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AGENDA PENERIMAAN SANTRI BARU PESANTREN AL-MA’TUQ
MARKAZ AL-MA’TUQ
TAHUN PELAJARAN 1444-1445 H./2023-2024 M.
AGENDA
Pendaftaran
Tes Masuk (calon santri) &
Wawancara Orangtua/
calon wali santri baru
Pengumuman
Daftar ulang
Check in santri baru
Pertemuan wali santri baru
MTSB (Masa Ta’aruf Santri Baru)
Hari pertama KBM TP. 2023/2024

WAKTU PELAKSANAAN
01 September – 21 Oktober 2022
22 Oktober 2022
23 Oktober 2022
29 Oktober 2022
30 Oktober 2022
Waktu tes ditentukan oleh panitia
di salah satu tanggal tes masuk di atas

07 November 2022
Mulai pukul 00.00 WIB di www.almatuq.sch.id

08 – 15 November 2022
08 Juli 2023
09 Juli 2023
10 – 15 Juli 2023
17 Juli 2023

Keterangan :
1. Pendaftaran dan pengumuman kelulusan dilaksanakan secara online melalui
www.almatuq.sch.id
2. Jadwal tes dilaksanakan secara offline/tatap muka.
3. Penentuan Jadwal tes calon santri dengan calon wali santri dilakukan di hari yang
sama.

Sukabumi, 30 Agustus 2022
Mengetahui,
Mudir Markaz

Anfalullah, BA., M.Pd.

Ketua Panitia PSB Markaz Al-Ma’tuq
TP. 1444-1445 H./2023-2024 M.

Sudrajat, SE

Jl. Kadudampit Km. 3 Cikaroya RT.16 RW.03 Kec. Cisaat Kab. Sukabumi 43152 Jawa Barat Indonesia
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DAYA TAMPUNG
PENERIMAAN SANTRI BARU PESANTREN AL-MA’TUQ
MARKAZ AL-MA’TUQ
TAHUN PELAJARAN 1444-1445 H./2023-2024 M.
JENJANG

KELAS

JUMLAH

KETERANGAN

Mutawassith
(MTs/SMP)

VII (Tujuh) A
VII (Tujuh) B
VII (Tujuh) C

30
30
30

MTs. Putra Al-Ma’tuq 90 Santri

Catatan:
• Total kuota Penerimaan Santri Baru Jenjang Mutawassith (MTs/SMP) 90 Santri

Sukabumi, 30 Agustus 2022
Mengetahui,
Mudir Markaz

Anfalullah, BA., M.Pd.

Ketua Panitia PSB Markaz Al-Ma’tuq
TP. 1444-1445 H./2023-2024 M.
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TATA TERTIB PESERTA TES MASUK
PENERIMAAN SANTRI BARU (PSB) PESANTREN AL-MA’TUQ
MARKAZ AL-MA’TUQ
TAHUN PELAJARAN: 1444-1445 H./2023-2024 M.
1. Ketentuan Umum:
a. Setiap peserta tes menjungjung tinggi nilai kejujuran.
b. Peserta tes masuk adalah calon santri yang terverifikasi telah menyelesaikan
biaya pendaftaran dan menyerahkan dokumen pendaftaran kepada Panitia PSB
Markaz Al-Ma’tuq.
c. Setiap peserta akan memperoleh jadwal tes masuk yang telah ditentukan oleh
panitia dan dapat diakses di www.almatuq.sch.id pada menu “cetak dokumen”.
d. Peserta tes datang tepat waktu dengan melakukan registrasi kedatangan di
meja panitia untuk selanjutnya menerima kartu peserta tes.
2. Tes Masuk:
a. Peserta tes mengenakan pakaian muslim/muslimah syar’i. Khusus calon santri
(koko atau kemeja putih) dengan menggunakan tutup kepala (songkok hitam)
dan sepatu hitam serta mempersiapkan pendukung tes seperti ballpoint.
b. Peserta tes telah berada di ruang tes 10 menit sebelum tes dimulai.
c. Tes dimulai:
a) Peserta berada di dalam ruangan dan tidak diperkenankan berada di
luar ruangan selama tes berlangsung.
b) Dilarang berbuat kecurangan.
c) Peserta yang tidak mengikuti tes sesuai jadwal tes yang diberikan dan
tidak dapat dihubungi oleh pihak panitia, berbuat kecurangan, maka
akan dianggap mengundurkan diri.
Mekanisme tes calon santri MTs Putra Markaz Al-Ma’tuq
1) Materi ujian tes masuk meliputi:
▪ Ujian Kuesioner;
▪ Ujian Simulasi Hafalan Al-Qur’an;
▪ Ujian Membaca Al-Qur’an;
▪ Ujian Wawancara Kuesioner;
▪ Ujian Imla.
2) UJIAN

