
Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Selamat  datang  di  SMA Darul  Falah  Cihampelas  Bandung
Barat.

SMA Darul Falah  merupakan satuan pendidikan menengah
berkarakter  Islam  yang  mengemban  misi  luhur  untuk
mengantarkan  peserta  didik  mampu  mengembangkan
dirinya menjadi pribadi yang visioner, berakhlak, dan unggul
secara intelektual, sosial, serta berketerampilan hidup yang
kompetitif.  Hal  ini  sesuai  dengan  value kami:  Future,
Religious, Educative, Smart, and Harmony (FRESH).

Dalam usianya yang mencapai  seperempat abad saat ini,
SMA Darul Falah semakin matang dan dewasa ditempa oleh
pengalaman dan tantangan. Dengan didukung oleh sumber
daya  manusia  yang  unggul  dan  profesional,  kelengkapan
sarana prasarana pembelajaran yang memadai, dan jumlah
siswa sebanyak 973 (dalam 27 rombongan belajar),  serta
jumlah lulusan yang telah mencapai 2.989, yang tersebar di
seluruh  tanah  air  dengan  berbagai  prestasi  dan  bidang
profesi menjadi kekuatan dan aset yang bernilai tinggi untuk
menghadapi perkembangan dan tantangan keadaan zaman
yang semakin kompetitif. 

Keunggulan

1. Ruang  belajar  yang  representatif  untuk  mendukung
“Smart  Classroom”  dengan tata interior  yang fleksibel
dan nyaman;

2. Ruang belajar berbasis Teknologi Informasi (TI) dengan
fasilitas komputer, LCD, audio visual dan akses internet
dan hotspot ;

3. Proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif,
inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi
peserta  didik  untuk  berpartisipasi  secara  aktif  dan
kreatif,  melalui  penerapan  berbagai  model

pembelajaran  yang  berorientasi  kepada  peserta  didik
(student centered); 

4. Kurikulum  2013  dan  sistem  pembelajarannya
dikembangkan  secara  terpadu  dengan  Kurikulum
Pesantren,  dengan  berorientasi  kepada  kebutuhan
peserta  didik  dan  tuntutan  perkembangan  ilmu
pengetahuan  dan  teknologi  terkini.   Topik  utama
pendidikan menitikberatkan pada pembentukan akhlak
mulia,  amaliah  ibadah,  hidup  bermasyarakat,
penguasaan  ilmu  pengetahuan,  dan  keterampilan
akademik;

5. Memiliki  unit  pengembangan  akademik  dan  non
akademik;

6. Sistem belajar  yang nyaman yang mendu-kung untuk
belajar  kapan  saja  dan  dimana  saja  (Anywhere  and
Anytime);

Pendaftaran
Pendaftaran  calon  peserta  didik  SMA  Darul  Falah  berlaku
ketentuan sebagai berikut:
A. Daya tampung

a. Program Kelas Unggulan (PKU)
Menerima 2 (dua) rombongan belajar. Setiap 
rombongan belajar maksimum 32 peserta didik (64 
orang)

b. Program Kelas Reguler
Menerima 8 (delapan) rombongan belajar. Setiap 
rombongan belajar maksimum 36 peserta didik (288
orang)

B. Jalur Program Pilihan
a. Program Kelas Unggulan (PKU)
Seleksi  masuk  calon  peserta  didik  baru  PKU  SMA
Darul Falah dibuka melalui dua jalur seleksi, dengan
ketentuan sebagai berikut:

a.1. Jalur Non Tes
Seleksi dilaksanakan melalui  Penelusuran  Minat
dan Potensi Akademik (PMPA).

1.1 Persyaratan khusus
 Peserta didik kelas IX SMP/MTs;
 Pada  semester  1  s.d.  5  berada  pada

peringkat 3 besar;
 Menyerahkan fotokopi raport SMP/MTs  

semester 1 s.d. 5 yang telah dilegalisasi;
 Keterangan prestasi yang pernah diraih 

(dibuktikan dengan Fc. piagam, foto 
medali, piala, dan sebagainya)

1.2 Waktu Pendaftaran  : 12 Januari s.d. 31 
Mei 

1.3 Pengumuman Hasil Seleksi  : 15 Juni 
1.4 Daftar ulang  : 16 s.d. 28 Juni

a.2. Jalur Tes
2.1 Waktu Pendaftaran  : 12 Januari s.d. 27 

Juni
2.2 Bentuk tes :

 Tes Bakat Skolastik 
 Tes Potensi Akademik  (TPA) meliputi: 

PAI, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA 
dan Bahasa Inggris.

 Wawancara
2.3 Waktu pelaksanaan seleksi  : 1 Juli 
2.4 Pengumuman hasil seleksi   : 4 Juli
2.5 Daftar ulang          : 6 s.d.11 Juli

b. Program Kelas Reguler
Untuk Program Kelas Reguler, seleksi dilaksanakan 
melalui tes tulis, dengan ketentuan sebagai berikut:

b.1.Waktu Pendaftaran  : 12 Januari s.d. 29 
Juni
b.2.Bentuk tes :

 Tes Bakat Skolastik
 Tes Potensi Akademik  meliputi: PAI, 
Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dan 
Bahasa Inggris.

b.3.Waktu pelaksanaan seleksi  : 1 Juli 



b.4.Pengumuman hasil seleksi   : 4 Juli
b.5.Daftar ulang          : 6 s.d. 11 
Juli    

Fasilitas
 Aula,  Masjid,   Asrama,  Perpustakaan,  Laboratorium

(Sains,  Komputer,  Bahasa,  Multimedia),  Pusat  Sumber
Belajar  (PSB)  TIK,  dan  Ruang  Keterampilan  dan
Kesenian,  Student  Center,  UKS,  Sport  Center,  akses
internet dan hotspot 16 Mbps, dll.

 Beasiswa  prestasi,  beasiswa  tidak  mampu,  beasiswa
penelitian ilmiah, Beasiswa Santri Prestasi ke PTN,  dll; 

 Pusat Pengembangan Kewirausahaan;
 Layanan program ekstra kurikuler, meliputi: Paskibra, 

Pramuka, UKS, KIR, Retorika Da’wah, Nasyid, Bahasa 
Inggris, Bahasa Arab, Tata busana, Futsal, Basket, Tenis 
Meja, Karate (KKI), dan Kewirausahaan. 

INFORMASI LENGKAP:
SEKRETARIAT PSB SMA DARUL FALAH 2015
Jl. Raya Cihampelas No. 45 Kab. Bandung Barat 40562
Telp. 022-86861756, Email: info-sma@darulfalah.sch.id
Website: www.darulfalah,sch.id

mailto:info-sma@darulfalah.sch.id

