KELAS BINAAN KHUSUS
SMA Negeri 1 Sutojayan
adalah salah satu SMA Negeri di Kabupaten Blitar yang berlokasi
di Jl. Diponegoro 103 Sutojayan .
Kami segenap pengelola sekolah berkeyakinan bahwa diantara
siswa yang masuk ke SMAN 1 Sutojayan pasti ada yang memiliki
prestasi akademik tinggi.
Dalam rangka peningkatan pelayanan dibidang pendidikan,
khususnya bagi siswa yang memiliki kemampuan akademik diatas
rata-rata, SMAN 1 Sutojayan membina mereka dalam program
Kelas Binaan Khusus yang telah dimulai sejak tahun 2006
Hal ini terbukti:
Output kelas binaan Khusus SMAN 1 Sutojayan telah berhasil
memasuki perguruan tinggi terkemuka diantaranya: ITB, UNAIR,
ITS, UGM, UNESA, UNY, UNBRA, UM, UNEJ, STAN,
POLTEK, dll
Visi :
Melayani siswa putra daerah yang berpotensi untuk
berprestasi maksimum dan siap untuk berkompetisi ke
Perguruan Tinggi Negeri sesuai kemampuan yang dimiliki .
Misi :
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

Menumbuh kembangkan peserta didik yang memiliki
ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui
kegiatan-kegiatan keagamaan.
Melaksanakan Kegiatan Pembelajaran dan Bimbingan
secara efektif
Mewujudkan kegiatan pembelajaran yang inovatif, kreatif,
dan menyenangkan.
Memberikan porsi materi lebih pada mata pelajaran
Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Bahasa Indonesia dan
Bahasa Inggris.
Mengembangkan prinsip Pembelajaran Tuntas (Mastery
Learning).
Mengembangkan sikap dan kepribadian yang santun,
beretika dan berestetika tinggi,
Memotivasi peserta didik untuk memiliki pengetahuan
yang memadai untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Tujuan :
1. Membentuk peserta didik memiliki ketaqwaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa, dan mampu mengamalkan setiap
keyakinannya dalam kehidupan sehari-hari.
2. Membentuk peserta didik yang berbudi pekerti luhur,
mampu menghormati orangtua, guru dan sesama peserta
didik serta lingkungannya.
3. Membentuk peserta didik yang memiliki pengetahuan
yang memadai untuk dapat melanjutkan ke pendidikan
yang lebih tinggi, serta mampu meraih prestasi akademik
optimal sesuai kemampuan, minat dan bakatnya.
4. Membentuk peserta didik memiliki wawasan luas dalam
segala bidang, melalui Teknologi Informasi dan
komunikasi serta bahasa asing yang dikuasainya
Daya tampung : 36 siswa ( hanya 1 kelas )
Persyaratan :
1. Diperuntukkan khusus bagi siswa calon jurusan IPA dan
melanjutkan ke Perguruan Tinggi.
2. Sudah dinyatakan diterima di SMAN 1 Sutojayan baik
melalui jalur PRESTASI, PERPINDAHAN TUGAS
ORANG TUA, KELUARGA TIDAK MAMPU, ZONASI
,maupun PERINGKAT NUN
3. Bersedia mengikuti tes seleksi masuk kelas binaan khusus
(pelaksanaan tes seleksi akan diumumkan kemudian)
4. Tes seleksi dilaksanakan secara CBT dan PBT.
5. Mata pelajaran yang diujikan : Matematika, IPA, dan
Bahasa Inggris
6. Apabila sudah diterima sebagai siswa binaan khusus
berkewajiban :
a. Belajar lebih intensif daripada siswa regular.
b. Membayar tambahan IPP Rp. 60.000,- perbulan untuk
operasional
bimbingan
dan
modul
materi
pengembangan.
c. Mengikuti KBM khusus untuk hari Senin hingga
Jum’at berlangsung mulai jam ke 0 (jam 06.00)
d. Bersedia dikembalikan ke kelas reguler apabila
ternyata siswa tidak mampu menyelesaikan materi
pembelajaran pada Kelas Binaan Khusus.
7. Mematuhi peraturan yang ditetapkan pada Kelas Binaan
Khusus.

Kepala SMAN 1 Sutojayan

Murdiono,S.Pd.,M.Pd.
NIP.19630815 198512 1 001

Catatan:
Bagi yang berminat silahkan mengambil formulir pendaftaran pada
hari Senin-Selasa tanggal 24-25 Juni 2019.

