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QuranHafal

Calon

dream come true in Salsabila Boarding School
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“Sebuah perjuangan menembus keterbatasan
untuk menjadi pribadi mulia yang menggenggam dunia.”
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Penerimaan
Murid Baru



Kita butuh banyak tenaga kesehatan professional di negeri ini. Terlebih yang 
bukan saja menjalankan profesi, namun juga menjunjung tinggi akhlak mulia dan

mengimplementasikan nilai-nilai qurani.

Sementara itu, pendidikan kedokteran masih menjadi barang mahal di negeri ini. 
Masih terbatas yang dapat mengaksesnya dengan mudah dan murah. Kita butuh 

cara cerdas untuk meraihnya dengan mengoptimalkan
segala potensi yang ada.

Sekolah berasrama khusus putri untuk jenjang SMPIT dan SMAIT, dengan fokus 
pembinaan berbasis minat untuk mempersiapkan calon dokter yang hafal Al-Quran.

Terletak di hamparan perkebunan teh Ciater Subang Jawa Barat yang sejuk dan hijau.
Dekat dengan kawasan wisata Sari Ater, Capolaga, Tangkuban Perahu, Lembang dan 

area wisata lainnya. Suasana yang cocok untuk belajar dan menghafal.

Dikelola oleh praktisi berpengalaman dan konsultan As-Syifa Learning Center yang 
lebih dari 15 tahun mengelola boarding school unggulan, dari sekolah biasa menjadi 

luar biasa.

Selamat Datang Di Salsabila Boarding School

Pangelola Salsabila Boarding School

Kata Pengantar

Pembina Yayasan
dr. Suherman MKM

Bismillahirrahmanirrahim. Saya bercita-cita menjadikan fasilitas 
Salsabila untuk menjadi tempat pendidikan dan pelatihan bagi 
anak-anak, generasi yang akan menggantikan profesi sebagai 
dokter. Tantangan sebagai dokter ke depan sangat berat, terutama 
berhadapan dengan precision medicine dan juga personaliz 
medicine. Membutuhkan keahlian yang sangat luar biasa, kompe-
tensi yang didukung oleh akhlakul karimah dan juga kemampuan 
untuk mempelajari berbagai multi bahasa, serta pemahaman 
tentang Al-Quran. Karena dengan Al-Quran, insyaallah semuanya 
akan terbuka lebar untuk menjadi dokter masa depan yang akan 
berbakti bagi keluarga, nusa, bangsa dan agama.

DEWAN PENDIDIKAN

Marhusin S.Pd
Kepala Pengembangan SDM
Kepala Sekolah SMAIT As-Syifa, 2016-2020

Dedeng Juheri M.Pd
Kepala Pengembangan Kurikulum
Kepala Sekolah Al Fatih Boarding
School Bandung, 2016-2018

Suparman S.Si
Direktur Pendidikan
Kepala Sekolah SMAIT As-Syifa, 2011-2014

Suryono, S.Pd
Kepala Pengembangan Keasramaan
Kepala Sekolah Zamzamsyifa International
Boarding School Depok, 2018-2022

Setiap anak bisa menjadi apa saja yang diinginkan.,asal mau bekerja keras untuk 
mencapainya. Sehingga tidak ada anak yang terlahir bodoh, yang ada adalah anak yang 
jaringan kelima area otaknya belum terkembangkan dengan menyeluruh.karena otak 
seperti otot bisa tumbuh dan berkembang dengan deliberate practice.

Asrama bukan hanya tempat pengasuhan, tapi juga tempat Pendidikan karakter. 
Termasuk diantaranya melatih kemandirian dan menjadi pemimpin.Maka wali asrama 
bukan hanya pengganti orang tua tapi juga guru karakter. Asrama harus menjadi versi 
yang lebih baik dari Pendidikan di rumah.

Tidak ada anak nakal. Yang ada adalah anak yang belum mampu menemukan solusi dari 
masalah yang dihadapinya. Maka untuk mendidik anak, pupuklah kebaikannya, niscaya 
keburukannya akan berkurang.

Penguatan Aqidah sebagai fondasi pembentukan karakter. Karena begitulah Rosulullah 
SAW membina para sahabatnya. Dengan pondasi aqidah yang lurus, maka akan 
terbentuk karakter seorang muslim yang kuat dan hebat.

