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LEMBAR KERJA

PENGAMATAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TEMATIK TERPADU (VIDEO)

Kelompok: ……………………………………………..

Berdasarkan isian  LK – 4.2 isilah format berikut!

No Komponen yang diamati Jumlah Catatan Strategi tindak
lanjut

Ya Tidak

1 Kegiatan pendahuluan (6
item)

2 Kegiatan Inti

Penguasaan materi (4 item)

Penerapan strategi  (7 item)

Penerapan pendekatan
scientific (7 item)

Penerapan pembelajaran
tematik terintegrasi (4 item)

Pemanfaatan sumber
belajar/media dalam
pembelajaran (5 item)

Pelibatan peserta didik
dalam pembelajaran (5 item)

LK – 6.1.1
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Penggunaan bahasa yang
benar dan tepat daam
pembelajaran (2 item)

Kegiatan menutup pelajaran
(4 item)

Menghimpun data,
melakukan Analisis,
menafsirkan dan
menyimpulkan

LEMBAR KERJA

PERANCANGAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN

Kelompok: ……………………………………..

NO ASPEK KETERANGAN

1

LK – 6.1.2
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LEMBAR KERJA

KALENDER AKADEMIK SEKOLAH TAHUN  2013/2014

Kelompok: ……………………………………………

BULAN TGL KEGIATAN KET

LK – 6.1.3
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dst
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LEMBAR KERJA

PENGELOLAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Kelompok: ……………………….

Format data PTK

NO NAMA PENDIDIKAN/

JURUSAN

KOMPETENSI
UNGGUL

KETERANGAN

Format formasi PTK

NO TINGKAT

KELAS

JUMLAH

ROMBONGA
N

KEBUTUHAN

PENDIDIK TENAGA KEPENDIDIKAN

GURU
KELAS

MAPEL TAS PENJAGA PTK  LAIN

LK. 6.1.4
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Format Sumberdaya sekoah

JENIS JUMLAH

Fisik

1. ……………………………………………….
2. . ……………………………………………..
3. . ……………………………………………..
4. . dst

Non Fisik

1. …………………………………………………
2. . ……………………………………………….
3. . ……………………………………………….

LEMBAR KERJA

PENYUSUNAN JADWAL PELAJARAN SEKOLAH

Kelompok : ………………………………….

JAM
KE

WAKTU KELAS

I II III IV V VI

LK – 6.1.5
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PENDIDIKAN AGAMA

PENJASORKES

TEMA/MAPEL LAIN
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LEMBAR KERJA

ANALISIS KEBUTUHAN SARANA PRASARANA

Kelompok: ………………………………………………..

KELAS TEMA KEBUTUHAN TERSEDIA DIRENCANAKAN

I Diriku

Kegemaranku

IV

LK – 6.1.6
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FORMAT

ANALISIS KONDISI SEKOLAH

Kelompok: ………………………………………

FAKTOR INTERN FAKTOR EKSTERN

KEKUATAN PELUANG

KELEMAHAN ANCAMAN

LK – 6.1.7
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KOMPONEN KONDISI YANG
DIHARAPKAN

KONDISI
SEKARANG

STRATEGI KEERANGAN

(Contoh)

Guru

Open mind
(terbuka dan
menerima)
perubahan

Statis, sulit
menerima
perubahan

Pelatihan
untuk
membuka
mind set
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BAGAIMANA CARA
MENGUBAH SIKAP
KEPALA  SEKOLAH?
PERUBAHAN SIKAP

(MINDSET)

KETERAMPILAN
MERENCANAKAN

PENGELOLAAN
PEMBELAJARAN

TERPADU

KETERAMPILAN
MELAKUKAN

PENGELOLAAN
PEMBELAJARAN

TERPADU

KETERAMPILAN
MELAKUKAN

EVALUASI
PENGELOLAAN

PEMBELAJARAN
TERPADU

INDIKATOR

MATERI

• Pengelolaan
Pembelajaran Tematik
Terpadu di SMP

PROSES/
AKTIVITAS

• Mampu menyusun
rancangan pengelolaan
pembelajaran Tematik
Terpadu

• Menerima penerapan
tematik terpadu di SMP
(IPA dan IPS)

• Berinisiatif  melakukan
pengelolaan pembelajaran
tematik terpadu di SMP

• Mampu melakukan
Pengelolaan
Pembelajaran
Tematik Terpadu

• Mampu melakukan
evaluasi Keterlaksanaan
tahap tahap
pengelolaan
pembelajaran tematik
terpadu menggunakan
instrumen pengendalian
ketercapaian

• Cara  melakukan
evaluasi
keterlaksanaan
pembelajaran
tematik terpadu

Tahap  tahap
pengelolaan
pembelajaran
tematik  terpadu

• Diskusi dan tanya jawab
• Kerja Kelompok
• Presentasi

• Kerja Kelompok
merancang  pengelolaan
pembelajaran tematik
terpadu

• Presentasi

• Kerja kelompok
• Diskusi dan tanya

jawab
• Presentasi

• Kerja kelompok
latihan menggunakan
instrumen dan
membuat
merekomendasi dan
tindak lanjut

• Presentasi
• Refleksi

Merancang Pengelolaan
Pembelajaran Tematik
Terpadu

MATERI PELATIHAN 6:   Pengelolaan Pembelajaran Tematik Terpadu

A. KOMPETENSI

1. Memahami Pembelajaran Tematik  Terpadu

2. Mengelola Pembelajaran Tematik  Terpadu

B. INDIKATOR

1. Menerima penerapan pembelajaran  tematik terpadu di SMP (khusus IPA dan
IPS)

2. Berinisiatif  melakukan pengelolaan pembelajaran tematik terpadu di SMP

3. Merancang  pengelolaan pembelajaran Tematik  Terpadu

4. Melakukan Pengelolaan Pembelajaran Tematik Terpadu

5. Melakukan evaluasi Keterlaksanaan  tahap tahap  pengelolaan pembelajaran
tematik terpadu menggunakan  instrumen pengendalian ketercapaian

C. Materi

 Pengelolaan Pembelajaran Tematik Terpadu di SMP



Page | 139

D. PROSES/ AKTIVITAS

 Diskusi dan tanya jawab

 Kerja Kelompok  Merancang  pengelolaan pembelajaran tematik  terpadu

 Latihan menggunakan instrumen dan membuat merekomendasi dan tindak
lanjut

 Presentasi

E. PERANGKAT PELATIHAN

1. Lembar Kerja

2. Dokumen Bahan Bacaan

a. Pembelajaran Tematik  Terpadu
b. Pengelolaan Pembelajaran

3. ATK
LCD
Laptop
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MATERI PELATIHAN

Skenario  Pengelolaan Pembelajaran Tematik Terpadu
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Materi Pelatihan :   6.2 Pengelolaan Pembelajaran

6.2. Pengelolaan Pembelajaran

PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Tugas  pokok  kepala sekolah
yang berkaitan dengan
kepemimpinan pembelajaran
yaitu

1.PENDIDIK (Educator)
MENELADANI   SETIAP
TUNTUTAN PERUBAHAN
DALAM  PEMBELAJARAN
DI KELAS
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2. PEMIMPIN (leader)
VISIONER DAN
MENELADANI DALAM
MEMBANGUN TATA
NILAI KEDISIPLINAN,
KEJUJURAN , KREATIF
DAN INOVATIF MENJADI
BUDAYA  SEKOLAH

3.PENGELOLA(manajer)
KONSISTEN  DALAM
PENCAPAIAN VISI MISI
SEKOLAH
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4. ADMINISTRATOR
KEPALA SEKOLAH
MERUPAKAN
PENANGGUNG-JAWAB
KEGIATAN
ADMINISTRASI
KETATAUSAHAAN
SEKOLAH DALAM
MENDUKUNG
PELAKSANAAN
KEGIATAN
PEMBELAJARAN

5.PENYELIA (Supervisor)
KEPALA SEKOLAH
MELAKUKAN OBSERVASI
KELAS GUNA
MEMBERIKAN
PENGARAHAN TEKNIS
KEPADA GURU DAN
MEMBERIKAN SOLUSI
BAGI PERMASALAHAN
PEMBELAJARAN YANG
DIALAMI GURU.
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TAHAP PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

• Perencanaan
Perencanaan meliputi :

• Menetapkan apa yang mau dilakukan, kapan dan
bagaimana cara melakukannya

• Membatasi sasaran dan menetapkan pelaksanaan kerja
untuk mencapai hasil yang maksimal melalui proses
penentuan target;

• Mengembangkan alternatif-alternatif;
• Mengumpulkan dan menganalisis informasi;
• Mempersiapkan dan mengkomunikasikan rencana-

rencana dan keputusan-keputusan.

PENGORGANISASIAN

• Pengorganisasian, meliputi:
• Menyediakan fasilitas, perlengkapan dan tenaga kerja

yang diperlukan untuk melaksanakan rencana-rencana
melalui proses penetapan kerja;

• Pengelompokan komponen kerja ke dalam struktur
organisasi secara teratur;

• Membentuk struktur wewenang dan mekanisme
koordinasi;

• Memutuskan dan menetapkan metode dan prosedur;
• Memilih, mengadakan pelatihan dan pendidikan guru

serta mencari sumber-sumber lain yang diperlukan
dalam kegiatan pembelajaran.
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PENGARAHAN

• Pengarahan meliputi:
• Menyusun kerangka waktu dan biaya secara

terperinci
• Memprakarsai dan menampilkan kepemimpinan

dalam melaksanakan rencana dan pengambilan
keputusan

• Mengeluarkan instruksi–instruksi yang spesifik;
• Membimbing, memotivasi dan melakukan

supervisi.
•

PENGAWASAN

Pengawasan meliputi:
• Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang

mengacu pada rencana;
• Melaporkan penyimpangan untuk tindakan

koreksi dan merumuskan tindakan koreksi,
menyusun standar-standar dan saran-saran;

• Menilai pekerjaan dan melakukan tindakan
koreksi terhadap penyimpangan-
penyimpangan.
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KASUS 1

• Kasus 2.1
• Salah seorang guru di sekolah Anda telah berhasil

mengikuti pelatihan pembelajaran kontekstual dan
terpadu  Guru tersebut mencoba menerapkan hasilnya.
Sementara guru lain bukannya mencoba mencari tahu
dan belajar darinya tetapi malah mencemoohnya.

• Bagaimana strategi yang harus dilakukan oleh
Pengawas Sekolah  atau  Kepala Sekolah , agar guru lain
mau meniru dan mencoba pembaharuan pembelajaran
yang telah dilakukan oleh guru tersebut?

•

KASUS 2
• Kasus 2.2
• Beberapa guru kelas VII, VIII dan IX telah mengikuti

pelatihan pembelajaran kontekstual dan terpadu . Namun
hanya guru-guru kelas VII saja yang menerapkan hasil
pelatihan, dan tampak tanda-tanda terjadinya peningkatan
mutu proses dan hasil pembelajaran.  Semetara guru-guru
kelas VIII dan IX tidak mau menerapkan hasil pelatihannya.

• Bagaimana strategi yang harus dilakukan oleh Pengawas
Sekolah  atau  Kepala Sekolah agar guru-guru kelas VIII dan
IX pun menerapkan hasil pelatihan?

• Bacalah kasus 3 berikut ini dengan seksama,kemudian
diskusikan pemecahan masalah  dari pertanyaan  kasus 3
tersebut
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KASUS
• Kasus 2.3
• Beberapa orang guru mata pelajaran telah berulang

kali mengikuti pelatihan pembelajaran kontekstual dan
terpadu . Namun kegiatan pembelajaran yang
dilakukan oleh guru-guru tersebut tidak menampakkan
pembaharuan/tidak terlihat adanya peningkatan mutu
proses dan hasil pembelajaran.

• Bagaimana strategi yang sebaiknya dilakukan oleh
Pengawas Sekolah  atau  Kepala Sekolah agar guru-guru
yang bersangkutan mau berubah?

• Bacalah kasus 4 berikut ini dengan
seksama,kemudian  diskusikan pemecahan masalah
dari pertanyaan  kasus 3  tersebut

KASUS 4
• Kasus 2.4
• Suatu saat  Pengawas Sekolah  atau  Kepala Sekolah mengujungi

sebuah  Sekolah  Gumati   yang relatif lebih maju.  Kepala Sekolah
Gumati  menjelaskan bahwa program dan kegiatan yang selalu
dilakukan di sekolah tersebut adalah melaksanakan Pembelajaran
kontekstual dan terpadu . Sementara itu Pengawas Sekolah  atau
Kepala Sekolah yang mengunjungi sekolah tersebut menyadari
bahwa di sekolahnya program dan kegiatan semacam itu belum
dilaksanakan.

• Bagaimana strategi yang sebaiknya dilakukan oleh Pengawas
Sekolah  atau  Kepala Sekolah   agar guru-gurunya mau melakukan
hal yang sama?

•

Penutup
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SILABUSDIKLAT KEPALA SEKOLAHMata Diklat : Pengelolaan Pembelajaran Tematik TerpaduAlokasi Waktu : 8 JPJenjang : SMP
No SubMateriPelatihan

Kompetensi PesertaPelatihan Indikator KegiatanPelatihan
Penilaian Bahan Pelatihan Waktu(JP)Aspek Teknik BentukInstrumen Jenis Deskripsi

1 PengelolaanPembelajaran
3. MemahamiPembelajaranTematikTerpadu

1.Menerimapenerapantematikterpa

• Diskusidantanyajawab
• Kerja

Sikap
 Menerimapenerapantemati

Pengamatan Lembarpengamatan
 Modul  UraianMateriPengelolaan

8JP
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No SubMateriPelatihan
Kompetensi PesertaPelatihan Indikator KegiatanPelatihan

Penilaian Bahan Pelatihan Waktu(JP)Aspek Teknik BentukInstrumen Jenis Deskripsi
TematikTerpadu

4. MengelolaPembelajaranTematikTerpadu
du diSMP(IPAdanIPS)2.Berinisiatifmelakukanpengelolaanpembelajarantematikterpadu diSMP3.MenyusunrancanganpengelolaanpembelajaranTematikTerpadu4.MelakukanPengelolaanPembelajaranTematikTerpadu5.MampumelakukanevaluasiKeterlaksanaan

Kelompok
• Sim ulasi
• Pres entasi

kterpadu diSMP(IPAdanIPS)
 Berinisiatifmelakukanpengelolaanpembelajarantematikterpadu diSMP
 PengetahuanMenjelaskancaracaraPengelolaanPembelajaranTematikTerpadu
 KeterampilanMengelola

Testertulis

Penugasan

PilihanGanda

Rubrikpenilaian

 BahanTayang

 Dokumen
 LembarKerja(LK)

PembelajaranTematikTerpadu
 Powe rpoint

 Kurik ulum2013
 Tuga syang
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No SubMateriPelatihan
Kompetensi PesertaPelatihan Indikator KegiatanPelatihan

Penilaian Bahan Pelatihan Waktu(JP)Aspek Teknik BentukInstrumen Jenis Deskripsi
tahaptahappengelolaanpembelajarantematikterpadumenggunakaninstrumenpengendalianketercapaian

pembelajaranTematikterpadu

Harusdiselesaikan
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PEMBELAJARAN TEMATIK TERPADU

A. Konsep Pembelajaran Tematik Terpadu

Pembelajaran Tematik Terpadu merupakan suatu pendekatan dalam

pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek baik

dalam intra mata pelajaran maupun antar mata pelajaran. Dengan

adanya pemaduan itu, peserta didik akan memperoleh pengetahuan

dan ketrampilan secara utuh sehingga pembelajaran menjadi

bermakna bagi peserta didik.

