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   Penelitian ini dilatar belakangi tentang Proses Peminatan Jurusan 

Peserta Didik di setiap instansi pendidikan dapat dilakukan menggunakan 

prosedur masing-masing dan penelitian ini dilatar belakangi tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi peminatan peserta didik dalam melilih jurusan 

agar sesuai dengan kemampuan yang dimiliki peserta didik. 

   Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses 

peminatan jurusan peserta didik di SMA Negeri se-kota Banjarmasin dan 

apa sajakah yang mempengaruhi proses peminatan jurusan peserta didik di 

SMA Negeri se-kota Banjarmasin. 

   Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui proses 

peminatan di SMA Negeri se-kota Banjarmasin dan mengatahui faktor-

faktor yang mempengaruhi proses peminatan di SMA Negeri se-kota 

Banjarmasin. 

   Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dan 

pendekatan menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek dalam penelitian ini 

adalah Guru Bimbingan dan Konseling di SMA Negeri 1 Banjarmasin 

sebanyak dua orang, di SMA Negeri 5 Banjarmasin sebanyak satu orang dan 

di SMA Negeri 6 Banjarmasin sebanyak dua orang, dan siswa kelas X 

jurusan IPA dan IPS masing-masing satu kelas. Objek dalam penelitian ini 

bagaimana proses peminatan jurusan peserta didik dan faktor apa saja yang 

mempengaruhi dalam proses peminatan jurusan peserta didik. 

   Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan proses peminatan 

di masa pandemi ini peminatan jurusan dilaksanakan bersamaan dengan 

penerimaan peserta didik baru, kriteria peminatan menggunakan acuan nilai 

raport, dan dilaksanakan secara online, untuk tahun ajaran sebelumnya 

spesifikasi yang membedakan adalah SMA Negeri 1 Banjarmasin dan SMA 

Negeri 5 Banjarmasin menggunakan tes psikotes dan di SMA Negeri 6 

Banjarmasin tidak menggunakan tes psikotes faktor-faktor yang 

mempengaruhi peminatan jurusan meliputi faktor minat 47,3%, Cita-cita 

21,8%, Keinginan orang tua 9,9% Lebih menguasai mata pelajaran IPS 9% 

dan Lebih mengusai mata pelajaran IPA 8%. 

 

 

 

 

 

 


