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SMA NEGERI 8 JAKARTA, BEBAN ATAU 

JALAN MULUS KE PTN ? 

 Beberapa tahun lalu, SMA NEGERI 8 JAKARTA adalah tujuan,….. 
Segala usaha dilakukan untuk mewujudkannya,… Agar bisa 
masuk UI, akutansi atau psikologi, paling jelek hukum UI !  

 Tiga bulan pertama di SMA Negeri 8 Jakarta, stress pertama : 
nilai hancur-sehancur-hancurnya, remedial hampir semua mata 
pelajaran… 

 Saat SMP peringkat kelas bahkan angkatan,…. Kok jadi 10% 
terbawah di SMA Negeri 8 Jakarta 

 Kaderisasi, tugas dari kakak kelas, tugas dari guru, ini itu, besok 
lusa minggu depan,… 

 Nilai tetap bahkan turun,… sepertiya UI makin jauh dari 
harapan,… 

 



Kalau beba ,………. yuk ubah e jadi jala  
ulus….  Data 1 Agustus 2018 



 

REKAPITULASI PERGURUAN TINGGI  

 1. UNIVERSITAS INDONESIA ( 18 SNMPTN + 34 PPKB + 14 TALENT SCOUTING +1 
OSN + 53 SBMPTN + 19 SIMAK ) = 139 SISWA 

2. INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG ( 32 SNMPTN + 26 SBMPTN + 6 INTER) = 64 
SISWA 

3. INSTITUT  TEKNOLOGI 10 NOV ( 1 SBMPTN + 11 UM ITS) = 12 SISWA 
4. UNIVERSITAS PADJAJARAN ( 2 SNMPTN + 9 SBMPTN) = 11 SISWA 
5. UNIVERSITAS GAJAHMADA ( 2 SNMPTN + 5 IUP + 1 SBMPTN + UTUL 7 SISWA) 

= 15 SISWA 
6. UNIVERSITAS SEBELAS MARET ( 6 SNMPTN + 1 SBMPTN + 6 MANDIRI) = 13 

SISWA 
7. POLITEKNIK NEGERI JAKARTA (1SBMPTN + 2 UM ) = 3 SISWA 
8. UNIVERSITAS AIRLANGGA (3 SBMPTN + 12 JALUR MANDIRI) = 15 SISWA 
9. UNIVERSITAS DIPONEGORO ( 2 SBMPTN + 8 UM UNDIP) = 10 SISWA 
10. UNIVERSITAS BRAWIJAYA (1 SBMPTN + 7 UM) = 8 SISWA 
11. INSTIUT PERTANIAN BOGOR (1 SBMPTN +2 UM IPB) = 3 SISWA 
12. UNIVERSITAS SUMATERA UTARA (2 UM USU) = 2 SISWA 
13. UNIVERSITAS SRIWIJAYA  (1 UM UNSRI) = 1 SISWA 
14. UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN (2 SBMPTN +6 UM ) = 8 

SISWA 
15. UNIVERSITAS ANDALAS ( 2 UM UNAND) = 2 SISWA 
16. SEKOLAH TINGGI AKUTANSI NEGARA (6 UM STAN) =6 SISWA 

 



ADA APA DENGAN RENCANA KAMU ? 

 Berikut ini adalah salah satu model perencanan untuk 
berhasil membuat mimpi indah menjadi kenyataan. 
Sehingga kalimat ,  Alhamdulillah, nggak salah pilih 
SMA, berjibaku dengan segala soal dan tekanan, 
berhasil menembus seleksi tersulit untuk lanjut 
belajar. UI  siap menyambutku,  menjadi kalimat 
terucapkan saat nama kalian ada di www.snmptn.ac.id 
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LANGKAH PERTAMA : KENALI PERGURUAN TINGGI  

 Semester 5 awal adalah masa yang tepat untuk 
mencari informasi jurusan dan perguruan tinggi 
idaman. Bertanya ke guru, bertanya ke pembinbing di 
Bimbingan Tes, buka situs perguruan tinggi, tanya ke 
kakak kelas, tanya ke om atau tante, bahkan chat 
dengan dosen atau prof, kenapa tidak ? Kelebihan 
jurusan yang akan diambil, mampukah membuat 
kamu akan hidup di era selanjutnya, kemudahan 
untuk berkerja,  diterima masyarakat dunia. Tetapi 
yang paling penting adalah : cara masuk, tanggal ujian 
dan prasyaratnya 



 Memilih 5 perguruan tiggi/ jurusan dan dikolektifkan 
untui dibandingkan sekelas atau satu angkatan akan 
membantu kita mengetahui berapa banyak competitor 
kita di kelas dan di sekolah. Sudah 15 tahun ini saya 
selalu meminta kepada para siswa untuk menentukan 
pilihan, dan membuatnya terpampang di kelas, 
dengan foto indah. Agar setiap guru yang masuk ke 
kelas dapat mendoakan agar siswa tercapai 
keinginannya.  



