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PENDAHULUAN 

Segala puji hanya milik Allah atas limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya kepada 

kita semua. Selawat dan salam kepada teladan kita Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi 

wasallam. 

STAI As-Sunnah adalah perguruan tinggi agama Islam yang memiliki komitmen 

untuk mewujudkan visinya yaitu menjadi sekolah tinggi Islam yang unggul dan profesional 

dalam pendidikan Islam dan dakwah di Indonesia pada tahun 2020. Oleh karena itu dalam 

upaya menjaring dan menyaring calon mahasiswa baru sesuai dengan kuantitas dan kualitas 

yang diharapkan, STAI As-Sunnah menyusun Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru agar 

dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan kegiatan SPMB.  

Bilamana nantinya ada perubahan yang mendasar, akan dibahas bersama dengan 

pihak-pihak terkait untuk mendapatkan kesepakatan yang bisa diterima oleh semua pihak. 

Semoga dengan diterbitkannya buku pedoman ini pelaksanaan SPMB dapat dilaksanakan 

dengan lancar dan lebih profesional. 

 

Deli Serdang,    Agustus 2014 

Ketua STAI As-Sunnah 

 

 

Sopian Sinaga, M.Pd.I. 
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BAB I 

KEBIJAKAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU 

 

Kebijakan dalam penerimaan mahasiswa baru STAI As-Sunnah Deli Serdang mencakup mutu 

prestasi dan reputasi akademik serta bakat pada jenjang pendidikan sebelumnya, tanpa 

memandang suku, ras, gender, atau status sosial. 

Secara umum sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru STAI As-Sunnah Deli Serdang 

mencakup jalur seleksi, mekanisme pendaftaran dan seleksi, pengambilan keputusan dan lain-

lain dengan sistem sebagai berikut: 

I. Jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) 

Seleksi Penerimaaan Mahasiswa Baru (SPMB) dilakukan melalui 3 (tiga) jalur, yaitu: 

1) Jalur Prestasi Akademik 

Jalur prestasi akademik adalah mekanisme penjaringan calon mahasiswa berbasis prestasi 

akademik tanpa ujian tertulis dan atau keterampilan dengan syarat dan ketentuan yang telah 

ditetapkan. Peserta jalur ini hanya mengikuti ujian interview. Peserta akan dinyatakan lulus 

apabila mampu memenuhi standar penerimaan yang diperoleh dari hasil interview.  

2) Jalur Tahfizh Al-Qur’an 

Jalur Tahfizh Al-Qur’an adalah penerimaan mahasiswa baru dengan seleksi berdasarkan 

prestasi hafalan Al-Quran yang dibuktikan dengan sertifikat, piagam penghargaan atau surat 

keterangan. 

3) Jalur Ujian/Reguler 

Jalur ujian/reguler adalah pendaftaran dengan mengikuti ujian seleksi (tulis dan lisan) setelah 

melakukan pendaftaran. Peserta akan dinyatakan lulus bila mencapai nilai minimal dari hasil 

ujian tulis dan lisan. 

 

II. Teknis Pendaftaran dan Sistem Seleksi 

Pendaftaran calon mahasiswa baru dilakukan secara online melalui link: 

www.pmb.staiassunnah.ac.id. Adapun teknis pendaftaran secara online akan dijelaskan pada 

bab prosedur pendaftaran. 

Sistem seleksi calon mahasiswa baru dilakukan berdasarkan mekanisme dan prosedur 

penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru STAI 

As-Sunnah yang ditetapkan. Sistem penilaian dan penentuan kelulusan akan dijelaskan pada 

bab tertentu. 

