A.

VISI, MISI, DAN TUJUAN
1. Visi
Terwujudnya generasi bangsa yang berintelektual dan berdaya juang tinggi
dilandasi Iman, Pengetahuan, Teknologi dan Taqwa serta berbudi pekerti
luhur.
Indikator Visi :
a. Terwujudnya keimanan, ketaqwaan dan berbudi pekerti luhur.
b. Terwujudnya kejujuran, kedisiplinan dan ketertiban.
c. Terwujudnya perolehan nilai UN dan UAS yang tinggi.
d. Terwujudnya lulusan yang dapat diterima pada PTN favorit.
e. Terwujudnya prestasi siswa dalam bidang akademik di tingkat kota/kab,
provinsi, nasional dan internasional.
f. Terwujudnya prestasi siswa dalam bidang non akademik di tingkat
kota/kab, provinsi, nasional dan internasional.
g. Terwujudnya proses pembelajaran berbasis TIK/ICT.
h. Terwujudnya pembelajaran dan komunikasi dalam berbahasa asing.

2. Misi
a. Melaksanakan program pendidikan penghayatan nilai agama demi
terwujudnya keseimbangan imtaq, ilmu dan amal serta berbudi pekerti
luhur.
b. Melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien untuk peningkatan
kemampuan intelektual dan kecakapan hidup serta terampil.
c. Melaksanakan

pembelajaran

berbasis

Teknologi

Informasi

dan

Komunikasi.
d. Melaksanakan program pembelajaran yang mampu mengaktualisasi jati
diri siswa yang unggul dalam bidang akademik.
e. Melaksanakan program pembelajaran yang mampu mengaktualisasi jati
diri siswa yang unggul dalam bidang non akademik.
f.

Melaksanakan program pembelajaran yang mampu menghasilkan lulusan
yang berkualitas dan mampu bersaing di PTN, dunia usaha dan industri.

g. Melaksanakan

proses

bimbingan

belajar

yang

intensif

untuk

meningkatkan perolehan nilai UN dan UAS.
h. Melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan bilingual.

3. Tujuan
a. Dapat meningkatkan keseimbangan imtaq, ilmu dan berbudi pekerti luhur
seluruh warga sekolah
b. Dapat meningkatkan kejujuran, kedisiplinan dan ketertiban seluruh warga
sekolah.
c. Dapat meningkatkan rata-rata perolehan nilai UN dan UAS mencapai 8,5.
d. Dapat meningkatkan prosentase lulusan yang diterima di PTN favorit
mencapai 95%.
e. Dapat meningkatkan prestasi akademik siswa (Olimpiade Sains dan
POPDA) di tingkat kota/kabupaten, provinsi, nasional, dan internasional.
f.

Dapat meningkatkan prestasi non akademik siswa (LKIR, Seni,
Komputer, Pramuka, PKS dan PMR) di tingkat kota/kabupaten, provinsi,
nasional, dan internasional.

g. Dapat meningkatkan proses pembelajaran berbasis TIK/ICT.
h. Dapat mewujudkan pembelajaran dan komunikasi berbahasa asing
(english day).