LANGKAH KEDUA : MENGUKUR DIRI 

 Semester 5 adalah masa akhir mendapatkan nilai 
untuk Jalur Undangan SNMPTN. Siswa dengan 
prestasi akademik yang baik dari semester 1 dan 
seterusnya silakan ON FIRE. Lanjutkan hingga 
menjadi yang terbaik di angkatan. Pertahankan 
kinerja dan motivasi agar nilai menjadi makin baik. 
Ingat selalu berubah menuju perbaikan, nilai 
upayakan naik. 

 



 Sementara untuk siswa yang ternyata secara hitung-
hitungan, SNMPTN undangan hanya mengundang 
50% TERBAIK ANGKATAN, dan kalian berada di luar 
50% tersebut maka harus langsung sadar. SNMPTN 
Undangan bukanlah jalur untukku. Allah memberikan 
jalan yang lain. Bismillah. 
1. Pilihan sudah ada kan, jurusan dan PTN nya 

2. Cari soal-soal SBMPTN atau SIMAK UI atau UTUL UGM 

3. Ujilah kemampuan diri kalian, kerjakan soal ujian tulis sesuai dengan 
petunjuk soal,  

4. Setelah waktu berakhir, hitung berapa banyak jawaban yang benar per 
bagian ujian, Buatlah daftar ketidak mampuan. 

5. Besok tes ke dua, sehingga satu paket Ujian Tulis SBMPTN atau SIMAK UI 
selesai. Buat lagi daftar ketidak mampuan. Hitung total, ternyata 
kemampuan siswa saat itu hanya 20%, perguruan tinggi mana yang mau 
terima ? 

 

 



LANGKAH KETIGA : PERSIAPAN SELEKSI 

 Setelah sadar bahwa kemampuannnya jauh dari nilai yang 
diperkirakan bisa lulus dan diterima di PTN, maka langkah 
selanjutnya adalah : meningkatkan kemampuan dengan 
belajar, berlatih dan mengevaluasi diri.  

 Para siswa perlu kompetitor, perlu keteraturan dan 
perlu lawan bertanya. Belajar sendiri pastinya tidak ada 
target jelas, mau belajar kapan pun. Tidak ada evaluasi, 
tidak ada progress yang direncanakan.  



 Ikut bimbingan belajar atau bimbingan tes secara klasikal 
di kelas atau privat, salah satu solusi. Ada perencanaan, 
bimbingan, tes rutin, ruang dan waktu bertanya bahkan 
pendampingan oleh psikolog. Kompetitor jelas, bukan 
hanya teman satu kelas di sekolah tertentu, tapi teman se 
Jakarta, sehingga jadi tahu kemampuan diri dibandingkan 
terhadap siswa lain.  

 Setiap waktu Try Out, hasil akan menunjukkan 
peningkatan dan bahkan juga penurunan. Yakinlah soal 
yang disedikan setiap TRY OUT bukan makin gampang. 
Hal ini untuk menjaga agar motivasI dan kemapuan para 
siswa menjadi OPTIMAL saat UJIAN TULIS. Bukan 
terjungkal karena kelelahan, belajar tidak teratur, terserang 
penyakit atau stress berat. 

 



LANGKAH KEEMPAT : SUBMIT 
 Setelah sekian try out terjadi, setelah hasil TRY OUT 

MENUNJUKKAN siapa kita sebenarnya, maka saat itulah 
berpikir logis. Tetap mengambil Akutansi di Universitas 
Indonesia atau merubah pilihannya ! 

 Merubah Perguruan Tingginya tetapi tetap dalam jurusan 
yang sama atau merubah jurusannya tetapi Perguruan 
Tingginya  tetap. Itu adalah salah satu langkah berpikir dan 
memilih secara logis. 

 Berdiskusi dengan keluarga, guru atau pun teman sebaya 
akan membuat banyak pilihan yang logis dan makin 
menyamankan diri. 

 


