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OUR GROWING
SCHOOL
MTs Ummusshabri merupakan madrasah
swasta terbesar di Sulawesi Tenggara. Berada
di jantung Kota Kendari menjadikan MTs
Ummusshabri sebagai episentrum
perkembangan pendidikan Islam bagi anak
usia remaja dari dalam maupun luar daerah.

Hasil assessment calon guru dan tendik yang
melibatkan para pakar pendidikan dari
berbagai perguruan tinggi menghasilkan
tenaga pendidik yang profesional. Selain itu,
dukungan wali murid dalam pengembangan
madrasah berperan penting dalam akselerasi
mutu pendidikan guna menghasilkan profil
lulusan yang soleh, Islami, berprestasi, populis
dan bermasyarakat.

THE CEO'S
MESSAGE
Membawa madrasah swasta menjadi sekolah
terkemuka di Sulawesi Tenggara tentu tidak mudah,
apalagi dikelilingi sekolah-sekolah yang dulunya
difavoritkan oleh masyarakat. Tapi dengan serangkaian
inovasi perbaikan sistem dan kekompakan pengurus
Yayasan, maka terlahir SDM guru yang enerjik, inovatif
dan tulus dalam berdedikasi sehingga menjadi
kekuatan yang dahsyat untuk melakukan pembaharuan.

Kerjasama yang baik antara Yayasan, orang tua
dan guru, maka terasa mudah mewujudkan
Ummusshabri menjadi sekolah ternama dan
unggulan. Dan Ummusshabri lah yang
memberikan bekal kompetensi masa depan
kepada siswanya yaitu kokoh spiritual, unggul
bidang sains, terampil IT dan kecakapan
bilingualnya.

"Ummusshabri dikenal sebagai
sekolah yang bergerak sangat
dinamis, inovatif dan kini dinilai
oleh masyarakat sebagai
sekolah unggulan."

Prof. Dr. H. Abdullah Alhadza, MA.
Pakar Pendidikan

"Saya senang dan bangga ada lembaga pendidikan
masyarakat yang memiliki potensi luar biasa, prestasi
membanggakan dan standar kelembagaan di atas ratarata. Saya optimis Ummusshabri bisa berkontribusi
secara fundamental dalam meningkatkan kualitas
pendidikan di Indonesia."
Dirjen Pendidikan Islam
Kemenag RI

Peresmian Gedung Pembelajaran Madrasah Terpadu
Ummusshabri Kendari oleh Dirjen Pendis Kemenag RI

AKREDITASI UNGGUL
Meraih nilai akreditasi tertinggi di Sultra pada
tahun 2019 dengan total poin 97

DUAL CURRICULUM
Memadukan pelajaran kurikulum nasional
dan internasional

BILINGUAL
Pembelajaran dengan bahasa pengantar
Arab dan Inggris

TAHFIDZ QURAN
Menyelenggarakan program Tahfidzul Quran
dengan target minimal 6 juz dalam 3 tahun

SAINTEK
Kompeten dan kompetitif di bidang sains
dan teknologi

TEAM TEACHING
Integrasi keilmuan dalam pembelajaran serta
pembinaan intensif oleh guru secara kolaboratif

NATIVE SPEAKER
Menghadirkan penutur asli dalam kegiatan
pembelajaran bahasa asing

EDUTRIP
Menyelenggarakan program wisata edukasi
di dalam dan luar negeri

Mutu pendidikan yang terukur adalah
cara kami dalam memastikan
efektivitas proses pembelajaran
sehingga mampu memenuhi harapan
orang tua dan cita-cita peserta didik.

MADRASAH
RISET

16
%

2020

GELAR

Peningkatan mutu
lulusan sebesar 16%
dalam tiga tahun
terakhir yang terukur
dari capaian nilai ratarata Ujian Nasional.

JUARA

Meraih 166 gelar juara
dalam tiga tahun
terakhir dari berbagai
event kompetisi
tingkat nasional dan
internasional.

Ditetapkan oleh
Kementerian Agama RI
sebagai salah satu
madrasah unggulan
penyelenggara riset
tahun 2020.

What parents say
about us?

"Salut atas proses pembelajaran
daring yang berlangsung secara
efektif walau di masa pandemi.
MTs Ummusshabri selalu
istimewa."

"Alhamdulillah, anak kami
mendapat banyak ilmu serta
penguatan aqidah dan akhlak
selama belajar di MTs
Ummusshabri."

"Mampu menyelenggarakan
pendidikan sesuai tantangan
zaman, membentuk karakter serta
kompetitif di kancah nasional dan
internasional."