Makna pembelajaran Tematik Terpadu adalah  pendekatan

pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk

memberikan pengalaman yang bermakna kepada peserta didik.

Dikatakan bermakna pada pembelajaran Tematik Terpadu artinya,

peserta didik akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari

melalui pengalaman langsung dan menghubungkan dengan konsep

yang lain yang sudah mereka pahami.

B. Tujuan Pembelajaran Tematik Terpadu

Pembelajaran Tematik Terpadu dikembangkan selain untuk mencapai

tujuan pembalajaran yang telah ditetapkan, diharapkan siswa juga

dapat :

1. Meningkatkan pemahaman konsep yang dipelajarinya secara lebih

bermakna

2. Mengembangkan keterampilan menemukan, mengolah, dan

memanfaatkan informasi

3. Menumbuhkembangkan sikap positif, kebiasaan baik, dan nilai-nilai

luhur yang diperlukan dalam kehidupan

4. Menumbuhkembangkan keterampilan sosial seperti kerja sama,

toleransi, komunikasi, serta menghargai pendapat orang lain
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5. Meningkatkan minat dalam belajar

6. Memilih kegiatan yang sesuai dengan minat dan kebutuhannya



Page | 153

C. Karakteristik Pembelajaran Tematik Terpadu

Pembelajaran Tematik Terpadu memiliki beberapa macam

karakteristik,  diantaranya (Panduan Pengembangan Pembelajaran

Tematik Terpadu Depdiknas,2004)

1. Berpusat pada peserta didik

2. Memberi pengalaman langsung pada peserta didik

3. Pemisahan antar mata pelajaran   tidak begitu jelas

4. .Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu

proses  pembelajaran

5. Bersifat luwes.

6. Hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan

kebutuhan peserta didik

7. Holistik, artinya suatu peristiwa yang menjadi pusat perhatian

dalam pembelajaran Tematik Terpadu diamati dan dikaji dari

beberapa mata pelajaran sekaligus, tidak dari sudut pandang yang

terkotak-kotak.

8. Bermakna, artinya pengkajian suatu fenomena dari berbagai

macam  aspek memungkinkan terbentuknya semacam jalinan

skemata yang dimiliki peserta didik.

9. Otentik, artinya informasi dan pengetahuan yang diperoleh

sifatnya    menjadi otentik.

10.Aktif, artinya peserta didik perlu terlibat langsung dalam proses

pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga proses

penilaian.

11.Wujud lain dari implementasi Tematik Terpadu yang bertolak dari

tema,
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D. Penilaian Pembelajaran Tematik Terpadu

Objek dalam penilaian pembelajaran terpadu mencakup penilaian

terhadap proses dan hasil belajar peserta didik. Penilaian proses

belajar adalah upaya pemberian nilai terhadap kegiatan pembelajaran

yang dilakukan oleh guru dan peserta didik, sedangkan penilaian hasil

belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang

dicapai dengan menggunakan kriteria tertentu. Hasil belajar tersebut

pada hakikatnya merupakan pencapaian kompetensi-kompetensi yang

mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang

diwujudkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kompetensi

tersebut dapat dikenali melalui sejumlah hasil belajar dan indikatornya

yang dapat diukur dan diamati. Penilaian proses dan hasil belajar itu

saling berkaitan satu dengan lainnya, hasil belajar merupakan akibat

dari suatu proses belajar

E. Strategi Pelaksanaan Pembelajaran Tematik Terpadu

Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) yang  tersusun

secara Tematik Terpadu di dalam kurikulum 2013 adalah mata

pelajaran  IPA dan IPS. Keberhasilan pelaksanaan pembelajaran

Tematik Terpadu bergantung pada kesesuaian rencana yang dibuat

dengan kondisi dan potensi peserta didik (minat, bakat, kebutuhan,

dan kemampuan).

Penentuan Tema Pembelajaran IPA/IPS Terpadu

1. Tidak terlalu luas, namun dengan mudah dapat digunakan

memadukan banyak banyak indikator

2. Tema harus bermakna artinya bahwa tema yang dipilih untuk

dikaji harus memberikan bekal bagi siswa untuk belajar selanjutnya
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3. Tema harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan psikologis

anak.

4. Tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan penstiwa

peristiwa otentik yang terjadi dalam rentang waktu belajar,

5. Tema yang dipilih hendaknya juga mempertimbangkan

ketersediaan sumber belajar.

Untuk menyusun perencanaan pembelajaran Tematik Terpadu perlu

dilakukan langkah-langkah seperti berikut

Diagram Langkah Perencanaan Pembelajaran Tematik Terpadu

Langkah-langkah perencanaan pembelajaran tematik terpadu

seperti yang disajikan pada diagram di atas, dapat dijelaskan

sebagai berikut :

1. Menganalisis   KI dan KD  mata pelajaran  IPA atau  IPS
2. Menentukan  Tema yang sesuai dengan konsep konsep yang

ada  dalam setiap nomor KD IPA atau IPS
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3. Penjabaran (perumusan) Kompetensi  Dasar ke dalam indikator
sesuai topik/tema

4. Membuat peta hubungan antar indikator dengan judul tema
5. Pengembangan Silabus
6. Menyusun RPP Tematik Terpadu
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Contoh Tema :

(Sumber PPPPTK

IPA )

Gambar  Contoh Tema Pembelajaran IPA Tematik Terpadu kls VII SMP
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(Sumber PPPPTK IPS)

Gambar  Tema Pembelajaran IPS Tematik Terpadu

F. Model  Pembelajaran Tematik Terpadu

Pembelajaran Tematik Terpadu antar mata peserta didik an Menurut

Fogarty dalam bukunya How to Integrate the

Curricula (Fogarty,1991:XV)

ada  sepuluh  macam model pembelajaran Tematik Terpadu, yaitu : 1)

Model Terhubung (The Connected Model), 2) Model Jaring Laba-Laba

(The Webbed Model), 3) Model  KeTematik Terpaduan (The Integrated

Model), 4) Model Sarang (The Nested Model), 5) Model Penggalan

(The Fragmented Model  ), 6) Model Terurut (The Sequenced Model),

7) Model Irisan  (The Shared Model ), 8) Model Galur (The Threaded

Model), 9) Model Celupan (The Immersed Model). Dan 10) Model

Jaringan Kerja (The Networked  model)

II. PENGELOLAAN PEMBELAJARAN TEMATIK TERPADU

Kepala sekolah merupakan kunci keberhasilan dalam memberdayakan

masyarakat dan lingkungan sekolah untuk itu sebagai seorang pemimpin

kepala sekolah diharapkan mampu untuk berusaha membina, mengelola

dan mengembangkan sumber daya-sumber daya yang ada di sekolah.

Kepala Sekolah mempunyai tugas pokok mengelola penyelenggaraan

kegiatan pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Secara lebih

operasional tugas pokok kepala sekolah mencakup kegiatan menggali dan

mendayagunakan seluruh sumber daya sekolah secara Tematik Terpadu

dalam kerangka pencapaian tujuan sekolah secara efektif dan efisien.
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A. Peran Kepala sekolah dalam Perencanaan Pembelajaran

Dalam perencanaan , kepala sekolah perlu melibatkan sejumlah orang.

Bukan hanya orang-orang dalam sekolah yang dilibatkan, tetapi juga

orang-orang di luar sekolah. Dengan melibatkan sejumlah orang dalam

perencanaan, di samping cukup banyak yang ikut serta berpikir, juga

semua aspirasi dan kebutuhan sekolah dan masyarakat akan

tertampung

B. Peran Kepala Sekolah dalam Pelaksanaan (Actuating)

Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran merupakan dimana seorang guru diharapkan

dapat memotivasi, mendorong dan memberi semangat/inspirasi kepada

siswa, sehingga siswa dapat mencapai tujuannya. Kegiatan pelaksanaan

pembelajaran di sekolah terutama ditujukan kepada guru sebab

merekalah yang terlibat lagi dalam proses pendidikan dan

pembelajaran. Kepala sekolah dalam hal ini menekankan kegiatannya

pada usaha mempengaruhi guru-guru dalam melaksanakan tugas

mengajar

Pelaksanaan adalah kegiatan memimpin bawahan dengan jalan

memberi perintah, memberi petunjuk, mendorong semangat kerja,

menegakkan disiplin, memberikan berbagai usaha lainnya hingga

mereka dalam melaksanakan tugas mengikuti arah yang telah

ditetapkan dalam petunjuk, peraturan atau pedoman yang telah

ditetapkan

Diantara tugas tugas pokok kepala sekolah  Ada yang berkaitan dengan

kepemimpinan pembelajaran yaitu

1. Pendidik (Educator)

2. Pemimpin (leader)
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3. Pengelola (manajer)

4. Administrator

5. Penyelia (Supervisor).

C. Tahap Pengelolaan Program Pembelajaran

Tahapan pengelolaan kegiatan pembelajaran tematik Tematik Terpadu

dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan meliputi :

a. Menetapkan apa yang mau dilakukan, kapan dan bagaimana cara

melakukannya

b. Membatasi sasaran dan menetapkan pelaksanaan kerja untuk

mencapai hasil yang maksimal melalui proses penentuan target

c. Mengembangkan alternatif-alternatif

d. Mengumpulkan dan menganalisis informasi

e. Mempersiapkan dan mengkomunikasikan rencana-rencana dan

keputusan-keputusan.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian, meliputi:

a. Menyediakan fasilitas, perlengkapan dan tenaga kerja yang

diperlukan untuk melaksanakan rencana-rencana melalui proses

penetapan kerja

b. Pengelompokan komponen kerja ke dalam struktur organisasi

secara teratur

c. Membentuk struktur wewenang dan mekanisme koordinasi

d. Memutuskan dan menetapkan metode dan prosedur

e. Memilih, mengadakan pelatihan dan pendidikan guru serta mencari

sumber-sumber lain yang diperlukan dalam kegiatan pembelajaran.
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3. Pengarahan

Pengarahan meliputi:

a. Menyusun kerangka waktu dan biaya secara terperinci

b. Memprakarsai dan menampilkan kepemimpinan dalam

melaksanakan rencana dan pengambilan keputusan

c. Mengeluarkan instruksi–instruksi yang spesifik

d. Membimbing, memotivasi dan melakukan supervisi.

4. Pengawasan

Pengawasan meliputi:

a. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang mengacu pada rencana

b. Melaporkan penyimpangan untuk tindakan koreksi dan

merumuskan tindakan koreksi, menyusun standar-standar dan

saran-saran

c. Menilai pekerjaan dan melakukan tindakan koreksi terhadap

penyimpangan-penyimpangan.
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Bagai mana cara
mengubah sikap KS ?

PERUBAHAN  SIKAP
(MIN DSET)

Keterampil an
Menyusun model s upervi si
kes euaian program dengan

pedom an Peminatan
PesertaD idik

Keterampilan
Mensupervis i

KeterlaksanaanProgram
PeminatanPeserta Didik

Ket er am pil an
m ensu pe rvisi t ind ak

lan jut ket erla ksa naa n
p ro gra m Pem in at an

P ese rt a Did ik

Tiga tujuan utama, yakni (1) bagaimana cara mengubah sikap PS pada pelatihan ini, (2) pengetahuan apa
saja yang harus  dikuasai, dan (3) keterampilan apa saja yang har us dilatihkan

IN DIK AT OR

MATERI

• Perubahan M indset
• Pemutaran fi lm mekanis me

peminatanpesertadi di k
• Fil os ofi Perubahan

K urikulum, Standar Nasi onal
Pendidikan,   dan Konsep
K urikulum 2013
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peminatanpesertadi di k

• M erancangs trategi model
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y ang relevan

• B erakhlak mulia
• B eril mu
• B ertanggung jawab
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mens upervis i
keterlaks anaan program
pemi natan peserta didik

• M enerapkan alat
s upervis i yang sesuai

• Lati han menerapkan
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• Menerapkan pendekatan
POAC untuk
mens upervis i
keterlasanaan program
pem inatan pes erta didik

• Pemutaran video
• D iskusi dan tany a jaw ab
• K erja Kelompok

• Menyu su nmode lsupervisi
ket erlaksanaan program P eminatan
P eserta didik

• Menyu su nalat supervisi
ket erlaksanaan Program P eminatan
P eserta didik

• Diskusi ram bu-ram bu penyu su nan
m odelsup ervisi tindak lanjut
ket erlaksanaan Program P eminatan
P eserta didik.

• M engal is is tayangan
v ideo pelayanan
peminatan peserta di di k

• M el aksanakan sim ul as i
s upervis i

• M el akukan refleks i

• D iskusi
• Pengembangan Alat

s upervis i
• M enganali sis  has il

s upervis i

• Pedom an Pelayanan
Peminatan Akademik Pesrta
D idik

A. Tujuan Umum Pelatihan

Tujuan yang ingin dicapai dari sajian materi ini adalah memberikan

pengetahuan, keterampilan dan sikap bagi Kepala Sekolah dan Pengawas

Sekolah dalam kaitannya dengan pemilihan dan penetapan peminatan

peserta didik.

C. Indikator Umum Pencapaian

1. Memahami lingkup dan pelaksanaan peminatan peserta didik;

2. Menyusun program peminatan peserta didiik.

3. Menyelesaian berbagai kasus terkait pemilihan dan penetapan

peserta didik

4. Mensupervisi pelaksanakan program peminatan peserta didik.

5. Mengevaluasi program peminatan peserta didik
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D. Kompetensi Inti yang Harus Dicapai

1. Menyusun program peminatan peserta didiik.

2. Menyelesaikan berbagai kasus terkait pemilihan dan penetapan

peserta didik

3. Mensupervisi pelaksanakan program peminatan peserta didik.

4. Mengevaluasi program peminatan peserta didik

5. Tindak lanjut keterlaksaan program peminatan peerta didik

E. Hasil Kerja Peserta Selama Pelatihan

Setelah mengikuti pelatihan kepala sekolah dan pengawas sekolah

mampunmewujudkan hasil kerja selama pelatihan secara kolektif:

Kepala Sekolah;

1. Laporan komentar terkait mekanisme program peminatan peserta

didik.

2. Laporan perhitungan analisis ketersediaan SDM

3. Analisis ketersediaan sarana prasarana

4. Laporan merumuskan jumlah kelompok peminatan dan rombongan

belajar

5. Laporan supervisi keterlaksanaan kegiatan peminatan peeerta didik

6. Laporan evaluasi keterlaksanaan kegiatan peminatan peserta didik

Pengawas Sekolah:

1. Laporan mekanisme Supervisi Kesesuaian Program Peminatan

Peserta Didik dengan Pedoman Peminatan Peserta Didik
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2. Laporan mekanisme Supervisi Keterlaksanaan Program Peminatan

Peserta Didik dengan Pedoman Peminatan Peserta Didik

3. Laporan mekanisme Supervisi Tindak Lanjut Keterlaksanaan

Program Peminatan Peserta Didik
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F. Tahapan, Narasumber, dan Peserta Pelatihan

Sasaran akhir dari pelatihan adalah Kepala sekolah dan Pengawas

Sekolah. Mengingat jumlah sasaran akhir pelatihan dan sebaran

pelatihan sangat luas, maka pelatihan ini menerapkan strategi

pelatihan terpadu dan berjenjang di tingkat nasional dan di tingkat

provinsi (PPPPTK dan LPPKS)

G. Struktur Pelatihan

1. Struktur Program Diklat Peminatan Peserta Didik Kepala

Sekolah/Pengawas Sekolah SMA/SMK dapat dilihat pada table

berikut:

No. MATA DIKLAT ALOKASI

WAKTU

1. Menyusun Program Peminatan Peserta

Didik

2. Koordinasi Menyusun Program

Peminatan Peserta Didik

3. Supervisi Keterlaksanaan Program

Peminatan Peserta Didik

4. Evaluasi keterlaksanaan Program

Peminatan Peserta Didik

5. Tindak Lanjut keterlaksanaan Program

Peminatan Peserta Didik
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HANDOUT

PERUBAHAN KURIKULUM 2013

• Adanya kelompok peminatan dan pilihan mata pelajaran
pada struktur kurikulum 2013 yang dimulai pada awal
masuk kelas X.

