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 NAMA CALON SISWA/I : …………………............................................... 
   
  A L A M A T   : .................................................................... 

  Kec …………………………………………… 
         Kab …………………………………………... 
         Prop ……………………………………....                 

 
NO. TEST :                                                                              RUANG :                 
 

PANITIA PENERIMAAN SISWA/I BARU 

 MA PERGURUAN ISLAM 
 AR RISALAH 

TAHUN PEMBELAJARAN 2012/2013 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PERSYARATAN PENDAFTARAN 
        

Formulir Pendaftaran yang telah diisi lengkap 
        

Foto copy raport Mulia dari kelas 1 sampai kelas 3  sebanyak  2 lembar 
 
Pas photo hitam putih 2x3 = 2 lembar & 3x4 = 2 lembar. 
(putra berkemeja putih berdasi & putri berjilbab putih) 
 
Photo copy akte kelahiran 1 lembar 

 
Uang Pendaftaran Rp. 150.000,- 

 
PERSYARATAN DAFTAR ULANG. 

 
Photo copy STTB/ Ijazah SMP/MTS yang telah dilegalisir dan transkip nilainya, 6 lembar 

        
        Photo copy Daftar Nilai Akhir SMP/MTS/ Sederajat yang telah dilegalisir, 2 lembar 
 
       Pas photo hitam putih 2x3 = 4 lembar dan 3x4 = 10 lembar 
        (untuk putra berkemeja putih berdasi & putri berjilbab putih) 
 
       Menandatangani surat perjanjian antara wali siswa/i dengan Perguruan Islam Ar Risalah 
 

Melunasi biaya pendidikan 



 @@@@ 
        
     
     PANITIA PENERIMAAN SISWA/I BARU              
        TAHUN PEMBELAJARAN 2012/2013 

Air Dingin RT:01 RW:09 Kel. Balai Gadang Kec Koto Tangah Padang. Telp 0751-7877114 
 

 
 
               Nomor (diisi oleh panitia) :                                 MA 
 

FORMULIR PENDAFTARAN 
01. Nama Calon Siswa/i  :  :                                                     
02. NIS (Nasional)  :                                                     
03. Tempat & Tanggal Lahir  :                                                          Tgl             Bln            Thn 
04. Jenis Kelamin   :         Laki-laki               Perempuan 
05. Anak ke   :              dari                     bersaudara 
06. Alamat   :  Jln  
          No                RT            RW              Kel/ Desa 
                 Kec 
       Kab.          Prop 
       Kode pos          Phone 
07. Jumlah Saudara  :  Kandung                           Tiri 
08. Agama   :   I s l a m 
09. Warga Negara/ Suku  :          WNI          WNA      Suku  
10. Asal Sekolah/ Madrasah  :  
11. Identitas Orang Tua  :  
A. Nama Ayah (lengkap)   : 
a. Tempat & Tanggal Lahir  :       Tgl       Bln          Thn 
b. Agama   : 
c. Pendidikan Terakhir  : 
d. Pekerjaan (lengkap)  : 
e. Warga Negara/ Suku  :          WNI          WNA            Suku 
f. Alamat Lengkap  : 
    
       Kode pos          Phone 
B. Nama Ibu (lengkap)   :  
a. Tempat & Tanggal Lahir  :      Tgl       Bln          Thn 
b. Agama   : 
c. Pendidikan Terakhir  : 
d. Pekerjaan (Lengkap)             : 
e. Warga Negara   :         WNI           WNA            Suku 
f. Alamat Lengkap  : 
 
       Kode pos                               Phone 
g. Pengeluaran keluarga  Perbulan :   

                     Rp. 1.000.000,  – Rp. 2.000.000,- 
    Rp. 2.000.000,- – Rp. 3.000.000,- 
   Rp. 3.000.000,  – Rp. 4.000.000,- 

             Rp. 4.000.000 Lebih 
12. Identitas Wali   : 
a. Nama Wali (lengkap)   : 
b. Tempat & Tanggal Lahir  :      Tgl       Bln          Thn 

Ditulis dengan huruf kapital (balok) & gunakan bulpoint tinta hitam (bukan tinta cair) 



c. Agama   : 
d. Pendidikan Terakhir  : 
e. Pekerjaan (Lengkap)             : 
f.  Penghasilan Perbulan  :         Kurang dari Rp. 1.000.000,-      Rp. 1.000.000 – Rp. 1.500.000,- 
             Rp. 1.500.000 –  2.000.000,-             Diatas Rp. 2.000.000,- 
g. Warga Negara   :         WNI           WNA            Suku 
 
 
h. Alamat Lengkap  : 
 
