
 Departemen Pendidikan NSW
Opportunity classes and selective high schools

Information for parents and carers

Kelas peluang dan sekolah menengah selektif
Informasi untuk orangtua dan pengasuh

Apa itu kelas peluang?

Kelas-kelas peluang ditujukan untuk siswa Year 5 dan 6 yang berbakat secara intelektual dan 
berpotensi tinggi. Ada 77 sekolah dengan kelas peluang (termasuk kelas peluang virtual) di 
seluruh NSW yang merupakan bagian dari sistem pendidikan negeri.

Apa itu sekolah menengah selektif?

Sekolah menengah selektif ditujukan untuk siswa sekolah menengah yang berbakat secara 
intelektual dan berpotensi tinggi dari Year 7 hingga Year 12. Ada 17 sekolah yang sepenuhnya 
selektif, 26 sekolah menengah selektif sebagian, 4 sekolah menengah selektif pertanian 
(beberapa dengan fasilitas asrama) dan satu sekolah menengah selektif virtual. 

Apa manfaat mengikuti kelas peluang atau sekolah menengah selektif?

Penelitian menunjukkan bahwa siswa yang berpotensi tinggi dan berbakat memiliki kebutuhan 
belajar dan kesejahteraan yang spesifik. Di kelas-kelas peluang dan sekolah menengah selektif, 
pembelajaran dirancang untuk memberikan tingkat tantangan yang sesuai untuk anak-anak 
dengan kemampuan yang serupa. Banyak siswa yang berpotensi dan berbakat tinggi melaporkan 
merasa bagian dari kelasnya dan lebih paham ketika mereka dikelompokkan dengan rekan-rekan 
yang memiliki kemampuan yang serupa. 

Bagaimana saya tahu bahwa anak saya memiliki potensi tinggi atau berbakat?

Anak yang memiliki potensi tinggi atau berbakat cenderung:

• merasa sangat ingin tahu

• mempelajari ide atau keterampilan baru dengan cepat dan mudah

• menunjukkan ingatan yang kuat

• mengajukan pertanyaan kompleks

• kreatif

• menikmati berpikir dengan cara yang kompleks

• membutuhkan lebih sedikit pengulangan saat mempelajari hal-hal baru

• sangat fokus pada bidang yang diminati atau disukainya.

Jika Anda melihat anak Anda menunjukkan banyak dari karakteristik ini, Anda disarankan untuk 
mengajukan permohonan.
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Bagaimana siswa memenuhi syarat untuk masuk?

Siswa mengikuti tes penempatan gratis. 

Tes penempatan kelas peluang memiliki tiga komponen berturut-turut:

• membaca

• penalaran matematis

• kemampuan berpikir.

Tes penempatan sekolah menengah selektif memiliki empat komponen berturut-turut: 

• membaca

• penalaran matematis

• kemampuan berpikir

• menulis.

Penempatan Kesetaraan

Departemen ini telah menerapkan Model Penempatan Kesetaraan untuk meningkatkan 
keterwakilan siswa berpotensi tinggi dan berbakat dari kelompok yang kurang terwakili. 
Berdasarkan model ini persentase tempat diadakan untuk: 

• siswa dari komunitas dengan latar belakang pendidikan-sosial kurang mapan

• siswa Aborigin

• siswa di pedesaan dan daerah terpencil

• siswa penyandang disabilitas.

Tidak ada proses permohonan terpisah untuk penempatan kesetaraan. Siswa dari masing-masing 
kelompok kesetaraan akan diidentifikasi menggunakan data dari formulir permohonan dan data 
lain yang disimpan oleh departemen ini. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi:  
https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective-high-schools-and-opportunity-classes/
general-information/equity-placement-model

Apakah siswa perlu berlatih untuk tes ini?

Tes penempatan mengidentifikasi siswa dengan kemampuan berpikir kritis yang luar biasa, bukan 
keterampilan yang dapat dilatih dengan menghafal. Siswa harus melihat tes penempatan di situs 
web Departemen Pendidikan untuk memastikan mereka terbiasa dengan format tes tersebut. 
Orangtua harus menyadari bahwa tidak ada bukti yang dapat dipercaya bahwa pelatihan ekstensif 
untuk tes akan memberikan hasil yang lebih baik.

Anda dapat melihat tes penempatan kelas peluang sebelumnya di: https://education.nsw.gov.au/
public-schools/selective-high-schools-and-opportunity-classes/year-5/the-test

Anda dapat melihat tes penempatan sekolah menengah selektif sebelumnya di:  
https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective-high-schools-and-opportunity-classes/year-7/
the-test#Preparing5
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Siapa yang dapat mengajukan permohonan?