• Peminatan tidak sama dengan penjurusan. Peminatan
lebih didasarkan pada upaya pengembangan potensi
diri, sedangkan penjurusan lebih didasarkan pada
ketetapan sekolah.

• Guru BK/Konselor sebagai pendidik yang bertugas
membantu peserta didik mencapai perkembangan yang
optimal dipandang mempunyai tanggung jawab yang
lebih terhadap peminatan peserta didik.

Tujuan
1. Memahami lingkup dan pelaksanaan peminatan peserta

didik;
2. Menyusun program peminatan peserta didiik.
3. Menyelesaian berbagai kasus terkait pemilihan dan

penetapan peserta didik
4. Mensupervisi pelaksanakan program peminatan

peserta didik.
5. Mengevaluasi program peminatan peserta didik
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SMA

LINGKUP
PEMINATAN

PESERTA DIDIK

3. Kelompok Mata Pelajaran
C = 16 JP
(PEMINATAN AKADEMIK)
a. Matematika dan Ilmu

Pengetahuan Alam
b. Ilmu Sosial
c. Bahasa

4. Tahapan dan Penanggu-

langan Disiplin

4. Matapelajaran pilihan
pendalaman dan atau
perluasan = 6 JP

SMK

Bidang studi keahlian = 8
Program studi keahlian =45
Kompetensi keahlian =141

3.Kelompok Mata Pelajaran
C=28 JP
PEMINATAN AKADEMIK
DAN VOKASI)

KOMPONEN
PEMINATAN

PESERTA DIDIK

1. PRESTASI  BELAJAR

2. PRESTASI  NON AKADEMIK

3. NILAI UJIAN  NASIONAL

4. MINAT  BELAJAR

5. PERHATIAN  ORANG TUA
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Prestasi
Belajar

Nilai
UN

Prestasi Non
Akademik

Minat
siswa

Arah  Peminatan
Siswa

Perhatian Orang
Tua

Diteksi Peminatan
SMA/SMK

SMA
3 Peminatan Siswa

SMK
8 Bidang studi keahlian

45 Program studi
141 Kompetensi keahlian

Penetapan Peminatan
Siswa

Penetapan Peminatan
Siswa

DIAGRAM PENGORGANISASIAN PEMINATAN  PESERTA DIDIK

Rekomendasi Guru
BK SMP/MTs

Bersamaan dengan
PPDB

Setelah diterima,
Minggu pertama tahun

pelajaran baru

PEMINATAN
2 alternatif

Waktu

Waktu Pemilihan dan Penetapan Peminatan PD
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BAGAN 1
DIAGRAM ALIR ALTERNATIVE 1
(Mekanisme Peminatan Peserta

Didik Bersamaan dengan
Penerimaan Peserta Didik Baru )

Y ( d iterima )

Pengu muma n Lapor Diri

Proses Pembelajaran

Sele ksi
Adm in ist rasi
Oleh Guru

BK

Seleksi F isik
Seleksi

Akademik
Oleh Gur u

BK

Mengembalikan Formuli r

Mendaf tar, Mengam bi l
dan Mengi si Formuli r

Datang Kesekolah

Calon Peserta Didik Orang Tua

W awan cara
Oleh Gur u

BK

Penetap an
Peminat an

1

2

3

4

5

6

7

8

T ( ditolak)
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KETERANGAN DIAGRAM ALIR KODE

Calon peserta didik didampingi/ bersama orang tua menggali informasi secara detail
tentang prosedur peminatan (tata cara, kuota, syarat pendaftaran, dll. ) di sekolah yang
akan dituju. Di samping itu, orang tua menerima kembali putra-putrinya yang dinyatakan
tidak diterima dalam penerimaan siswa baru.

1,2

Calon peserta didik mendaftar, mengambil formulir peminatan di ruang yang disediakan
sekolah. Pengisian formulir dapat dilakukan dirumah dan dilakukan pencermatan
secara teliti.

3

Calon peserta didik mengembalikan formulir yang telah diisi lengkap di ruang
pengembalian formulir 4

Guru Bimbingan dan Konseling melakukan seleksi : Administrasi, akademik dan
melayani wawancara peminatan. Bila diperlukan untuk jenis peminatan tertentu dapat
dilakukan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga ahli.

5

Penetapan
- Sidang penetapan peminatan peserta didik dipimpin oleh Kepala Sekolah.
- Bentuk penetapan : Y adalah bagi yang diterima ( memenuhi persyaratan) dan T

adalah bagi yang ditolak ( tidak memenuhi persyaratan)
- Hasil penetapan peminatan peserta didik diumumkan secara tertulis dan terbuka

Bagi calon peserta didik yang dinyatakan diterima melanjutkan proses berupa lapor
diri, sedangkan bagi yang dinyatakan ditolak kembali ke orang tua masing-masing.

6

Calon peserta didik yang diterima, melapor diri (herregristrasi) 7

Setelah melapor diri, peserta didik menempuh proses belajar mengajar yang
diselenggarakan oleh sekolah sesuai peminatannya 8

BAGAN 2
DIAGRAM ALIR ALTERNATIF 2

(Mekanisme Peminatan Belajar Minggu
Pertama Awal Tahun Pelajaran )
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KETERANGAN DIAGRAM ALIR KODE

Peserta didik baru mendaftar, mengambil formulir peminatan. Pengisian dapat dilakukan
dirumah dan dengan persetujuan Orang Tua. 1,2

Peserta didik baru mengembalikan formulir peminatan belajar yang telah diisi lengkap kepada
Tim Peminatan yang dikoordinir oleh Guru Bimbingan dan Konseling 3

Guru Bimbingan dan Konseling melakukan seleksi administrasi dan wawancara peminatan
belajar. Pada bidang tertentu sesuai kebutuhan dapat melakukan pemeriksaan fisik/ kesehatan. 4

Penetapan peminatan belajar peserta didik
- Sidang penetapan peminatan belajar peserta didik dipimpin oleh Kepala Sekolah.
- Bentuk penetapan : Ya bagi yang dinyatakan diter ima ( memenuhi persyaratan) dan Tdk

bagi yang dinyatakan ditolak ( tidak memenuhi persyaratan)
Bagi peserta didik yang tidak dapat diterima peminatannya sesuai dengan pilihan pertama dan
atau tidak sesuai penetapan peminatannya, dilakukan konsultasi bersama antara guru
bimbingan dan konseling dengan peserta didik dan orang tua.

5

Hasil penetapan peminatan belajar peserta didik diumumkan secara tertulis dan terbuka.
Peserta didik dikelompokkan berdasarkan peminatan belajarnya, dan selanjutnya lapor diri
(herregristrasi) 6

Peserta didik baru menempuh pembelajaran sesuai jadwal yang diselenggarakan oleh sekolah.
7
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Instrumen Peminatan Peserta Didik
1. Angket peminatan peserta didik SMA
2. Angket peminatan peserta didik SMK
3. Angket data prestasi peserta didik

SMA/SMK
4. Angket perhatian orang tua peserta

didik
5. Formulir pendaftaran calon peserta

didik
6. Formulir pemeriksaan Fisik
7. Rekapitulasi data peminatan belajar

peserta didik

PENGORGANISASIAN
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PEMETAAN PEMINATAN PESERTA DIDIK

TAHAP PEMINATAN
PESERTA

• Identifikasi Kondisi Sekolah
• Penetapan Kelompok Peminatan
• Penetapan Rombel
• Sosialisasi
• PPDB
• Penerimaan Berkas: Pengumpulan Data
• Informasi Peminatan
• Penetapan Peminatan
• Penyesuaian
• Monitoring dan Tindak Lanjut
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MATERI PELATIHAN

LINGKUP PEMINATAN PESERTA DIDIK

A. Hakekat Peminatan

Implementasi kurikulum 2013 akan dapat menimbulkan masalah bagi

peserta didik SMA/MA dan SMK yang tidak mampu di dalam menentukan pilihan

peminatan, baik kelompok mata pelajaran maupun mata pelajaran secara tepat,

sehingga akan menimbulkan kesulitan dan kecenderungan gagal dalam belajar.

Penentuan peminatan peserta didik, baik kelompok mata pelajaran dan pilihan

mata pelajaran hendaknya sesuai dengan kemampuan dasar umum

(kecerdasan), bakat, minat dan kecenderungan pilihan masing-masing peserta

didik, untuk itu peminatan peserta didik harus dikelola dengan baik agar peserta

didik dapat menentukan pilihan sesuai dan kemungkinan berhasil dalam belajar.

Peminatan peserta didik merupakan upaya advokasi dan fasilitasi

perkembangan peserta didik agar secara aktif mengembangkan potensi dirinya

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya,

masyarakat, bangsa, dan negara (arahan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 20 Tahun

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional) sehingga mencapai perkembangan

optimal. Perkembangan optimal bukan sebatas tercapainya prestasi sesuai

dengan kapasitas intelektual dan minat yang dimilikinya, melainkan sebagai

sebuah kondisi perkembangan yang memungkinkan peserta didik mampu

mengambil pilihan dan keputusan secara sehat dan bertanggung jawab serta

memiliki daya adaptasi tinggi terhadap dinamika kehidupan yang dihadapinya.

Penetapan peminatan merupakan hal penting dalam implementasi

kurikulum 2013 karena adanya pilihan peminatan di SMA/MA/SMK, pilihan

peminatan kelompok mata pelajaran di SMA/MA dan pilihan peminatan

kelompok program keahlian di SMK. Peminatan kelompok mata pelajaran dan
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pilihan mata pelajaran merupakan upaya untuk membantu peserta didik dalam

memilih dan mendalami mata pelajaran yang diikuti pada satuan pendidikan,

memahami dan memilih arah pengembangan karir, dan menyiapkan diri serta

memilih pendidikan lanjutan sampai ke perguruan tinggi sesuai dengan

kemampuan dasar umum, bakat, minat dan kecenderungan pilihan masing-

masing peserta didik. Upaya mengoptimalkan potensi peserta didik tersebut

menuntut adanya kolaborasi yang baik antara guru mata pelajaran, guru wali

kelas, Guru BK/Konselor atau konselor, kepala sekolah/madrasah dan orang

tua/wali, seperti pelayanan pendalaman materi yang dilakukan guru mata

pelajaran merupakan salah satu bentuk pengayaan mata pelajaran.

Dengan demikian, penentuan peminatan peserta didik adalah sebuah

proses yang akan melibatkan serangkaian pengambilan pilihan dan keputusan

oleh peserta didik yang didasarkan atas pemahaman potensi diri dan peluang

yang ada di lingkungannya. Permasalahan akan terjadi jika peserta didik tidak

mampu untuk menetukan peminatan kelompok mata pelajaran dan pilihan mata

pelajaran, sehingga akan menghambat proses pembelajaran. Untuk mencegah

terjadinya masalah pada diri peserta didik maka diperlukan adanya pelayanan BK

yang membantu memandirikan peserta didik melalui pengambilan keputusan

terkait dengan memilih, menentukan, meraih serta mempertahankan karier

untuk mewujudkan kehidupan yang produktif dan sejahtera, serta untuk menjadi

warga masyarakat yang peduli kemaslahatan umum  melalui (upaya) pendidikan.

Peminatan adalah proses yang berkesinambungan untuk

memfasilitasi peserta didik mencapai tujuan pendidikan nasional, dan oleh

karena itu peminatan harus berpijak pada kaidah-kaidah dasar yang

secara eksplisit dan implisit, terkandung dalam kurikulum. Pendalaman

mata pelajaran merupakan aktivitas tambahan dalam belajar yang

dilakukan oleh peserta didik yang memiliki kecerdasan dan bakat

istimewa. Tujuan pendalaman mata pelajaran adalah untuk meluaskan

dan memperdalam materi mata pelajaran tertentu sesuai dengan arah
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minatnya. Pendalaman mata pelajaran merujuk pada isi dan proses. Isi

merujuk pada apa yang ada dalam materi yang diperkaya dan lebih sulit.

Proses merujuk pada prosedur mental pemecahan masalah, pemikiran

kreatif, pemikiran ilmiah, pemikiran kritis, perencanaan, analisis, dan

banyak keterampilan pemikiran lainnya.

Pendalaman  mata pelajaran merangsang minat peserta didik

berbakat dan  cerdas untuk (1) mengembangkan keterampilan berpikir

pada tingkatan yang lebih tinggi, (2) menginspirasi motivasi akademis

tinggi, termasuk ambisi karier dan pendidikan yang tinggi, (3) memenuhi

kebutuhan pendidikan, sosial, dan psikologis, termasuk membantu peserta

didik berbakat untuk mengembangkan konsep diri yang baik, (4)

memaksimalkan pembelajaran dan pengembangan peserta didik serta

meminimalkan rasa bosan dan frustrasi, (5) mengembangkan

akuntabilitas, keingintahuan, ketekunan, sikap pengambilan risiko, rasa

haus akan pengetahuan, partisipasi aktif, dan refleksi. Pendalaman materi

mata pelajaran sifatnya memberi kesempatan peserta didik SMA, MA, dan

SMK untuk mendapatkan kesempatan mengikuti mata kuliah di perguruan

tinggi, selama yang bersangkutan berada di kelas XII dan atas kerjasama

SMA/MA/SMK dengan Pergurutan Tinggi.

Pada jenjang pendidikan menengah umum di SMA/MA, Guru

BK/Konselor membantu peserta didik menentukan minat terhadap

kelompok mata pelajaran pilihan yang tersedia, menentukan mata

pelajaran pilihan di luar mata pelajaran kelompok minatnya, dan

menentukan minat pendalaman materi mata pelajaran untuk

mendapatkan kesempatan mengikuti mata kuliah di perguruan tinggi,

selama peserta didik yang bersangkutan berada di kelas XII dan atas

kerjasama sekolah dengan perguruan tinggi. Pada jenjang pendidikan

menengah kejuruan, yaitu di SMK, Guru BK/Konselor membantu peserta

didik menentukan minat dalam memilih program keahlian yang tersedia,
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dan menentukan mata pelajaran keahlian pilihan di luar mata pelajaran

program keahlian minatnya. Guru BK/Konselor di SMA/MA dan SMK

membantu peserta didik menentukan minatnya untuk melanjutkan ke

perguruan tinggi sesuai dengan kemampuan dasar umum (kecerdasan),

bakat, minat,dan kecenderungan pilihan masing-masing peserta didik.