 

http://www.pmb.staiassunnah.ac.id/
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III. Program Studi Pilihan 

Sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru dilakukan pada 2 (dua) Program Studi yang 

tersedia, yaitu: 

1. S1 Pendidikan Bahasa Arab (PBA) – mahasiswa dan mahasiswi 

2. S1 Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) – khusus mahasiswa 
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BAB II 

KRITERIA PENERIMAAN MAHASISWA BARU 

 

A. Persyaratan Umum 

Setiap calon mahasiswa yang ingin mendaftar harus memenuhi persyaratan umum sebagai 

berikut ini:  

1) Muslim, sehat jasmani dan rohani 

2) Usia maksimal 24 tahun 

3) Mampu membaca Al-Qur’an dengan benar dan lancar 

4) Memiliki motivasi yang kuat untuk menuntut Ilmu dan Berdakwah 

5) Bersedia tinggal di asrama 

6) Bersedia tidak menikah selama belajar di STAI As-Sunnah 

7) Bersedia mengabdi setelah tamat (dibuktikan dengan surat pernyataan) 

8) Bersedia mematuhi peraturan yang berlaku. 

 

B. Persyaratan Berdasarkan Jalur Pendaftaran 

1. Jalur Prestasi Akademik 

Jalur prestasi akademik adalah mekanisme penjaringan calon mahasiswa berbasis prestasi 

akademik tanpa ujian tertulis dan atau keterampilan dengan syarat dan ketentuan yang telah 

ditetapkan. Peserta jalur ini hanya mengikuti ujian interview. Peserta akan dinyatakan lulus 

apabila mampu memenuhi standar penerimaan yang diperoleh dari hasil interview. 

  Adapun persyaratan yang harus dipenuhi pada jalur ini adalah sebagai berikut: 

a) Memiliki prestasi akademik tinggi dan konsisten berdasarkan pemeringkatan oleh 

sekolah, yaitu: siswa/i yang masuk dalam peringkat terbaik 1 s/d 5 di kelas III/akhir 

SMA serta tidak pernah mendapat peringkat di bawah 10 dengan nilai rata-rata 

minimal 75 di SMA/sederajat yang dibuktikan dengan foto copy nilai raport yang 

dilegalisir dari kelas 11 hingga kelas 12. 

b) Memperoleh rekomendasi dari Kepala Sekolah. 

c) Memenuhi persyaratan administrasi masuk STAI As-Sunnah sebagaimana berikut ini: 

- Foto copy rapor semester 1-4 

- Pas foto 2x3 dan 3x4 @ 2 lbr 

- Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari sekolah atau desa 

- Surat keterangan sehat dari Dokter 
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- Mengisi formulir pendaftaran 

- Surat rekomendasi dari sekolah  

- Membayar biaya pendaftaran 

d) Sehat jasmani dan rohani sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran 

di STAI As-Sunnah (dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari Dokter). 

e) Memenuhi persyaratan umum calon mahasiswa baru STAI As-Sunnah. 

 

2. Jalur Tahfizh Al-Qur’an 

Jalur tahfizh Al-Qur’an adalah penerimaan mahasiswa baru dengan seleksi berdasarkan 

prestasi hafalan Al-Quran yang dibuktikan dengan sertifikat, piagam penghargaan atau surat 

keterangan. 

Adapun Persyaratan yang harus dipenuhi pada jalur ini adalah sebagai berikut: 

a) Memiliki hafalan Al-Quran minimal 10 juz yang dibuktikan dengan foto copy prestasi 

lomba hafalan Al-Quran dan atau surat keterangan dari lembaga program tahfizh 

tempat calon mahasiswa 

b) Memperoleh rekomendasi dari Kepala/Pimpinan lembaga tahfizh. 

c) Memenuhi persyaratan administrasi masuk STAI As-Sunnah berikut: 

- Foto copy sertifikat atau surat keterangan 

- Pas foto 2x3 dan 3x4 @ 2 lbr 

- Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari sekolah atau desa 

- Surat keterangan sehat 

- Mengisi formulir pendaftaran 

- Membayar biaya pendaftaran 

d) Sehat jasmani dan rohani sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran 

di STAI As-Sunnah (dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari Dokter). 

e) Memenuhi persyaratan umum calon mahasiswa baru STAI As-Sunnah 

 

3. Jalur Ujian/Reguler 

Jalur ujian/reguler adalah pendaftaran dengan mengikuti ujian seleksi (tulis dan lisan) setelah 

melakukan pendaftaran. Peserta akan dinyatakan lulus bila mencapai nilai minimal dari hasil 

ujian tulis dan lisan. 

