
http://smpit-abubakar.sch.id/ smpitabubakar @smpitabubakar smpitabubakar @smpit_abubakar 

TERAKREDITASI A 

Membimbing sepenuh hati 
agar sholih dan berprestasi 



PSB 2022| Panduan PSB SMPIT ABU BAKAR BOARDING DAN FULL DAY SCHOOL 2 

 
 

PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum warahmatullahiwabarakatuh 

  

Segala puji hanya milik Allah SWT. Sholawat dan salam senantiasa tercurah pada Rasulullah SAW, 

para sahabat dan ummatnya yang istiqomah dalam jalan Islam. Kita juga berharap mendapatkan syafaat Nabi 

SAW mulia di hari kiamat nanti dengan berupaya memberikan amal ibadah terbaik. 

Salah satu amal ibadah kita adalah dapat kita wujudkan dalam amal di bidang pendidikan. Baik kita 

sendiri sebagai peserta didik, pengajar, pendidik ataupun orang tua yang sedang menginvestasikan hartanya 

untuk memilih lingkungan pendidikan yang shalih bagi putera-puterinya. 

Kita senantiasa berdo’a dengan penuh harap dan mohon bimbingan-Nya selalu agar pilihan kita untuk 

bersama-sama mendidik putera-puteri kita di SMP Islam Terpadu Abu Bakar merupakan pilihan yang benar.  

Kami bersyukur kepada Allah SWT bahwa Bapak, Ibu, Saudara yang sedang membaca buku ini sedang 

berpasrah dan berharap agar keputusannya mendaftarkan ananda tercinta di SMPIT Abu Bakar adalah 

keputusan yang benar dan penuh keikhlashan. Keikhasan inilah yang akan menjadi ikatan dan kekuatan bagi 

kami dengan dukungan Bapak, Ibu dan Saudara untuk mengemban amanah sebagai seorang pengajar dan 

pendidik. 

Buku panduan pendaftaran ini, berisi sekilas aturan sekolah, jadwal pendaftaran, jadwal tes seleksi 

sampai dengan registrasi bagi calon siswa yang diterima sebagai bagian dari keluarga besar SMPIT Abu Bakar.  

Semoga buku panduan ini dapat memudahkan Bapak, Ibu dan Saudara sekalian dalam mengawali 

langkah-langkah memasuki gerbang kebersamaan kita di SMPIT Abu Bakar. 

 

Wassalamu’alaikum warahmatullahiwabarakatuh 

 

 

Yogyakarta,Oktober 2021 

           Ketua Panitia PSB  
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A. TATA TERTIB PRINSIP  SMPIT ABU BAKAR BOARDING DAN FULL DAY SCHOOL 

YOGYAKARTA 

 

Bagian ini ditempatkan pada awal buku panduan ini agar menjadi perhatian bagi kita semua (sekolah, 

orang tua/wali dan calon siswa). Pemahaman terhadap tata tertib ini merupakan bagian penting yang 

menjadi ikatan/akad kerjasama antara sekolah dan pihak orang tua/wali dalam bekerjasama mengajar dan 

mendidik putera-puteri kita sebagai generasi penerus dienul Islam,bangsa dan negara. 

 

Pepatah mengatakan lain ladang lain ilalang, lain lubuk lain ikannya. SMPIT Abu Bakar merupakan 

salah satu institusi pendidikan yang memiliki visi, misi dan tujuan, sehingga mempunyai corak kebijakan 

sendiri yang sangat mungkin berbeda dengan kebijakan pada institusi pendidikan lain dan bahkan 

kebijakan dalam keluarga dari calon siswa dalam tata pola asah, asih dan asuh. 

 

Insya Allah, tata tertib yang diberlakukan di SMPIT Abu Bakar senantiasa dalam koridor amar ma’ruf 

nahi munkar berdasarkan nilai-nilai Alqur’an dan sunnah Rasulullah SAW. Dengan demikian, kita akan 

selalu memaknai dan bekerjasama dalam mendidik putera-puteri kita dalam koridor dakwah amar ma’ruf 

nahi munkar tersebut. 