       Kode pos                               Phone 
13. Ket Kesehatan Calon Siswa/ i : 
 a. Golongan Darah  :          A           B              O                 AB 
 b. Penyakit berat yang pernah 
    diderita   : 
 c. Tinggi dan berat badan  :                  cm                     kg 
14. Prestasi Calon Siswa/ i  : 

No. Prestasi Bidang Tahun Instansi 
     
     
     
     
     

 

      __________, .................................2012 
                  Calon Siswa/ i 
 
 

(................................................) 
                    nama jelas 
 

Rincian Biaya Pendidikan Perguruan Islam Ar Risalah Tahun Pembelajaran 2012-2013 
 

1 Uang Gedung  Rp                2,750,000  
2 Dipan  Rp                   450,000  
3 Kasur dan Seprai 3 tahun  Rp                   450,000  
4 Sewa lemari dan Kursi 3 tahun  Rp                   600,000  
5 Baju seragam 1 stel  Rp                   130,000  
6 Baju Olah Raga 1 stel  Rp                   110,000  
7 Orientasi Perguruan  Rp                   100,000  
8 Ekskul 1 tahun  Rp                   125,000  
9 Kesehatan 1 tahun   Rp                   150,000  

10 Koperasi 1 tahun  Rp                     50,000  
         Jumlah Biaya Pendidikan  Rp                4,915,000  

  Qardh Al Hasan/Pinjaman Lunak Rp                 2,000,000 (*) 
Total Rp.                6.915.000 

 

Biaya Pendidikan Bulanan 
 Pilihan I Rp    850.000,00 (**) 
 Pilihan II  Rp    950.000,00 (**) 

Pilihan III Rp 1.050.000,00 (**) 
(*) Dikembalikan setelah 3 tahun/ mengundurkan diri dari SMP Perguruan Islam Ar-risalah 
(**) Termasuk Laundry dan Besarnya biaya per bulan siswa/i tergantung hasil wawancara  
 dengan calon orangtua siswa/i  
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TERIMA KASIH 
BAPAK/IBU TELAH MENGISI LEMBARAN INI 

DENGAN JUJUR, JELAS, DAN LENGKAP 
 

Nama orang tua/wali :………………………………………………….. 
Nama calon siswa/i :………………………………………………….. 
 
Pilihlah  jawaban yang sesuai dengan kondisi dan fikiran Bapak/Ibu! 
 
1. Alasan utama Bapak/Ibu memilih MA Perguruan Islam Ar Risalah untuk putra/ i  Bapak/Ibu, karena  

a. Mengikuti saran teman/ tetangga/keluarga 
b. Menerapkan sistem Boarding School (Berasrama) 
c. Percaya atas kredibilitas para gurunya 
d. Menerapkan kurikulum terpadu  
e. Fasilitasnya memadai  

 
2. Apa pendapat Bapak/ Ibu terhadap penerapan sistem Boarding School (Berasrama)? 

a. Setuju, karena sangat baik bagi perkembangan pendidikan anak.  
b. Setuju, karena didukung oleh kurikulum, fasilitas dan SDM yang baik 
c. Setuju, karena anak akan terkontrol dengan baik. 
d. Ragu-ragu, khawatir anak tidak ada yang mengurus 
e. Tidak setuju, karena anak akan lelah. 

 
3. Seberapa besarkah kepercayaan Bapak/Ibu terhadap Perguruan Islam Ar-Risalah? 

a. 100 %   
b. 85 %   
c. 75 %   
d. 50 % 

 
4. Ketika nanti muncul permasalahan anak di sekolah atau di asrama, maka siapakah yang 

Bapak/Ibu percaya ? 
a. Guru dan Anak   
b. Guru 
c. Anak 
 

5. Apakah bapak/Ibu bersedia mengikuti semua aturan yang ada di Perguruan Islam Ar-Risalah 
a. Bersedia sepenuh hati 
b. Bersedia bila menguntungkan 
c. Ragu-ragu 
d. Tidak bersedia 

   
6. Bagaimana pandangan Bapak/ Ibu terhadap model sekolah Islam yang ada sekarang ini ? 

a. Masih jauh dari harapan, karena banyak yang tidak sesuai dengan syariat 
b. Biasa-biasa saja karena tidak ada yang istimewa 
c. Harus diperbaiki lebih serius. 
d. Perlu adanya sebuah badan yang berupaya menyatukan visi dan misi pendidikan Islam. 
e. Kami kurang tahu dengan model sekolah Islam yang ada. 