Adapun Persyaratan yang harus dipenuhi pada jalur ini adalah sebagai berikut: 

a) Lulusan SMA, SMU, MA, atau sederajat. 

b) Memenuhi persyaratan administrasi masuk STAI As-Sunnah: 
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- Pas Photho, 2x3, 3x4 @ 2 lembar 

- F. Copy ijazah dan transkip nilai yang dilegalisir @ 2 lembar 

- Surat Keterengan Berkelakuan Baik dari sekolah atau desa 

- Surat keterangan sehat 

- Mengisi formulir pendaftaran 

- Membayar biaya pendaftaran yang ditetapkan 

c) Sehat jasmani dan rohani sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran 

di STAI As-Sunnah (dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari Dokter). 

d) Memenuhi persyaratan umum calon mahasiswa baru STAI As-Sunnah 
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BAB III 

PROSEDUR PENDAFTARAN 

Sebelum melakukan pendaftaran, seorang calon mahasiswa/i pendaftar terlebih dahulu 

memperhatikan kelengkapan berkas pendaftaran sebagaimana yang telah tertuang pada 

brosur. Setelah itu, pendaftar mendaftar secara online, kemudian mengikuti langkah-langkah 

dan prosedur yang telah ditetapkan. 

 

Tata Cara Pendaftaran 

Adapun Pendaftaran pada tahun ini dilakukan secara online dengan mengikuti prosedur 

berikut ini: 

1. Calon pendaftar membuka link: www.pmb.staiassunnah.ac.id. 

2. Isikan Form Pendaftaran yang tersedia. Bagian yang bertanda bintang (*) harus diisi. 

(harap diisi dengan benar, karena tidak bisa direvisi kembali) 

3. Klik pada tombol  [_DAFTARKAN_]  untuk mendaftar. 

4. Anda akan mendapatkan nomor pendaftaran setelahnya. Gunanya sebagai nomor 

antrian pada waktu mengikuti kegiatan Test/Pengujian nantinya sesuai dengan jadwal 

yang tertera pada halaman Pendaftaran. 

5. Setelah calon mahasiswa melakukan submit pendaftaran, hasil 

pendaftarannya dicetak/diprint. 

6. Setelah proses selesai, lakukan pembayaran biaya pendaftaran ke rek. BRI No : 2224-

01-000514-53-6 a/n STAI As-Sunnah. 

7. Setelah selesai, kirimkan berkas-berkas persyaratan serta hasil pendaftaran yang sudah 

dicetak dan bukti pembayaran melalui jasa pengiriman resmi ke alamat : a/n Panitia 

SPMB, Kampus STAI As-Sunnah Jl. Medan-Tj. Morawa, Gg. Darmo, Desa Bangun 

Sari, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Sumut, Kode Pos 20362. 

8. Silahkan lihat pendaftaran anda di menu hasil pendaftaran pada situs 

www.sia.assunnah.ac.id 

9. Setelah pendaftaran selesai, calon mahasiswa menunggu jadwal seleksi dan memilih 

lokasi seleksi yang tersedia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pmb.staiassunnah.ac.id/
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Secara singkat dapat digambarkan prosedur penerimaan mahasiswa baru sebagai berikut: 
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BAB IV 

MEKANISME SELEKSI 

 

I. Jadwal dan Lokasi Seleksi 

Jadwal seleksi untuk setiap jalur seleksi dilakukan secara terpisah berdasarkan agenda 

kegiatan yang telah disusun dan disepakati oleh panitia SPMB. Untuk informasi jadwal 

seleksi dapat dilihat di brosur atau di website resmi STAI As-Sunnah. Adapun lokasi seleksi 

jalur prestasi dan jalur tahfizh dilakukan hanya di kampus STAI As-Sunnah, sedangkan jalur 

reguler dilakukan di beberapa daerah yang telah ditentukan panitia sebagai cabang seleksi. 

