
 
 

ALUR DAN TATA CARA PENDAFTARAN ONLINE 

UJIAN MASUK MADRASAH BERTARAF INTESIONAL (UM-MBI) 

AMANATUL UMMAH 

 

1. buka website http://sims.mbi-au.sch.id/psb/psb.php dengan tampilan sbb : 

 

 
 

2. Pilih Jalur Pendaftaran pada formulir diatas 

Tersedia 2 Jalur Pada Gelombang 1 yang dimulai pada tanggal 3 Oktober 2018 s/d 1 

April 2019, Yaitu Jalur Prestasi dan Jalur Tes Tulis. 

a. Jalur Prestasi :  

Diperuntukkan bagi calon peserta yang pernah meraih prestasi akademik maupun non 

akademik tingkat Sekolah/Kota/Propinsi/Nasional/Internasional dan dibuktikan dengan 

adanya sertifikat. Pada Jalur Prestasi akan dilakukan dua kali seleksi, yang pertama yaitu 

seleksi berkas sertifikat apa saja yang pernah diraih beserta nilai raport semester 1-4, jika 

seleksi berkas dinyatakan lulus, maka peserta akan melanjutkan seleksi selanjutnya yaitu 

http://sims.mbi-au.sch.id/psb/psb.php


 
 

Psikotes. (Bagi peserta yang belum dinyatakan Lolos pada jalur ini, kami sarankan untuk 

mengikuti Jalur Tes Tulis). 

b. Jalur Tes Tulis  

Jalur Ujian Masuk melalui Tes Tulis. Adapun Mata Pelajaran yang akan diujikan 

adalah Psikotes, Bahasa Inggris, Matematika & Kemampuan IPA 

3. Jika semua form isian telah dilengkapi, klik tombol maka peserta akan 

mendapatkan username dan password dengan tampilan sbb: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Selanjutnya gunakan Username dan Password yang telah diperoleh untuk masuk pada 

halaman Login dengan meng-klik tombol di pojok kanan atas. 

5. Setelah itu lakukan pembayaran sebesar Rp. 300.000 terlebih dahulu dengan cara 

transfer melalui Bank ataupun transfer melalui ATM ke Rekening tujuan Bank Syariah 

Mandiri (BSM) Nomor Rekening : 7073680543 a/n : Siti Musirroh (Bendahara umum 

PPDB Amanatul Ummah) setelah itu jangan lupa untuk menyimpan struk bukti 

pembayarannya.  

6. Selanjutnya lakukan Login, Berikut adalah tampilan Halaman Login jika telah berhasil : 



 
 

 

7. Silahkan Lengkapi Formulir Pendaftaran dengan mengisi form yang telah disediakan, 

Meng-upload bukti Scan Pembayaran, Meng-upload Scan Raport & Sertifikat Prestasi 

(khusus untuk jalur prestasi, untuk jalur tes tulis kosongkan saja) dan meng-upload Foto 

(Foto Close Up Berwarna dengan pakaian sopan (bukan foto selfie) dengan ukuran 

maksimal 2 MB) 

8. Setelah semua isian telah dilengkapi dan berkas telah diupload klik tombol simpan, 

maka pendaftaran telah selesai. 

9. Selanjutnya peserta tinggal menunggu pendaftaran divalidasi oleh panitia, jika 

pendaftaran telah divalidasi oleh panitia peserta dapat mengunduh Kartu Peserta Ujian 

seminggu sebelum ujian berlangsung 

10. Selanjutnya Tes Tulis akan dilaksanan  sesuai tanggal yang sudah ditentukan 

11. Pengumuman Peserta Lolos dapat dilihat melalui website ini pada tanggal yang sudah 

ditentukan. 