Kol. Laut (P) Andike SM., S.Sos
Danlanal Kendari

Erik Alamsyah Sinaga, M.Han
Dandenpom XIV/3 Kendari

Tusiman, SKM., M.Kes
Kepala Bapelkes Kendari

"Terselenggaranya kegiatan
pembelajaran yang efektif dalam
meningkatkan ilmu pengetahuan
umum dan agama secara
berimbang."

"Saya setuju dengan penerapan
sistem pembelajaran yang
disiplin. Selain itu, tenaga
pengajarnya pro aktif dan
berkualitas."

"Kegiatan pembelajaran
berlangsung dengan baik
terutama pendidikan agama
Islam yang semakin mewarnai
karakter anak kami."

Dr. Rola Pola Anto, M.Si.
Dosen

Drg. A. Farida Sanusi
Dokter Gigi

Muh. Endang SA., S.Sos., M.AP.
Politisi

"Disiplin dalam menegakkan tata
tertib madrasah serta mampu
meningkatkan imtaq & menguasai
iptek melalui inovasi
pembelajaran yang bermutu."

"Perkembangan spiritual terlihat
dari shalat lima waktu yang
terjaga, terbentuknya karakter
kemandirian anak dan
berprestasi di bidang akademik."

"Menyuguhkan kegiatan
pembelajaran yang inspiratif
membuat anak kami semakin
termotivasi untuk tekun belajar
dan meraih prestasi."

Bahtiar Bidati, SH.
Advokat

Komsih Hudah, SH.
Wiraswasta

Siti Asnah, A.Md.
Karyawati

01 Januari s/d
05 Maret 2021

ONLINE REGISTRATION

MTSUMMUSSHABRI.COM/PPDB

OFFICE

JL. AHMAD YANI NO 3
KELURAHAN BENDE
KOTA KENDARI
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SELEKSI

PENGUMUMAN

Contact Us : 08114008586/ 082293901134
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Hafidz Quran
Juara Olimpiade
Juara sekolah
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BIAYA
PEMBANGUNAN

Biaya Operasional

+
Syarat & ketentuan berlaku.
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PENDAFTARAN
Persyaratan Umum
Fc nilai raport kelas V semester 1 & 2 legalisir (1 lembar).
Fc nilai raport kelas VI semester 1 legalisir (1 lembar).
Fc akta lahir (1 lembar).
Fc kartu keluarga (1 lembar).
Pass foto latar merah ukuran 4 x 6 (2 lembar).
Pass foto latar merah ukuran 3 x 4 (2 lembar).
CD file foto.

Persyaratan Beasiswa
Beasiswa Hafidz Quran

Melengkapi dokumen persyaratan umum.
Piagam/ surat keterangan hafal al-Quran minimal 2 juz.

Beasiswa Juara Olimpiade

Melengkapi dokumen persyaratan umum.
Piagam/ surat keterangan juara OSN/ KSM tingkat nasional,
provinsi dan atau kota/ kabupaten.

Beasiswa Juara Sekolah

Melengkapi dokumen persyaratan umum.
FC raport kelas I - VI semester 1 - 11
Piagam/ surat keterangan juara sekolah dengan nilai
tertinggi di angkatannya.

BIAYA
PENDIDIKAN

MTS UMMUSSHABRI

Includes:
Pembangunan madrasah
Sumbangan masjid
Sarana & prasarana
Infaq semester I
Operasional kelas bulan I
Operasional asrama bulan I

Layanan kesehatan madrasah
Layanan kesehatan asrama
Seragam madrasah
Pakaian manasik
Atribut pramuka
Kaus kaki

Buku & alat tulis
Buku raport
ID card siswa
Lemari pakaian
Tempat tidur/ kasur
Masa ta`aruf siswa

Excludes:
Buku pelajaran
Kegiatan pengembangan diri

Notes:
* Layanan kesehatan asrama dibayar setiap awal semester ganjil ( I, III, dan V )
** Biaya penyelesaian pendidikan dibayar pada awal semester VI
Biaya Registrasi:
01 - 15 Januari 2021
= Rp. 150.000
16 Januari - 05 Maret 2021 = Rp. 250.000

Daftar yuk!
ONLINE
Registrasi akun
Mengisi data diri
Upload dokumen
Bayar biaya registrasi

BISA DAFTAR LANGSUNG
KE SEKOLAH ATAU DAFTAR
DARI RUMAH AJA
Jl. Ahmad Yani, No. 3, Kota Kendari
www.mtsummusshabri.com/ppdb

Cetak kartu tes

OFFLINE
Bayar biaya registrasi
Mengisi formulir
Melengkapi dokumen
Menyetor dokumen
Menerima kartu tes

