
 
 

PANDUAN PENDAFTARAN ONLINE 

 UJIAN MASUK MADRASAH ALIYAH UNGGULAN AMANATUL UMMAH PROGRAM 

MADRASAH BERTARAF INTESIONAL AMANATUL UMMAH PACET MOJOKERTO 
 

1. buka website admisi.mbi-au.sch.id dengan tampilan sebagai berikut : 

 

 
 

Tekan tombol daftar untuk melakukan pendaftaran baru, maka akan muncul tampilan sebagai 

berikut : 

 

 
2. Pilih Jalur Pendaftaran pada formulir diatas 



 
 

Tersedia 3 Jalur yakni. 

a. Jalur Prestasi :  

Diperuntukkan bagi calon peserta yang pernah meraih prestasi akademik maupun non 

akademik minimal juara 1,2,3 pada tingkat Kabupaten / Kota / Provinsi / Nasional / 

Internasional dan dibuktikan dengan adanya sertifikat serta memiliki nilai rata-rata di raport 

75 skala 10 dan 3,00 skala 4,00 (peserta dengan prestasi tapi nilai raportnya kurang dari 

persyaratan tidak akan lolos seleksi berkas, begitu juga sebaliknya peserta yang hanya 

mengandalkan nilai raport). Seleksi pada Jalur Prestasi akan dilakukan dua kali seleksi, 

pertama yakni seleksi berkas, jika dinyatakan lulus maka peserta dapat mengikuti seleksi Tes 

Potensi Akademik (TPA). (Bagi peserta yang belum dinyatakan Lolos pada jalur ini, kami 

sarankan untuk mengikuti Jalur Tes Tulis) 

b. Jalur Tes Tulis CBT 

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

diujikan adalah Psikotes, Bahasa Inggris, Matematika & Kemampuan IPA. Pelaksanaan ujian di 

MBI Amanatul Ummah Pacet 

c. Jalur Tes Tulis PBT 

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

Psikotes, Bahasa Inggris, Matematika & Kemampuan IPA.  

3. Lakukan pengisian form lengkap, termasuk pada kolom NISN (Nomer Induk Sekolah Nasional) . 

NISN dapat diketahui dari lembar biodata raport SD/MI/SMP/MTs atau dapat mengecek melalui 

website https://nisn.data.kemdikbud.go.id/page/data 

 

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

mendapatkan username dan password [lihat gambar diatas] (username adalah nomer hp yang 

https://nisn.data.kemdikbud.go.id/page/data


 
 

telah didaftarkan , sedangkan password adalah nomer peserta pendaftaran ), simpan baik-baik 

username dan password yang telah didapatkan,  

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

Login dengan meng-klik tombol di pojok kanan atas. 

 

6. Jika berhasil login maka tampilan akan seperti berikut 

 



 
 

7. Setelah itu lakukan pembayaran sebesar Rp. 350.000 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.  

8. 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)  

 

9. Jangan lupa mengupload foto diri ada di bagian bawah, upload foto kemudian crop dan jangan 

lupa menekan tombol simpan. Jika berhasil foto profil dibagian kiri akan terisi foto yang telah 

diupload 

 



 
 

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

pendaftaran telah selesai. 

11. Selanjutnya peserta tinggal menunggu pendaftaran divalidasi oleh panitia, jika pendaftaran telah 

divalidasi oleh panitia peserta dapat mengunduh Kartu Peserta Ujian seminggu sebelum ujian 

berlangsung 

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

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

ditentukan. 