 

Tata tertib yang disampaikan dalam panduan ini adalah bagian-bagian yang paling mendasar dari 

keseluruhan tata tertib SMPIT Abu Bakar 

 

1. Hal-Hal yang Diwajibkan bagi Siswa 

a. Mentaati Semua Panduan Ketertiban dan Kebijakan Sekolah. 

b. Mengikuti semua program kegiatan yang diselenggarakan oleh SMPIT Abu Bakar. 

c. Menghormati dan menjaga nama baik civitas akademika SMP Islam Terpadu Abu Bakar. 

d. Menjaga semua sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah. 

e. Siswa Putra dan putri berpakaian seragam sesuai jadwal dan berbusana menutup aurat. 

f. Bagi siswa putra berpotongan rambut dengan model standar rapi dan tidak aneh-aneh.    

2. Hal-hal yang Tidak Diperbolehkan bagi siswa  

a. Membawa dan menggunakan penghapus berupa tip – ex dan menggantinya dengan tip – ex kertas. 

b. Membawa gitar, senjata tajam, obat-obat terlarang, buku / gambar / majalah porno, buku / komik 

yang tidak Islami  

c. Membawa HP, MP 3, MP 4 dan peralatan sejenisnya serta perhiasan berharga (siswa putri 

diperbolehkan sekedarnya dan segala resiko ditanggung sendiri).  

d. Membawa kamputer, laptop, TV, Radio, Tape Recorder dan peralatan sejenisnya.  

e. Membawa motor dan sepeda (siswa Fullday diperbolehkan membawa sepeda dengan catatan 

menjaga keamanan sepedanya dengan baik dengan selalu mengunci sepeda yang diparkirnya). 

f. Melakukan tindakan yang menggangu keindahan contoh: menulis, menempel, menggambar dan 

perbuatan sejenisnya tidak pada tempatnya 

 

3. Hal – hal yang menyebabkan siswa dikeluarkan dari sekolah  

a. Minum – minuman  keras ( Khamr ), Narkotika dan sejenisnya 

b. Berkelahi . 

c. Berpacaran dan yang sejenisnya. 

d. Mencuri. 

e. Merokok.   

f.   Berani/Menghina kepada guru dan karyawan. 

g. Mencemarkan nama baik institusi sekolah SMPIT Abu Bakar 

4. Syarat-syarat Kenaikan Kelas 

a. Mempunyai nilai akademis mata pelajaran, Alqur’an dan kepribadian    
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   yang baik. 

b. Tidak mempunyai nilai akhir raport mata pelajaran di bawah KKM 

   sebanyak-banyaknya 3 Mata Pelajaran. 

c. Memenuhi nilai Kepribadian Baik meliputi : Nilai Prestasi dan Pelanggaran, Ketertiban Sholat, 

Keislamterpaduan. 

5. Konsekuensi Pelanggaran 

a. Membawa Handphone (HP)/Radio/tape, Mp3 , Mp4, dan alat - alat sejenis) selain mendapatkan 

point pelanggaran maka barang bawaan tersebut juga disita dan dikembalikan kepada orang 

tua/wali disertai dengan tanda tangan bermaterai (pada pelanggaran pertama). Jika terdapat 

pelanggaran berikutnya terhadap barang-barang tersebut di atas, maka barang tersebut akan 

menjadi milik sekolah untuk digunakan/disalurkan bagi kepentingan social 

 

b. Melakukan tindakan yang menggangu keindahan contoh: menulis, menempel, menggambar 

dan perbuatan sejenisnya tidak pada tempatnya. (selain mendapatkan point pelanggaran maka 

pelaku juga harus membayar denda sebesar Rp 200.000). 

c. Membawa/bermain  permainan  yang  merusak (PS, CS, Game, gambar porno dan sejenisnya) 

selain mendapatkan point pelanggaran maka barang bawaan tersebut juga disita (tidak 

dikembalikan). 

d. Pemberian Sangsi Skorsing  

1) Skorsing dilaksanakan di rumah siswa bersangkutan.  

2) Siswa putra dipotong gundul 

3) Dido’akan dan diumumkan secara terbuka di hadapan civitas akademika dengan menyebut 

inisal nama dan asal kelasnya. 

4) Melaksanakan tugas-tugas pembinaan yang telah ditetapkan. 

5) Jika pelaksanaan skorsing tidak berjalan sesuai ketentuan, maka pelaksanaan skorsing akan 

diulangi sesuai kadar  eterlaksanaannya. (dapat ditambahkan hari skorsing, sebagian atau  

seluruhnya) 

d. Jika poin pelanggaran sudah mencapai 100 poin (untuk satu jenis pelanggaran/tidak berlaku 

pelanggaran kumulatif), maka amanah pendidikan akan dikembalikan pada orang tua/wali siswa. 