B. Pengertian Peminatan Peserta Didik

Penyelenggaraan pendidikan dalam satuan pendidikan di SMA dan

SMK selama ini (sebelum kurikulum 2013) terdapat program penjurusan

peserta didik, bagi peserta didik SMA dilaksanakan di kelas XI dan di SMK

program penjurusan dilaksanakan bersamaan dengan penerimaan siswa

baru. Istilah penjurusan peserta didik tidak tertuang dalam Kurikulum

2013, istilah yang muncul adalah peminatan peserta didik. Peminatan

peserta didik dapat diartikan (1) suatu  pembelajaran berbasis minat

peserta didik sesuai kesempatan belajar yang ada dalam satuan

pendidikan;  (2) suatu proses pemilihan dan penetapan peminatan peserta

didik pada kelompok mata pelajaran atau bidang kompetensi keahlian

yang ditawarkan oleh satuan pendidikan; (3) suatu proses  pengambilan

pilihan dan keputusan oleh peserta didik tentang peminatan kelompok

mata pelajaran, mata pelajaran, bidang keahlian atau kompetensi keahlian

yang didasarkan atas pemahaman potensi diri dan peluang yang

diselenggarakan pada satuan pendidikan; (4) dan suatu proses yang

berkesinambungan untuk memfasilitasi peserta didik mencapai

keberhasilan proses dan hasil belajar serta perkembangan optimal dalam

rangka mencapai tujuan pendidikan nasional.

Peminatan peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan tidak

sebatas pemilihan dan penetapan saja, namun juga termasuk adanya

langkah lanjut yaitu pendampingan, pengembangan, penyaluran, evaluasi
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dan tindak lanjut. Peserta didik dapat memilih secara tepat tentang

peminatannya apabila memperoleh informasi yang memadai atau relevan,

memahami secara mendalam tentang potensi dirinya, baik kelebihan

maupun kelemahanya.  Pendampingan dilakukan melalui proses

pembelajaran yang mendidik dan terciptanya suatu kondisi lingkungan

pembelajaran yang kondusif. Penciptaan yang dimaksud paling tidak

dilakukan oleh guru mata pelajaran bersama guru BK/Konselor serta

kebijakan kepala sekolah dan layanan administrasi akademik yang

mendukung. Pengembangan dalam arti bahwa adanya upaya yang

dilakukan untuk penyaluran dan pengembangan potensi peserta didik,

misalnya dilakukan melalui magang, untuk itu diperlukan kerjasama yang

baik antara sekolah dengan pihak lain terkait.

Dalam proses pembelajaran di satuan pendidikan SMA/SMK,

peserta didik diberikan mata pelajaran wajib yang ditempuh selama

pendidikan yaitu kelompok mata pelajaran kelompok A dan kelompok B.

Di samping itu, bagi peserta didik SMA diberi kesempatan untuk memilih

peminatan akademik dan peserta didik SMK diberi kesempatan untuk

memilih peminatan akademik dan vokasi yang di sebut peminatan

kelompok mata pelajaran. Setiap peserta didik wajib memilih sejumlah

mata pelajaran yang bersifat pendalaman atau perluasan bidang

keahlian/peminatan yang dipilihnya. Peserta didik wajib menempuh

kelompok mata pelajaran yang ditetapkan, namun juga diwajibkan

memilih bidang keahlian dan mata pelajaran pilihan yang relevan dengan

pilihan bidang keahliannya. Kerjasama dan sinergisitas kerja antar

personal sekolah secara baik, persiapan/penataan kerja secara baik pula

di setiap satuan pendidikan dapat menjadi fasilitas pendukung

pembelajaran. Penciptaan penghormatan eksistensi bidang keahlian suatu

profesi satu dengan profesi lainnya dalam satuan pendidikan sangat

diperlukan dalam rangka profesionalitas kerja.
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C. Macam Pemintan Peserta didik

Struktur kurikulum pendidikan menengah terdiri dari sejumlah mata

pelajaran, beban belajar, dan kalender pendidikan. Mata pelajaran terdiri

dari mata pelajaran wajib dan mata pelajaran pilihan. Pada hakekatnya

peminatan peserta didik antara SMA dan SMK terdapat perbedaan dan

kesamaan.  Persamaannya adalah bahwa peserta didik SMA dan SMK

wajib menempuh kelompok mata pelajaran A dan B sejumlah 24 JP.

Kelompok mata pelajaran A sejumlah 6 mata pelajaran dengan alokasi

waktu  17 JP  dan 3 mata pelajaran  dengan alokasi waktu  7 JP.

Kelompok mata pelajaran A untuk peserta didik SMA dan SMK

meliputi matapelajaran-matapelajaran berikut : (1) Pendidikan Agama dan

Budi Pekerti, (2) Pendidikan Kewarganegaraan, (3) Bahasa Indonesia, (4)

Matematika, (5) Sejarah, (6) Bahasa Inggris. Kelompok matapelajaran B

meliputi mata pelajaran: (1) Seni Budaya, (2) Prakarya, (3) Pendidikan

Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan.

Sedangkan peminatan kelompok mata pelajaran C antara SMA dan

SMK adalah berbeda tentang nama mata pelajaran dan JP sebagai berikut.

1. Peminatan Peserta Didik SMA.

Peminatan peserta didik sebagaimana tertuang dalam Kurikulum

2013 bagi peserta didik SMA adalah peminatan akademik terdiri dari:

a. Peminatan Matematika dan Sains sejumlah 12 JP yang meliputi mata

pelajaran Matematika, Biologi, Fisika, dan Kimia

b. Peminatan Sosial sejumlah 12 JP yang meliputi matapelajaran Geografi,

Sejarah, Sosiologi dan Antropologi, Ekonomi,

c. Peminatan Bahasa sejumlah 12 JP yang meliputi mata pelajaran

Bahasa dan

Sastra Indonesia, Bahasa dan Sastra Inggris, Bahasa dan Sastra

lainnya,      Antropologi.
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Bagi peserta didik  baru kelas X, disamping pemilihan peminatan

tersebut, peserta didik diwajibkan memilih mata pelajaran sejumlah 6 JP

yang dipilih dari mata pelajaran kelompok peminatan, atau mata pelajaran

lintas peminatan,  sedangkan bagi peserta didik kelas XI dan XII memilih

4 JP tertuang dalam struktur kurikulum SMA tahun 2013  sebagaimana

tertuang dalam lampiran 8.

Dengan demikian setiap peserta didik SMA dalam pembelajaran

wajib melakukan aktivitas  sebagai berikut :

a. Menempuh kelompok mata pelajaran A dan B sebagaimana kurikulum

yang diberlakukan.

b. Memilih dan menempuh pembelajaran peminatan kelompok mata

pelajaran C  yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.

c. Memilih dan menempuh mata pelajaran peminatan lintas minat

dan/atau pendalaman peminatan peserta didik.

2. Peminatan Peserta Didik SMK

Peserta didik SMK menempuh kelompok mata pelajaran A dan B

sejumlah 24 JP seperti peserta didik SMA. Peminatan peserta didik SMK

sebagaimana tertuang dalam Kurikulum 2013 yaitu peminatan akademik

dan vokasi yang meliputi bidang studi keahlian, 45 (empat puluh lima)

program studi keahlian, dan 141 (seratus empatpuluh satu) kompetensi

keahlian sebagaimana tertera dalam lampiran 9.

Setiap peserta didik SMK dalam pembelajaran melakukan aktivitas

sebagai berikut.

a. Menempuh kelompok mata pelajaran A dan B yang telah ditetapkan

sebagaimana tertera dalam Kurikulum 2013.

b. Memilih dan menempuh pembelajaran peminatan kelompok

matapelajaran C (peminatan akademik dan vokasi) terdiri dari 3 (tiga)

kelompok besar peminatan akademik dan vokasi yang meliputi :  8
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(delapan) bidang studi keahlian, 45 (empat puluh lima) program studi

keahlian, dan 145 (seratus empat puluh lima) kompetensi keahlian.

Kegiatan yang dilakukan peserta didik SMK:

1) memilih dan menempuh satu  bidang studi keahlian,

2) memilih dan menempuh satu program studi keahlian yang tercakup

dalam bidang studi keahlian,

3) memilih dan menempuh satu kompetensi keahlian yang tercakup

dalam program studi keahlian.

Sekolah diharapkan dapat mensosialisasikan Kurikulum 2013 yang

diberlakukan di satuan pendidikan masing-masing secara rinci dan jelas,

hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi semua calon

peserta didik, orang tua. Guru BK/Konselor diharapkan memberikan

layanan informasi yang jelas dan detail berkaitan peminatan peserta didik

yang diselenggarakan di satuan pendidikan, memberikan layanan

konsultasi pemilihan dan penetapan, memberikan pendampingan,

pengembangan dan penyaluran minat belajar sesuai dengan potensi atau

kompetensi keahliannya dan kesempatan yang ada.

D. Tujuan Peminatan Peserta Didik

Secara umum peminatan peserta didik bertujuan untuk membantu

peserta didik SMA/MA dan SMK menetapkan minat pilihan kelompok mata

pelajaran dan pilihan mata pelajaran serta pendalaman mata pelajaran yang

diikuti pada satuan pendidikan yang sedang ditempuh, pilihan karir dan/atau

pilihan studi lanjutan sampai ke perguruan tinggi.

Secara khusus tujuan peminatan kelompok mata pelajaran dan pilihan

mata pelajaran di SMA/MA atau SMK adalah:

1. Mengarahkan peserta didik SMA/MA untuk memahami dan mempersiapkan

diri bahwa :
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a. Pendidikan di SMA/MA merupakan pendidikan untuk menyiapkan peserta

didik menjadi manusia dewasa yang mampu hidup mandiri di masyarakat.

b. Kemandirian tersebut pada nomor (1) didasarkan pada kematangan

pemenuhan potensi dasar, bakat, minat, dan keterampilan pekerjaan/karir.

c. Kurikulum SMA/MA memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk

memilih kelompok mata pelajaran dan pilihan mata pelajaran tertentu

sesuai dengan kemampuan dasar umum (kecerdasan), bakat, minat dan

kecenderungan pilihan masing-masing peserta didik.

d. Setelah tamat dari SMA/MA peserta didik dapat bekerja di bidang tertentu

yang masih memerlukan persiapan/pelatihan, atau melanjutkan ke

perguruan tinggi dengan memasuki program studi sesuai dengan pilihan

dan pendalaman mata pelajaran sewaktu di SMA/MA.

2. Mengarahkan peserta didik SMK untuk memahami dan mempersiapkan diri

bahwa :

a. Pendidikan di SMK merupakan pendidikan untuk menyiapkan peserta didik

menjadi manusia dewasa yang mampu hidup mandiri di masyarakat.

b. Kemandirian tersebut pada nomor (1) didasarkan pada kematangan

pemenuhan potensi dasar, bakat, minat, dan keterampilan pekerjaan/karir.

c. Kurikulum SMK memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk memilih

mata pelajaran program keahlian dan mendalami materi mata pelajaran

program keahlian tertentu sesuai dengan kemampuan dasar umum

(kecerdasan), bakat, minat dan kecenderungan pilihan masing-masing

peserta didik.

d. Setelah tamat dari SMK peserta didik dapat bekerja di bidang tertentu

sesuai dengan bidang studi keahlian/kejuruan yang telah dipelajarinya,

atau melanjutkan pelajaran ke perguruan tinggi dengan memasuki program
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studi sesuai dengan pilihan dan pendalaman materi mata pelajaran

sewaktu di SMK.

E. Fungsi Peminatan Peserta Didik

Fungsi peminatan peserta didik di SMA/MA dan SMK adalah :

1. Fungsi pemahaman, yaitu berkaitan dengan dipahaminya kemampuan,

bakat, minat, dan kecenderungan pilihan masing-masing peserta didik

serta lingkungan untuk menentukan Peminatan kelompok mata

pelajaran dan pilihan mata pelajaran yang diikuti, arah karir dan/atau

studi lanjutan yang dipilihnya.

2. Fungsi pencegahan, yaitu berkaitan dengan tercegahnya berbagai

masalah yang dapat mengganggu berkembangnya kemampuan, bakat,

minat, dan kecenderungan pilihan masing-masing peserta didik secara

optimal dalam kaitan dengan Peminatan kelompok mata pelajaran dan

pilihan mata pelajaran yang diikuti, arah karir dan/atau studi lanjutan

yang dipilihnya.

3. Fungsi pengentasan, yaitu berkaitan dengan tertentaskannya masalah-

masalah peserta didik yang berhubungan dengan Peminatan kelompok

mata pelajaran dan pilihan mata pelajaran yang diikuti, arah karir

dan/atau studi lanjutan yang dipilihnya.

4. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yaitu berkaitan dengan

terkembangkan dan terpeliharanya kemampuan, bakat, minat, dan

kecenderungan pilihan masing-masing peserta didik secara optimal

dalam kaitannya dengan Peminatan kelompok mata pelajaran dan

pilihan mata pelajaran yang diikuti, arah karir dan/atau studi lanjutan

yang dipilihnya.

5. Fungsi advokasi, yaitu berkaitan dengan upaya terbelanya peserta didik

dari berbagai kemungkinan yang mencederai hak-hak mereka dalam
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pengembangan kemampuan, bakat, minat, dan kecenderungan pilihan

masing-masing peserta didik secara optimal dalam peminatan kelompok

mata pelajaran dan pilihan mata pelajaran serta pendalaman mata

pelajaran yang diikuti, arah karir dan/atau studi lanjutan.

E, Komponen Peminatan Peserta Didik

Minat merupakan gejala psikologis, berkaitan dengan pikiran dan

perasaan terhadap suatu objek. Perhatian, pemahaman, dan perasaan

yang mendalam terhadap suatu objek dapat menimbulkan minat. Objek

yang menarik cenderung akan menimbulkan minat. Minat merupakan

perasaan suka, rasa tertarik, kecenderungan dan gairah atau keinginan

yang tinggi seseorang terhadap suatu objek. Dalam kaitannya dengan

peminatan peserta didik dalam satuan pendidikan SMA, objek yang

dimaksudkan adalah bidang peminatan matematika dan sains, sosial dan

bahasa. Sedangkan peminatan satuan pendidikan SMK, objek yang

dimaksudkan adalah bidang studi keahlian, program studi keahlian, dan

kompetensi keahlian. Peserta didik dihadapkan kepada objek tersebut, dan

diberi kesempatan untuk memilih sesuai dengan potensi yang dimiliki dan

kesempatan yang ada.

Pemilihan peminatan yang tepat dan mempunyai arti penting bagi

prospek kehidupan peserta didik masa depan adalah tidak mudah, untuk

itu memerlukan layanan bantuan tepat yang dilakukan oleh tenaga

profesional. Dalam konteks ini, profesi bimbingan dan konseling

dipandang paling tepat untuk memfasilitasi pemilihan peminatan peserta

didik. Minat dipengaruhi oleh faktor dalam diri dan luar diri peserta didik.

Komponen pokok yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan pemilihan

dan penetapan peminatan peserta didik SMA dan SMK dapat meliputi

prestasi belajar, prestasi non akademik, pernyataan minat peserta didik,

perhatian orang tua dan diteksi potensi peserta didik. Berikut ini disajikan
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uraian peran masing-masing komponen dalam penetapan peminatan

peserta didik.

1. Prestasi belajar yang telah dicapai selama proses pembelajaran

merupakan cerminan kecerdasan dan potensi akademik yang dimiliki.

