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学びたいことが学べる兵庫県の高等学校

Dewan Pendidikan Prefektur Hyogo
ひょうごけんきょういく い い ん か い

兵庫県 教 育 委員会

Saat ini, sedang mendorong reformasi pendidikan SMA
Di Prefektur Hyogo, untuk memperkaya pendidikan sekoklah yang dapat meningkatkan kepribadian dan
kemampuan individu, mendorong upaya pembentukan sekolah yang menarik secara aktif. Selain melakukan
peningkatan karakteristik dari SMA jurusan umum atau jurusan spesialis (kejuruan), juga melakukan
penempatan jurusan integrasi, sekolah sistem jumlah kredit dan SMA kejuruan baru, dll, sehingga pilihan
sekolah menjadi lebih luas. Di samping itu juga mendorong reformasi untuk mewujudkan sistem seleksi PSB
(Penerimaan Siswa Baru) agar calon siswa dapat memilih sekolah sesuai dengan bakat dan rencana untuk
masa depan diri sendiri.

Tempat seperti apa SMA itu ?
SMA Jurusan Umum／Jurusan Spesialis (Kejuruan) ／Jurusan Integrasi
SMA Jurusan Umum / Futsu-ka (Kecuali Sekolah Sistem Jumlah Kredit / Tan i- sei)
Di SMA Jurusan Umum, siswa belajar terutama mata pelajaran umum, seperti Bahasa Jepang, Geografi dan
Sejarah, Matematika, IPS, Bahasa Inggris, dsb. Ada juga sekolah yang menyediakan berbagai jenis “jurusan khusus
(Ruikei)” yang unik bukan hanya Bunkei ( sosial science dan human studies ) dan Rikei (jurusan sains) saja, seperti
jurusan khusus kesenian, jurusan khusus Biologi, jurusan khusus Kesejahteraan Sosial, jurusan khusus Pendidikan
dll, dengan tujuan agar siswa dapat memilih mata pelajaran secara sistematis sesuai dengan rencana untuk masa
depan, hobi, dan minatnya.
Selain itu, disediakan juga berbagai mata pelajaran pilihan yang terlu*as dari jenis jurusan khusus (Ruikei),
termasuk mata pelajaran khusus seperti “ Pengolahan Informasi”, “Ilum dasar kesejahteraan sosial” dll, untuk
memenuhi kebutuhan belajar yang bervariasi.
Di samping itu juga dengan memperhatikan kondisi sekolah dan wilayanya serta kebutuhan bejalar siswa, dll,
disediakan juga mata pelajaran yang memfokus pada pelajaran seperti Program (biasa disebut sebagai Course) studi
Budaya Internasional, Program studi IPA, Program studi Kesehatan dan Sosial, Program studi Human Science.

Jurusan Spesialis (kejuruan) / Senmon - gakka
Belajar hal-hal khusus untuk menjadi profesional di bidang masing-masing seperti pertanian, perindustrian dan
perdagangan, dll. Disediakan banyak mata pelajaran yang memegang peranan penting di bagian termaju di zaman
ini, seperti Bioteknologi, Komputer dll. Selain itu, bisa juga mendapatkan sertifikat yang banyak sesuai dengan
bidang keahliannya masing-masing seperti Arsitektur, Pembukuan, Pengolahan Informasi, dll.

Jurusan Spesialis (kejuruan) yang unik dan khas
Selain jurusan teknis yang di atas, disediakan juga berbagai jurusan bidang-bidang khusus yang disesuaikan
dengan kepribadian individu yang bervariasi. Dengan mendapatkan keterampilan dan ilmu keahlian yang khusus di
bidang masing-masing seperti Olah raga, Kesenian, Ilmu pengetahuan, Lingkungan, juga menumbuhkan
kemanusiaan dengan tujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang mampu memainkan peran aktif di
setiap bidang dalam masyarakat pada masa depan.

