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Tahun  2021 Yayasan  As-Sy i fa  me lakukan 
pengembangan satuan Pendidikan dengan Konsep 
berbeda yaitu jenis Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan 
Madrasah Aliyah (MA) di bawah Kementrian Agama 
(Kemenag). Harapannya dengan diferensiasi jenis 
sekolah ini bisa menjawab dan mengakomodir 
beberapa masukan dan harapan khalayak agar 
memiliki keunggulan lebih dalam hal Ulum Syar’i 
(Keagamaan), sehingga lulusannya lebih bisa 
memperdalam dan lebih berpeluang melanjutkan ke 
jenjang Pendidikan yang lebih �nggi khususnya ke 
perguruan �nggi �mur tengah dan luar negeri lainnya. 
Untuk Jenjang MA dibuka 3 Jurusan (Madrasah 
Aliyah Keagamaan/MAK, Ilmu Pengetahuan Alam 
/IPA dan Ilmu Pengetahuan Sosial/IPS. Nuansa 
Pesantren diciptakan akan lebih kental dengan sistem 
baru, pengelolaan Madrasah berbasis Pesantren. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscim 

nonummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore 

“Lembaga Pendidikan Rujukan 
Dalam Membangun Generasi Bertakwa, 

Cerdas Dan Berkarakter pemimpin.”

VISI

1. Genarasi Qur’ani yang Rabbani dan Bertaqwa: 
Terwujudnya Murid yang memiliki hafalan Al-
Qu’ran yang mutqin dan dapat 
mengimplentasikan ajaran-ajaran Al-Quran dalam 
kehidupannya sehari-hari, diantaranya adalah:

V
IS

IUntuk mengimpelementasikan visi tersebut, 
maka dibuatkan Indikator visinya agar bisa fokus 

dan terarah, yaitu:

a. Alim dan Mutsaqqaf: Murid yang memiliki hafalan 
Al-Qu’ran tetapi juga berilmu dan berwasasan 
luas. 

b. Faqih: Murid yang memiliki hafalan Al-Qu’ran 
tetapi memahami Syariah Islami dengan baik dan 
dapat memberikan pemahamannya sebagai obat 
untuk umat.

c. Al Bashirah bis Siyasah: Murid yang memiliki 
hafalan Al-Qu’ran  tetapi memiliki kedalaman 
pandangan tentang poli�k. Poli�k Islam adalah 
seni mengelola urusan publik agar manusia 
merasa indah beribadah dan mampu menjadikan 
se�ap ak�vitas mereka sebagai ibadah. Dia 
mampu mengelola sebuah kebijakan yang 
membuat orang kaya merasa terjamin hartanya 
dan gembira menunaikan kewajibannya.

d. Al Bashirarh bit Tadbir: Murid yang memiliki 
hafalan Al-Qu’ran tetapi memiliki kedalaman 
pandangan dalam hal manajemen. Dia 
mempunyai visi yang kuat, atau biasa dibilang 
dengan seorang yang visioner. Dia tahu 
bagaimana menempatkan suatu sumber daya 
pada posisi yang tepat.

e.  Al Qiyam bis Su-nir Rai’yah li Mashlaha�d Dunya 
wa Diin: Murid yang memiliki hafalan Al-Qu’ran 
tetapi memilki kepedulian kepada kepen�ngan 
publik dan memiliki peran dalam menegakkan 
kepen�ngan masyarakat banyak dalam 
kerangka kebaikan dunia dan agama.

2. Berakhlaqul karimah
Terwujudnya Murid yang memiliki perilaku 
santun, ter�b, disiplin, sabar, 
ketahanmalangannya yang kuat, pemberani 
dalam menghadapi permasalahan hidup dan cinta 
terhadap lingkungan.

3. Cerdas atau unggul
Terwujudnya Murid yang memiliki kecerdasan 
dibidang akadmik dan non akademik serta 
berprestasi di �ngkat Nasional dan Internasional.

4. Berkarakter Leadership
Terwujudnya Murid yang memiliki sifat dan 
kerpribadian yang baik, bertanggung jawab, 
saling menghorma� dan �dak memn�ngkan diri 
sendiri.

5. Wawasan Internasional
bahwa Sekolah As-Syifa Green School harus bisa 
menjawab tantangan global dengan berbagai 
macam prestasi, memiliki pergaulan luas yang 
�dak dibatasi wilayah tertentu, serta diakui dan 
dirasakan kehadirannya baik di dalam maupun 
luar negeri.

MISI

Untuk mewujudkan visi sekolah tersebut, 
diperlukan suatu misi terukur, sistema�s dan 
terstruktur yang disusun berdasarkan visi di atas, 
adalah:

1. Membuat lingkungan pendidikan sebagai sarana 
tarbiyah Islamiyah shohihah, ilmiah, dan alamiah 
serta sekolah berbasis Hi-tech envirment. 
(COMMUNITY  BUILDING)

2.  Menyelenggarakan pendidikan yang profesional, 
sehingga melahirkan generasi qurani yang 
Rabbani, berakhlaqul karimah, cerdas, 
berkarakter, dan berwawasan global serta 
melekat karakter seorang dai. (POTENTIAL 
BUILDING)

3. Menciptakan lulusan berkarakter pemimpin yang 
bertakwa, cerdas, dan  berdaya saing global. 
(ACHIEVMENT BUILDING)

4. Menciptakan budaya menghafal Al-Qur’an dan 
budaya English serta Arabic Atmosphere yang 
kondusif di lingkungan sekolah. (POTENTIAL 
BUILDING)

5. Menciptakan pembelajaran yang islami, ak�f, 
krea�f, efek�f, inova�f, dan menyenangkan serta 
berbasis teknologi informasi. (STRATEGY 
BUILDING)

6. Membuat kondisi yang kondusif utuk menjadi 
guru yang prigel, santun dan kaya ilmu serta 
memilki kompetensi yang baik dan kesanggupan 
kerja yang �nggi. (CAPACITY BUILDING)
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