Prestasi belajar peserta didik pada kelas VII, VIII, dan IX merupakan

profil kemampuan akademik peserta didik, yang dapat dijadikan dasar

pertimbangan pokok dalam peminatan. Profil kondisi prestasi belajar

yang dicapai dapat sebagai prediksi keberhasilan belajar selanjutnya.

Kesungguhan dan keajegan belajar dapat berpengaruh positif terhadap

peningkatan prestasi belajar pada program pendidikan selanjutnya.

Prestasi belajar merupakan cerminan potensi peserta didik, sehingga

dapat dijadikan komponen pokok dalam pertimbangan pemilihan dan

penetapan peminatan peserta didik. Data prestasi belajar diperoleh

melalui teknik dokumentasi dan diharapkan semua calon peserta didik

menyerahkan fotocopy raport SMP/MTs yang disyahkan oleh kepala

sekolah yang bersangkutan.

2. Prestasi non akademik merupakan cerminan bakat tertentu pada

diri peserta didik. Prestasi non akademik yang telah dicapai, seperti

kejuaraan dalam lomba melukis, menyanyi, menari, pidato, bulu

tangkis, tenis meja, dll., merupakan indikasi peserta didik memiliki

kemampuan khusus/bakat tertentu. Terdapat relevansi antara

kejuaraan suatu lomba dengan kemudahan melakukan aktivitas dan

keberhasilan belajar mata pelajaran tertentu yang sesuai dengan

kemampuan khusus yang dimiliki. Data ini dapat diperoleh melalui isian

(angket) yang disiapkan dan teknik dokumentasi berupa fotocopy

piagam penghargaan yang dimiliki calon peserta didik sejak Sekolah

Dasar/Madrasah Ibtidaiyah.

3. Nilai ujian nasional (UN) yang dicapai merupakan cerminan

kemampuan akademik mata pelajaran tertentu berstandar nasional.
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Prestasi belajar dapat sebagai pertimbangan untuk pemilihan dan

penetapan peminatan peserta didik. Diasumsikan bahwa peserta didik

tidak mengalami kecelakaan fisik atau psikis dan kebiasaan belajar

tetap dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan, maka nilai UN tepat

sebagai pertimbangan penetapan peminatan peserta didik sesuai

kelompok mata pelajarannya. Nilai UN diperoleh melalui teknik

dokumentasi berupa fotocopy daftar nilai UN dan daftar isian (angket)

yang disiapkan.

4. Minat belajar tinggi ditunjukkan dengan perasaan senang yang

mendalam terhadap peminatan tertentu (mata pelajaran, bidang studi

keahlian, program studi keahlian, kompetensi keahlian) berkontribusi

positif terhadap proses dan hasil belajar. Peserta didik merasa senang,

antusias, tidak merasa cepat lelah, sungguh-sungguh dalam mengikuti

pembelajaran di sekolah maupun aktivitas belajar di rumah disebabkan

memiliki minat yang tinggi terhadap apa yang dipelajarinya.

Pernyataan minat dapat secara tertulis. Pernyataan

mencerminkan apa yang diinginkan dan merupakan indikasi akan

kesungguhan dalam belajar sebab aktivitas belajar berkaitan erat

dengan minatnya.

5. Cita-cita peserta didik untuk studi lanjut, pekerjaan, dan jabatan erat

hubungannya dengan potensi yang dimilikinya dan dipengaruhi oleh

hasil pengamatan terhadap figur dan keberhasilan

seseorang/sekelompok dalam kehidupannya. Di samping itu, atas

dasar informasi yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak

langsung juga berpengaruh terhadap munculnya cita-cita peserta didik.

Informasi yang jelas dan prospesktif juga dapat merangsang

munculnya cita-cita. Keinginan yang kuat untuk mencapai bidang studi

lanjut, jabatan, dan pekerjaannya sangat berpengaruh positif terhadap

aktivitas belajar. Sinkronisasi antara cita-cita dengan potensi peserta
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didik dan prestasi yang dicapai dengan kesempatan belajar untuk

mencapai cita-cita, dapat menumbuhkan semangat belajar yang

dipilihnya.

6. Perhatian orang tua, fasilitasi dan latar belakang keluarga

berpengaruh positif terhadap kesungguhan-ketekunan-kedisiplinan

dalam belajar.  Restu orang tua merupakan kekuatan spiritual yang

dapat memberikan kemudahan yang dirasakan oleh peserta didik

dalam belajar dan mencapai keberhasilan belajar. Anak mempunyai

hubungan emosional dengan orang tua, juga berkaitan dengan

semangat belajar. Intensitas hubungan orang tua dengan anak dapat

menumbuhkan motivasi belajar yang berdampak kualitas proses dan

hasil belajar. Namun disadari bahwa yang belajar adalah anak, dan

orang tua sebatas mengharapkan hasil belajar anak dan memfasilitasi

belajar. Untuk itu, perhatian, fasilitasi, dan harapan orang tua terhadap

peminatan peserta didik penting dipertimbangkan, namun bukan

sebagai penentu peminatan. Bila terdapat perbedaan antara peminatan

peserta didik dengan orang tua, maka yang perlu dikaji lebih

mendalam adalah prospek peminatan dan kesiapan belajar anak.

Orang tua diharapkan lebih pada memberikan dukungan atas pilihan

peminatan putra-putrinya.  Namun demikian, guru BK/Konselor

hendaknya cermat dalam berdialog dengan orangtua tentang

penempatan peminatan peserta didiknya, apalagi orang tua yang

bersangkutan sangat berharap atas pilihan peminatan putra-putrinya.
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PELAKSANAAN PEMINATAN PESERTA DIDIK

A. Penelusuran Peminatan Peserta Didik

Ketepatan dalam penetapan peminatan peserta didik memerlukan

berbagai macam data atau informasi tentang diri peserta didik. Data yang

dapat digunakan dalam layanan peminatan peserta didik antara lain

prestasi belajar kelas VII, VIII, dan VIII di SMP/MTs, prestasi non

akademik (kejuaraan kegiatan lomba seni, olah raga, dll. mulai dari

SD/MI), nilai ujian nasional, minat studi lanjut, minat pekerjaan, minat

jabatan, cita-cita kehidupan dimasa depan, perhatian orang tua, fasilitasi

pembelajaran, status sosial ekonomi, harapan orang tua dalam pilihan

peminatan, dan harapan orang tua setelah putra-putrinya lulus dari

sekolah. Teknik memperoleh data untuk peminatan peserta didik tersebut

dapat digunakan teknik non tes, meliputi teknik-teknik sebagai berikut :

1. Dokumentasi, sebagai teknik untuk memperoleh data prestasi belajar

berdasarkan buku raport peserta didik kelas VII, VIII, dan IX  serta

nilai ujian nasional di SMP/MTs. Data ini dapat digunakan untuk

analisis perkembangan belajar peserta didik yang merupakan cerminan

kesungguhan belajar, kecerdasan umum dan kecerdasan khusus yang

dimaknakan dari mata pelajaran yang ditempuh relevansinya dengan

bidang keahlian atau jenis peminatan peserta didik.

2. Angket, sebagai teknik untuk memperoleh data tentang minat belajar

peserta didik dan perhatian orang tua. Isian minat belajar peserta didik

dapat dipergunakan untuk penetapan peminatan sebab isian minat

merupakan pernyataan pikiran dan perasaan serta kemauan peserta

didik. Isian perhatian orang tua merupakan bukti tertulis yang dapat

dipertanggungjawabkan kebenaran data tersebut.

3. Wawancara, sebagai teknik yang dapat digunakan untuk

mengklarifikasi isian angket dan hal lain yang diperlukan.
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4. Observasi, sebagai teknik yang dapat digunakan untuk memperoleh

data kondisi fisik dan perilaku yang nampak sebagai bahan

pertimbangan dalam penetapan peminatan peserta didik.

Di samping teknik non tes, dapat juga menggunakan teknik tes,

seperti tes psikologis yang dilaksanakan oleh tester atau tes peminatan

yang dapat dilaksanakan oleh guru BK/Konselor. Data yang dapat

diperoleh melalui teknik tes dapat dianalisisis dan dipergunakan dasar

penetapan peminatan peserta didik. Data teknik non tes (dokumentasi,

angket, wawancara, observasi, dll) secara lengkap dan tepat menganalisis

serta interpretasi yang benar dapat dijadikan dasar pemilihan dan

penetapan peminatan peserta didik. Pemilihan dan penetapan peminatan

peserta didik dengan menggunakan data dari teknik non tes adalah sudah

dapat dipertanggungjawabkan.

B. Pengorganisasian Peminatan Peserta didik

Penetapan peminatan peserta didik diperlukan berbagai data peserta

didik dan orang tua yang mempunyai makna dan saling berkaitan dalam

pemilihan dan penetapan peminatan peserta didik. Data yang berkaitan

dengan peminatan peserta didik dapat diperoleh dengan menggunakan

teknik tes dan non tes. Teknik non tes dapat diyakini sebagai teknik untuk

memperoleh data pokok untuk penetapan peminatan peserta didik.

Namun pada sekolah tertentu yang memiliki daya dukung dana dan

tenaga serta mengharapkan data lebih banyak lagi, maka  dapat juga

menggunakan teknik tes untuk menditeksi potensi peminatan peserta

didik. Data yang diperlukan untuk menetapkan peminatan peserta didik

meliputi :

1. Data prestasi belajar peserta didik dari sekolah sebelumnya (SMP/MTs)

kelas VII, VIII, dan IX dicermati perkembangan dan jumlah nilai setiap

mata pelajaran yang terkait dengan peminatan belajar.
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2. Data prestasi/nilai belajar UN dicermati relevansinya dengan peminatan

dan nilai UN digabungkan dengan nilai raport, sebagai pertimbangan

menyusun ranking.

3. Data prestasi non akademik yang diperoleh dicermati relevansinya

dengan peminatan dan dapat diberi skore tingkat sekolah =1,

kecamatan = 2, kabupaten = 3,  provinsi = 4, nasional = 5, dan

internasional =7.  Pemberian skore ini diperlukan sebagai bahan

menyusun ranking.

4. Data tentang minat studi lanjut, minat pekerjaan, minat jabatan, minat

mata pelajaran, cita-cita kehidupan di masa depannya dan bidang

peminatan yang dipilih, harus dicermati apakah terdapat relevansinya.

Bila terdapat kesesuaian, maka mendukung untuk penetapan

peminatan peserta didik. Namun bila tidak relevan dengan

peminatannya, maka dalam wawancara lebih ditekankan klarifikasi dan

diberikan informasi yang memberikan wawasan lebih luas.

5. Data perhatian, fasilitasi, harapan, pendidikan, pekerjaan, sosial

ekonomi orang tua diharapkan memberikan dukungan terhadap

peminatan peserta didik, terutama data tentang keinginan bidang

keahlian diharapkan terdapat kesesuaian antara anak dan orang tua.

Bila hasil pencermatan data orang tua peserta didik tidak memberikan

dukungan terhadap peminatan peserta didik, maka perlu dipahami lebih

lanjut tentang perhatian orang tua melalui wawancara. Dalam

penetapan peminatan perlu lebih mendasarkan pada data prestasi dan

minat yang telah diperoleh dan ditambah hasil wawancara dan

observasi.

6. Data diteksi potensi peserta didik di SMP/MTs atau rekomendasi Guru

BK/Konselor SMP/MTs tentang peminatan peserta didik.
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7. Data diteksi potensi peserta didik melalui tes peminatan yang

dilaksanakan di SMA/ SMK, akan diperoleh rekomendasi kecenderungan

jenis peminatan peserta didik.

Secara skematis dapat dilihat diagram pengorganisaian

peminatan peserta didik sebagai berikut.

Prestasi
Belajar

Nilai
UN

Prestasi Non
Akademik

Minat
siswa

Arah  Peminatan
Siswa

Perhatian Orang
Tua

Diteksi Peminatan
SMA/SMK

SMA
3 Peminatan Siswa

SMK
8 Bidang studi keahlian

45 Program studi
141 Kompetensi keahlian

Penetapan Peminatan
Siswa

Penetapan Peminatan
Siswa

DIAGRAM PENGORGANISASIAN PEMINATAN  PESERTA DIDIK

Rekomendasi Guru
BK SMP/MTs

Diagram 3.1 : Pengorganisasian Peminatan Peserta Didik

Memperhatikan data yang dapat diperoleh dalam proses peminatan

peserta didik dan diagram tersebut, maka dapat disajikan penetapan

peminatan peserta didik yang sesuai dengan kondisi dan  daya dukung

masing-masing satuan pendidikan sebagai berikut.

Guru BK/Konselor dalam proses pemilihan dan menetapkan

peminatan peserta didik berdasarkan  6 (enam) komponen sebagai

berikut :
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a. Prestasi belajar peserta didik kelas VII, VIII, IX yang diperoleh

di SMP/MTs.

b. Prestasi UN yang diperoleh di SMP/MTs

c. Prestasi non akademik yang diperoleh dari SD/MI s/d SMP/MTs.

d. Minat belajar peserta didik yang diperoleh dari angket saat

pendaftaran/ pendataan.

e. Rekomendasi Guru BK/Konselor SMP/MTs.

f. Perhatian dan harapan orang tua akan peminatan belajar putra-

putrinya.

Proses pemilihan dan penetapan peminatan peserta didik

melibatkan berbagai personal, meliputi peserta didik sebagai subjek

belajar;  orang tua memberikan perhatian dan dukungan; guru

BK/Konselor menelusuri dan mengorganisasikan serta menetapkan

peminatan peserta didik dan menciptakan kondisi yang kondusif untuk

pembelajaran yang mendidik, guru mata pelajaran melaksanakan

pembelajaran; dan  kepala sekolah memberikan kebijakan

penyelenggaraan pendidikan pada umumnya dan kuota kelompok

peminatan peserta didik yang diselenggarakan.

C. Kriteria Penetapan Peminatan Peserta Didik

Penetapan peminatan peserta didik yang dilaksanakan bersamaan

dengan kegiatan penerimaan siswa baru, maka terdapat dua hal penting

yaitu kriteria yang secara formal diselenggarakan penetapannya adalah

nilai ujian nasional ditambah nilai kegiatan/kejuaraan yang secara formal

diselenggarakan secara resmi oleh pemerintah atau organisasi profesi atau

organisasi sosial. Di samping itu, sesuai dengan karakteristik progam

peminatan belajar tertentu atau kompetensi keahlian tertentu memerlukan

persyaratan khusus berupa tes fisik atau kesehatan, maka dipersilakan
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menyelenggarakan tes fisik/ kesehatan  bagi peserta didik. Hal ini

dimaksudkan untuk kelancaran pembelajaran bagi peserta didik,

sedangkan rambu-rambu kriteria penetapan peminatan peserta didik

sebagai berikut :

1. Peminatan Peserta Didik SMA

a. Peminatan Matematika dan Sains

1) Diutamakan bagi yang memilih peminatan Matematika dan

Sains sebagai pilihan pertama

2) Memiliki Nilai rata-rata Mata pelajaran Matematika dan Ilmu

Pengetahuan Alam  Semester 1,2,3,4,5,6 dan UN lebih tinggi

3) Diutamakan memiliki Prestasi Non Akademik Mata Pelajaran

yang relevan dengan bidang  Matematika dan Sains.