 

6.   Permohonan pindah program bagi siswa baru yang sudah mengikuti kegiatan belajar mengajar dari 

program boarding ke full day atau sebaliknya, maka akan dilayani setelah berakhirnya kegiatan belajar 

pada semester pertama. Permohonan pindah program sebelum brakhirnya kegiatan belajar mengajar 

semester pertama tidak akan dilayani atau bagi pemohon dipersilahkan untuk mencari alternatif 

sekolah pengganti.  

 

B. KUOTA PENERIMAAN SISWA BARU TAHUN AJARAN 2022-2023 

 

SMPIT Abu Bakar mulai tahun ajaran 2018/2019 telah memiliki 2 kampus, dengan masing-masing 

memiliki keunggulan sendiri-sendiri. Kampus 1 berlokasi di Jln. Veteran Gang Bekisar No. 716 Q, 

Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakata yang membuka dua program, yaitu boarding dan full day school, 

sehingga disebut dengan SMPIT Abu Bakar Boarding dan Full Day School, sedangkan Kampus 2 berlokasi 

di jln. Miliran No 5, Semaki Umbulhajo,Yogyakata dan membuka program full day school dan disebut 

dengan SMPIT Abu Bakar Full Day School dengan keunggulan di teknologi informasi.  

Dan buku panduan PSB ini adalah buku Panduan PSB SMPIT Abu Bakar Boarding dan Full Day School 

Yogyakarta, dengan kuota penerimaan siswa baru sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 



PSB 2022| Panduan PSB SMPIT ABU BAKAR BOARDING DAN FULL DAY SCHOOL 5 

 
 

 

 

 

 

Kuota Penerimaan Siswa Baru Tahun Ajaran 2022-2023 

No Program 
Banyak 
Kelas 

Kapasitas 
Kelas 

Jumlah 

A Boarding/asrama    

 Boarding Putra 2 32 64 
 Boarding Putri 2 32 64 
 Jumlah Kuota Boarding 4 - 128 

B Full Day    

     
 Full day putra 2 32 64 
 Full day putri 2 32 64 
 Jumlah Kuota Full day 4 - 128 

 Jumlah A + B 8 - 256 

 

 

C. SYARAT DAN PERLENGKAPAN 

 

1. Syarat pendaftaran 

a. Beragama Islam 

b. Duduk di kelas 6 SD negeri maupun swasta. 

c. Membayar biaya pendaftaran : 

▪ Untuk program Boarding/asrama sebesar  : Rp.300.000  

▪ Untuk program Full day sebesar    : Rp.250.000 

 

Dengan cara langsung di transfer ke nomor rekening bank Muamalat yang akan didapat calon 

pendaftar ketika sudah melakakukan pendaftaran online di laman http://psb.smpit-
abubakar.sch.id/  

2. Materi Seleksi 

a. Akademik  :  Matematika, IPA, Bahasa Indonesia 

b. Ke-Islamterpaduan  :  1). Wawancara calon siswa 

                              2). Screening hafalan Alqur’an 

                                         3). Baca Alqur’an 

 

D. JADWAL LENGKAP PENERIMAAN SISWA BARU  

 

Urutan lengkap PSB SMPIT Abu Bakar Boarding dan Full Day School adalah sebagai berikut : 

 

1. Masa Pendaftaran : waktu bagi calon siswa untuk melakukan pendaftaran, dibagi dalam  

gelombang pendaftaran dan juga pilihan program. 

 

http://psb.smpit-abubakar.sch.id/
http://psb.smpit-abubakar.sch.id/
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2. Seleksi Masuk : ujian masuk bagi pendaftar yang telah memenuhi syarat kelengkapan 

pendaftaran, dibagi dalam program boarding dan full day dan didalamnya ada 

wawancara bagi orngtua/wali calon siswa. 

 

3. Pegumuman  : Merupakan pengumuman dari serangkaian seleksi yng telah dilaksanakan. 

Didalamnya berisi keterangan hasil seleksi yang berupa status DITERIMA, atau TIDAK DITERIMA. 

