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Petunjuk Menghitung Rata-Rata Nilai saat Mendaftar USM 

STAN 2014 

Saat ini menjadi tanda tanya adalah rata-rata nilai 7 yang dijadikan salah satu 

syarat wajib mendaftar USM STAN 2014 itu bagaimana menghitungnya. Apakah 

Nilai Sekolah juga diperhitungkan??? Atau hanya Nilai Ujian Nasional saja??? 

Kami dari mahasiswastan.info mencoba mencari informasi lebih lanjut mengenai hal 

tersebut, dan mengacu pada pendaftaran tahun 2013 kami mencoba memberikan 

sedikit panduan yang semoga akan membantu. 

A. Pengisian Data Sekolah 

 

 

Keterangan Gambar Pilih Kategori SMTA. 

 Field Nama Sekolah diisi dengan nama sekolah anda (misal SMAN 3 

Surakarta). 

 Field Alamat Sekolah diisi dengan alamat sekolah anda. 

 Pilih Propinsi Sekolah anda. 

 Pilih Kota Sekolah anda. 
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 Field Nama Kepala Sekolah diisi dengan nama kepala sekolah anda. 

 Field Nomor Induk Siswa Nasional diisi dengan NISN anda. 

 

B. Pengisian Nilai  

Pada saat pengisian Nilai, wajib diperhatikan dan dicermati adalah : 

1. Tanggal Kelulusan. Ini yang tertera di ijazah atau ijazah sementara yang 

dikeluarkan oleh pihak sekolah; 

2. Nomor Ijazah. Kalo Ijazah sudah diterima, silakan isikan data nomor ijazah 

pada kolom yang disediakan. Namun, apabila sekolah saat ini memberikan 

ijazah sementara, isikan nomor ijazah sementara tersebut.  

Bagaimana jika saat input masih pakai ijazah sementara, tapi saat verifikasi 

berkas ijazah asli sudah diterima. Bawa saja dua-dua nya saat verifikasi 

berkas nantinya. 

3. Jumlah Mata Pelajaran. 

Jumlah ini mengacu pada Nilai Ujian Nasional dan Ujian Sekolah.  Cermati 

gambar dibawah ini : 

a. Nilai Ujian Nasional. 

Ujian Nasional terdiri dari 6 (enam) mata pelajaran. Nilai masing-masing di 

jumlahkan. 
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b. Nilai Ujian Sekolah 

Ujian Sekolah masing-masing sekolah beda. Antara Jurusan IPA atau IPS. 

Tentunya untuk SMK akan berbeda lagi. 

 

 

Keterangan Gambar : 

 Jumlah pelajaran ujian sekolah 13 dan jumlah nilai ujian sekolah 94,21 

(7,98+7,57+7,63+8,11+7,43+7,32+8,36+7,51+7,54+8,59+8,28+8,71+7,89). 

 Jumlah pelajaran ujian nasional 6 dan jumlah nilai ujian nasional 47, 75 

(8,40+9,60+9,25+6,50+7,60+6,40). 

 Dengan demikian jumlah pelajaran ujian tulis sebanyak 19 (13+6) dan jumlah 

nilai ujian tulis 150,67 (102,92+47,75). 

 Nilai rata-rata 7,93 (150,67/19). 
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c. Nilai SMK 

Untuk SMK cermati perihal nilai Sekolah yang ada. Karena tiap sekolah 

tentunya mempunyai jumlah nilai sekolah sendiri. Perhitungan hampir sama. 

 

Sumber : usm.stan.ac.id Tahun 2013 dan diolah. 

Ikuti Tryout Online USM STAN 2014 

usmstan.com 

#   8 Juni 2014 
# 15 Juni 2014 
# 22 Juni 2014 

Investasi : @ 25.000 

Paket ( 3 tryout) : @ 50.000 (disc  1x) 
 

Cp : 089678773380 (sms) 

Email : info@mahasiswastan.info 


