tingginya animo masyarakat dan peserta didik untuk dapat bersekolah di MINU PUCANG.

Pencapaian, langkah dan dan strategi pengembangan terus ditingkatkan dan dilanjutkan dengan

suksesi kepemimpinan MINU PUCANG dari Bapak Syamsuhari, S.T., S.Pd., S.Pd.I., MM kepada

Bapak M. Hamim Thohari, S.Pd., MM pada tahun 2012 dengan tetap mengedepankan mutu dan

kualitas pendidikan sebagai sekolah internasional dengan menginduk kepada Cambridge

University. Sedangkan Bapak Syamsuhari, S.T., S.Pd., S.Pd.I., MM mengemban amanah sebagai

Quality Assurance sekaligus kepala sekolah di MTs Bilingual Muslimat NU Pucang Sidoarjo yang

merupakan pengembangan dari MI Ma’arif NU Pucang Sidoarjo hingga saat ini. Enam tahun

berjalan kesuksesan demi kesuksesan mewarnai perkembangan MTs Bilingual Muslimat NU

Pucang Sidoarjo. Prestasi dan penghargaan silih berganti diterima sebagai pembuktian kualitas

proses pembelajaran yang ada didalamnya. Prestasi terkini yang patut membuat bangga seluruh

civitas akademika adalah kemampuan siswa siswi MTs Bilingual Muslimat NU Pucang Sidoarjo

menyabet 5 besar posisi teratas peringkat UN kabupaten Sidoarjo dalam keikutsertaan UNBK

2017 pertamanya.



The  UKS  room  is  very  tidy  and there  

are  lots  of  medicines and  mattresses  for  

sick people.  But  in  the  room  it  will feel  

stuffy  if  there  are  too many  people  in  

the  room. His advice   should   be   to   

expand the  room  a  bit  and  add  the 

ventilation  space.

UKS  location  is  above  MI’s   mosque.

U.K.S

The  UKS  has  almost 

fulfilled  the 

requirements  from  

the  government.  The 

UKS  room  already  

has  a  lot  of  

medicine and  lots  of 

mattresses  so  that 

people  who  are  sick 

will  get  well  soon



The  place  is  clean , but  it's just  that  

it’s  close  to  the men’s  toilet  so  the  

canteen  floor  is  stamped with  shoes  

from  the  bathroom  water

Affordable  canteen  prices are stable  

than  before

When  compared  to  the canteen in  

general , it   is  still  practically  the  

same but  the  drawback  is  that  it is  

near  the  men’s   bathroom

Have  delicious   snacks  that  are  also  

tasty  and hygienic

canteen

It’s just that the drawbacks of

the two places are very

crowded, so it can be

separated into 2 canteens so

that they are not too crowded,

thereby reducing eating time

The canteen capacity that has

been made by the government

is still very different because

there are no chairs to eat and

rest.



cooperative

MTS  cooperatives 

are  downstairs, in  

MI to be  exact.  

the condition of 

the  cooperative is  

very clean  and 

there  are  various   

stationery  and 

various  clothes  

that  you want  to 

buy.

advantages:  namely a  cooperative  place  

that  provides  a  variety of  stationery  

and  school  goods

Weaknesses: lack  of neatness  in  the 

arrangement  of  stationery

appreciation:  the  goods  sold  are  quite  

complete  and  also  good  service.  as 

well  as  in  cooperatives  providing  all  

for  bilingual  MTS  students.             



I  will  criticize  about  

the   men’s  bathroom  

in the  Billingual Mts 

School  in  terms  of 

condition  ,capacity, 

and  recommendation  

from  the   government  

whether  it  met  the 

requirement.  The 

government's 

recommendation   to 

provide  school 

facilities   during  the  

current  pandemic  is  

the   New  Normal  

School   Facilities   and  

Infrastructure  

Standards,

TOILET

There are 2  Bathroom  for  urinating  and 

chaper, and  the  governments recommendation  

is  that  at  least  school provide 2  male  and  2  

bathroom  female bathroom  on  each  floor, 

while  at Mts Billingual Muslimat school  there  

2  bathroom for Boy and 2  bathroom  for Girl.



CLASSROOM

Classroom is a room used 

by students and teachers 

for  the  teaching and 

learning  process. The 

location  of  the  classrooms  

are on all floors  from  the  

first  floor  to  the  3rd floor. 

For now the classroom  can 

only accommodate  about 

25 people in  it  because  

we still  do  limited  face-to-

face learning

So I think the classroom is 

same  government 

standards  for  classrooms. 

This is  very  good  because 

if  the  facilities  in the class 

are  complete,  teaching  

and  learning  activities  will 

be  easier  and  more 

comfortable  because they 

already  have  adequate 

facilities.



Besides  having  the 

advantages  of  MTSB 

classrooms,  It  also  has  

disadvantages  such  as  

each  class  does  not  

have  a  mop  s o  if  

there   are students   

who  want to  mop  

something  they  have  

to   take  a mop  in   the  

bathroom  so  my 

advice  is  to provide at 

least 1  mop  in  each  

class.

CLASSROOM 

So  the  conclusion  is  that  the 

classrooms  at  Mtsb have  the 

same  standards  as  the  class 

standards  announced  by  the  

government  but  even  though  

they  have  the  same standards   

the   classrooms  at  Mtsb

don’t  have  mops  in every 

class so if you  want  to  mop  

something  you  have  to take  

a  mop  in  the  bathroom.
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