Pengumuman dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam masing-masing gelombang 

pendaftaran. Pegumuman dilakukan secara online dengan membuka laman http://psb.smpit-
abubakar.sch.id/ dengan username dan password yang sudah bapak/ibu/calon siswa simpan. 
4. Registrasi : Registrasi adalah proses melakukan pembayaran uang masuk bagi siswa baru 

yang dinyatakan DITERIMA dengan ketentuan dan syarat yang berlaku yang 

tercantum di dalam buku Panduan PSB SMPIT Abu Bakar Boarding dan Full 

Day School tahun ajaran 2022-2023. 

5. Pengambilan Bahan Seragam : Merupakan pengambilan bahan seragam dan juga pengukuran 

seragam olahraga bagi calon siswa yang dinyatakan DITERIMA dan sudah 

melakukan registrasi sesuai ketentuan. 

 

Adapun jadwal lengkap penerimaan siswa baru SMPIT Abu Bakar Boarding dan Full Day Scool adalah 

sebagai berikut : 

 

1. Gelombang Satu (1)  

 

1) Masa Pendaftaran 

Jadwal Pendaftaran    : Senin, 4 Oktober 2021 – Sabtu, 13 November 2021 

        Jam layanan informasi   : 08.00 – 11.30 WIB  (Senin-Jum‘at) 

Selama masa pandemic, layanan informasi PSB dilakukan lewat media internet, whatsapp atau 

telepon.      

Dalam layanan informasi terkait penerimaan siswa baru (PSB), petugas PSB hanya sampai tahap 

pelayanan segala macam informasi PSB, sedangkan untuk pembayaran biaya pendaftaran 

(termasuk mengisi form pendaftaran) langsung dilakukan oleh orang tua pendaftar termasuk 

melakukan transfer biaya pendaftaran langsung ke bank Muamalat atau bank lainnya baik dengan 

teller bank, ATM atau internet banking. 

2) Seleksi Masuk  

Dalam perencanaan, seluruh seleksi akan dilakukan melalui daring, secara detail akan dijelaskan 

lebih lanjut setelah terdaftar sebagai calon siswa baru. Namun apabila ada perubahan tata cara 

seleksi, maka akan disampaikan dikemudian hari. Adapun peserta seleksi adalah calon siswa yang 

sudah memenuhi persyaratan mengikuti seleksi masuk, diantaranya sudah meembayar biaya 

pendaftaran, sudah mengisi dengan lengkap form pendaftaran dan biodata diri dan orang tua 

dengan lengkap di alamat http://psb.smpit-abubakar.sch.id/.  

 

Jadwal lengkap seleksi masuk adalah sebagai berikut : 

Seleksi masuk terdiri dari seleksi akademik, Alqur’an, screening Kesehatan dan wawancara 

(wawancara untuk orang tua dan calon siswa). Adapun jadwalnya adalah sebagai berikut : 

Hari/tanggal : Sabtu, 20 November 2021 

Jam    : 07.00 wib - selesai 

 

 

3) Pengumuman Hasil Seleksi 

Pengumuman Hasil Seleksi Gelombang Satu (1) dilaksanakan secara online dengan membuka 

laman http://psb.smpit-abubakar.sch.id/move_on dengan username dan password yang sudah 

bapak/ibu/calon siswa. Untuk penjelasan cara melihat pengumuman online disampaikan dalam  

huruf E Prosedur Registrasi Siswa Baru point 7. 

http://psb.smpit-abubakar.sch.id/
http://psb.smpit-abubakar.sch.id/
http://psb.smpit-abubakar.sch.id/
http://psb.smpit-abubakar.sch.id/move_on
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Jadwal Pengumuman : 

Hari  : Sabtu, 27 November 2021 

Dimulai Pukul : 10.00 WIB  

 

4) Registrasi 

Registrasi siswa baru yang sudah dinyatakan DITERIMA langsung dilakukan di loket bank 

Muamalat terdekat atau bisa dengan bank nasional lainnya. Adapun jadwal registrasinya adalah 

sebagai berikut : 

Hari/tanggal  : Senin, 29 November – Sabtu, 4 Desember 2021  

 

 

2. Gelombang Dua (2) – akan di buka jika kuota belum terpenuhi 

 

1) Masa Pendaftaran 

Jadwal Pendaftaran    : 6 Desember 2021 – 8 Januari 2022 

        Jam layanan informasi   : 08.00 – 11.30 WIB  (Senin –Jum‘at) 

Selama masa pandemic, layanan informasi PSB dilakukan lewat media internet, whatsapp atau 

telepon.      

