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256 2022-2023

Orang tua calon siswa bertanya

Gel.1 Gel.2 Gel.3

Assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
mohon informasi kapan pendaftaran dimulai ?

Wa'alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh
Pendaftaran terbagi dalam 3 Gelombang :
Gelombang 1
Pendaftaran : 4 Okt - 13 Nov. 2021
Seleksi : 20 Nov. 2021
Pengumuman : 27 Nov. 2021
Registrasi : 29 Nov.- 4 Des 2021
Gelombang 2*) 
Pendaftaran : 6 Des 2021 - 8 Jan 2022
Seleksi : 15 Jan. 2021
Pengumuman : 22 Jan. 2022
Registrasi : 24 Jan - 5 Feb. 2022  

*) Gelombang 3
Pendaftaran : 14 Feb. - 12 Mrt 2022
Seleksi : 19 Mrt 2022
Pengumuman : 26 Mrt 2022
Registrasi : 28 Mrt. - 5 April 2022
Ket.: *) : Akan dibuka apabila Gelombang sebelumnya
belum penuh

?

berapa kuota penerimaan PSB tahun ini ?

2 kelas boarding putra @ 32 siswa
2 kelas boarding putri @ 32 siswa
2 kelas full day putra @ 32 siswa
2 kelas full day putri @ 32 siswa
total kuota adalah 256 siswa

Kurikulum apa yang dipakai ?

memakai 2 kurikulum, kurikulum K13 
dan kurikulum kepesantrenan

apa bedanya boarding dan full day

boarding : siswa berasrama, tepatnya siswa berada di dalam pesantren.
belajar di pesantren setelah KBM formal (jam 7.00 sd jam 15.00, dan ekskul 
dari jam 15.30 sd 16.30) maka siswa akan melanjutkan dengan kegiatan
KBM kepesantrenan di malam hari.
Full day : siswa tidak di asrama, pulang ke rumah masing2 setelah KBM 
selesai
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Orang tua calon siswa bertanya

Gel.1 Gel.2 Gel.3

?

Apa saja syarat2 pendaftarannya ?

 
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

Apa saja ekstrakurikuler yang ada ?

banyak sekali, ada karate, pramuka, jurnalistik, 
fultsal, badminton, memanah, robotik, paskibraka, 
renang, melukis, voli, basket, KIR, English club, 
BSMR, tari Saman, nasyid & paduan suara, 
dan lain-lain

foto diambil sebelum pandemi

Oia, untuk mendapatkan panduan menyeluruh 
terkait PSB, dimanakah saya bisa mendapatkannya ?

dengan Buku Panduan PSB 2022, silahkan bisa di scan dengan smartphone bapak/ibu 
QR code dibawah ini, atau bisa langsung ke website PSB, link ada di halaman berikutnya



Cara Menggunakan QR Code di Samping 
untuk Mendaftar PSB :

1. Buka aplikasi QR Code scanner di smartphone bapak/ibu

2. Arahkan dan posisikan QR Code scanner ke QR Code disamping

3. Jika berhasil akan muncul alamat website PSB berikut ini :

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

jika kesulitan melakukan proses scanning, silahkan sentuh/klik alamat di atas.
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