PANDUAN PEMILIHAN JURUSAN DI SMA
(Wajib Dibaca Orangtua dan Calon Siswa Sebelum Memilih Jurusan SMA)

Pada kurikulum 2013, pemilihan jurusan di tingkat SMA mengalami perubahan dari segi
waktu. Pemilihan jurusan di SMA sudah dilakukan sejak awal masuk SMA yaitu saat kelas 10.
SMAIT Darul Quran memiliki dua jurusan yaitu IPA dan IPS (Jurusan IPS terdiri dari IPS
regular dan IPS khusus pendalaman Ulum Syar’i). Adapun mata pelajaran penjurusan yang
khas dipelajari (selain mata pelajaran ke-pesantren-an) pada masing-masing jurusan adalah
sebagai berikut:
IPA
IPS
Matematika Wajib
Matematika
Matematika Minat
Ekonomi
Biologi
Sosiologi
Fisika
Geografi
Kimia
Sejarah minat
Sejarah
Dalam memilih jurusan perlu mempertimbangkan karakteristik masing-masing mata
pelajaran baik IPA maupun IPS diatas yang perlu disesuaikan dengan kemampuan serta
minat.
Hal yang tidak kalah pentingnya, perlu diketahui bahwa mulai tahun 2019 terdapat prosedur
baru dalam pendaftaran ke perguruan tinggi. Dimana pendaftaran ke perguruan tinggi
negeri melalui jalur SBMPTN (seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri) menggunakan
skor UTBK (ujian tulis berbasis komputer) yang terdiri dari dua jenis tes yang berbeda yaitu
jenis saintek(IPA) dan jenis soshum(IPS). Adapun hasil tes tersebut digunakan untuk memilih
jurusan di perguruan tinggi. Skor UTBK Saintek (IPA) untuk memilih jurusan Saintek (IPA)
dan Skor UTBK Soshum (IPS) untuk memilih jurusan (IPS). Sehingga kesempatan untuk
memilih lintas jurusan tidak tersedia.
Oleh karena itu, pemilihan jurusan IPA dan IPS di SMA memiliki pengaruh penting dalam
menentukan ragam jurusan yang dapat dipilih saat mendaftar di perguruan tinggi melalui
jalur SBMPTN. Dalam memutuskan pilihan jurusan IPA dan IPS di SMA, perlu untuk
memahami minat dan kemampuan di jurusan yang akan diambil saat di perguruan tinggi.
Hal ini untuk mencegah salah memilih jurusan di SMA yang dapat menyulitkan dalam
meimilih jurusan di perguruan tinggi.
Untuk memberikan gambaran jurusan di perguruan tinggi yang satu jalur dengan jurusan
IPA dan IPS di SMA, terlampir ragam jurusan di perguruan tinggi yang sesuai dengan jurusan
IPA maupun IPS.
Ragam jurusan perguruan tinggi (terlampir) dan mata pelajaran yang dipelajari diatas dapat
dijadikan pertimbangan untuk memilih jurusan IPA atau IPS di SMA. Semoga informasi yang
disajikan ini diharapkan menjadi wawasan yang bermanfaat dan bahan pertimbangan dalam
mengambil keputusan yang bijak untuk menentukan pilihan jurusan IPA atau jurusan IPS di
SMA.

LAMPIRAN PEMILIHAN JURUSAN DI PERGURUAN TINGGI BERDASARKAN PEMILIHAN
JURUSAN DI SMA
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Kedokteran
Kesehatan masyarakat
Keperawatan
Kebidanan
Farmasi
Ilmu gizi
Biokimia
Teknologi pangan
Teknologi pertanian
Perikanan
Perternakan
Kehutanan
Teknik kelautan
Teknik perkapalan
Teknik mesin
Teknik kimia
Teknik fisika
Teknik industri
Teknik sipil
Teknik arsitektur
Planologi
Arsitektur interior
Teknik biomedik
Teknik informatika
Sistem informasi
Ilmu komputer
Statistik
Aktuaria
Matematika
Fisika
Kimia
Biologi
Pendidikan matematika
Pendidikan fisika
Pendidikan kimia
Pendidikan biologi
Pendidikan IPA
Dll








































Akuntansi
Manajemen
Manajemen perbankan
Ekonomi pembangunan
Ekonomi islam
Perpajakan
Bisnis islam
Bisnis digital
Ilmu adm. Niaga/bisnis
Ilmu adm. Negara/publik
Ilmu administrasi fiskal
Psikologi
Ilmu hukum
Ilmu komunikasi
Hubungan internasional
Ilmu pemerintahan
Ilmu politik
Antropologi
Arkeologi
Ilmu kesejahteraan sosial
Sosiologi
Ilmu perpustakaan
Ilmu sejarah
Kriminologi
Keuangan & perbankan
Ilmu filsafat
Pendidikan
bahasa
indonesia
Pendidikan bahasa inggris
Pendidikan bahasa arab
Pendidikan PAI
Pendidikan sejarah
Pendidikan IPS
Pendidikan ekonomi
Pendidikan sosiologi
Pendidikan geografi
Teknologi pendidikan
Manajemen pendidikan
Manajemen pariwisata




































Desain interor
Desain komunikasi visual
Desain grafis
Seni rupa
Fotografi
Sastra indonesia
Sastra arab
Sastra korea
Sastra jepang
Sastra jerman
Sastra rusia
Televisi & film
Jurnalistik
Pendidikan khusus
Pendidikan tata boga
Pendidikan tata busana
Pendidikan tata rias
Pendidikan olahraga
Pendidikan guru SD
Pendidikan guru PAUD
Manajemen katering
Manajemen resort & leisure
Komunikasi & penyiaran
islam
Dirasat islamiyah
Ilmu al quran dan tafsir
Ilmu hadits
Ilmu tasawuf
Ilmu fiqih
Tarjamah
Perbandingan mazhab
Hukum tata negara (jinayah)
Hukum ekonomi syariah
(muamalah)
Hukum pidana islam
Dll
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