Mencintai Qur’an diatas menghafal. Maka proses menghafal, bukan menjadi sebagai 
beban, tapi kebutuhan, sehingga nilai-nilai Qur’ani akan merasuk kedalam jiwa. Maka 
jumlah hafalan akan tercapai dengan sendirinya.

Guru adalah kunci Pendidikan. Guru yang selalu haus ilmu dan ingin terus belajar 
adalah profil guru salsabila. Menjadi teladan anak didik adalah identitas kami.

Teknologi adalah sebuah keniscayaan. Efektifitas belajar bukan hanay diukur dari 
jumlah jam pelajaran, tapi dari efektivitas pembelajaran. Dan teknologi adalah tools 
yang bisa membantu proses ini.

Solehudin Padjri S.Pd
Kepala Bidang Dakwah dan Sosial
Pendiri As-Syifa, 2003

PARADIGMA PENDIDIKAN KAMI



PROGRAM KEDOKTERAN

Salsabila Boarding School

PROGRAM UTAMA

Bina Pribadi Islam

Mabit

Praktik Adab

Latihan Dasar Kepemimpinan

Sekolah Kerja Nyata

Salsabila Festival

Fun Learning Week

Treatment Academic

Pembinaan Olimpiade

Goes to Campus

Goes to Hospital

Language Camp

Project Festival

Program Bahasa Harian

One Week Qur'an Camp

Survival Life Program

Dormitory Award

Home Stay

Market Day

Fun Cooking

Training Motivasi

Sharing Session

Bedah Kampus

Bedah Soal

Bimbel kls xi-xii

Ekskul Thibun Nabawi/Herbalis

Goes to Campus

Goes to Hospital

UKS

Persiapan Tes Masuk Kedokteran

PROFIL SINGKAT

GROWTH MINDSET SYSTEM

Salsabila Boarding School adalah sekolah menengah yang fokus menyiapkan siswanya 
untuk bisa tembus kuliah di jurusan favorit PTN dan PTLN,  terutama fakultas kedokteran 
dan selevelnya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, kami mendesain kurikulum khas salsabila dengan titik 
tekan penguatan di matematika, Sains, Tahfidz dan Bahasa diatas fondasi nilai-nilai akhlak 
yang mulia. Selain didukung oleh kualitas guru yang mumpuni.

3 pondasi utama yang kami gunakan untuk mencapai kompetensi yang diharapkan adalah : 
growth teacher, growth curriculum dan growth class.

Growth Mindset System adalah sebuah sistem Pendidikan yang berlandaskan pada teori 
growth mindset yang dipelopori oleh Profesor Carol Dweck di Stanford University pada 
beberapa tahun terakhir ini. Sistem ini menjadi antitesis dari teori Fixed Mindset yang 
sudah mengakar di dunia Pendidikan sejak ditemukan oleh Galton.

Sistem ini dibangun dari paradigma dasar bahwa setiap anak bisa menjadi apa saja asal 
berlatih dengan tekun. Bukan menafikan bakat, tapi meyakini bahwa bakat bukan penentu 
kesuksesan, karena hanya berperan sangat kecil dalam menentukan kesuksesan seorang 
anak dimasa depannya. Karena penentu yang dominan adalah deliberate practice (Latihan 
yang terstruktur) yang dilakukan dalam periode waktu yang lama.

Paradigma ini berangkat dari teori neuroplastisitas. Sebuah teori baru tentang nuerosains 
yang berlandaskan pada hasil penelitian para ahli kedokteran san sains, dimana teori ini 
menggambarkan bahwa otak manusia itu seperti otot. Bisa mengembang dan mengerut. 
Tergantung stimulus yang diberikan.  

Sistem ini memiliki pola pikir bahwa tidak ada anak pintar dan bodoh. Yang ada adalah 
anak yang belum terkembang semua area otaknya, atau sebaliknya. Maka mengembangkan 
suatu kemampuan atau keahlian adalah proses memperkuat myelin dalam jaringan otak. 
Sistem ini Fokus ke proses bukan hasil. Karena proses tidak pernah menyalahi hasil. 

