ANGKET SISWA
( ARAH PEMINATAN AKADEMIK PESERTA DIDIK BARU)
A. IDENTITAS SISWA
1. Nama lengkap :…………………………………………………………………………………
2. NISN

:………………………………………………..................……………………..

3. Tempat dan tanggal lahir:……………………………………………………….................
4. Jenis kelamin :……………………………………………………….................................
5. Agama

:………………………………………………………......................................

6. Alamat tempat tinggal………………………………………………..................……………
7. Asal sekolah : ………………………………………………..................…………………….
8. Status sekolah asal :………………………………………………………..........…………
9. Bulan/Tahun masuk SMP/MTs :……………………………………..................……..
10.Bulan/Tahun lulus SMP/MTs : ……………………………………………………….......
B. PEMINATAN BELAJAR
1. Tulislah pada kolom “Pilihan” dengan angka 1 atau 2 (Angka 1 berarti pilihan
pertama, Angka 2 berarti pilihan kedua), dan tulislah alasan Anda memilih peminatan
belajar tersebut.
No
.

Peminatan Belajar

Pilihan

Alasan memilih

1. KIMIA ANALISIS
2. KIMIA INDUSTR
2. Jawab pertanyaan dibawah ini dengan jujur sesuai dengan apa yang Anda rasakan saat ini
1) Saya tidak menyukai Mata pelajaran ……...........................………………………….............................
Alasannya karena……………………………………………………………………………................................
2) Saya sering kesulitan jika mengikuti Mata pelajaran …….................…………….........................
Alasannya karena……………………………………………………………………………................................
3) Saya merasa tidak kesulitan jika mengikuti Mata Pelajaran………........................……….……
Alasannya karena……………………………………………………………………………................................

4) Saya sangat menyukai/menyenangi matapelajaran berikut ini (Tuliskan 5
matapelajaran, diurutkan dari yang paling disenangi) :
matapelajaran, diurutkan dari yang paling disenangi) :
No.
1.
2.
3.

Nama Mata Pelajaran

Alasan Disenangi/Disukai

4.
5.
3. Isilah kolom di bawah ini Sesuai dengan apa yang Anda rasakan saat ini dengan
memberi tanda cek list (V) pada kolom I & II, dan tuliskan hasil nilai anda berdasarkan
nilai rata-rata Raport SMP/MTs. semester 1 s.d. 5 (kelas VII s.d. IX), dan Nilai Ujian
Nasional (UN SMP/MTs.) yang diterima pada kolom III
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Lampirkan Fotocopy :
Rata2
Nilai
UN/US, & Raport
4. Berilah tanda ceklist (V) pada kotak yang telah disediakan, jika pernyataannya sesuai
dengan diri Anda (Jawaban boleh lebih dari satu)
a. Saya merasa senang dan tertarik dengan hal- hal yang berkaitan dengan Ilmu
alam dan matematika
b. Jika dihadapkan sebuah pilihan, saya lebih memilih mempelajari bidang teknik
dibandingkan bidang sosial dan bahasa
a. Saya merasa senang dan cepat memahami ilmu saint dan matematika terutama
kegiatan yang menuntut kesabaran, ketekunan dan ketelitian.
b. Saya cepat beradaptasi dalam lingkungaan dan senang mempelajari interaksi
sosial di masyarakat
c. Saya tertarik dengan hal-hal yang berkaitan dengan Jurnalistik, Advertising,
Public relations dan kebudayaan
a. Rumus-rumus dalam mata pelajaran hitungan seperti Matematika, fisika dan
kimia, bagi saya bukan sebuah kesulitan tapi sebuah tantangan yang
mengasikkan
b. Bagi saya lebih suka kegiatan yang bersifat menantang kemampuan
kreatifitas dan membutuhkan keputusan yang bersifat spontanitas.

daya

c. Jika dihadapkan pilihan, saya lebih memilih belajar bahasa saja dibandingkan
bidang sains dan sosial
a. Kelak dimasa depan saya bercita- cita menjadi seorang yang ahli di bidang
kesehatan atau teknologi
b. Bagi saya diskusi mata pelajaran yang membahas tentang ekonomi, politik dan
perkembangan suatu Negara sangat menarik dan mengasyikan.

c. Saya termasuk orang yang tertarik mempelajari bahasa asing seperti : Bahasa
Jepang, Jerman, Inggris, Mandarin dan bahasa asing lainnya
a. Saya ingin dapat bekerja pada bidang teknik yang menuntut ketrampilan kerja
sesuai standar operasional prosedur.
b. Kelak dimasa depan saya ingin bekerja dalam bidang ekonomi, Perbankan,
manajemen atau bidang sosial lainnya
c. Jurnalis, Diplomat, sastrawan, perhotelan, pariwisata dan penerjemah
adalah bidang pekerjaan yang saya minati untuk masa depan
5. Data Prestasi Non Akademik
Tulislah nama kegiatan yang diikuti (seni, olah raga, akademik, dll) , tingkat kejuaraan
(sekolah, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional serta internasional) sejak
kelas 1 Sekolah Dasar/MI, sampai kelas IX SMP/MTs.

No.

Nama Kejuaraan

Tingkat
Kejuaraan

Tahun
Perolehan

1.
2.
3.
4.
C. PEMINATAN KARIR PEKERJAAN/JABATAN :
Tulislah 4 jenis pekerjaan/jabatan yang disenangi (urutkan dari yang paling disenangi), daftar
jenis/macam pekerjaan/jabatan sebagaimana terlampir.
No.

Nama Pekerjaan/Jabatan

Alasan Disenangi/Dipilih

1.
2.
3.
4.
D. PEMINATAN STUDI LANJUTAN DI PERGURUAN TINGGI
Tulislah 3 (tiga) nama program studi atau jurusan di perguruan tinggi (PT) yang disenangi
(urutkan dari yang paling disenangi), daftar nama program studi sebagaimana terlampir.
Nama Program Studi/Jurusan dan
No
Alasan Dipilih
Nama Perguruan Tingginya
1.
2.
3.

Cilegon, ……………………………………
Siswa Ybs.,

(……………………………………………….)