KUESIONER, dilakukan dengan pemberian soal
kuesioner yang wajib diselesaikan oleh peserta tes masuk dalam
kurun waktu 20 menit. Jawaban tidak dinilai berdasarkan betul
dan salah namun berdasarkan tingkat kejujuran.

3) UJIAN SIMULASI HAFALAN AL-QUR’AN, dilakukan di awal

sebelum ujian membaca, dengan teknis sebagai berikut:
▪ Koordinator memanggil peserta tes pertama untuk
menuju ruang tes;
▪ Koordinator memperkenalkan diri dan menyampaikan
agenda dan teknis pelaksanaan tes pada hari tersebut
kepada peserta;
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▪

▪
▪

▪

▪
▪

▪

Koordinator memberikan soal berupa potongan ayat
Al-Qur'an yang harus peserta tes buka dari soal yang
disiapkan oleh panitia.
Setiap peserta tes akan menerima soal yang berbeda
dengan peserta lainnya;
Koordinator memberikan waktu kepada peserta tes untuk
menghafal ayat yang telah diberikan selama 15 menit.
Koordinator akan memastikan peserta tes memahami
dan melaksanakan instruksi, serta memastikan ketepatan
waktu;
Setelah 15 menit, koordinator akan meminta peserta tes
menuju meja penguji menyetorkan soal hafalan yang
sudah dihafal;
Koordinator mengulangi kembali langkah pertama;
Penguji meminta peserta tes untuk LANGSUNG
mengulangi hafalan yang telah dihafal. Waktu membaca
hafalan tidak diperkenankan melebihi dari 3 (tiga) menit;
Selain kemampuan menghafal soal yang diberikan,
peserta diharapkan dapat membacakan hafalan sesuai
kaidah membaca Al-Qur’an yang baik dan benar.

4) UJIAN MEMBACA AL-QUR’AN, dilakukan dengan teknis

sebagai berikut :
▪ Setelah ujian simulasi Al-Qur’an selesai, penguji akan
menguji kemampuan membaca peserta tes dengan
memberikan dua soal berupa Ayat Al-Qur'an yang telah
disediakan oleh panitia. Durasi maksimal membaca
adalah 2 (dua) menit per soal. Sambil menyimak, penguji
akan mencatat hasil ujian peserta tes;
▪ Setiap peserta tes akan menerima soal yang berbeda
dengan peserta lainnya;
▪ Setelah ujian selesai, penguji mengkomfirmasi nama,
nomor tes atau sekolah asal peserta tes. Penguji
menanyakan jumlah hafalan yang dimiliki peserta tes dan
menguji secara singkat. Jumlah juz dan hasil ujian ini
hanya masuk ke kolom catatan.
5) UJIAN WAWANCARA KUESIONER, dilakukan dengan teknis:
▪ Peserta tes yang telah menyelesaikan ujian membaca