 
7. Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang penerapan ajaran islam dalam kehidupan sehari-hari? 

a. Menerapkan semaksimal mungkin dengan penuh kesadaran 
b. Tidak perlu terlalu menyeluruh, cukup yang wajib saja 
c. Menerapkan sebatas yang perlu-perlu dan mudah saja 
d. Menerapkan ajaran yang kita inginkan saja. 
 
 
 
 
 

Yayasan Wakaf
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8. Apakah Bapak/ Ibu sudah melaksanakan sholat 5 waktu secara tertib dan disiplin plus sholat 
sunnah rawatib ? 
a. Ya, tentu saja, alhamdulillah  
b. Sholat 5 waktu ya, rawatib kadang-kadang  
b. Sholat 5 waktu ya, rawatib jarang 
c. Sholat 5 waktu masih ada yang bolong  
d. Sekarang belum ,insya Allah nanti akan melaksanakan  

 
9. Apakah Bapak/ Ibu dapat membaca Al Quran ? 

a. Mahir dengan tajwid yang benar 
b. Dapat tanpa tajwid  
c. Terbata-bata  
d. Tidak sama sekali  

 
10. Apakah Bapak/ Ibu melaksanakan shaum/puasa sunnah ? 

a. Alhamdulillah, itu hal rutin yang kami laksanakan  
b. Alhamdulillah , sering juga  
c. Jarang/ kadang-kadang 
d. Ketika ada musibah atau punya hajat  
e. Belum  

 
11. Adakah Bapak/ ibu aktif mengikuti pengajian Islam (majelis ta’lim) secara rutin? 

a. Ya, rutin sepekan sekali. 
b. Ya, setiap dua pekan/ sebulan sekali. 
c. Ya, Kadang – kadang . 
d. Jarang sekali. 
e. Tidak pernah ikut karena berbagai faktor. 

 
12. Apakah Bapak/ Ibu merokok ? 

a. Tidak, kami tidak merokok  
b. Dulu merokok, sekarang tidak.  
c. Kadang-kadang tergantung situasi kondisi 
d. Sekarang masih merokok, ingin berhenti sulit, tapi suatu saat nanti akan berhenti 
e. Iya, karena merokok itu adalah hal yang wajar. 
 

13.  Berapa jam sehari anak nonton TV ? 
a. Lebih dari 2 jam  
b. 2 jam  
c. Maksimal 1 jam  
d. Hanya pada waktu libur  
e. Tidak boleh menonton TV 

 
14.  Apa yang biasa di tonton anak di TV ? 

a. Sinetron/ film cerita  
b. Film kartoon  
c. Kuiz  
d. Berita dan ilmu pengetahuan  

 
15.  Bagaimanakah kebiasaan putra/i Bapak/Ibu belajar mandiri di rumah ? 

a. Punya waktu belajar dan bisa mengaturnya sendiri. 
b. Punya waktu belajar dan kami yang mengaturnya. 
c. Belajar jika ada PR dan ketika akan menghadapi ujian sekolah. 
d. Jarang sekali belajar di rumah, karena sudah cukup di sekolah. 
e. Belajar kapan ia mau saja, tapi yang jelas putra/i kami sudah bisa menyelesaikan beban    

studinya. 
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16.  Bagaimana tingkat kemandirian putra/i Bapak/Ibu dalam melakukan aktivitas harian(mandi, 
mencuci pakaian, menyetrika dan membersihkan rumah) ? 
a. Putra/i kami perlu diingatkan, tanpa perlu bantuan untuk melakukan aktivitas di atas. 
b. Putra/i kami perlu diingatkan, dan perlu sedikit bantuan untuk melakukan aktivitas di atas. 
c. Putra/i kami perlu diingatkan dan perlu bantuan rutin untuk melakukan aktivitas di atas. 
d. Putra/i kami tidak perlu bantuan, karena sudah mandiri untuk melakukan aktivitas di atas. 
e. Putra/i kami belum mandiri sama sekali untuk melakukan aktivitas di atas. 

 
17.  Apakah putra/i Bapak/Ibu sering membantu aktivitas Bapak/Ibu di rumah ? 

a. Ya, putra/i kami sering membantu orangtuanya. 
b. Jarang, putra/i kami jarang membantu orangtuanya. 
c. Tidak, putra/i kami tidak biasa membantu orangtuanya. 
d. Tidak, karena semua aktivitas di rumah sudah ada yang mengerjakannya. 
e. Tidak, karena putra/i kami tidak mau dipaksa melakukannya. 
 