 

II. Materi Ujian 

 

A. Jalur Prestasi 

Calon mahasiswa yang mengikuti jalur prestasi hanya mengikuti ujian lisan atau interview 

setelah lulus seleksi berkas yang dilakukan oleh panitia. Interview dilakukan untuk 

mengetahui kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh calon mahasiswa, adapun 

materi/aspek yang akan diuji meliputi: 

1. Kemampuan membaca Al-Quran, 

2. Pengetahuan dasar tentang Islam, 

3. Latar belakang calon mahasiswa, 

4. Semangat menuntut ilmu syar’i dan dakwah 

 

B. Jalur Tahfizh Al-Qur’an 

Calon mahasiswa yang telah mendaftar dan melengkapi berkas selanjutnya mengikuti proses 

berikut: 

1. Seleksi berkas yang dilakukan oleh panitia SPMB, 

2. Bila calon mahasiswa lulus seleksi berkas, selanjutnya mengikuti tes hafalan Al-Quran 

dan wawancara. 

3. Lokasi tes jalur tahfizh Al-Qur’an  hanya di kampus STAI As-Sunnah. 

4. Jadwal tes jalur tahfizh Al-Qur’an ditentukan secara tersendiri. 

 

C. Jalur Reguler/Ujian 

Calon mahasiswa yang telah mendaftar dan melengkapi berkas harus mengikuti ujian tulis 

dan interview. 
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1. Ujian Tulis  

Adapun ujian tulis meliputi: 

a. Tes Potensi Akademik (TPA), (Persamaan Kata, Lawan Kata, Hubungan Kata, Deret 

Angka, Berhitung dan Tes Logika Analisa)  yang bertujuan untuk mengukur tingkat 

kecerdasan dan daya tangkap calon mahasiswa. 

b. Tes Penguasaan dasar-dasar ilmu keislaman (Tauhid, Sikap, Fikih, Sejarah Peradaban 

Islam, Akhlak dan Wawasan Keislaman).   

 

2. Ujian Wawancara/Interview  

Ujian interview meliputi: 

a. Kemampuan membaca Al-Qur’an, 

b. Pengetahuan dasar tentang Islam, 

c. Latar belakang calon mahasiswa, 

d. Semangat dan komitmen menuntut ilmu syar’i dan dakwah. 
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BAB V 

INSTRUMEN PENERIMAAN MAHASISWA BARU 

 

Instrumen yang digunakan dalam penerimaan mahasiswa baru adalah berupa soal-

soal untuk ujian tulis dan  wawancara. 

Soal yang diberikan pada saat pelaksanaan ujian tulisan adalah soal yang  

mencakup:  

1. Tes Materi Agama Islam 

 Akidah akhlaq 

 Fiqih 

 Sejarah nabi dan peradaban islam  

2. TPA (Tes Potensi Akademik) 

 Tes padanan/hubungan kata  

 Tes deret angka atau seri 

 Berhitung 

 Tes persamaan kata 

 Tes lawan kata 

 Tes logika analisa  

 Bahasa indonesia 

 Sejarah indonesia 

3. Tes Wawancara/Interview  

 Tes kemampuan membaca al-quran  

 Kecerdasan atau IQ  

 Tes kepribadian  

 Komitmen 
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BAB VI 

SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU 

 

A. Sistem Pengambilan Keputusan 

Sebelum  mengambil keputusan penetapan mahasiswa baru STAI As-

Sunnah, terlebih dahulu panitia SPMB STAI As-Sunnah telah menetapkan aspek-

aspek penilaian, sistem penilaian dan metode penentuan kelulusan sebagai berikut: 

1. Materi Ujian 

Hal-hal yang menjadi aspek penilaian pada Ujian Seleksi Penerimaan 

Mahasiswa Baru STAI As-Sunnah adalah: 

1. Untuk jalur prestasi, aspek yang dinilai ialah peringkat kelas peserta di 

sekolahnya, yaitu peringkat 1-5 dengan nilai rata-rata 7,5. Peserta jalur 

prestasi mengikuti ujian interview saja.  