4) Memiliki data perhatian orang tua

5) Memiliki Rekomendasi Guru BK/Konselor SMP/MTs. pada

peminatan Matematika dan Sains (kalau ada)

b. Peminatan Sosial

1) Diutamakan bagi yang memilih peminatan Sosial sebagai pilihan

pertama

2) Memiliki Nilai rata-rata Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial

pada semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan UN lebih tinggi

3) Diutamakan memiliki Prestasi Non Akademik yang relevan

dengan bidang mata Ilmu Pengetahuan Sosial

4) Memiliki data perhatian orang tua

5) Memiliki Rekomendasi dari Guru BK/Konselor SMP/MTs. pada

peminatan Sosial (kalau ada)

c. Peminatan Bahasa

1) Diutamakan bagi yang memilih Peminatan Bahasa sebagai

pilihan pertama
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2) Memiliki Nilai rata-rata Mata Pelajaran Bahasa (Indonesia dan

Inggris), pada semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan UN lebih tinggi

3) Diutamakan memiliki Prestasi Non Akademik  yang relevan

dengan bidang mata pelajaran Bahasa (Indonesia dan Inggris)

4) Memiliki data perhatian orang tua

5) Memiliki Rekomendasi dari Guru BK/Konselor SMP/MTs pada

peminatan Bahasa (kalau ada)

2. Peminatan Peserta Didik SMK

a. Teknologi dan Rekayasa

1) Diutamakan bagi yang memilih peminatan Kelompok Teknologi

dan Rekayasa sebagai pilihan pertama

2) Hasil tes fisik dan kesehatan = normal (menyesuaikan

kebutuhan sekolah)

3) Memiliki Nilai rata-rata matapelajaran Matematika dan Bahasa

Inggris pada semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan UN lebih tinggi

4) Diutamakan memiliki Prestasi Non Akademik yang relevan

dengan bidang Teknologi dan Rekayasa

5) Memiliki data perhatian orang tua

6) Memiliki rekomendasi dari Guru BK/Konselor SMP/MTs. pada

peminatan Teknologi dan Rekayasa (kalau ada)

b. Teknologi Informasi dan Komunikasi

1) Diutamakan bagi yang memilih peminatan Kelompok Teknologi

dan Rekayasa sebagai pilihan pertama

2) Hasil tes fisik dan kesehatan = normal (menyesuaikan

kebutuhan sekolah)

3) Memiliki nilai rata-rata Mata pelajaran Matematika dan Bahasa

Inggris pada semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan UN lebih tinggi

4) Diutamakan memiliki Prestasi Non Akademik  yang relevan

dengan bidang Informasi dan Komunikasi.
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5) Memiliki data perhatian orang tua

6) Memiliki rekomendasi dari Guru BK/Konselor SMP pada

peminatan Teknologi dan Rekayasa (kalau ada)

c. Kesehatan

1) Diutamakan bagi yang memilih peminatan Kelompok Kesehatan

sebagai pilihan pertama.

2) Hasil tes fisik dan kesehatan = normal (menyesuaikan

kebutuhan sekolah)

3) Memiliki nilai rata-rata mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam

dan Matematika pada semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan UN lebih

tinggi

4) Diutamakan memiliki Prestasi Non Akademik yang relevan

dengan bidang Kesehatan

5) Memiliki data perhatian orang tua

6) Memiliki rekomendasi dari Guru BK/Konselor SMP/MTs pada

peminatan Kesehatan (kalau ada)

d. Agribisnis dan Agroteknologi

1) Diutamakan bagi yang memilih peminatan Kelompok Agribisnis

dan Agroteknologi  sebagai pilihan pertama

2) Hasil tes fisik dan kesehatan = normal ( menyesuaikan

kebutuhan sekolah)

3) Memiliki nilai rata-rata Mata pelajaran Ilmu  Pengetahuan Alam,

Matematika dan Bahasa Inggris pada semester  1, 2, 3, 4, 5, 6,

dan UN lebih tinggi

4) Diutamakan memiliki Prestasi Non Akademik yang relevan

dengan bidang Agribisnis dan Agroteknologi.

5) Memiliki data perhatian orang tua

6) Memiliki rekomendasi dari Guru BK/Konselor SMP/MTs. pada

peminatan Agribisnis dan Agroteknologi (kalau ada)
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e. Perikanan dan Kelautan

1) Diutamakan bagi yang memilih peminatan Kelompok Perikanan

dan Kelautan sebagai pilihan pertama

2) Hasil tes fisik dan kesehatan = normal ( menyesuaikan

kebutuhan sekolah)

3) Memiliki Nilai rata-rata Mata pelajaran Ilmu  Pengetahuan Alam,

Matematika dan Bahasa Inggris pada semester  1, 2, 3, 4, 5, 6,

dan UN lebih tinggi

4) Diutamakan memiliki Prestasi Non Akademik  yang relevan

dengan bidang Perikanan dan Kelautan.

5) Memiliki data perhatian orang tua

6) Memiliki rekomendasi dari Guru BK/Konselor SMP/MTs. pada

peminatan Perikanan dan Kelautan (kalau ada)

f. Bisnis dan Manajemen

1) Diutamakan bagi yang memilih peminatan Kelompok Bisnis dan

Manajemen  sebagai pilihan pertama

2) Memiliki Nilai rata-rata Mata pelajaran  Matematika dan Ilmu

Pengetahuan Sosial pada semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan UN

lebih tinggi

3) Diutamakan memiliki Prestasi Non Akademik yang relevan

dengan bidang Bisnis dan Manajemen.

4) Memiliki data perhatian orang tua

5) Memiliki rekomendasi dari Guru BK/Konselor SMP/MTs. pada

peminatan Bisnis dan Manajemen (kalau ada)

g. Pariwisata

1) Diutamakan bagi yang memilih peminatan Kelompok  Pariwisata

sebagai pilihan pertama

2) Hasil tes fisik dan kesehatan = normal (menyesuaikan

kebutuhan sekolah)
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3) Memiliki Nilai rata-rata Mata pelajaran Ilmu  Pengetahuan Alam,

Matematika dan Bahasa Inggris pada semester  1, 2, 3, 4, 5, 6,

dan UN lebih tinggi

4) Diutamakan memiliki Prestasi Non Akademik  yang relevan

dengan bidang Pariwisata.

5) Memiliki data perhatian orang tua

6) Memiliki rekomendasi dari Guru BK/Konselor SMP/MTs. pada

peminatan Pariwisata (kalau ada)

h. Seni Kerajinan

1) Diutamakan bagi yang memilih peminatan Kelompok  Seni

Kerajinan sebagai pilihan pertama

2) Memiliki Nilai rata-rata Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam,

dan Bahasa (Indonesia dan Inggris)  pada semester 1, 2, 3, 4,

5, 6, dan UN lebih tinggi

3) Diutamakan memiliki Prestasi Non Akademik yang relevan

dengan Kerajinan

4) Memiliki data perhatian orang tua

5) Memiliki rekomendasi dari Guru BK/Konselor SMP/MTs. pada

peminatan  Seni Kerajinan (kalau ada)

Nilai rata-rata lebih tinggi merupakan standar untuk menentukan

pilihan peminatan peserta didik. Kondisi SDM dan sarana dan prasarana

yang dimiliki oleh satuan pendidikan menjadi penentu penetapan kuota

setiap jenis peminatan. Informasi yang jelas disampaikan secara tertulis

sebelum proses pemilihan dan penetapan peminatan peserta didik, antara

lain tentang kuota keseluruhan, kuota minimal-maksimal setiap jenis

peminatan, komponen pertimbangan penetapan, kriteria penetapan,

mekanisme kerja dalam penetapan peminatan, waktu layanan untuk

pemilihan dan penetapan peminatan peserta didik. Bila terdapat jumlah
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peserta didik yang melebihi kuota untuk setiap jenis peminatan, maka

dalam penetapannya dilakukan berdasarkan ranking.

D.Pemetaan Peminatan Peserta Didik

Peminatan peserta didik dapat dimaknai sebagai fasilitasi

pengembangan potensi sesuai minat peserta didik sesuai tujuan yang

ingin dicapai dalam tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang

tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional. Layanan peminatan peserta didik baik di SMA maupun di SMK

senantiasa melalui proses yang meliputi (1) layanan informasi tentang

peminatan peserta didik (2) layanan pemilihan dan penetapan peminatan

peserta didik, (3) layanan pendampingan melalui pembelajaran yang

mendidik dan layanan bimbingan dan konseling, (4) pengembangan

potensi peserta didik melalui praktik lapangan dan magang dan

pengembangan potensi peserta didik melalui penyaluran bakat dan minat

akademik maupun non akademik. Sebagaimana yang telah diuraikan di

atas tentang pengorganisasian dan kreteria penetapan peminatan peserta

didik, berikut ini disajikan pemetaan peminatan peserta didik dalam

diagram berikut :
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PEM ET AA N P EM INATA N PES ERT A DIDIK

Diagram 3.2. Pemetaan Peminatan Peserta Didik SMA dan SMK

Keberhasilan belajar dan karir peserta didik dapat dipengaruhi

oleh pemilihan dan penetapan peminatan secara tepat, pembinaan

minat belajar melalui pembelajaran yang mendidik yang dilakukan

oleh guru mata pelajaran dan layanan bimbingan dan  konseling yang

dilakukan oleh guru BK/Konselor, serta penciptaan kondisi lingkungan

yang kondusif untuk pembelajaran yang diciptakan bersama oleh guru

mata pelajaran bersama guru BK/Konselor. Peserta didik dalam proses

pembelajaran akan melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap

bidang keahlian atau peminatannya dan kondisi lingkungan yang baru.

Hal ini memerlukan pendampingan agar jangan sampai mengalami

kesulitan dan dapat berkembang secara cepat dan optimal sesuai

dengan potensinya.

Peminatan peserta didik dapat dimulai saat peserta didik

mengenal objek dan diberi kesempatan atau ada kesempatan untuk

berbuat. Semenjak anak usia dini yang dikembangan melalui



Page | 201

Pendidikan Anak Usia Dini, dilanjutkan ke Pendidikan Sekolah Dasar,

Sekolah Menengah Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Tingkat Atas

dan  sampai di tingkat Perguruan Tinggi. Peminatan peserta didik

sesuai dengan tingkat perkembangannya yang dapat berupa

peminatan terhadap mata pelajaran, studi lanjut, keahlian, pekerjaan,

jabatan, dan kehidupan keluarga. Harapan akhir dari pendidikan

adalah peserta didik menjadi manusia yang berakhlak mulia, cerdas

dan terampil, serta dapat mencapai kemandirian, kebahagiaan, dan

kesejahteraan yang berlandaskan akhlak mulia.

E. Langkah Pokok Peminatan

Peminatan kelompok mata pelajaran dan pilihan mata pelajaran dimulai

sedini mungkin, yaitu sejak peserta didik menyadari bahwa dirinya

berkesempatan memilih jenis sekolah dan/atau mata pelajaran dan/atau arah

karir dan/atau studi lanjutan. Ketika itulah langkah-langkah peminatan kelompok

mata pelajaran dan pilihan mata pelajaran secara sistematik dimulai, mengikuti

sejumlah langkah yang disesuaikan dengan tingkat peminatan tertentu.

1. Langkah Pertama: Pengumpulan Data

Langkah ini dilakukan untuk mengumpulkan data tentang :

a. Data pribadi peserta didik : kemampuan dasar umum (kecerdasan), bakat

dan minat serta kecenderungan potensi.

b. Keluarga

c. Kondisi lingkungan

d. Mata pelajaran wajib dan pilihan

e. Sistem pembelajaran, termasuk Sistem Kredit Semester (SKS)

f. Informasi pekerjaan/karir

g. Bahan informasi karir

h. Bahan informasi pendidikan lanjutan

i. Data kegiatan belajar



Page | 202

j. Data hasil belajar

k. Data khusus tentang peserta didik.

2. Langkah Kedua: Informasi Peminatan

Langkah ini dilakukan pada awal masuk sekolah yaitu pada masa orientasi

studi, memasuki kelas baru, dan menjelang akhir studi, peserta didik diberikan

informasi selengkapnya, sesuai dengan jenis dan jenjang satuan pendidikan

peserta didik, yaitu informasi tentang :

a. Sekolah ataupun program yang sedang mereka ikuti dan setamat dari sekolah

atau selepas dari kelas yang mereka duduki sekarang.

b. Kurikulum dan berbagai mata pelajaran baik yang wajib maupun pilihan yang

diikuti peserta didik, terutama berkenaan dengan pilihan arah minat

kelompok mata pelajaran dan pilihan mata pelajaran, pendalaman mata

pelajaran serta lintas mata pelajaran.

c. Informasi tentang karir atau jenis pekerjaan yang perlu dipahami dan/atau

yang dapat dijangkau oleh tamatan pendidikan yang sedang ditempuh

sekarang, terutama berkenaan dengan peminatan vokasi.

d. Informasi tentang studi lanjutan setamat pendidikan yang sedang ditempuh

sekarang.

Layanan informasi tentang berbagai hal di atas dapat dilakukan melalui

layanan klasikal untuk semua peserta didik. Layanan informasi ini dapat

dilengkapi dengan layanan orientasi melalui kunjungan ke sekolah/madrasah

dan/atau lembaga kerja yang sesuai dengan peminatan/pilihan peserta didik.

3. Langkah Ketiga : Identifikasi dan Penetapan Peminatan

Langkah ini terfokus pada kecocokan antara kondisi pribadi peserta didik

dengan syarat-syarat atau tuntutan kelompok mata pelajaran dan pilihan mata



Page | 203

pelajaran pilihan dan/atau sekolah/madrasah, arah pengembangan karir, kondisi

orang tua dan lingkungan pada umumnya, terutama dalam rangka peminatan

akademik, kejuruan, pendalaman mata pelajaran, lintas minat mata pelajaran

dan studi lanjutan. Keadaan yang diinginkan ialah kondisi pribadi peserta didik

benar-benar cocok atau sejajar, atau setidak-tidaknya mendekati, dengan

persyaratan dan kesempatan yang ada. Kecocokan itu disertai dengan

tersedianya fasilitas yang ada di sekolah dan cukup memadai, serta dukungan

moral dan finansial yang memadai pula (terutama dari orang tuanya).

Langkah ketiga itu dilaksanakan melalui kontak langsung Guru

BK/Konselor, Guru Mata Pelajaran, dan Guru Wali Kelas dengan peserta didik

melalui penyajian angket ataupun modul. Kontak langsung ini disertai

pembahasan individual, diskusi kelompok dan kegiatan lain melalui strategi

transformasional-BMB3 yang mengajak peserta didik berpikir, merasa,

bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab atas berbagai aspek pilihan yang

tersedia dan keputusan yang diambil1).

4. Langkah Keempat : Penyesuaian

Langkah ketiga di atas dapat menghasilkan pilihan peminatan kelompok

mata pelajaran atau mata pelajaran yang tepat bagi peserta didik dan orang lain

yang berkepentingan (terutama orang tua), atau pilihan yang tepat bagi peserta

didik tetapi tidak disetujui oleh orang tuanya. Apabila ketidakcocokan itu terjadi

maka perlu dilakukan peninjauan kembali melalui layanan konseling individual

baik terhadap peserta didik dan/ataupun orang tuanya.