18. Apakah reaksi putra/i Bapak/Ibu ketika permintaannya tidak dipenuhi oleh Bapak/Ibu ? 
a. Putra/i kami bisa menerima dengan penjelasan yang kami berikan. 
b. Putra/i kami biasanya menangis dan mengurung diri di kamar. 
c. Putra/i kami memperlihatkan wajah mendongkol dan tidak menyapa Bapak/Ibu. 
d. Putra/i kami cenderung merusak barang-barang yang ada. 
e. Putra/i kami cenderung menganiaya dirinya. 

 
19.  Apakah putra/i Bapak/Ibu masih “ngompol” ketika tidur ? 

a. Tidak pernah. 
b. Ada, tapi jarang. 
c. Ada, di saat-saat tertentu saja. 
d. Ya, masih sering. 

 
20.  Atas dasar apa Anak masuk ke Perguruan Islam Ar-Risalah 
 a.  Kemauan sendiri 
 b.  Ikut teman 
 c.  Keinginan orangtua  
 d.  Keinginan keluarga (nenek, paman, kakak) 
 
21. Apakah Bapak/ Ibu  setuju bila di MA Perguruan Islam Ar Risalah ini sering melibatkan secara 

aktif peran dan pertisipasi orang tua dalam meningkatkan kualitas pendidikan? 
a. Sangat setuju dan siap terlibat di dalamnya. 
b. Setuju, asal sesuai dengan kemampuan  
c. Setuju saja, karena itu bagian dari tanggungjawab kita. 
d. Kurang setuju, karena itu kewajiban sekolah. 
e. Tidak setuju, karena sudah ada orang lain yang memikirkan itu. 

 
22. Apakah Bapak/ Ibu setuju untuk menghadiri pertemuan rutin tiga bulan sekali antara guru kelas 

dengan orang tua dalam upaya melihat perkembangan anak ? 
a. Setuju, kami akan menghadiri  
b. Setuju, tergantung keluangan waktu saya atau diwakili  
c. Kurang setuju, terlalu merepotkan  
d. Tidak setuju, karena terlalu banyak kendala untuk menghadirinya. 
e. Tidak setuju, karena itu sudah menjadi tanggung jawab guru di sekolah. 

 
23. Bentuk dukungan seperti apa yang Bapak/ Ibu berikan untuk kemajuan pendidikan di sekolah ini ? 

a. Dukungan materi 
b. Dukungan konsepsional (ide/gagasan/fikiran) 
c. Dukungan fasilitas 
d. Dukungan tenaga 
e. Tidak tahu 
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24. Sebagai sekolah Islam dengan sistem boarding school, dimana anak mendapatkan fasilitas 
asrama, makan 3x sehari, pendidikan agama yang mendalam, pendidikan umum yang berkualitas 
dan keterampilan kecakapan sepanjang hari, itu semua kita membutuhkan biaya yang besar. 
Karena itu berapakah SPP yang siap bapak/Ibu bayar?  
a. Rp. 1.050.000,-                        
b. Rp. 950.000,-  
c. Rp. 850.000,-                                       
 

25. Bersediakah Bapak/ Ibu membantu memberikan uang gedung diluar Rp. 2.750.000,- untuk MA 
Perguruan Islam Ar Risalah ? 
a. Ya, bersedia  
b. Bersedia, bila tidak terlalu besar 
c. Masih ragu  
d. Tidak bersedia 

 
26. Apakah Bapak/Ibu bersedia menjadi salah seorang donatur dalam program “Orang Tua Asuh” 

yang di adakan Perguruan Islam Ar-Risalah? 
a. Ya, bersedia secara rutin setiap bulan. 
b. Bersedia, bila tidak rutin 
c. Bersedia, bila ada rezeki lebih. 
d. Bersedia sekali saja  
e. Tidak bersedia   

 
27. Jika ada kelebihan rezeki, apakah bapak/Ibu memberikan atau menyalurkan sedekah, zakat dan 

berkurban di Perguruan Islam Ar-risalah? 
a. Bersedia untuk sedekah, zakat dan kurban 
b. Bersedia untuk zakat dan sedekah 
c. Bersedia untuk berkurban 
d. Tidak bersedia 
 

28. Tuliskan judul buku yang pernah Bapak/Ibu baca: 
1. ...................................................................................... 
2. ...................................................................................... 
3. ...................................................................................... 
4. ...................................................................................... 

 
29. Tuliskan minimal 3 tokoh nasional/internasional yang Bapak/Ibu kagumi: 

1. ...................................................................................... 
2. ...................................................................................... 
3. ...................................................................................... 
4. ...................................................................................... 
5. ...................................................................................... 

 
           

 _________________,…../……………/2012 
 
 

      Orang tua/ Wali 
 
 
 
 
 
 

      (……………………….) 


