
 

 

A. Visi dan Misi 
 
Visi : 

“ mewujudkan lembaga pendidikan yang mampu  menghasilkan peserta didik taqwa dalam perilaku, unggul 

dalam prestasi dan berkarakter sebagai pemimpin “ 

Misi : 

1. Menyiapkan guru yang memiliki prilaku beragama yang baik, peduli dan berkualitas sebagai pendidik 

profesional 

2. Menyelenggarakan pendidikan yang berciri khas Islam dengan cara mengintegrasikan kurikulum 2013 

dengan kurikulum kekhasan sekolah 

3. Menyiapkan pembelajaran yang berkualitas dengan secara terus menerus memperbaiki mutu proses 

pembelajaran 

4. Memberi ruang dalam menghasilkan karya, produk kreatif, gagasan-gagasan diberbagai bidang 

5. Memfasilitasi terselenggaranya ekstrakulikuler pengembangan diri , dan kegiatan-kegiatan 

kepemimpinan yang lengkap, beragam dan berkualitas 

6. Membabgun integritas, optimisme, keuletan dan empati sehingga terbentuk peserta didik yang 

berkarakter pemimpin 

 

B. Tujuan 

1. Membentuk peserta didik yang memiliki keimanan yang kuat, bertaqwa serta istiqomah dalam tindakan 

2. Membekali peserta didik dengan pengetahuan yang luas dan keterampilan yang menjadi bekal dalam 

membentuk pribadi yang unggul 

3. Memiliki budaya belajar yang baik dan menampilakan prilaku belajar mencintai ilmu pengetahuan 

4. Mewujudkan budaya cinta lingkungan menuju sekolah yang sehat, hijau dan nyaman 

5. Melahirkan peserta didik yang memiliki karakter pemimpin masa depan 

 

 

 

C. Budaya Sekolah 

1. Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun dan saling menghormati sesama pendidik , tenaga 

kependidikan dan peserta didik 

2. Berdoa dalam setiap awal dan akhir kegiatan belajar 

3. Tadarus dan terjemahan 7-10 menit sebelum dimulai belajar secara bersama-sama 

4. Melaksanakan sholat dhuha bersama, dzuhur dan ashar secara berjamaah 

5. Peduli sesama dan melatih beramal 

6. Menjaga kebersihan lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya 

7. Disiplin dalam setiap tindakan 

8. Pemberian reward ( penghargaan ) bagi yang berprestasi  

9. Saling mengingatkan, menguatkan dan meringankan dalam kebaikan 

10. Menerapkan management ISO 9001 : 2008 



 

D. Jaminan Mutu 

1. Lancar membaca Al-Qur’an dan mampu menulis ayat-ayat Al-Quran/Hadits/Bahasa Arab sesuai 

dengan kaidah-kaidah penulisan yang benar 

2. Menunjukkan sikap dan perilaku beribadah yang baik dan tertarik mengikuti kegiatan-kegiatan 

keagamaan dan program amal ( kemasyarakatan ) 

3. Memiliki karakter dasar sebagai seorang pemimpin seperti percaya diri, disiplin, mampu berkomunikasi, 

mampu memecahkn masalah, peduli dan mampu bekerja dalam tim 

4. Memperoleh prestasi/kejuaraan dibidang Akademik dan Non Akademik baik secara individual maupun 

tim, minimal dilevel sekolah, maksimal dilevel internasional 

5. Memperoleh score TOEFL minimal 450 pada saat lulus 

6. Diterima disalah satu PTN/PTS berkualitas/kedinasan 

7. Memiliki budaya membaca dan dapat melakukan penemuan/penelitian 

8. Mencapai ketuntasan belajar dengan nilai rata-rata 8,00 

9. Memiliki kecakapan dalam berkomunikasi dengan bahasa Inggris 

10. Memiliki jiwa  enterpreuneurship ( kewirausahaan ) 

 

E. Nilai-nilai positif yang harus dikembangkan 

1. Kejujuran 

2. Komitmen 

3. Kerjasama 

4. Semangat 

5. Peduli 

6. Mandiri 

 

F. Motto 
“ setiap orang adalah juara “ 
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