Ketentuan Perangkingan Pendaftaran
PPDB SMA Di Tubaba
INFOWAW.COM, TUBABA – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan menggunakan
sistem Zonasi yang telah diterapkan di seluruh SMA kabupaten Tulangbawang
Barat (TUBABA) Lampung, memiliki ketentuan untuk penilaian bagi para calon
murid yang mendaftar.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Sekolah SMAN 1 Tulangbawang Tengah (TBT)
Sirdin, saat dijumpai Infowaw.com diruang kerjanya pada (12/6/2019) Pukul
09.45 Wib.
“Untuk penerimaan peserta didik baru tahun 2019-2020 ini memang memiliki
ketentuan, yang mana penerimaannya ada 2, yaitu penerimaan melalui
penghitungan jarak dari rumah ke sekolah, dan prestasi luar daerah.” Kata
Sirdin saat dikutip Infowaw.com.
Adapun perangkingan dari sistem Zonasi itu dilihat dari jarak rumahnya ke
sekolah, jarak 1-6 KM itu poinnya 400, jarak 1-8 KM poin 350, jarak 1-10 KM
poinnya 300, dan semakin jauh jarak rumahnya akan semakin kecil poin yang
didapat.

“Setelah kita dapat jarak rumahnya ke sekolah, lalu akan kita lihat juga
nilai hasil UN calon siswa tersebut, kalau seandainya nilai UN totalnya 300,
maka nilai UN itu akan kita tambahkan dengan Poin jarak rumah nya, jadi total
jumlah poin jarak rumah ditambah dengan total nilai UN, itulah nilai yang ia
dapat.” Ungkapnya.
Lanjutnya, untuk penerimaan melalui prestasi luar daerah itu hanya 5% dan
sisanya melalui Zonasi, untuk ketentuan Zonasi itu akan diukur jarak rumah ke
sekolah menggunakan Google Maps, jadi akan langsung keluar jaraknya.
“Kalau ada calon murid berada diluar daerah, contohnya kalau dia dari
Palembang, lalu ingin sekolah disini dan dia memiliki prestasi tertentu maka
dia bisa masuk melalui jalur prestasi luar daerah.” Jelasnya.
Lebih jauh dia jelaskan, bahwa untuk tahun ini SMAN 1 TBT ini hanya memiliki
kuota untuk calon murid sebanyak 252 murid yang nantinya terbagi untuk 7
kelas.
“Jadi untuk kuota 252 murid itu akan kita bagi 2 jurusan, yakni jurusan IPA
dan IPS, yang mana jurusan IPA berjumlah 108 murid, dan jurusan IPS 144
murid, jika seandainya terjadi kelebihan peminat jurusan IPA maka akan
dilimpahkan menjadi jurusan IPS.” Imbuhnya. (Rian).

