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Bersama ini kami memberitahukan bahwa sekolah bekerja sama dengan Fakultas Psikologi Universitas
Surabaya ( UBAYA )akan mengadakan Pemeriksaan psikologi untuk calon siswa kelas X tahun pelajaran
2012/2013.
A. TUJUAN PEMERIKSAAN
Pemeriksaan psikologi untuk mengenali:
1. Potensi kognitif dan minat siswa yang mendukung ke arah pemilihan jurusan
2. Potensi-potensi kognitif dan afektif yang mendukung karakteristik siswa berbakat intelektual
3. Kematangan kognitif, sosial dan emosional siswa untuk mengikuti program percepatan
belajar
B. PROSEDUR IDENTIFIKASI
Identifikasi akan dilaksanakan melalui tiga tahap yang meliputi:
1. Tahap penjaringan awal yang meliputi tes kecerdasan, minat dan kepribadian, secara klasikal
terhadap seluruh siswa
2. Tahap penjaringan kedua yang terdiri dari :
Pemeriksaan klasikal yang meliputi peserta yang lolos dari tahap penjaringan awal melalui
pemeriksaan:
a. Kreatifitas
b. Pengikatan diri terhadap tugas
c. Kecerdasan emosi
3. Tahap seleksi terhadap peserta yang telah lolos tahap penjaringan kedua. Peserta pada tahap
seleksi akan mengikuti prosedur wawancara secara individual
C. JADWAL PEMERIKSAAN
1. Tahap Penjaringan Awal
Pemeriksaan klasikal akan diselenggarakan pada
Hari/ tanggal
: Rabu 13 Juni 2012
Pukul
: 08.00 – selesai ( perkiraan pukul 13.00 )
Biaya
: Rp 155.000;
dibayarkan pada saat daftar ulang (tgl 11 – 12 Juni 2012)
Peserta
: seluruh calon siswa kelas X
Pengumuman
: Selasa, 19 Juni 2012
( dapat dilihat di www.sman1-sda.sch.id atau di sekolah )

2. Tahap Penjaringan kedua
Pemeriksaan klasikal akan diselenggarakan pada:
Hari/ tanggal
: Kamis, 21 Juni 2012
Pukul
: 08.00 – selesai ( perkiraan pukul 12.00)
Biaya
: Rp 105.000;
dibayarkan pada saat mengikuti tes ( tgl 21 Juni 2012)
Peserta
: hanya diikuti calon siswa yang lolos dari tahap penjaringan awal
Pengumuman
: Rabu, 27 Juni 2012
( dapat dilihat di www.sman1-sda.sch.id atau di sekolah)
3. Tahap Seleksi
Pemeriksaan individual melalui wawancara akan diselenggarakan pada:
Hari/ tanggal
: Sabtu, 30 Juni 2012
Pukul
: 08.00 – selesai ( perkiraan pukul 12.00)
Biaya
: Rp 75.000;
dibayarkan pada saat mengikuti tes ( tgl 30 Juni 2012)
Peserta
: hanya diikuti calon siswa yang lolos pada tahap penjaringan kedua
Pengumuman
: Senin, 14 Juli 2012
( dapat dilihat di www.sman1-sda.sch.id atau di sekolah )
Sementara itu, laporan individual untuk setiap peserta , baik peserta tahap penjaringan awal,
penjaringan kedua, maupun yang sampai pada tahap seleksi akan diberikan kurang lebih satu
bulan setelah tahap seleksi/ wawancara.
Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.
Sidoarjo, 24 Mei 2012
Plt.Kepala

Dr.Ani Kadarwati,M.Pd
NIP.19550403 198403 2 002
NB:
Ketentuan pada saat mengikuti tes:
1. Mengenakan seragam SMP
2. Membawa alat tulis
3. Kondisi fisik sehat
4. Makan pagi sebelum mengikuti tes

