
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
TAHUN AJARAN 2021/2022

Waktu Pendaftaran:
Gelombang 1: 2 Januari – 2 Februari 2021
Gelombang 2: 5 Februari – 5 Maret 2021

(Gelombang 2 dibuka jika kuota masih ada)

smpi.alhasanah.sch.id

Kuota TERBATAS

YAYASAN�AL�HASANAH
SMPI�AL�HASANAH

Jl. RE. Martadinata Raya, Pagar Dewa, Bengkulu

Al Hasanah Bengkulu

www.smpi.alhasanah.sch.id smpi.alhasanahbengkulu@gmail.comSMPI 0853 6914 1355
 0822 7930 5287USTADZ LEO

0853 8191 0851USTADZ SARPANI 
0856 6490 9294USTADZH YANI 

Pendaftaran Online 
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

1. REGISTRASI
Membuat akun dan mengisi data calon siswa melalui 

. Jika berhasil, bisa login ke sistem.psb.alhasanah.sch.id

2. BAYAR BIAYA PENDAFTARAN
Melakukan pembayaran biaya pendaftaran dengan cara transfer
ke virtual account (VA) BNI Syariah melalui ATM Netbanking, teller
atau Mbanking. Nomor VA bisa diketahui setelah login ke laman
Registrasi (langkah 1).

3. ISI DATA
Setelah pembayaran sukses diterima sistem, login kembali ke

 dan isi data lengkap siswa sesuai denganpsb.alhasanah.sch.id
form yang ada.

4. VERIFIKASI DOKUMEN & SELEKSI SISWA
Orangtua mengupload file dokumen persyaratan yang telah discan
dan diverifikasi oleh panitia PPDB lalu diberikan kartu ujian.

5. PENGUMUMAN DAFTAR ULANG & VALIDASI DOKUMEN
Pengumuman hasil seleksi dan info daftar ulang dapat dilihat
di atau  log in sesuai username di website sekolah psb.alhasanah.sch.id.

alhasanahbengkulu AlHasanahBengkulu_ 

Pendaftaran mulai 2 Januari 2021

INFO Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

SMAIT AL HASANAHSMPI AL HASANAH

SDIT AL HASANAH 1PAUD IT AL HASANAH 1 PAUD IT AL HASANAH 2

SDIT AL HASANAH 2

Pendaftaran dilakukan secara online melalui laman psb.alhasanah.sch.id.

Membayar uang pendaftaran Rp. 250.000,- (umum) dan Rp. 200.000,- (alumni)

dengan cara transfer ke Virtual Account yang telah ditentukan. Uang pendaftaran

tidak bisa ditarik kembali.

Calon siswa berusia 11 – 14 tahun.

Fotokopi akte kelahiran 1 lembar.

Fotokopi KTP Orangtua / wali masing-masing 1 lembar.

Fotokopi ijazah SD 1 lembar (bila sudah ada).

Fotokopi SKHUN 1 lembar (bila sudah ada).

Fotokopi rapot kelas 6 semester 1 dilegalisir 1 lembar.

Calon siswa datang bersama kedua orangtua untuk mengikuti seleksi dan wawancara

(sesuai Jadwal yang telah ditentukan oleh panitia).

Calon siswa print kartu peserta dijadikan ID card dengan tali berwarna biru dan

akan dipakai pada saat seleksi siswa berlangsung dan saat masa orientasi siswa baru.
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PENDAFTARAN



Anak merupakan anugrah terindah yang diberikan Allah SWT kepada setiap pasangan hidup.
Anugrah tersebut akan terasa indah jika dapat menyejukkan hati orangtuanya. Putra putri
yang sholeh dan sholehah sesuai dambaan orang tua tidak akan terwujud jika tidak dibekali
pendidikan islami yang berkualitas. Dalam rangka mewujudkan keinginan orang tua tersebut
Sekolah Menengah Pertama Islam (SMPI) Al Hasanah hadir di Bengkulu sekaligus turut
mendukung program pemerintah menjadikan Bengkulu menjadi Kota Pelajar.

SMPI Al Hasanah merupakan sebuah lembaga pendidikan yang berdiri pada tahun 2012
bertujuan untuk mendidik siswa berprilaku Qur’ani, mengembangkan potensi anak sesuai
dengan bakat minatnya sehingga menjadi siswa yang unggul. SMPI Al Hasanah juga membekali
siswa dengan kemampuan teknologi informasi dan keterampilan hidup (life skill) yangbertujuan
untuk menyiapkan siswasiap menghadapi tantangan Era globalisasi dan kemajuan teknologi.
Pada kahirnya dapat menjadi insan yang bermanfaat bagi agama masyarakat, nusa dan bangsa.

MUKADIMAH

VISI
Menjadi Lembaga Pendidikan Qur’ani, Berwawasan Global dan Menguasai IPTEK.

MISI
Menumbuhkan budaya islami yang menyenangkan dan cinta Al Qur’an.

Mengembangkan proses pembelajaran yang inovatif untuk mengasah kreatifitas dan

melatih keterampilan hidup.

Mengembangkan system manajemen sekolah yang efektif, partisipatif dan berorientasi

pada mutu.

Menjalin hubungan kemitraan strategis, dengan berbagai pihak untuk meningkatkan

mutu pendidikan.

Mengembangkan usaha-usaha potensial untuk pendanaan pengambangan

lembaga pendidikan.
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KURIKULUM & KBM
Fullday school.

Kurikulum 2013 (K13) yang memadukan kurikulum Diknas dan Yayasan.

Pembelajaran menggunakan pendekatan multiple intelegences dan karakter islami.

Morning quality setiap hari (shalat dhuha, pemberian vocab/mufrodat, tausiah,

dzikir al matsurat, sholawatan, Asmaul Husna, dan membaca surat-surat Al Qur’an pilihan).

Ekstrakulikuler.

Aplikasi pembelajaran ke lapangan dan social project.
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FASILITAS

QUALITY ASSURANCE

PROGRAM UNGGULAN
Qiraati 

Tahfidz Akselerasi (18 Juz)

Cross Culture Understanding (CCU) Negara Asean

Bahasa Asing

Bela Diri

Pramuka

Social Project

Muhadharah

Halaqah

=

=

=

=

=

=

=

=

=

2 gedung tiga lantai yang dilengkapi dengan ruang belajar, perpustakaan, laboratorium

komputer, laboratorium IPA, lapangan olahraga, internet, ruang UKS, Infocus per ruang kelas

serta dilengkapi wastafel.

Memiliki akidah yang benar dan kuat.

Menegakkan sholat 5 waktu.

Gemar beribadah Sunnah.

Berakhlakul karimah.

Hafal 2 juz Al-Qur’an.

Hafal hadist Arba’in nawawiyah.

Mampu berbahasa asing.

Menguasai teknologi informasi.
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PRESTASI

Juara 1 Puisi Tingkat Provinsi.

Juara 1 Mading Tingkat Kota Bengkulu.

Juara 2 Mading Tiga Dimensi Tingkat se Sumatera Bagian Selatan.

Juara 3 LCT Fisika Tingkat Provinsi Bengkulu.

Juara 2 Poster FLS2N Tingkat Kota Bengkulu.
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FASILITAS
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