
 

KETENTUAN PESERTA  DIDIK BARU (PDB)  SMA NEGERI 10 FAJAR HARAPAN 

TA. 2020/2021   SELAMA MENGIKUTI  PROGRAM 

MATRIKULASI  SECARA  ONLINE 

 

Setiap peserta didik wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan matrikulasi, 

sesuai yang tertera pada jadwal matrikulasi Peserta Didik Baru (PDB) Tahun 

Ajaran 2020/2021, yaitu  

1. Melaksanakan shalat dhuha pada pukul 07.30 sd 08.00  serta berdoa  

(dilaksanakan setiap hari). 

2. Mengikuti atau mendengarkan video motivasi serta pengarahan yang akan 

disampaikan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 10 Fajar Harapan Banda Aceh, 

Bapak Muhibbul Khibri, S.Pd; M.Pd. (khusus pada hari pertama kegiatan 

matrikulasi, yaitu pukul 08.00 sd 08.30) tanggal 13 Juli 2020. 

3. Mengikuti pre test kelima mata pelajaran, yaitu Matematika (M), Fisika (F), 

Kimia (K), Biologi (B) dan Bahasa Inggris (E) dengan durasi masing-masing 

pelajaran 60 menit (sesuai jadwal matrikulasi). 

4. Mengikuti proses belajar mengajar (mendegarkan video pembelajaran, 

mengerjakan tugas-tugas di modul, dan mendengarkan semua penjelasan 

serta petunjuk guru yang disampaikan secara online/during). Kegiatan proses 

belajar mengajar ini berlansung sejak tanggal 14 sd 17 Juli 2020 yang diikhiri 

dengan kegiatan post test pada tanggal 18 Juli 2020 (sesuai jadwal). 

5. Mengikuti test akhir / post test kelima pelajaran, sesuai dengan jadwal yang 

ada.  

6. Peserta didik wajib mengisi absen kehadiran  dengan cara mengisi form/ 

absen yang telah disiapkan oleh wali kelas masing-masing melalui grup 

WhatsApp. 

7. Selama kegiatan matrikulasi ONLINE/DARING berlangsung,  peserta didik 

wajib mengikuti ketentuan berikut, yaitu : 

• Peserta didik putra  memakai kemeja dan celana panjang kain. 

• Peserta didik putri mamakai kemeja, rok panjang, jilbab segi empat yang 

tidak terawang, ciput, dan manset tangan. 

• Peserta didik tidak dibenarkan memelihara kuku panjang. 

• Peserta didik putra wajib menata rambut dengan rapi. Ukuran 1cm, 2cm, 

dan 3cm. 

• Peserta didik putri dilarang menggunakan kosmetik dan pewarna kuku.  

8. Peserta didik harus dalam posisi siap untuk belajar, duduk ( jangan tiduran).  

9. Pelaksanaan Materikulasi Daring : 

a) Pembelajaran daring terbagi kepada 2 bagian yaitu : 60 Menit Pertama 

adalah pembelajaran dengan Video Pembelajaran dan Modul dan 60 

Menit Kedua adalah pembelajaran Tatap muka dengan daring. 



b) Setiap siswa wajib masuk ke portal pembelajaran daring. 

c) Siswa melakukan login dengan menggunakan username dan password 

yang telah dibagikan. 

d) Siswa masuk ke kelas yang telah di tentukan oleh sistem sesuai dengan 

kelas sebenarnya. 

e) Setiap siswa wajib mengikuti jadwal atau roster yang telah dibagikan. 

f) Setiap sesi dalam setiap pelajaran akan dilakukan absensi, baik itu 

melihat video pembelajaran, menngerjakan modul dan juga saat tatap 

muka daring. 

g) Bagi siswa yang dianggap tidak hadir akan diberikan sanksi yang 

berlaku. 

10. Semua peserta didik wajib memasang foto sendiri (wajah tampak jelas dan 

tidak diedit) dan menggunakan nama yang sesuai  dengan akta kelahiran pada 

profil WhatSapp.  

11. Selama menjadi peserta didik di SMAN 10 Fajar Harapan, segala hal yang 

berkaitan dengan media sosial akan dipantau oleh pihak sekolah. 

Catatan : 

• Tidak diperkenankan mengunggah hal-hal  yang tidak bermanfaat, tidak 

sopan, dan mengandung SARA.  

• Bagi yang memiliki akun instagram, tidak diperkenakan untuk mem-

private akun. 

12. Jika terdapat informasi terkait lainnya akan di peritahukan melalui group kelas 

yang telah dibuat. 

Banda Aceh, 7 Juli 2020 

Kepala Sekolah,  

 

 

   

   

       Muhibbul Khibri, S.Pd., M.Pd.  

       NIP 19740515 200008 1 001  

 

 

 

 