▪

Al-Qur’an akan menuju meja penguji wawancara
kuesioner. Penguji akan memberikan beberapa
pertanyaan dan pendalaman seputar jawaban kuesioner
yang telah diisi oleh peserta tes sebelumnya;
Penguji dimungkinkan memberikan pertanyaan lain diluar
materi kuesioner yang berkaitan selama hal tersebut
diperlukan.
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6) UJIAN IMLA, dilakukan dengan teknis:
▪ Peserta tes akan diberikan soal IMLA dalam bentuk

rekaman audio berupa soal kosakata Bahasa Arab. Dari
rekaman tersebut peserta tes akan diminta untuk menulis
soal dalam tulisan Bahasa Arab dalam lembar jawaban
yang disediakan oleh panitia.
Mekanisme tes orangtua/wali santri MTs Putra Markaz Al-Ma’tuq
1) KUESIONER & WAWANCARA ORANGTUA/WALI, dilakukan
dengan mekanisme:
▪ Wawancara diikuti oleh kedua orangtua/wali (Ayah/Ibu)
atau salah satu yang dapat mewakili pernyataan yang
dibuat pada kuesioner orangtua/wali.
▪ Orangtua/wali yang tidak mengikuti tes wawancara
sesuai jadwal tes yang diberikan dan tidak dapat
dihubungi oleh pihak panitia, maka akan dianggap
mengundurkan diri.
▪ Wawancara akan dilaksanakan di jadwal yang sama
dengan jadwal ujian calon santri;
▪ Penguji memperkenalkan diri dan menyampaikan
agenda dan teknis pelaksanaan tes wawancara pada hari
tersebut kepada orangtua/wali;
▪ Panitia akan memberikan soal kuesioner dan wawancara
untuk diisi oleh masing-masing orangtua/wali;
▪ Orangtua/wali yang telah menyelesaikan jawaban
kuesioner dan wawancara akan diminta menuju ruang
tunggu untuk selanjutnya akan dipanggil kembali sesuai
urutan pengumpulan jawaban kepada panitia;
▪ Penguji akan mulai mengkonfirmasi jawaban atas
pertanyaan yang diberikan oleh panitia dalam materi
kuesioner;
▪ Penguji dimungkinkan memberikan pertanyaan lain diluar
materi kuesioner yang berkaitan dengan perjalanan
Pendidikan calon santri dan kebijakan kebijakan
Pesantren, dsb;
▪ Penguji diberikan waktu 15-20 menit untuk dapat
berdiskusi, mendapatkan tanggapan dari orangtua/wali.
▪ Setelah wawancara selesai, penguji mengkomfirmasi
nama, nomor tes atau sekolah asal peserta tes putra dari
orangtua/wali;
▪ Tes wawancara selesai.
d. Setelah tes masuk selesai dilaksanakan, peserta tes dipersilakan menunggu
pengumuman kelulusan yang akan diumumkan tanggal 07 November 2022 di
website www.almatuq.sch.id mulai pukull 00.00 WIB
e. Peserta tes masuk yang lulus tes selanjutnya dipersilakan melengkapi berkas
administrasi dengan mengupload soft file scan berkas asli di menu aplikasi
pendaftaran:
a) Scan Akte kelahiran
b) Scan KTP kedua orangtua/wali
c) Scan Kartu keluarga
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c) Scan Kartu keluarga
d) Scan Surat Keterangan Kelulusan (menyusul)
e) Scan Ijazah dan transkrip nilai (menyusul)
Peserta tes masuk yang lulus tes mengirimkan berkas asli hasil medical check
up kepada Panitia PSB maksimal pada masa daftar ulang berlangsung.

Sukabumi, 30 Agustus 2022
Mengetahui,
Mudir Markaz

Anfalullah, BA., M.Pd.

Ketua Panitia PSB Markaz Al-Ma’tuq
TP. 1444-1445 H./2023-2024 M.

Sudrajat, SE
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TIPS DAN TRIK MENJELANG TES MASUK
PENERIMAAN SANTRI BARU (PSB) PESANTREN AL-MA’TUQ
MARKAZ AL-MA’TUQ
TAHUN PELAJARAN 1444-1445 H./2023-2024 M.