Dalam layanan informasi terkait penerimaan siswa baru (PSB), petugas PSB hanya sampai tahap 

pelayanan segala macam informasi PSB, sedangkan untuk pembayaran biaya pendaftaran 

(termasuk mengisi form pendaftaran) langsung dilakukan oleh orang tua pendaftar termasuk 

melakukan transfer biaya pendaftaran langsung ke bank Muamalat atau bank lainnya baik dengan 

teller bank, ATM atau internet banking. 

 

2) Seleksi Masuk 

Mengikuti hal yang sama seperti di gelombang 1 

Jadwal lengkap seleksi masuk gelomabng 2 adalah sebagai berikut : 

Hari/tanggal : Sabtu, 15 Januari 2022 

3) Pengumuman Hasil Seleksi 

Pengumuman Hasil Seleksi Gelombang Dua (2) dilaksanakan secara online dengan membuka 

laman http://psb.smpit-abubakar.sch.id/move_on  dengan username dan password yang sudah 

bapak/ibu/calon siswa. Untuk penjelasan cara melihat pengumuman online disampaikan dalam  

huruf E Prosedur Registrasi Siswa Baru point 7. 

Jadwal Pengumuman : 

Hari  : Sabtu, 22 Januari 2022 

Dimulai Pukul : 10.00 WIB  

 

4) Registrasi 

Registrasi siswa baru yang sudah dinyatakan DITERIMA langsung dilakukan di loket bank yang 

telah ditunjuk oleh sekolah, adapun jadwal registrasinya adalah sebagai berikut : 

 

Hari/tanggal : Senin, 24 Januari – Sabtu, 5 Februari 2022 

 

3. Gelombang Tiga (3) – akan di buka jika kuota belum terpenuhi 

1) Pendaftaran  

Hari/tanggal : Senin, 14 Februari – Sabtu, 12 Maret 2022 

2) Seleksi 

Hari/tanggal : Sabtu, 19 Maret 2022 

3) Pangumuman 

Hari/tanggal : Sabtu, 26 Maret 2022 

4) Registrasi  

Hari/tanggal : Senin, 28 Maret – Selasa, 5 April 2022 

http://psb.smpit-abubakar.sch.id/move_on
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E. PROSEDUR REGISTRASI SISWA BARU 

1. Jenis kewajiban pembayaran siswa baru meliputi : 

1) Infak Pengambangan Pembangunan (IPP) 

2) Buku Panduan dan Kartu Pelajar (BPKP) 

3) Kuliah Umum / Studium General 

4) Kegiatan Persemester 

5) Asrama persemester (bagi siswa boarding school) 

6) Biaya Bulanan 

7) Bahan Seragam  

8) Buku Pelajaran 

2. Dari delapan jenis kewajiban pembayaran diatas, yang dibayarkan pada saat registrasi ulang minimal 

4 jenis dulu, yaitu: 

▪ Infak Pengembangan Pembangunan (IPP) - dibayarkan penuh 

▪ Bahan seragam 

▪ Kuliah Umum (Jadwal menyusul) 

▪ Buku Panduan dan Kartu Pelajar 

3. Kewajiban pembayaran selain empat jenis pada point 2 diatas dibayarkan maksimal pada pekan 

pertama masuk sekolah di awal tahun ajaran 2022-2023 

4. Jika sampai batas waktu yang ditentukan calon siswa belum  melakukan registrasi ulang, maka 

dianggap mengundurkan diri. 

5. Siswa baru yang mengundurkan diri setelah registrasi ulang, maka dikembalikan 50% IPP dengan 

ketentuan  melakukan konfirmasi dan pengambilan uang pembayaran IPP paling lambat pada : 

Untuk Gelombang 1 : Selasa, 21 Desember 2021 pukul 11.00 wib 

Untuk Gelombang 2  : Selasa, 22 Februari 2022 pukul 11.00 wib 

Untuk Gelombang 3 : Selasa, 19 April 2022 pukul 11.00 wib 

6. Siswa baru yang mengundurkan diri setelah tanggal tersebut diatas (point 5) maka IPP akan 

digunakan bagi kepentingan sosial dan pendidikan oleh SMPIT Abu Bakar. 

7. Melihat Pengumuman Hasil Seleksi : 

Kunjungi laman http://psb.smpit-abubakar.sch.id/move_on, masukkan username (berupa nomor 

pendaftaran) dan password yang sudah bapak/ibu/calon siswa dapat ketika mendaftar. Setelah berhasil 

membuka, informasi pengumuman ada di Step 4. 