• Para siswa dari sekolah dasar negeri dan non-negeri di NSW dapat mengajukan permohonan 
untuk masuk.

• Siswa harus warga negara Australia atau Selandia Baru atau penduduk tetap Australia untuk 
mendaftar di kelas peluang.

• Siswa dari negara bagian lain dan dari luar negeri dapat mengajukan permohonan jika 
keluarga mereka akan tinggal di NSW pada saat pendaftaran dan berniat untuk tinggal di NSW 
selama masa sekolah mereka.

• Keluarga yang telah mengajukan permohonan izin tinggal permanen dan memiliki surat-surat 
dari Departemen Dalam Negeri yang memberi mereka harapan yang wajar bahwa izin tinggal 
permanen akan diberikan sebelum hasil penempatan keluar, juga memenuhi syarat untuk 
mengajukan permohonan.

Kapan permohonan dibuka?

Permohonan dibuka ketika siswa berada di Year 3 untuk kelas peluang dan di Year 5 untuk 
sekolah menengah selektif. Tanggal-tanggal penting dan informasi lainnya untuk permohonan 
tersedia di situs web departemen ini. https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective-high-
schools-and-opportunity-classes

Bagaimana cara saya mengajukan permohonan masuk untuk anak saya?

• Semua permohonan harus dilengkapi secara online di: https://shsoc.education.nsw.gov.au/

• Permohonan harus diisi dalam bahasa Inggris.

• Orangtua dapat memilih hingga dua sekolah dengan kelas peluang dan hingga tiga sekolah 
menengah selektif. Mereka harus mencantumkan pilihan secara berurutan (dari pilihan 
pertama dan seterusnya) pada permohonan. Jika siswa memenuhi syarat untuk lebih dari satu 
sekolah, siswa itu hanya akan ditawarkan sekolah pilihan pertama mereka.

• Orangtua yang menyandang disabilitas yang menghalangi mereka untuk melengkapi 
permohonan online sebaiknya menghubungi Tim Siswa Berprestasi Tinggi untuk mendapatkan 
bantuan di 1300 880 367.

• Tidak ada biaya untuk mengajukan permohonan atau untuk tes penempatan.

Di mana terdapat kelas-kelas peluang dan sekolah-sekolah menengah 
selektif?

Kelas peluang terdapat di sekolah-sekolah negeri NSW di seluruh negara bagian ini dan tertera di: 
https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective-high-schools-and-opportunity-classes/ 
year-5/what-are-opportunity-classes

Sekolah menengah selektif adalah sekolah-sekolah negeri NSW dan tertera di:  
https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective-high-schools-and-opportunity-classes/ 
year-7/what-are-selective-high-schools
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Kelas peluang virtual dan sekolah menengah selektif virtual

Jika Anda berada di daerah pedesaan atau terpencil, anak Anda mungkin memenuhi syarat untuk 
memohon penempatan di Aurora College. Sekolah negeri ini memiliki kelas peluang virtual dan 
sekolah menengah selektif virtual. 

Para siswa bersekolah di sekolah negeri setempat dan bergabung dengan kelas peluang atau 
kelas sekolah menengah selektif dengan menggunakan sistem konferensi online.

Para siswa di sekolah yang memiliki kelas peluang, atau di sekolah dalam wilayah tangkapan 
kelas peluang dan sekolah menengah selektif yang telah ada, tidak berhak untuk mengajukan 
permohonan masuk ke Aurora College.

Di mana saya bisa mendapatkan informasi lebih lanjut?

• Bacalah informasi mengenai permohonan yang tersedia di situs web di  
https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective-high-schools-and-opportunity-classes

• Hubungi Tim Siswa Berprestasi Tinggi melalui  
Email: ssu@det.nsw.edu.au  
Telepon: 1300 880 367

• SHS Facebook: https://www.facebook.com/groups/772251106301086/

• OC Facebook: https://www.facebook.com/groups/159342048077050/

Layanan juru bahasa lewat telepon

Jika Anda memerlukan layanan juru bahasa untuk membantu Anda bertanya, silakan hubungi 
layanan juru bahasa lewat telepon di 131 450, beri tahu operator bahasa yang Anda butuhkan 
dan nomor telepon yang ingin Anda hubungi. Operator akan menghubungi nomor tersebut dan 
menyambungkan juru bahasa untuk membantu Anda dalam percakapan Anda. Anda tidak akan 
dikenakan biaya untuk layanan ini.
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