A. Tes Simulas Hafalan dan Bacaan Al-Qur’an
1. Persiapkan diri dengan baik mulai H-1 atau sehari sebelum pelaksanaan tes.
2. Persiapkan perlengkapan pendukung tes seperti mushaf standar, ballpoint.
3. Memakai pakaian muslim/muslimah syar’i
4. Pada hari H, upayakan untuk sarapan agar bisa lebih berkonsentrasi
melaksanakan tes.
5. Hadir di Pesantren tepat waktu sesuai jadwal yang diberikan.
6. Mempersiapkan diri dan hadir di ruang tes 10 menit sebelum tes dimulai.
7. Mengawali kegiatan tes dengan berdoa. Semoga Allah subhanahu wa ta’ala
memudahkan ikhtiar kita untuk dapat bergabung sebagai keluarga besar
Pesantren Al-Ma’tuq.
8. Materi tes kemampuan simulasi hafalan Al-Qur’an terdiri dari makharijul huruf,
ahkam tajwid dan kelancaran hafalan.
9. Materi kemampuan simulasi hafalan, dapat dipelajari/dilatih di rumah masingmasing dengan bantuan orangtua/wali secara langsung, maupun dapat dilakukan
bersama teman, atau bahkan dengan orang lain. Dengan seringnya berlatih
Insyaallah ananda sekalian dapat menjalani tes dengan mudah.
10. Materi tes kemampuan membaca Al-Qur’an terdiri dari makharijul huruf, ahkam
tajwid dan kelancaran membaca.
11. Materi wawancara orangtua/wali dihadiri oleh kedua orangtua/wali, apabila salah
satu berhalangan sangat dianjurkan yang mewakili wawancara adalah
orangtua/wali yang mengisi kuesioner.
12. Berdoa, terutama kepada Ibu, mendoakan ananda agar diberikan kemudahan
untuk dapat diterima di Pesantren Al-Ma’tuq. Serta tidak lupa Kami berharap doa
Bapak/Ibu bagi pihak Pesantren Al-Ma’tuq agar diberikan kemampuan mendidik
para santri/santriwati agar dapat menjadi anak yang shalih/shalihah dan
berakhlakul karimah.

B. Kuesioner, Wawancara dan Imla:
1. Materi kuesioner calon santri, peserta dapat memilih jawaban yang paling sesuai
dengan kepribadian.
2. Materi kuesioner orangtua/wali, dibutuhkan kejujuran dan kesiapan, serta
kesediaan dari orangtua/wali untuk mengisi soal kuesioner mencerminkan
keseriusan orangtua/wali untuk mendidik anaknya di Pesantren Al-Ma’tuq.
3. Sebaiknya kuesioner merupakan buah pemikiran dua belah pihak (Ayah & Ibu).
4. Materi tes imla berupa soal kosakata sederhana dalam bahasa Arab dasar.

Sukabumi,……………..
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Sukabumi, 30 Agustus 2022
Mengetahui,
Mudir Markaz

Anfalullah, BA., M.Pd.

Ketua Panitia PSB Markaz Al-Ma’tuq
TP. 1444-1445 H./2023-2024 M.

Sudrajat, SE
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Label Pengiriman Berkas :

PENGIRIM:

KEPADA YANG TERHORMAT:

PANITIA PENERIMAAN SANTRI BARU (PSB)
PESANTREN AL-MA’TUQ MARKAZ AL-MA’TUQ

SANTRI JENJANG MTS PUTRA

Jl. Kadudampit KM. 03 KP. Cikaroya RT.16 RW.03 Desa Gunungjaya
Kec. Cisaat Kab. Sukabumi Kode Pos 43152 Jawa Barat Indonesia
Telp. 0266.229949 website: www.almatuq.sch.id
email: pesantrenalmatuq@gmail.com