Jurusan Integrasi / Sougou- gakka
Di jurusan Integrasi, siswa sendiri dapat memilih dan belajar mata pelajaran, baik dari mata pelajaran umum
maupun mata pelajaran khusus sesuai dengan minat/perhatian, rencana masa depan, dll.
Melalui berbagai mata pelajaran, salah satunya “Masyarakat Industri dan Manusia” yang dapat memikirkan
pekerjaan masa depan dan cara hidupnya, siswa mampu meningkatkan kesadaran terhadap rencana masa depan diri
sendiri.
Mata pelajaran pilihan yang bervariasi ini, dibagi dalam kelompok yang disebutkan “ Keiretsu (Seri)”.
Masing-masing sekolah menyediakan banyak “Keiretsu (Seri)” yang unik dan khas.

Sekolah Pendidikan SMP-SMA Terpadu / Chu-ko Ikkan Kyoiku – ko)
Memiliki tujuan meningkatkan kepribadian dan daya kreativitas siswa melalui pelaksanaan aktivitas pendidikan
yang fleksibel dengan cara menghubungkan 6 tahun dari SMP dan SMA.
Di antara sekolah SMP-SMA Terpadu ini terdapat beberapa jenis yaitu “Sekolah Pendidikan Tingkat Menengah”
dimana melakukan pendidikan SMP-SMA secara terpadu dan integral sebagai satu sekolah, “Sekolah Pendidikan
Tingkat Menengah yang dilengkapi” dimana melakukan pendidikan SMP-SMA secara terpadu yang setara dengan
“Sekolah Pendidikan Tingkat Menengah”, satu lagi adalah “Sekolah Pendidikan SMP-SMA terpadu dalam
hubungan kerja sama” dimana melakukan pendidikan SMP-SMA secara terpadu dengan mendalami kerjasama
antara SMP yang dikelola oleh City (Shi) / Town (Cho) dan SMA yang dikelola oleh tingkat prefektur yang telah
ada, melalui kegiatan penyusunan kurikulum atau interaksi para guru /siswa.

Sistem Jumlah Kredit ( Tan i– sei )
Dari tahun ajaran 1994, selain sistem kelas yang dapat naik ke kelas berikutnya dengan jumlah kredit yang
ditentukan setiap kelas, dimulai juga sistem belajar yang fleksibel yang disebut sebagai sistem jumlah kredit,

Apa yang dimakusd Sistem Jumlah Kredit
“Jumlah Kredit” adalah standar untuk menunjukkan jumlah pembelajaran dan diberikan dengan mengikuti
pelajaran dalam jam pelajaran yang telah ditentukan secara berkelanjutan serta memenuhi syarat absen dan nilai
yang telah ditentukan oleh pihak sekolah.
Ini disebut sebagai “Perolehan kredit”. Ini adalah sifat khas SMA Sistem Jumlah Kredit karena akan diakui
kelulusannya dengan perolehan jumlah kredit yang diperlukan tanpa terikat tingkat kelasnya.
Sistem jumlah kredit ini diterapkan juga di jurusan integrasi.

Sekolah Sistem Penuh Waktu (Zen Nichi Sei) / Sistem Paruh Waktu (Tei Ji Sei)
/ Sistem Multibagian (Ta Bu Sei) / Sistem Jarak Jauh (Korespondensi)(TsuShin Sei)
Sistem Penuh Waktu (Zen Nichi Sei)
Aktivitas pendidikan di sekolah seperti pelajaran, acara sekolah, aktivitas klub, dll, dilalukan pada siang hari.
Jadwal dan komposisi dalam satu kelas (kelompok) dirancang sesuai dengan karakteristik masing-masing sekolah.

Sistem Paruh Waktu (Tei Ji Sei)
Orang-orang yang memiliki berbagai kebutuhan belajar seperti, mau belajar sambil bekerja dll, belajar dari
sekitar jam 5 sore sampai sekitar jam 9 malam.

Sistem Multibagian ( Ta Bu Sei)
Disediakan 3 bagian, yaitu bagian pagi ( bagian 1), bagian siang (bagian 2) dan bagian malam (bagian 3), maka
siswa bisa belajar dengan mendaftarkan pada salah satu bagian sesuai dengan kondisi kerja atau kehidupannya.