2. Ujian tertulis meliputi: 

Ujian tertulis hanya diikuti oleh calon mahasiswa yang mendaftar melalui 

jalur regular. Jumlah soal pada ujian tulisan ini yaitu 60 soal untuk 60 poin 

yang terdiri dari 2 aspek, yaitu: 

a. Tes Potensi Akademik (TPA). 

b. Tes penguasaan dasar-dasar ilmu keislaman. 

3. Tes Wawancara/Interview  

Tes wawancara/interview diikuti oleh calon mahasiswa yang mendaftar 

melalui jalur prestasi dan jalur regular. Penilaian interview dilakukan sesuai 

dengan rekomendasi dari penguji, dengan kriteria: direkomendasikan, 

dipertimbangkan, tidak direkomendasikan. Kemudian huruf-huruf tersebut 

dikonfersikan menjadi angka sebagai berikut: 

No Aspek Wawancara Penilaian 

1 
Tes kemampuan 

membaca Al-Qur'an 

Direkomendasikan A 12 

Dipertimbangkan B 6 

Tidak Direkomendasikan C 0 

2 Kecerdasan/IQ 
Direkomendasikan A 12 

Dipertimbangkan B 6 
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Tidak Direkomendasikan C 0 

3 Kepribadian 

Direkomendasikan A 8 

Dipertimbangkan B 4 

Tidak Direkomendasikan C 0 

4 Komitmen 

Direkomendasikan A 8 

Dipertimbangkan B 4 

Tidak Direkomendasikan C 0 

Untuk interview, nilai maksimal adalah 40 poin dengan rincian: aspek kemampuan 

membaca Al-Qur’an maksimal 12 poin, aspek IQ maksimal 12 poin, aspek 

kepribadian maksimal 8 poin, dan aspek komitmen maksimal 8 poin. Apabila 

ditotalkan 12+12+8+8 = 40. 

2. Sistem Penilaian dan Penentuan Kelulusan 

Peserta jalur prestasi dinyatakan lulus apabila peserta tersebut meraih nilai 

minimal 32 dari hasil ujian interview yang telah dilaluinya. Adapun peserta jalur 

reguler dinyatakan lulus apabila peserta tersebut meraih nilai minimal 75 poin untuk 

peserta putra dan 80 poin untuk peserta putri dari  total hasil ujian tulisan dan 

interview yang telah dilaluinya. Kemudian panitia SPMB bermusyawarah dengan 

Ketua STAI As-Sunnah dan para penguji interview untuk menentukan siapa yang 

berhak dinyatakan lulus, dalam musyawarah ini disepakati bahwa yang dinyatakan 

lulus adalah peserta yang mendapatkan nilai tertinggi sesuai urutan.  

Dalam kondisi tertentu seperti karena kebutuhan dakwah, karena minimnya 

da’i di daerah tertentu, dan kaum muslimin di daerah tertentu minoritas maka STAI 

As-Sunnah memberikan dispensasi kepada calon mahasiswa yang berasal dari 

daerah tersebut.  

Tambahan 

1. Kriteria Mahasiswa Lulus Cadangan 

1) Metode penentuan mahasiswa lulus cadangan didasarkan pada kriteria penentuan 

kelulusan ujian SPMB sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, yaitu dipilih 

berdasarkan nilai tertinggi pada ujian tulisan dan lisan. 

2) Jumlah mahasiswa lulus cadangan ditentukan oleh hasil rapat antara panitia SPMB. 
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2. Metode pengklasifikasian Mahasiswa berdasarkan Prodi 

1) Mahasiswa yang dinyatakan lulus di STAI As-Sunnah akan diklasifikasikan sesuai 

kuota yang telah ditentukan bagi setiap masing-masing Program Studi. 

2) Pengklasifikasian ini ditentukan berdasarkan pilihan mahasiswa 

 


