PENGUMUMAN
No : 0 8 1 9 /Ma.11.41/PP.00.6/05/201
2019
TENTANG
PENERIMAAN PESERTA
ERTA DIDIK REGULER ( PPDR ) MADRASAH
AH ALIYAH NEGERI 2 KUDUS
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

A. Tujuan
Menjaring calon peserta didik yang memiliki potensi akademik, pribadi mulia dan keterampilan terbaik di antara
peserta didik di MTs/SMP untuk dapat menyelesaikan pendidikan di MAN
MA 2 Kudus dengan hasil yang unggul

B. Syarat Pendaftaran
1. Beragama Islam
2. Berusia setinggi-tingginya
ya 21 tahun pada tanggal 15 Juli 2019
3. Ijazah atau SKYBS (Surrat Keterangan yang Berpenghargaan Sam
ma) dan SKHUN asli atau sementara asli
(tanda tangan dan stemp
mpel basah) beserta fotokopi yang dilegalisir sebanyak
s
1 lembar
4. Pasfoto berwarna denga
an ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar
5. Fotokopi kartu keluarga dan akte kelahiran masing-masing 1 lembarr
6. Fotokopi KIP, KKS,, atau P
PKH (jika memiliki)
7. Fotokopi piagam
iagam penghargaan minimal tingkat kabupaten 3 tahun terakhir (jika memiliki)
8. Print out NISN (Nomor Induk Siswa Nasional)
9. Memilih salah satu peminatan : Matematika dan IPA, IPS atau Bahasa dan Budaya
10. F ormulir cetak pendaftarran online sebanyak 1 lembar

C. Pelaksanaan Pendaftaran
ran
1. Pendaftaran dilakukan ssecara online melalui http://psb.man2kudus
us.sch.id pada tanggal 17 - 19 Juni 2019
secara mandiri
2. Penyerahan berkas pe
endaftaran dan validasi di MAN 2 Kudus pada tanggal 17 - 19 Juni 2019
pukul 08.00 – 12.00 WIB
IB

D. Pelaksanaan Tes Seleksi
si
Mekanisme seleksi penerim
imaan peserta didik reguler meliputi:
1. Nilai Ujian Nasional deng
gan bobot penilaian 90 %
2. Tes Baca Tulis Al Qu
Qur’an ( B T Q ) dengan bobot 10 % yang
g dilaksanakan
di
saat calon peserta didik
melakukan validasi
3. Pembobotan piagam keju
ejuaraan bidang akademis dan non akademis
mis
4. Calon peserta didik mem
makai seragam madrasah/sekolah asal saat
aat melaksanakan tes BTQ
BT

E. Pengumuman Hasil Selleksi
Peserta didik yang dinya
atakan diterima diumumkan pada hari Kamis,
Kamis 20 Juni 2019 pukul 09.00 WIB
di kampus MAN 2 Kudus da
an melalui tautan http://psb.man2kudus.sch.id
h.id

F. Lapor Diri
Calon peserta didik yang di
dinyatakan lolos seleksi diwajibkan hadir dan
n lapor diri ke MAN 2 Kudus mulai tanggal
20 - 22 Juni 2019 pada pukul 08.00
08.00-12.00 WIB. Peserta didik yang tidak lapor diri sesuai dengan ketentuan
dinyatakan mengundurkan diri

G. Pertemuan Orang Tua/Wali
Pertemuan Orang Tua/Wali calon peserta didik
24 Juni 2019 pukul 08.00 WIB

yang dinyatakan diterima dilaksanakan pada tanggal

H. Lain – lain
1. Peminatan yang dibukaa dalam PPD Reguler adalah p e m i n a t a n M a t e m a t i k a d a n I PA (36 peserta
didik), P e m i n a t a n IPS (7 2 peserta didik) dan p e m i n a t a n Bahas
asa dan Budaya (26 peserta didik)

2. Peringkat pendaftar diunggah melalui tautan http://psb.man2kkudus.sch.id sesuai dengan peminatan :
Matematika dan IPA, IPS atau Bahasa dan Budaya

3. Pembekalan Masa Ta
Ta’aruf Siswa Madrasah (MATSAMA) Peser
erta didik baru d i l a k s a n a k a n p a d a
hari J u m ’ a t , 12 Juli 2019 pukul 06.50 WIB dengan memakai sera
agam madrasah/sekolah asal

Kudus, 23 Mei 2019
Kepala,

Shofi