Sistem Jarak Jauh (Korespondensi) (Tsu Shin Sei)
Di sekolah ini orang-orang yang ada keinginan untuk belajar sambil bekerja, bisa mendapatkan kredit melalui
penyampaian laporan atau Schooling ( menerima pengajaran dari guru lansung di ruang kelas).

Marilah memilih SMA
Mengenai Wilayah Sekolah (Gakku)《Wilayah Sekolah akan diubah》
Wilayah sekolah tes potensi akademik untuk jurusan umum dalam sistem punuh waktu di SMA yang dikelola
Prefektur (Sistem kelas/Sistem jumlah kredit) dan jurusan integrasi, diubah menjadi 5 wilayah sekolah mulai dari
seleksi PSB (Penerimaan Siswa Baru) tahun ajaran Heisei 27/ tahun 2015 ( akan dilakukan pada bulan Februari,
Maret : siswa kelas 1 SMP tahun ajaran Heisei 24/tahun 2012).
※ Untuk jurusan sepesialis/kejuruan, SMA dengan sistem paruh waktu/ sistem jarak jauh (korespondensi) dapat
mengikuti ujian masuk di luar batas wilayah sekolah.
※ Ujian masuk berdasarkan rekomendasi dari SMP untuk jurusan umum (sistem jumlah kredit) dan jurusan
integrasi (dilakukan bulan Februari) dapat diikuti di luar batas wilayah sekolah.
※ Prosedur pelaksanaan sistem masuk sekolah yang lebih jelas akan ditentukan dan diumumkan secara
berurutan agar dapat ditransisi dengan lancer.
Daftar Wilayah Sekolah untuk Sistem Penuh Waktu
Wilayah Sekolah untuk jurusan umum di sistem penuh waktu (sistem kelas/ sistem jumlah kredit) dan jurusan
integrasi

Wilayah Sekolah V

Wilayah sekolah IV

Wilayah sekolah II
Wilayah sekolah III

Wilayah sekolah I

Sampai seleksi PSB(Penerimaan Siswa Baru)
tahun ajaran Heisei 26/ tahun 2014 （ akan
diilakukan bulan Februari, Maret tahun ajaran
Heisei 26/ 2014）

Mulai dari seleksi PSB tahun ajaran Heisei
27/ tahun 2015 (akan dilakukan bulan
Februari, Maret tahun ajaran Heisei 27/2015)

Wilayah sekolah untuk jurusan spesialis
Jurusan

Wilayah Sekolah (Gakku)

Jurusan yang berkaitan dengan pertanian
Jurusan yang berkaitan dengan perindustrian
Jurusan yang berkaitan dengan perdagangan
Jurusan yang berkaitan dengan perikanan
Jurusan yang berkaitan dengan urusan rumah
tangga
Jurusan yang berkaitan dengan keperawatan
Jurusan yang berkaitan dengan kesejahteraan
sosial
Jurusan sepesialis yang khas

Seluruh wilayah Prefektur

Kecuali

SMA Shinko Kota Kobe (jurusan perdagangan)
SMA Perdagangan Hyogo Kota Kobe
SMA Perdagangan Kota Akashi

Mengenai Seleksi PSB (Penerimaan Siswa Baru)
Calon siswa yang bertujuan untuk masuk ke Jurusan Umum
Dilakukan pada bulan Februari
○ Seleksi PSB khusus (Tokushoku Sembatsu)
○ Ujian masuk yang berdasarkan rekomendasi
dari sekolah (Suisen Nyu-shi)
・Program (Course)
（100% dari kapasitas PSB）
・Sistem Jumlah Kredit
（50% dari kapasitas PSB）
・ Sekolah Pendidikan SMP-SMA terpadu
dalam hubungan kerja sama （ 75% dari
kapasitas PSB, yang ditargetkan adalah siswa
dari SMP yang ada hubungan kerja sama）

Dilakukan pada bulan Maret (Tes Potensi Akademik)
I.