Apabila pilihan dan keputusan peminatan kelompok mata pelajaran dan

pilihan mata pelajaran tepat tetapi sekolah/madrasah yang sedang atau akan

diikuti tidak tersedia pilihan yang diinginkan, maka peserta didik yang

bersangkutan dapat dianjurkan untuk mengambil pilihan itu di sekolah lain. Lebih

1) Strategi transformasional-BMB3 juga perlu ditempuh pada layanan informasi dan orientasi pada
langkah pertama.
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jauh, apabila pilihan dan keputusan tepat dan fasilitas di sekolah/madrasah

tersedia, tetapi dukungan finansial tidak ada, maka perlu dilakukan konseling

individual (dengan peserta didik dan orang tuanya untuk membahas

kemungkinan mencari bantuan atau beasiswa). Apabila pilihan dan keputusan

tidak tepat, maka peserta didik yang bersangkutan perlu mengganti pilihan

kelompok mata pelajaran dan pilihan mata pelajaran lain dan perlu dilakukan

penyesuaian-penyesuaian pada diri peserta didik dan pihak-pihak yang

berkepentingan. Untuk ini diperlukan layananan konseling individual bagi peserta

didik yang bersangkutan. Demikian, langkah keempat dilaksanakan seoptimal

mungkin demi kesuksesan studi peserta didik sesuai dengan kemampuan dasar

(kecerdasan), bakat, minat, dan kecenderungan pilihan masing-masing peserta

didik.

5. Langkah Kelima: Monitoring dan Tindak Lanjut

Guru BK/Konselor, Guru Mata Pelajaran, dan Guru Wali Kelas memonitor

penampilan dan kegiatan peserta didik asuhnya secara keseluruhan dalam

menjalani program pendidikan yang diikutinya, khususnya berkenaan dengan

peminatan kelompok mata pelajaran dan pilihan mata pelajaran yang dipilihnya.

Perkembangan dan berbagai permasalahan peserta didik perlu diantisipasi dan

memperoleh pelayanan bimbingan dan konseling secara tepat.

Kegiatan monitoring dapat menggunakan format-format (lihat lampiran)

yang diadministrasikan, secara berkala, minimal setiap tengah dan akhir/awal

semester, hasil isian format itu kemudian mendapatkan pembahasan dan tindak

lanjut secara tepat.

F. Waktu Pemilihan dan Penetapan Peminatan Peserta Didik

Penetapan peminatan peserta didik dilakukan Guru BK/Konselor bersama

tim menyiapkan informasi yang jelas tentang daya tampung, jenis bidang
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peminatan, persyaratan khusus yang diperlukan pada peminatan mata pelajaran

atau bidang keahlian tertentu, kriteria diterima dan ditolak sebagai peserta didik

baru dan persyaratan lapor diri (herregristrasi) sebagai peserta didik baru serta

proses pembinaan, pengembangan dan penyaluran. Kepala  sekolah perlu

mengatur personalia sekolah untuk layanan pemilihan dan penetapan peminatan

peserta didik, memberikan layanan informasi yang mudah diakses oleh semua

pihak. Calon peserta didik dan orang tua calon peserta didik diharapkan lebih

aktif mencari informasi, mengisi formulir, menetapkan peminatannya,

menyerahkan persyaratan pendaftaran calon peserta didik, peserta didik

mengikuti seleksi dan bagi yang dinyatakan diterima dilanjutkan lapor diri

sebagai peserta didik baru,  dan bagi yang tidak diterima dikembalikan kepada

orang tua. Setelah selesai lapor diri, maka peserta didik menempuh pendidikan

sesuai dengan peminatannya yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.

Layanan peminatan bagi peserta didik baru SMA dan SMK  dapat

dilaksanakan dengan menggunakan salah satu alternative  yang meliputi

pemilihan dan penetapan pemilihan peminatan bersamaan dengan proses

penerimaan peserta didik baru  atau  pada awal tahun pelajaran baru setelah

calon peserta didik baru dinyatakan diterima sebagai peserta didik baru.

1. Alternatif  pertama,  proses pemilihan dan penetapan peminatan

bersamaan dengan penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Alternatif ini memiliki efisiensi kerja sebab sekali bekerja sekaligus

dapat 2 (dua) hasil yaitu proses penerimaan peserta didik baru dan

pemilihan peminatan dapat terselesaikan. Peserta didik yang tidak

diterima karena macam peminatannya tidak sesuai, maka peserta didik

yang bersangkutan masih ada kesempatan mendaftar ke sekolah lain.

Untuk kelancaran proses dan ketepatan hasil kerja, maka ada beberapa

kegiatan yang perlu dilaksanakan oleh kepala sekolah, guru

BK/Konselor, orang tua, dan guru mata pelajaran serta peserta didik
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sebagai berikut. Adapun uraian tugas dari pelaksana adalah sebagai

berikut :

a. Kepala sekolah diharapkan dapat:

1) Memfasilitasi penyelenggaraan pembelajaran berbasis peminatan

a membentuk kepanitiaan penerimaan peserta didik baru dan

layanan peminatan peserta didik

b menganalisis peta keahlian guru yang dimiliki dan sarana

dan prasarana yang dapat dipergunakan untuk

pembelajaran.

c menetapkan kuota peserta didik dan bidang peminatan

yang akan diselenggarakan

d menyusun rancangan pembagian tugas pembelajaran yang

mendidik dan layanan bimbingan dan konseling yang

memandirikan.

e menetapkan syarat  pendaftaran sebagai calon peserta didik

baru

f Menetapkan criteria calon peserta didik  yang dapat

diterima sebagai peserta didik baru

g Menetapkan komponen dan criteria peminatan belajar bagi

peserta didik baru

h Mengumumkan kuota, bidang peminatan belajar, syarat

pendaftaran calon peserta didik baru, syarat Pendaftaran

Ulang peserta didik baru, tata tertib sekolah dan waktu

mulainya pembelajaran tahun pelajaran baru kepada calon

peserta didik baru atau masyarakat luas melalui papan

pengumuman di sekolah, media cetak setempat, dan
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website sekolah.

2) Memfasilitasi pemilihan dan penetapan  peminatan peserta didik;

melalui kegiatan-kegiatan :

a menetapkan alur/mekanisme proses pendafataran dan

seleksi calon peserta didik baru

b menetapkan kriteria bagi calon peserta didik yang dapat

diterima sebagai peserta didik baru

c menetapkan syarat dan waktu lapor diri bagi peserta didik

baru yang dinyatakan diterima

3) Memfasilitasi dan menugaskan guru BK/Konselor untuk

melaksanakan tugas program peminatan peserta didik yang

meliputi pemilihan dan penetapan, pendampingan,

pengembangan, penyaluran, evaluasi dan tindak lanjut.

4) Bersama-sama Guru BK/Konselor menetapkan Peminatan Peserta

Didik, melalui kegiatan :

a. Memfasilitasi layanan konsultasi bagi orang tua dan atau

peserta didik tentang proses pemilihan dan penetapan

peminatan melalui Guru BK/Konselor.

b. Menerbitkan Surat Keputusan tentang hasil seleksi

Peminatan Peserta Didik

b. Guru BK/Konselor

Guru BK/Konselor melaksanakan tugas profesi bimbingan dan konseling

secara utuh sesuai dengan konsep bimbingan dan konseling. Dalam

kaitannya dengan program peminatan peserta didik, Guru BK/Konselor

mempunyai tugas :
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1) Menyelenggarakan  layanan pemilihan dan penetapan

peminatan yang sesuai dengan potensi peserta didik  dan

kesempatan yang ada pada satuan pendidikan, dengan

uraian tugas sebagai berikut :

a) Menetapkan komponen peminatan peserta didik

b) Menyiapkan kriteria peminatan peserta didik

c) Menetapkan cara  dalam menetapkan peminatan peserta

didik

d) Menyiapkan instrumen (non test) untuk mengungkap

peminatan peserta didik dan dukungan orang tua

e) Menyiapkan dan menyampaikan informasi peminatan

peserta didik meliputi kuota, macam peminatan, cara,

komponen dan kriteria dalam penetapan pilihan

peminatan kepada calon peserta didik baru atau

masyarakat luas.

f) Mengumpulkan data peminatan peserta didik

g) Menganalisis data peminatan peserta didik

h) Menetapkan peminatan dan pengelompokan belajar

peserta didik

i) Memberikan layanan konsultasi kepada orang tua atau

peserta didik yang memerlukan atau tidak sesuai dengan

antara penetapan dari sekolah dengan peminatan pilihan

diri peserta didik dan/atau orang tua.

2) Menyelenggarakan pendampingan dalam pembelajaran

sesuai dengan peminatan peserta didik dengan cara

memberikan layanan konseling individual, konseling

kelompok, bimbingan kelompok, dan bimbingan klasikal.

3) Menyelenggarakan pengembangan dan penyaluran potensi

peserta didik dengan cara melakukan kegiatan praktik dan
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atau magang bekerjasama dengan dunia usaha dan dunia

usaha serta lembaga terkait.

4) Menyelenggarakan evaluasi penyelenggaraan program

peminatan dan tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk

pengembangan potensi peserta didik dengan memperhatikan

kesempatan yang ada.

5) Bekerjasama dengan guru mata pelajaran dan pendidik

lainnya, melakukan pembinaan dan pengembangan serta

penyaluran potensi peserta didik secara optimal.

c. Guru Mata Pelajaran:

1) Melaksanakan proses pembelajaran berbasis peminatan

peserta didik yang bisa menumbuhkembangkan potensi

peserta didik secara optimal

2) Memberikan dukungan hasil pilihan dan penetapan

peminatan peserta didik dengan cara menyelenggarakan

pembelajaran yang mendidik.

3) Bekerjasama dengan Guru BK/Konselor dalam pembinaan

dan pendampingan terhadap peminatan peserta didik.

d. Wali Kelas

Wali kelas bekerjasama dengan Guru BK/Konselor dan Guru Mata

Pelajaran untuk :

1) Melaksanakan pendampingan kepada peserta didik untuk

mencapai optimalisasi hasil belajar sesuai pilihan

peminatannya.

2) Memberikan pelayanan kepada peserta didik  berkenaan

dengan :

 Informasi sekolah/madrasah yang sedang dijalani
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 Informasi peminatan akademik dan sistem sks

 Peran dan tanggungjawab peserta didik  dalam

pembelajaran dan pendalaman materi sesuai

peminatannya.

e. Orang tua Peserta Didik Baru ;

1) Mencermati informasi yang disampaikan oleh sekolah

2) Mendapingi putra-putrinya saat proses pendaftaran,

pengisian format peminatan peserta didik.

3) Memberikan motivasi belajar yang kuat atas dasar pilihan

peminatan putra-putrinya.

4) Proaktif melakukan konsultasi kepada Guru BK/Konselor

dalam rangka pendampingan putra-putrinya untuk

keberhasilan belajarnya.

5) Mendampingi aktivitas belajar putra-putrinya selama di luar

sekolah.

f. Calon Peserta Didik;

1) Mencermari informasi tentang pendaftaran peserta didik

baru dan peminatan belajar serta membicarakan dengan

orang tua, tentang isian formulir pendaftaran dan pilihan

peminatannya.

2) Menentukan pilihan peminatan sesuai dengan pemahaman

terhadap potensi diri, minat, dan pertimbangan orang tua

serta prospek masa depan.

3) Menerima keputusan penetapan peminatan yang ditetapkan

oleh sekolah, namun bila tidak sesuai segera konsultasi

kepada Guru BK/Konselor.

4) Menyesuaikan diri secara baik di sekolah dan belajar secara

bersungguh-sungguh sesuai peminatannya.
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5) Memahami, mentaati dan melaksanakan tatatertip sekolah

yang diberlakukan.

Berikut ini disajikan alternatif rancangan proses pemilihan dan

penetapan peminatan peserta didik yang dilaksanakan bersamaan

dengan Penerimaan Peserta Didik Baru SMA/SMK

sebagaimana tabel berikut :
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Tabel 3.1
Rancangan Kegiatan Pemilihan dan Penetapan Peminatan Peserta Didik

Bersamaan dengan Penerimaan Peserta Didik Baru.

No Uraian Kegiatan Penanggung
Jawab Pelaksana Sasaran Waktu

1

Penetapan kuota
peserta didik baru dan
macam peminatan
peserta didik

Kepala sekolah Panitia
Calon
peserta didik
baru

Minggu I
bulan Mei

2

Menyusun
kepanitiaan
penerimaan peserta
didik baru

Kepala sekolah Waka
Kesiswaan

Pendidik dan
Tenaga
Kependidika
n

Minggu I
bulan Mei

3

Penetapan system
program belajar
peserta didik (Paket
atau SKS)

Kepala sekolah Waka
Kurikulum

Calon
peserta didik
baru

Minggu I
bulan Mei

4

Penetapan
persyaratan
mendaftar sebagai
calon peserta didik
baru

Waka
Kesiswaan Panitia

Calon
peserta didik
baru

Minggu I
bulan Mei

5

Penetapan kriteria
calon peserta didik
yang dapat dinyatakan
diterima sebagai
peserta didik baru

Waka
Kesiswaan Panitia

Calon
peserta didik
baru

Minggu I
bulan Mei

6
Penetapan komponen
peminatan peserta
didik

Koordinator
Bimbingan dan
Konseling

Guru
BK/Konselor

Calon
peserta didik
baru

Minggu I
bulan Mei

7
Penetapan syarat
pendaftaran ulang
bagi peserta didik baru

Waka
Kesiswaan Panitia

Calon
peserta didik
baru

Minggu I
bulan Mei

8 Rancangan tugas guru Kepala sekolah Waka
Kurikulum Pendidik

Minggu ke
II bulan
Mei

9

Sosialisasi tentang
kuota/ daya tampung
dan macam
peminatan peserta
didik, persyaratan
pendaftaran sebagai
calon peserta didik
baru, kriteria
penetapan yang

Waka Humas Panitia Masyarakat

Minggu ke
II Mei s.d
Minggu ke
II Juni
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No Uraian Kegiatan Penanggung
Jawab Pelaksana Sasaran Waktu

diterima, syarat
Pendaftaran Ulang
peserta didik baru.

10
Pengambilan formulir
pendaftaran  calon
peserta didik baru

Waka
Kesiswaan Panitia

Calon
peserta didik
baru

Minggu ke
II Juni

11

Layanan konsultasi
bagi peserta didik dan
orang tua yang
mengalami kesulitan
penetapan pilihan
peminatan peserta
didik

Koordinator
Bimbingan dan
Konseling

Guru
BK/Konselor

Calon
peserta didik
baru dan
orang tuanya

Minggu ke
II Juni

12

Penyerahan
persyaratan
administrasi akademik
persyaratan calon
peserta didik baru

Waka
Kesiswaan Panitia

Calon
peserta didik
baru

Minggu ke
III Juni

13

Seleksi performance
(fisik dan kesehatan,
peminatan kelompok
teknologi/ tertentu)

Koordinator
Bimbingan dan
Konseling

Guru
BK/Konselor
dan Tim

Calon
peserta didik
baru

Minggu ke
III Juni

14

Seleksi administrasi
akademik persyaratan
calon peserta didik
baru

Koordinator
Bimbingan dan
Konseling

Guru
BK/Konselor
dan Tim

Calon
peserta didik
baru

Minggu I
Juli

15

Penetapan calon
peserta didik baru
yang memenuhi
kreteria yang dapat
dinyatakan diterima
dengan
peminatannya, dan
bila diperlukan
disiapkan daftar
cadangan urutan
peminatan

Kepala
Sekolah

Guru
BK/Konselor
dan Tim

Calon
peserta didik
baru

Minggu I
Juli

16

Pengumuman hasil
seleksi  dengan
kelompok
peminatannya, dan
bila diperlukan
diberikan cadangan
daftar cadangan

Kepala
Sekolah Panitia

Calon
peserta didik
baru dan
masyarakat

Minggu I
Juli
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No Uraian Kegiatan Penanggung
Jawab Pelaksana Sasaran Waktu

urutan peminatan.