Bagi calon siswa yang dinyatakan DITERIMA, ada panduan dan teknis transfer didalam hasil 

download point 7 diatas, mohon untuk dipelajari. 

8. Pembayaran dilakukan langsung ke bank Muamalat terdekat. 

9. Untuk panduan pembayaran secara umum akan disampaikan pada lembar Lampiran Pengumuman  

Hasil Seleksi. lihat point 7), dengan status siswa DITERIMA. 
 

F. TABEL JENIS BIAYA SEKOLAH DAN FREKWENSI PEMBAYARAN 

 

No Jenis 
Kelas 

Frekwensi Waktu Pembayaran 
7 8 9 

1 Infak Pengembangan pendidikan      1x selama di SMPIT ABY saat registrasi siswa baru 

2 Bahan Seragam      1x selama di SMPIT ABY saat registrasi siswa baru 

3 Studium General (Kuliah Umum)      1x selama di SMPIT ABY saat registrasi siswa baru 

4 Buku Panduan dan Kartu Pelajar      1x selama di SMPIT ABY saat registrasi siswa baru 

5 Kegiatan Persemester    2x per tahun  saat awal semester bersangkutan 

http://psb.smpit-abubakar.sch.id/move_on
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6 Asrama Persemester    2x per tahun  saat awal semester bersangkutan 

7 Biaya Bulanan    12x pertahun tgl 1-10 tiap bulan 

8 Buku pelajaran    1x pertahun  saat awal tahun ajaran 

9 Study Tour      1x selama di SMPIT ABY 1 bulan sebelum pelaksanaan 

10 Bimbel      2x per tahun  saat awal semester bersangkutan 

11 Sukses UN      2x per tahun  saat awal semester bersangkutan 

12 Kenang-Kenangan      1x pertahun  saat awal tahun ajaran 

 

1. RINCIAN BIAYA SEKOLAH TAHUN AJARAN 2022-2023  

RINCIAN DAN JENIS KEWAJIBAN PEMBAYARAN SMPIT ABU BAKAR YOGYAKARTA TAHUN AJARAN 2022-2023 
       

Siswa Boarding (ASRAMA) 
 

Siswa Fullday (Tidak Asrama) 

A Sekali selama di SMPIT Biaya 
 

A Sekali selama di SMPIT Biaya 

  IPP (Infaq Pengembangan Pendidikan)  19.000.000 
 

  IPP (Infaq Pengembangan Pendidikan)  17.000.000 

  Buku Panduan dan kartu pelajar 60.000 
 

  Buku Panduan dan kartu pelajar 60.000 

  Kuliah Umum 300.000 
 

  Kuliah Umum 250.000 

  Sub Jumlah A 19.360.000 
 

  Sub Jumlah A 17.310.000 

 
   

 
  

B Biaya Persemester Biaya 
 

B Kegiatan (Per Semester) Biaya 

  Kegiatan Persemester 1.625.000 
 

  Kegiatan Persemester 1.595.000 

  Asrama Persemester 1.155.000 
 

  Asrama Persemester 0 

  2.780.000 
 

   

C Biaya Bulanan Biaya 
 

C Biaya Bulanan Biaya 

  Biaya Bulanan 1.390.000 
 

  Biaya Bulanan 950.000 

 
   

 
  

D Insidental Biaya 
 

D Insidental Biaya 

  Seragam    
  Seragam   

  Bahan seragam Putra 
              

1.485.000   
  Bahan seragam Putra 

              
1.375.000  

  Bahan seragam Putri 
              

1.925.000   
  Bahan seragam Putri 

              
1.705.000  

  Buku**) 
                 

700.000   
  Buku**) 

                 
675.000  

 
   

 
  

  Total Biaya Putra 25.715.000 
 

  Total Biaya Putra 21.905.000 

  Total Biaya Putri 26.155.000 
 

  Total Biaya Putri 22.235.000 

Keterangan :  
 Keterangan :  

 Bahan Seragam Siswa   Bahan Seragam Siswa 

 Seragam putra Jumlah (stel) 
 

 seragam putri Jumlah (stel) 

 Bawahan putih (2) 
 

 Bawahan putih (2) 

 
  Biru (2) 

 
 

  Biru (2) 

 
  Pramuka (1) 

 
 

  Pramuka (1) 

 Atasan putih (2) 
 

 Atasan putih (2) 

 
  Batik (1) 

 
 