○ Seleksi PSB yang mendaftarkan pada lebih dari 2 sekolah
(Fukusuu Shigan Sembatsu).(dilakukan di seluruh wilayah
sekolah)
※ Tetapi di wilayah sekolah V, dilakukan antara sekolah
※ yang ada hubungan kerja sama untuk masuk sekolah
yang
※ lebih tinggi.
① Pada prinsipnya siswa yang berhasil lulus ujian
masuk akan dipilih dari para siswa SMP yang ada
hubungan kerja sama dimana telah ditentukan oleh
masing-masing sekolah, akan tetapi siswa yang
berhasil lulus ujian masuk dapat ditentukan juga
dari siswa diluar SMA yang ada hubungan kerja
sama dalam rasio tertentu (untuk sementara
dibawah 18%).

II.

○ Seleksi PSB yang dilakukan oleh sekolah sendiri
① (Tandoku Sembatsu)
※ （ Sekolah pendidikan SMP-SMA terpadu dalam
hubungan
① kerja sama）

Mengenai seleksi PSB khusus (Tokushoku Sembatsu)
○Pihak SMA akan menilai kepribadian dan kemampuan peserta ujian yang bervariasi dengan dilihat dari berbagai
sisi sesuai dengan khas sekolah.
○Dilakukan di sekolah yang telah jelas sifat khasnya di antara sekolah yang memiliki jurusan umum dengan sistem
penuh waktu.( Tetapi sekolah yang memiliki sistem jumlah kredit dan course akan dikecualikan)

Mengenai seleksi PSB untuk calon siswa yang mendaftarkan pada lebih dari 2 sekolah
(Fukusu Shigan Sembatsu)..
1) Memilih sekolah sesuai dengan kepribadian dan kemampuannya, dan dapat mendaftarkan pada 1 atau 2
sekolah
2) Untuk mendukung keinginan terbesar dari calon siswa baru, akan dilakukan penilaian lulus/ tidaknya calon
siswa baru dengan menambahkan poin tambahan yang tertentu untuk sekolah pilihan pertama.
3) Peserta ujian masuk dapat mengubah sekolah, kursus dan jurusan yang telah dipiih hanya satu kali dalam
waktu yang telah ditentukan untuk perubahan pilihan. Akan tetapi perubahan pilihan diantara sekolah yang
melakukan seleksi PSB untuk calon siswa yang mendaftarkan pada lebih dari 2 sekolah, yang diizinkan
adalah hanya pilihan kedua saja. (Perubahan pilihan ke sekolah yang melakukan seleksi PSB di sekolahnya
seperti sekolah pendidikan SMP-SMA terpadu dalam hubungan kerja sama atau jurusan sepesisalis dapat
diizinkan).

Calon siswa yang bertujuan untuk masuk Jurusan Spesialis
Wilayah sekolah untuk jurusan sepesialis adalah seluruh wilayah prefektur, maka siswa SMP yang ada di dalam
wilayah prefektur Hyogo, dari SMP mana saja dapat mengikuti ujian masuk. Ada jurusan yang melakukan kedua
ujian yaitu tes potensi akademik dan ujian masuk berdasarkan rekomendasi dari pihak SMP, ada juga jurusan
seperti jurusan spesialis yang unik dan khas yang telah menentukan bahwa 100% siswa yang diterima akan dipilih
melalui ujian berdasrkan rekomendasi dari pihak SMP. Sebagian dari SMA yang dikelola pemerintah City (shi), ada
sekolah yang wilayanya bukan seluruh wilayah prefektur

Calon siswa yang bertujuan untuk masuk Jurusan Integrasi
Dalam seleksi PSB jurusan integrasi, evaluasi lulus/ tidaknya untuk 50% dari kapasitas PSB dilakukan melalui
ujian masuk berdasarkan rekomendasi dari pihak SMP. Wilayah sekolah untuk ujian masuk berdasarkan
rekomendasi dari pihak SMP adalah seluruh wilayah prefektur. Untuk 50% sisanya dilakukan evaluasi lulus/
tidaknya di wilayah sekolah untuk jurusan umum dimana sekolah tersebut berada, melalui tes potensi akademik
dengan sistem seleksi untuk calon siswa baru yang mendaftarkan pada lebih dari 2 sekolah.
Untuk jurusan integrasi dalam kasus baik hanya 1 sekolah (pilihan pertama) maupun 2 sekolah (pilihan pertama
+ piiihan kedua) diperbolehkan mengganti 1 mata pelajaran dari tes potensi akademik dengan ujian praktis dari
salah satu 1 mata pelajaran yang diinginkan dalam 4 mata pelajaran, yaitu Musik, Seni, Kesehatan /Pendidikan
jasmani dan Teknologi/ Kesejahteraan keluarga.

