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KETENTUAN PEMINATAN AKADEMIK
TAHUN PELAJARAN 2021/2022
Penentuan Peminatan Akademik di UPT SMA Negeri 3 Pasuruan :
1.

Waktu dan Penentuan Peminatan
Penentuan peminatan akademik dilakukan mulai awal semester 1 kelas X.

2.

Profil Peminatan Akademik yang ditawarkan adalah :
a. Peminatan Akademik Bahasa adalah program studi yang mengembangkan potensi peserta
didik untuk memiliki karakter, kompetensi, dan kecakapan hidup melalui pemahaman prinsipprinsip multikultural dan komunikasi bahasa. Fokus bidang studi peminatan akademik bahasa
adalah : Bahasa dan Sastra Indonesia, Bahasa dan Sastra Inggris, Bahasa dan
SastraJerman/Jepang, Antropologi.
b. Peminatan Akademik Matematikan dan Sains/ MIPA adalah program studi yang
mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki karakter, kompetensi, dan kecakapan
hidup melalui pemahaman prinsip-prinsip alam. Fokus bidang studi peminatan akademik
matematika dan sains adalah : Biologi, Matematika, Fisika, Kimia.
c. Peminatan Akademik Sosial / IPS adalah program studi yang mengembangkan potensi
peserta didik untuk memiliki karakter, kompetensi, dan kecakapan hidup melalui pemahaman
prinsip-prinsip kemasyarakatan. Fokus bidang studi peminatan akademik sosial adalah:
Geografi, Sejarah, Sosiologidan Ekonomi.

3.

Kriteria Peminatan Akademik
a. Hasil UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer)
b. Tes Psikologis.
Peminatan akademik bagi siswa kelas X, akan ditentukan berdasarkan hasil Nilai UNBK dan
tingginya psikogram kecerdasan intelektual serta rekomandasi yang diberikan oleh hasil psycho
test/pemeriksaan psikologis.
c. Minat siswa.
Disamping menggunakan hasil UNBK dan psycho test untuk menentukan peminatan akademik.
Siswa juga diharuskan untuk mengisi angket yang didasarkan pada minat dan kecenderungan
siswa secara pribadi yang dikonsultasikan dan disetujui oleh orang tua/wali.

Keterangan:
a. Jumlah kelas setiap peminatan akademik ditentukan berdasarkan tingginya nilai hasil UNBK siswa
yang memenuhi ketentuan peminatan akademik.
b. Rasio setiap peminatan akademik masing-masing kelas X, maksimal 36 siswa.
c. Apabila jumlah siswa dalam satu peminatan akademik melebihi pagu yang ditetapkan, maka
dilakukan pengurutan dari tingginya psikogram kecerdasan intelektual kemudian diambil sesuai pagu
yang dibutuhkan.
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ANGKET PEMINATAN AKADEMIK SISWA BARU ( KELAS X )
TAHUN PELAJARAN 2021/2022
Instrumen ini dipergunakan sebagai alat untuk menentukan pilihan minat akademik siswa
(Siswa Baru Kelas X) Tahun Pelajaran 2021/2022.
I.

Petunjuk Pengisian Angket Peminatan Akademik
a. Isilah Angket Peminatan Akademik dengan pilihan yang tepat sesuai dengan bakat dan
minat serta kompetensi yang anda miliki!
b. Jangan memilih peminatan akademik berdasarkan pengaruh teman atau pengaruh lain
yang tidak sesuai dengan bakat minat dan kompetensi yang anda miliki!
c. Dalam menetapkan peminatan akademik usahakan berkonsultasi dengan orang tua!
d. Setelah anda menetapkan pilihan minat akademik, sertakan tanda tangan anda dan
orang tua/wali siswa, selanjutnya angket diserahkan kembali ke Panitia PPDB!

II. Penetapan Minat Akademik
Setelah memperhatikan ketentuan dan persyaratan peminatan akademik sebagaimana
tertera dalam (ketentuan peminatan akademik), maka dengan ini saya:
Nama
Tempat/Tgl. Lahir
Jenis Kelamin
Asal Sekolah

: .........................................................................
: .........................................................................
: .........................................................................
: .........................................................................

Memilih Peminatan Akademik :
Jenis Peminatan

Pilihan Peminatan

Matematika dan IPA / MIPA
Ilmu Pengetahuan Sosial / IPS
Keterangan :
a. Siswa boleh memilih peminatan akademik maksimal 2 (dua) pilihan
b. Jenis Pilihan peminatan di tulis dengan angka pada kolom pilihan peminatan
( angka 1 = pilihan pertama; angka 2 = pilihan ke dua)
Mengetahui :
Orang Tua / WaliSiswa

Pasuruan, ..........................2021
Siswa
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