  Batik (1) 

 
  Pramuka (1) 

 
 

  Pramuka (1) 

 kaos kepanduan* -1 
  kaos kepanduan* -1 

 kaos olahraga* -1 
 

 kaos olahraga* -1 

 celana olahraga* -1 
 

 celana olahraga* -1 

 
Gamis dan jilbab (putri)* -1 

 
 kerudung putih -3 

 
Baju koko (Putra)* -1 

 
 kerudung coklat -1 

*) Dalam bentuk jadi   *) Dalam bentuk jadi  
**
) 

Harga buku menyesuaikan 
  

**) Harga buku menyesuaikan 
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G. PERLENGKAPAN SEKOLAH DAN ASRAMA BAGI SISWA PROGRAM BOARDING 

1. Peralatan Sholat : 

a. Sarung   : 2 buah 

b. Peci    : 2 buah 

c. Sajadah   : 1 buah 

d. Sandal   : 1 pasang 

e. Baju koko   : 2 buah 

f. Mukena   : 1 buah 

 

2. Seragam sekolah : 

a. Biru putih   : 1 stel 

b. Putih-putih   : 1 stel 

c. Batik   : 1 atasan 

d. Pramuka SIT  : 1 stel 

e. Sepatu hitam   : 1 pasang 

f. Kaos kaki putih  : 2 pasang 

g. Kaos dalam   : 4 buah (harus berupa singlet berwarna putih) 

h. Ikat pinggang  : 1 buah 

3. Baju Bebas (PUTRA) 

a. Celana dalam  : 7 buah 

b. Celana panjang  : 3 buah (BUKAN MODEL PENSIL) 

c. Baju/ kaos bebas  : 3 buah (BUKAN MODEL PENSIL) 

 

4. Baju Bebas (PUTRI) 

a. Celana dalam   : 7 buah 

b. Jubah Panjang   : 3 buah  

c. Rok      : 4 buah 

d. Jilbab panjang   : 4 buah (menutupi dada sampai siku) 

e. Kulot      : 2 buah 

f. Kaos/baju lengan panjang  : 4 buah 

 

5. Peralatan Mandi : 

a. Gayung   : 1 buah 

b. Sabun mandi   : 1 buah 

c. Pasta gigi   : 1 buah  

d. Sampho   : 1 buah  

e. Handuk    : 1 buah  

f. Sisir    : 1 buah  

 

6. Peralatan Mencuci    

a. Ember ukuran sedang : 1 buah  

b. Sabun cuci   : 1 buah  

c. Pewangi pakaian   : 1 buah  

d. Hanger    : 12 buah 

 

7. Peralatan Tidur  

a. Sarung bantal  : 1 buah 

b. Bantal    : 1 buah 

c. Sprei (70 cm x 200 cm) : 1 buah 

d. Selimut    : 1 buah 

8. Peralatan Mengaji  

a. Al Qur’an saku 

b. Al Ma’tsurat  
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c. Buku-buku pembelajaran ke-Islaman yang ditentukan 

9. Alat tulis  

a. Buku tulis    : 20 buah  

b. Buku gambar   : 1 buah  

c. Penggaris komplit   : 1 set 

d. Ballpoint   : 2 buah 

e. Penghapus pensil   : 1 buah  

f. Jangka    : 1 buah  

g. Pensil    : 1 buah  

h. Tas sekolah    : 1 buah  

 

10. Peralatan makan  

a. Sendok/garpu  : 2 buah 

b. Piring   : 2 buah  

c. Gelas   : 2 buah 

 

11. Lain – lain :  

a. Pemotong kuku  

b. Benang, jarum, kancing 

c. Gunting  

d. Setrika (tidak harus), penggunaan setrika akan diatur   

e.  

H. CATATAN PENTING 

 

1. Semua alat-alat yang dibawa harus sudah diberi identitas pribadi 

2. Siswa tidak diperkenankan membawa barang-barang elektronik misalnya, HP, walkman, tape, kipas 

angin, dll.  

3. Siswa dilarang membawa pakaian olah raga yang berukuran pendek atau ¾ (ukuran sampai di bawah 

lutut), cut bray atau pensil. 