Tanya jawab (Q&A)
Ｑ Bagaimana caranya untuk mencari informasi tentang sekolah dimana saya ingin belajar?
Ａ Banyak sekolah melaksanakan “ SMA terbuka / Open High School” antara bulan Juni - Desember, dalam
kesempatan tersebut anda bisa datang ke sekolahnya dan meminta keterangan tentang aktivitas pendidikan yang
unik dan khas, dan juga bisa mengikuti simulasi pembelajaran.
Selain itu, ada banyak sekolah yang membuka website, maka bisa mencari informasi tentang sekolah dengan
menggunakan internet, dan juga bisa dilihat melalui website Dewan Pendidikan Prefektur Hyogo.
（http：www.hyogo-c.ed.jp/~koko-bo/inspire/index.html）

Ｑ Berkaitan dengan seleksi untuk program (Course) di jurusan umum dan sistem jumlah kredit, bagaimana
tentang proporsi calon siswa yang direkomendasi dalam kapasitas PSB, dan wilayah sekolahnya.
Ａ Dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Untuk informasi yang lebih lanjut, silahkan lihat informasi pendaftaran
dari masing-masing sekolah.
Jurusan/Program (Course). dll

Proporsi siswa yang
direkomendasi dalam kapasitas
PSB

Program (Course) studi Budaya
Internasional, studi IPA, studi
Kesehatan dan Sosial, studi Human
Science

100％

Sistem jumlah kredit (Jurusan
umum di sekolah sistem penuh
waktu)

Di bawah 50%

Wilayah sekolah

Wilayah sekolah untuk jurusan
umum
Ujian berdasarkan rekomendasi
= Seluruh wilayah prefektur
Tes potensi akademik
= Wilayah sekolah untuk jurusan
umum

Ｑ Saya ingin belajar di sekolah sistem multibagian, bagaimana sistem seleksi PSB.
Ａ Sisem seleksi PSB untuk sekolah sistem multibagian dapat dilihat pada table di bawah ini. Jika tidak berhasil
lulus pada ujian periode I, bisa juga mengikuti ujian periode II atau III. ( Untuk informasi lebih lanjut, silahkan
lihat informasi pendaftaran dari masing-masing sekolah).
Ujian periode I
Waktu
pelaksanaan

Pertengahan bulan
Februari
menulis karangan /
wawancara

Jenis ujian

Ｑ

Ujian periode II
Ujian periode II A
Ujian periode II B
Pertengahan bulan Maret
Tes potensi
akademik /
wawancara

menulis karangan
/ wawancara, dll

Ujian periode III
Sekitar akhir bulan
Agustus
menulis karangan /
wawancara, dll

Apakah seleksi PSB seperti seleksi PSB untuk calon siswa baru yang mendaftarkan pada lebih dari 2 sekolah

atau seleksi PSB khusus, dilaksanakan juga di jurusan spesialis, jurusan integrasi dan SMA sistem jumlah kredit?
Ａ Seleksi PSB untuk calon siswa baru yang mendaftarkan pada lebih dari 2 sekolah dilaksanakan di jurusan
umun SMA sistem penuh waktu (sistem kelas), jurusan umun (sistem jumlah kredit) dan jurusan integrasi di
SMA publik. Seleksi PSB khusus dilaksanakan di SMA yang telah jelas sifat khasnya di antara sekolah yang
memiliki jurusan umum (sistem kelas) dengan sistem penuh waktu.
Untuk informasi lebih lanjut, silahkan lihat brosur yang diterbitkan Dewan Pendidikan Prefektur Hyogo.
Hubungi kami
Devisi Pendidikan SMA Sekretariat Dewan Pendidikan Prefektur Hyogo.
〒670-8567 Kobe-shi Chuo-ku Shimoyamate-dori 5 cho-me 10 ban 1 gou
TEL（078）341-7711（Hunting）

