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Yang saat ini terjadi 

Yang dituju 



Definisi 

 Peminatan berasal dari kata minat yang 

berarti kecenderungan atau keinginan 

yang cukup kuat berkembang pada diri 
individu 

 terwujudkannya suatu kondisi dengan 

mempertimbangkan kemampauan 

dasar, bakat, minat, dan 
kecenderungan pribadi individu.  

yang terarah dan terfokus pada 



Dasar Peminatan 

Potensi diri siswa 

Lingkungan 

Pengembangan 

Peminatan 



Peta Konsep 

Tingkat dan Arah 

Aspek Pemintan 



KETERLIBATAN 



Strategi implementasi program 
peminatan  



Langkah Layanan 

Pengumpulan data 
dan informasi 

Layanan 
Informasi/Orientasi 
Arah Peminatan 

Identifikasi dan 
Penetapan Arah 

Peminatan 

Penyesuaian 

Monitoring dan 
tindak lanjut 



Langkah Layanan 

• Data pribadi peserta didik 
(intelegensi, bakat, minat) 

• Kondisi keluarga dan lingkungan 

• Mata pelajaran wajib dan 
pilihan jalur peminatan 

• Sistem pembelajaran 

• Inforamasi pekerjaan karir 

• Inforrmasi pendidikan lanjutan 
dan kesempatan kerja 

• Data kegiatan dan hasil belajar 

• Data khusus lain 

Langkah 1 

Pengumpulan 
data dan 
informasi 



Langkah Layanan 

• Sekolah atau program yang 
sedang diikuti dan setamatnya 

• Struktur dan isi kurikulum  

• Sistem jalur peminatan, SKS dan 
penyelenggaraan 
pembelajarannya 

• Karir yang dapat dijangkau oleh 
tamatan pendidikan yang dipilih 

• Studi lanjutan setamat pendidikan 

 

Langkah 2: 

Layanan 
Informasi/
Orientasi 

Arah 
Peminatan 



Langkah Layanan 

• Berfokus pada identifikasi potensi 
diri, minat dan kelompok 
peminatan 

• Dilakukan melalui kontak langsung 
guru BK dengan peserta didik 

• Contoh alat: angket, wawancara 

• Dilakukan secara intensi 

Langkah 3: 

Identifikasi 
dan 

Penetapan 
Arah 

Peminatan 



Langkah Layanan 

• Dilakukan secara intensif di SMP, 
menjelang masuk SMA, dan 
selama di SMA 

• Diakukan melalui layangan 
konseling perorarngan 

Langkah 4: 

Penyesuaian 



Langkah Layanan 

• Dilakukan secara intensif di SMA 

• Monitoring menggunakan format-
format yang diadministrasikan 
(awal, tengah dan akhir 
semester) 

• Hasil monitoring didiskusikan 
secara tepat dan 
berkesinambungan. 

Langkah 5: 

Monitoring 
dan 

Tindak 
lanjut 



Aktivitas 1: 

Diskusikanlah apa yang anda 

ketahui tentang: 

• konsep peminatan,  

• fungsi peminatan dan  

• peran masing-masing pihak 

(Kepala Sekolah, Guru, Siswa 

dan Orang tua) di SMP 

 

 



Buatlah simulasi perencanaan program 
peminatan dilengkapi dengan 
penyusunan instrumen-instrumen yang 
dibutuhkan 
  

 

AKTIVITAS 2 

Dengan memperhatikan langkah-

langkah, aspek dan pihak-pihak 

yang terlibat dalam layanan 

pemintatan,  



Buatlah Rencana tindak lanjut 
program peminatan di SMP  


