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A. Kriteria Pemilihan Pemilihan Kelompok Peminatan 
Peserta didik kelas X diterima di Kelompok Peminatan: 
1. Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) apabila memenuhi kriteria dengan 

urutan sebagai berikut: 
a. Diutamakan bagi yang memilih peminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

sebagai pilihan pertama berdasarkan surat pernyataan yang telah diisi; 
b. Jika Jumlah Peserta Peminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) 

melebihi dari daya tampung, maka akan diperingkat berdasarkan rata-rata nilai mata 
pelajaran Matematika dan IPA di rapor semester 1 sampai dengan semester 5 di SMP 
sekolah asal dengan nilai rata-rata minimal 85,00 dengan tidak ada nilai dibawah nilai 
80 di masing-masing mata pelajaran Matematika dan IPA; 

c. Dalam hal huruf b ada nilai yang sama maka kriteria pemeringkatan diurut 
berdasarkan rata-rata nilai mata pelajaran: 
1) Matematika 
2) Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

d. Jika berdasarkan kriteria di huruf a, b, dan c masih melebihi dari daya tampung maka 
akan dilakukan: 
1) Tes penempatan (placement test) untuk mata pelajaran Matematika dan IPA 
2) Tes bakat dan minat direkomendasikan ke peminatan Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam oleh Psikolog yang ditunjuk oleh SMAN 1 Surabaya. 
e. Jika berdasarkan kriteria di huruf a, b, c, dan d masih belum memenuhi daya tampung 

yang tersedia maka akan diputuskan melalui rapat dewan guru. 
 

2. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) apabila memenuhi kriteria dengan urutan sebagai berikut: 
a. Diutamakan bagi yang memilih peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial sebagai pilihan 

pertama berdasarkan surat pernyataan yang telah diisi; 
b. Jika berdasarkan kriteria di huruf a melebihi dari daya tampung maka akan dilakukan 

tes bakat dan minat direkomendasikan ke peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial oleh 
Psikolog yang ditunjuk oleh SMAN 1 Surabaya. 

c. Jika berdasarkan kriteria di huruf a dan b masih belum memenuhi daya tampung yang 
tersedia maka akan diputuskan melalui rapat dewan guru. 

 
B. Bagi Peserta Didik yang tidak memenuhi Kriteria Kelompok Peminatan Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam (MIPA) maupun Kelompok Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) maka 
dimasukkan ke Kelompok Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). 
 

C. Peserta didik masih mungkin pindah peminatan paling lambat pada akhir tengah semester 
pertama di Kelas X sepanjang daya tampung peminatan baru masih tersedia, berdasarkan 
hasil pembelajaran berjalan pada tengah semester pertama dan rekomendasi guru 
bimbingan dan konseling. 
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D. Peserta didik yang pindah peminatan wajib mengikuti dan tuntas matrikulasi mata pelajaran 

yang belum dipelajari sebelum pembelajaran pada peminatan baru dimulai. 
 

E. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari 
terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya. 
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