17
Pendaftaran Ulang
bagi yang dinyatakan
diterima

Waka
Kesiswaan Panitia

Calon
peserta didik
baru

Minggu ke I
Juli

18

Layanan peserta didik
cadangan dapat
melakukan
Pendaftaran Ulang,
apabila ada yang
mengundurkan diri

Koordinator
Bimbingan dan
Konseling

Guru
BK/Konselor
dan Tim

Calon
peserta didik
baru yang
sebagai
cadangan

Minggu ke
II Juli

19

Pendaftaran Ulang
susulan bila ada
cadangan yang
dinyatakan diterima
sebagai  peserta didik
baru

Waka
Kesiswaan Panitia

Calon
peserta didik
baru

Minggu ke
II Juli

20 Orientasi Peserta Didik
Baru

Koordinator
Bimbingan dan
Konseling

Guru
BK/Konselor
dan Tim

Calon
peserta didik
baru

Minggu ke
III juli

21 Penyelenggaraan
Pembelajaran

Waka
Kurikulum

Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan

Satuan
pendidikan

Minggu ke
III Juli –
Minggu ke
III
Desember

22 Pembelajaran yang
mendidik

Waka
Kurikulum

Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan

Peserta didik

Minggu ke
III Juli –
Minggu ke
III
Desember

23 Layanan bimbingan
dan konseling

Koordinator
Bimbingan dan
Konseling

Guru
BK/Konselor Peserta didik

Minggu ke
III Juli –
Minggu ke
III
Desember

24 Manajemen  dan
supervisi sekolah

Kepala
Sekolah

Tim MM dan
PKG

Seluruh
komponen
satuan
pendidikan.

Minggu III
Juli dan
Minggu ke
II
Desember

Secara skematis, proses pemilihan dan penetapan peminatan bagi

calon peserta didik yang dilaksanakan bersamaan dengan pendaftaran

calon peserta didik baru adalah sebagaimana diagram berikut ini.
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KETERANGAN DIAGRAM ALIR KODE

Calon peserta didik didampingi/bersama orang tua menggali

informasi secara detail tentang prosedur peminatan (tata cara,

kuota, syarat pendaftaran, dll.) di sekolah yang akan dituju. Di

samping itu, orang tua menerima kembali putra-putrinya yang

dinyatakan tidak diterima dalam penerimaan siswa baru.

1,2

Calon peserta didik mendaftar, mengambil formulir peminatan 3
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belajar di ruang yang disediakan sekolah. Pengisian formulir

dapat dilakukan dirumah dan dilakukan pencermatan secara teliti.

Calon peserta didik mengembalikan formulir yang telah diisi

lengkap di ruang pengembalian formulir di sekolah
4

Guru BK/Konselor melakukan seleksi : Administrasi, akademik dan

melayani wawancara peminatan peserta didik. Bila diperlukan

untuk persyaratan jenis peminatan tertentu, dapat dilakukan

pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga ahli.

5

Penetapan

- Sidang penetapan peminatan belajar dipimpin oleh Kepala

Sekolah.

- Bentuk penetapan : Y  adalah bagi yang diterima (memenuhi

persyaratan) dan T  adalah bagi yang ditolak (tidak memenuhi

persyaratan)

- Hasil penetapan peminatan peserta didik diumumkan secara

tertulis dan terbuka

Bagi calon peserta didik yang dinyatakan diterima melanjutkan

proses berupa lapor diri, sedangkan bagi yang dinyatakan

ditolak kembali ke orang tua masing-masing.

6

Calon peserta didik yang diterima, melapor diri (herregristrasi) 7

Setelah melapor diri, peserta didik  menempuh proses belajar

mengajar yang diselenggarakan oleh sekolah sesuai

peminatannya

8

b. Alternatif  kedua, proses pemilihan dan penetapan peminatan

belajar  peserta didik dilaksanakan pada minggu pertama awal tahun
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pelajaran baru. Pelaksanaan pemilihan dan penetapan peminatan

peserta didik dilaksanakan oleh Guru BK/Konselor bekerjasama dengan

pendidik lainnya dan tenaga kependidikan yang ada. Langkah yang

dilakukan oleh Guru BK/Konselor  meliputi : (1) pemberian informasi

dan orientasi tentang macam dan kuota peminatan belajar, mekanisme,

komponen yang dipergunakan dalam penetapan, kriteria penetapan;

(2) menyiapkan dan menggunakan  instrument dan atau format

peminatan  untuk mengumpulkan data peminatan peserta didik dan

orang tuanya; (3) mengumpulkan data peminatan peserta didik baik

data dokumentasi, observasi maupun wawancara, (4) analisis data

peminatan yang terkumpul; (5) penetapan peminatan peserta didik

berdasarkan hasil analisis; (6) melayani konsultasi peminatan bagi

peserta didik dan atau orang tua; (7) mengelompok rombongan belajar

berdasarkan peminatan peserta didik dan satuan kelas. Proses

pemilihan dan penetapan peminatan peserta didik dilaksanakan oleh

berbagai personalia sekolah sesuai tugas masing-asing yang meliputi

kepala sekolah, Guru BK/Konselor, guru matapelajaran, orang tua, dan

peserta didik serta tenaga kependidikan. Adapun uraian tugas

pelaksana peminatan peserta didik pada dasarnya sama dengan proses

pemilihan dan penetapan peminatan yang dilaksanakan bersamaan

dengan penerimaan peserta didik baru.

Berikut ini disajikan alternatif rancangan proses pemilihan dan

penetapan peminatan peserta didik yang dilaksanakan pada minggu

pertama pembelajaran tahun pelajaran baru SMA/SMK sebagaimana

tabel berikut.
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Tabel 3.3.

Rancangan Kegiatan Pemilihan dan Penetapan Peminatan Belajar Peserta

Didik pada Minggu Pertama Tahun Pelajaran Baru.

No Uraian Kegiatan Penanggung
Jawab Pelaksana Sasaran Waktu

1 Menyusun  Panitia
Peminatan Kepala sekolah Koordinator

BK
Guru
BK/Konselor

Minggu I
bulan Mei

2

Penetapan macam
dan kuota
peminatan peserta
didik

Kepala sekolah Panitia Peserta didik
baru

Minggu I
bulan Mei

3

Penetapan
Komponen dan
kriteria  peminatan
sebagai persyaratan
rekomendasi
peminatan peserta
didik

Kepala
Sekolah

Guru
BK/Konselor Komponen Minggu I

bulan Mei

4

Penyiapan
Form/Instrumen
Peminatan peserta
didik

Koordinator
Bimbingan dan
Konseling

Guru
BK/Konselor

Format/instru
men
peminatan

Minggu II-
III bulan
Mei

5
Sosialisasi Program
Peminatan Peserta
Didik

Kepala
Sekolah

Guru
BK/Konselor

Peserta didik
baru dan
orang tua

Minggu I
Awal tahun
Pelajaran

6

Penyampaian Form
Peminatan sesuai
Komponen yang
dipersyaratkan

Koordinator
Bimbingan dan
Konseling

Guru
BK/Konselor

Peserta didik
baru dan
orang tua

Minggu I
Awal tahun
Pelajaran

7

Pendampingan
pengisian data
Peminatan yang
dipersyaratkan

Koordinator
Bimbingan dan
Konseling

Guru
BK/Konselor

Peserta didik
baru

Minggu I
Awal tahun
Pelajaran

8

Layanan konsultasi
bagi peserta didik
dan orang tua yang
mengalami kesulitan
penetapan pilihan
peminatan.

Koordinator
Bimbingan dan
Konseling

Guru
BK/Konselor

Peserta didik
baru dan
orang tua

Minggu I
Awal tahun
Pelajaran

9

Analisis Form
Komponen
Peminatan Peserta
Didik

Koordinator
Bimbingan dan
Konseling

Guru
BK/Konselor

Form data
sesuai
Komponen
Peminatan

Minggu II
Awal tahun
Pelajaran

10 Pelaporan Hasil Koordinator Guru Hasil analisis Minggu II
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No Uraian Kegiatan Penanggung
Jawab Pelaksana Sasaran Waktu

Analisis Form
Peminatan Peserta
Didik

Bimbingan dan
Konseling

BK/Konselor Awal tahun
Pelajaran

11

Rapat/Sidang
Penetapan
Peminatan Peserta
Didik

Kepala
Sekolah

Guru
BK/Konselor

Dokumen hasil
analisis

Minggu II
Awal tahun
Pelajaran

12

Pengumuman Hasil
Penetapan
Peminatan Peserta
Didik

Kepala
Sekolah Panitia

Peserta didik
baru dan
orang tua

Minggu II
Awal tahun
Pelajaran

13 Penyelenggara-an
Pembelajaran

Waka
Kurikulum

Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan

Satuan
pendidikan

Minggu III
Juli s.d
Minggu ke
III
Desember

14 Pembelajaran Yang
Mendidik

Waka
Kurikulum

Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan

Peserta didik
baru

Minggu III
Juli s.d
Minggu ke
III
Desember

15 Layanan Bimbingan
dan Konseling

Koordinator
Bimbingan dan
Konseling

Guru
BK/Konselor

Peserta didik
baru

Minggu III
Juli s.d
Minggu ke
III
Desember

16 Manajemen  dan
Supervisi Sekolah

Kepala
Sekolah

Tim MM dan
PKG

Seluruh
komponen
satuan
pendidikan.

Minggu III
Juli dan
Minggu ke
II
Desember

Pada dasarnya setiap peserta didik baru (kelas X) boleh

melakukan pindah peminatannya dengan catatan masih dapat

terselenggara  pembelajarannya di satuan pendidikan yang bersangkutan

sesuai dengan aturan jumlah satuan kelas. Layanan pemindahan

peminatan dilakukan sampai maksimal minggu ke tiga tahun pelajaran

baru. Pindah peminatan hendaknya dilakukan atas dasar rekomendasi

guru mata pelajaran dan atau hasil konsultasi intensif antara peserta

didik-guru mata pelajaran-wali kelas dan Guru BK/Konselor serta orang
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tua. Proses penetapan peminatan peserta didik hendaknya dilakukan

oleh tenaga profesional di sekolah, dengan harapan dapat tepat

penetapan peminatan belajar yang berpengaruh positif terhadap

kelancaran proses pembelajaran dan hasil belajar optimal.

Secara skematis alir proses pemilihan dan penetapan peminatan

peserta didik sebagai berikut:
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KETERANGAN DIAGRAM ALIR KODE

Peserta didik baru mendaftar, mengambil formulir peminatan. Pengisian dapat
dilakukan dirumah dan dengan persetujuan Orang Tua.

1,2

Peserta didik baru mengembalikan formulir  peminatan belajar yang telah diisi
lengkap kepada Tim Peminatan yang dikoordinir oleh Guru BK/Konselor

3

Guru BK/Konselor  melakukan seleksi administrasi dan wawancara peminatan
belajar. Pada bidang tertentu sesuai kebutuhan dapat melakukan
pemeriksaan fisik/ kesehatan.

4

Penetapan peminatan peserta didik

- Sidang penetapan peminatan peserta didik dipimpin oleh Kepala Sekolah.
- Bentuk penetapan : Ya bagi yang dinyatakan diterima ( memenuhi

persyaratan) dan Tdk bagi yang dinyatakan ditolak ( tidak memenuhi
persyaratan)

Bagi peserta didik yang tidak diterima peminatannya sesuai dengan pilihan
pertama dan atau tidak sesuai penetapan peminatannya, dilakukan konsultasi
bersama antara  Guru BK/Konselor dengan peserta didik dan orang tua.

5

Hasil penetapan peminatan peserta didik diumumkan secara tertulis dan
terbuka.  Peserta didik dikelompokkan berdasarkan peminatan belajarnya,
dan selanjutnya  lapor diri (herregristrasi)

6

Peserta didik baru menempuh pembelajaran sesuai jadwal yang
diselenggarakan oleh sekolah.

7

Kelebihan dari mekanisme  pemilihan dan penetapan peminatan yang

dilaksanakan bersamaan dengan penerimaan peserta didik baru adalah

peminatan sudah sesuai sejak awal, sehingga bila tidak sesuai peserta

didik masih memperoleh kesempatan untuk mencari sekolah lain yang

sesuai dengan peminatannya, maka calon peserta didik dapat mencari

sekolah lain yang sesuai dengan peminatannya.
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LEMBAR KERJA (LK) KEPALA SEKOLAH

LK – 1 MEKANISME PROGRAM PEMINATAN PESERTA DIDIK

Identifikasi
kondisi sekolah

Guru

Sarpras

Animo PD

Penetapan Kelp.
Peminatan

Penetapan
Rombel

Sosialisasi ke
Masyarakat

Penerimaan
Berkas Peserta

Didik Baru

Pendaftaran
Peserta Didik

Baru

Prosses
Seleksi

Ditolak

Diterima Pilihan
Peminatan

Sesuai

Tidak
Sesuai

Bimbingan dan
Konseling (BK)

Penetapa
n PDB

Berilahkomentarterkaitdenganmekanismepeminatanberikutini.Jikadiperlukanlakukanlah
pengembangansesuaidengankondisi di sekolah.
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LK – 2A RUBRIK PERHITUNGAN SDM

ANALISIS KETERSEDIAAN SDM  (SMA/MA)

No. MATAPELAJARAN JUMLAH GURU

PeminatanMatematikadanIlmuAlam

I

1. Matematika

2. Biologi

3. Fisika

4. kimia

PeminatanIlmu-ilmuSosial

II

1. Geografi

2. Sejarah

3. Sosiologi

4. Ekonomi

PeminatanIlmuBahaasadanBudaya

III

1. BahasadanSastra  Indonesia

2. BahasadanSastraInggris

3. BahasaAsing Lain (Arab, Mandarin, Jepang, Korea, Jerman,
Perancis)

4. antropologi

5.

1. Agama

2. PKn

3. Penjaskes

4. Guru lainnya



Page | 225

LK – 2B  RUBRIK PERHITUNGAN SDM

ANALISIS KETERSEDIAAN SDM (SMK/MAK)

No. MATAPELAJARAN JUMLAH GURU

Kelompok C (Peminatan

Mata PelajaranPeminatanAkademikdanVokasi  (SMK/MAK)

DasarBidangKeahlian

1. Fisika

2. Kimia

3. GambarTeknik

4. PemrogramanDasar

5. SistemKomputer

6. PengantarEkonomidanBisnis

7. PengantarAkuntansi

8. PengantarAdministrasiPerkantoran

9. IPA Terapan

10. PengantarPariwisata

11. Dasar-dasarDesain

12. PengetahuanBahan

13. WawasanSeniPertunjukan

14. Tata TeknikPentas

15. ManajemenPertunjukan

Dasar Program Keahlian

PaketKeahlian
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LK – 3 ANALISIS KETERSEDIAAN SARANAPRASARANA (SMK/MAK)

No. NAMA SARANA PRASARANA JUMLAH

1. Kelas

2. Laboratorium ……..

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.