Maka kami merancang 3 pondasi utama Pendidikan kami yang merupakan turunan dari 
Growth Mindset System, yaitu Growth Teacher, Growth Curriculum, dan Growth Class. Ketiga 
komponen inilah yang menjadi pondasi utama dalam menciptakan Pendidikan holistic khas 
salsabila.



Kurikulum
Memadukan kurikulum unggulan untuk membina pribadi shalihah yang cerdas,

hafizhah dan berkarakter sesuai minat siswa.

Testimoni

Keunggulan

Tahfizh
(Hafal Mutqin)

Keislaman
(Ulum Diniyah)

Bahasa Asing
(Bahasa Arab & Inggris)

Entrepreneur
(Lifeskill & Produktif)

Leadership
(Organisasi, Dll)

Nasional
(Kurikulum K13)

Growth Mindset  
Memfasilitasi ragam kemampuan siswa
untuk bertumbuh. 

Adab & Akhlak
Sebagai pijakan ilmu dan pengetahuan
agar tumbuh cerdas juga mulia.

Math & Sains Basic
Menguatkan kemampuan dasar
Matematika dan Sains.

Smart Class
Menggunakan tablet untuk media
pembelajaran materi tertentu.

Berbasis Minat
Mengoptimalkan prestasi dan skill siswa
sesuai minat yang dimilikinya.

To Be Doctor
Menyiapkan calon dokter masa
depan yang hafal Al-Quran.

Sekolah yang representatif, 
mengembangkan minat 
dan bakat, menyemai 
nilai-nilai agama dan 
Al-Quran, bersama para 
guru yang terpercaya dan 
professional.

H. Agus Masykur R., M.M
Wakil Bupati Subang

Saya optimis sekolah 
ini bisa menjadi jalan 
sukses putri Anda 
dalam meraih masa 
depannya.

Alhamdulillah, semenjak pertama kali melihat 
sekolah ini, dan setelah diadakan pertemuan 
pengurus sekolah dan wali santri, maka 
kamipun semakin yakin anak-anak dapat 
berkembang dengan baik.  Apalagi ditambah 
dengan anaknya sendiri yang suka dengan 
tempat ini. Menjadi Dokter bukan satu-satunya 
pilihan tapi menjadi Dokter yang hafidzoh itu 
sebuah keharusan.Dr. Ghullah Hamdu, M.Pd.

Dosen UPI & Asesor BAN Fachruddin - Orang Tua Siswa

PENDAFTARAN MURID BARU 2023

Biaya Pendidikan
Uang Pangkal

Pengembangan Sarana Prasarana

Pengembangan Lembaga

Seragam Murid

Ranjang, Lemari, Kasur

Buku Paket dan Modul Belajar

Dakwah Sosial

 Rp. 11.000.000

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Uang Bulanan

SPP1.

2.

3.

4.

5.

Makan

Laundry

Kesehatan

Listrik, Air, Internet, dll

Rp. 1.500.000

1.

2.

Daftar Ulang *)

Buku Paket, modul dan aplikasi

Program Sekolah Tahunan

*) Saat Murid Naik Ke Kelas 2 dan 3

Rp. 7.000.000

Syarat Pendaftaran

Denah Lokasi

Biaya pendaftaran
sebesar Rp 250.000

Siap belajar dan
tinggal di asrama

Lulus kelas VI SD/MI &
IX SMP/MTs

Mengikuti seluruh
rangkaian seleksi

Memiliki hasil
tes kesehatan

Alur Pendaftaran

 Tes Seleksi

Pengumuman Hasil

Registrasi

Daftar Ulang

Bandung Ciater

Panaruban

Sum
edang

alun-alun

Utara

w
ism

a

As-Syifa

Polsek
Kec.
Jalancagak

Kota Subang

Purw
akarta

Kalijati

Jakarta
Cirebon

Pam
anukan

Jalan Tol KM
 109



Gallery

Salsabila Boarding School
Jl. Raya Cicadas, Kampung Panaruban, Desa Cicadas, 
Kec. Sagalaherang, Kab. Subang, Jawa Barat - 41282

salsabilaschool

salsabilaschool

0812-2492-8492

pmb.salsabilaschool.sch.id

Informasi dan Pendaftaran