4. Siswa dilarang membawa buku-buku bacaan yang tidak Islami, seperti komik, dll.  

5. Untuk kaos dan baju bebas dianjurkan supaya tidak membawa yang berwarna mencolok dan 

bergambar yang tidak Islami. 
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I. LAMPIRAN 

 

1. Cara dan proses pendaftaran 

Secara umum, pendaftaran calon siswa baru dilalui dalam 3 tahap (Step) yaitu : 

Step 1  : Mengisi form pendaftaran singkat dan membayar biaya pendaftaran 

Step 2 : Melengkapi isian biodata pendaftar, asal sekolah, orangtua, foto pendaftar, biaya masuk dan  

    diakhiri cetak formulir pendaftaran 

Step 3 : Pengumuman 

 

           Maka, dibawah ini urutan prosesnya : 

 

 Kunjungi alamat http://psb.smpit-abubakar.sch.id/ klik Pendaftaran. 
a) Isi semua data Pendaftaran yang dibutuhkan, cantumkan nomor HP aktif yang bisa menerima 

pesan whatsapp. Klik kotak perintah daftar di paling bawah halaman jika semua isian sudah 

bertanda centang hijau (  ) 

b) Setelah Klik daftar akan keluar informasi dasar pendaftar, silahkan klik kotak cetak info ini dan 

lakukan simpan atau print. 

c) Lakukan pembayaran biaya pendaftaran berdasarkan informasi yang di dapat di point b) diatas, 

panduan pembayaran sudah ada didalamnya. Pada tahap ini (sudah membayar biaya 

pendaftaran.red.) pendaftar sudah sampai pada Step 1. Saat itu juga akan ada pesan whatsapp 

yang masuk ke nomor yang tadi dituliskan/ didaftarkan, silahkan dibuka whatsapp tersebut, 

simpan, ikuti dan laksanakan apa yang diperintahkan di dalam isi whatsapp tersebut. 

d) Setelah melakukan pembayaran biaya pendaftaran, langkah calon pendaftar belum selesai, agar 

bisa mengikuti proses Seleksi PSB, maka lengkapi isian data diri, orangtua, asal sekolah dan lainnya 

dengan klik login di http://psb.smpit-abubakar.sch.id/ dengan menggunakan username dan 

password yang sudah pendaftar dapat di point nomor c) di atas. Hal ini masuk di Step 2. 

e) Step  3 adalah mengunduh pengumuman. Pada proses ini akan bisa diunduh nanti pada saat 

pengumuman dilaksanakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://psb.smpit-abubakar.sch.id/
http://psb.smpit-abubakar.sch.id/
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                Penjelasan Alur : 

1. Kunjungi alamat http://psb.smpit-abubakar.sch.id/ klik Daftar atau Form Daftar 

  

2. Isi semua form Pendaftaran, cantumkan nomor HP aktif yang bisa menerima SMS (bukan wa). Klik 

kotak daftar di paling bawah halaman jika semua isian sudah bertanda centang hijau () 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://psb.smpit-abubakar.sch.id/
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3. Setelah Klik daftar akan keluar informasi dasar Pendaftar, silahkan di simpan atau di print 

 

 

Hasil print info dasar Pendaftar (penting, harap di catat atau disimpan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informasi penting  
(cetak dan simpan) 

Informasi penting  
(simpan) 
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4. Setelah melakukan pembayaran biaya pendaftaran, langkah calon pendaftar belum selesai, agar bisa 

mengikuti proses Seleksi PSB, maka lengkapi isian data diri, orangtua, asal sekolah dan lainnya 

dengan klik login di http://psb.smpit-abubakar.sch.id/ServiceLogin dengan menggunakan username 

dan password yang sudah pendaftar dapat di point nomor 3 diatas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Setelah dipastikan Step 1 telah berwarna hijau (berarti sudah membayar biaya pendaftaran) maka 

Step 2 adalah mengisi semua data yang dibutuhkan didalamnya, isikan semua dan upload foto calon 

pendaftar (wajib). Apabila semua telah diisi dan upload foto calon pendaftar maka Step 2 akan 

berwarna hijau, maka sampai disini proses mendaftar dengan lengkap telah selesai, dan tinggal 

menunggu Pengumuman nanti yang ada di Step 3. Maka silahkan diprint untuk dijadikan arsip bagi 

orangtua calon siswa baru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://psb.smpit-abubakar.sch.id/ServiceLogin
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Hasil isian formulir pendaftaran lengkap : 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QR Code Pendaftaran PSB SMPIT Abu Bakar Yogyakarta, silahkan bisa di scan dengan aplikasi QR Code 

Scanner dari smartphone 
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