
Proyek ini turut dibiayai 
dari anggaran Dana Suaka, 
Migrasi dan Integrasi (AMIF).

JENJANG SEKUNDER I – SEKOLAH LANJUTAN

IJAZAH HAUPTSCHULEIJAZAH REALSCHULEMITTLERE REIFE

KUALIFIKASI MASUK UNIVERSITAS 
KEJURUAN (FACHABITUR)

KUALIFIKASI MASUK UNIVERSITAS 
UMUM (ABITUR)

TINGKAT ATAS PADA GYMNASIUM 
ATAU SEKOLAH PERALIHAN (MIS. FOS)

PENDIDIKAN/PELATIHAN PROFESI 
(GANDA ATAU MURNI SEKOLAH)

GYMNASIUM REALSCHULE HAUPTSCHULE

SEPERTI APA SISTEM SEKOLAH JERMAN?
Anda mempunyai anak berusia wajib sekolah? Di sini Anda dapat memperoleh 
rangkuman mengenai berbagai tingkat pendidikan dan jenis sekolah, serta masukan 
berguna tentang bagaimana Anda dapat membantu anak Anda agar memperoleh 
pendidikan sekolah yang baik di Jerman:

PENDIDIKAN
SEKOLAH SUDAH 
DIMULAI

ANAK SAYA 
BERUSIA

A. < 5 TAHUN
B. > 5 TAHUN

Sekolah dasar berlangsung selama 4 atau 6 tahun, tergantung negara bagian. Ini adalah tahun-tahun pertama anak Anda di sekolah 
– berpartisipasilah dalam pengalaman ini! Acara pertemuan orang tua merupakan kesempatan penting untuk mengetahui bagaimana 
anak Anda mengikuti pelajaran atau bergaul dengan sesama murid.

Pada tahun terakhir ditentukan seperti apa jalur sekolah selanjutnya. Untuk itu para guru sekolah dasar memberikan rekomendasi 
(“Übergangsempfehlung”) berdasarkan nilai-nilai dan evaluasi pribadi anak Anda.

JENJANG PRIMER – SEKOLAH DASAR

Jenis-jenis sekolah memang bervariasi dari negara bagian ke negara bagian, tetapi pada dasarnya ada tiga ijazah yang dapat diperoleh: 
Hauptschulabschluss (atau Quali), Realschulabschluss, dan Abitur. Di sekolah tertentu (mis. Gesamtschule) 
terdapat kemungkinan untuk meraih dua atau semua ijazah.

JENJANG SEKUNDER

JENJANG SEKUNDER II – A. KULIAH ATAU B. PENDIDIKAN/PELATIHAN PROFESI?

Informasi mengenai sekolah dasar mana yang ditetapkan untuk tempat tinggal Anda, atau apakah 
Anda dapat memilih sendiri sekolah dasar yang dikehendaki, serta informasi mengenai prosedur 
masuk sekolah dapat Anda peroleh dari otoritas pendidikan, pemerintah kota, atau laman kementerian 
pendidikan negara bagian Anda.

Pada saat pendaftaran Anda juga diberitahu tanggal tes masuk sekolah di dokter sekolah.

Bahaslah secara cermat bersama anak Anda dan guru-gurunya jenis sekolah mana yang paling cocok 
untuknya. Di beberapa negara bagian terdapat kemungkinan untuk melakukan uji coba keikutsertaan pada 
kegiatan belajar.

Informasi mengenai jenis-jenis sekolah tersedia di www.kmk.org dan www.bmbf.de

Grafik interaktif mengenai jenis-jenis sekolah tersedia di www.bpb.de

Daftar periksa untuk pemilihan sekolah tersedia di www.bamf.de

PEMILIHAN SEKOLAH LANJUTAN

PENGASUHAN HARIAN UNTUK ANAK

Anak-anak mulai usia 3 tahun (di beberapa fasilitas lebih dini 
lagi) dapat masuk ke taman kanak-kanak atau tempat 
penitipan anak (Kita). Di sini terdapat kesempatan untuk 
menjalin kontak sosial pertama dengan anak-anak lain dan 
belajar bahasa Jerman sambil bermain.

Ringkasan bentuk-bentuk pengasuhan tersedia di 
www.bildungsserver.de

Ringkasan konsep-konsep pedagogis dan penelusur Kita 
tersedia di www.kita.de

Info umum dan daftar periksa untuk pemilihan tempat Kita 
tersedia di www.bamf.de

Tes ini bertujuan membantu Anda mengetahui apakah anak Anda sebelum masuk sekolah memerlukan pembinaan di salah satu 
bidang.

Dokter sekolah memeriksa perkembangan fisik, kemampuan mental, dan terutama pada anak-anak dengan latar 
belakang migran juga kemampuan berbahasa Jerman.

TES MASUK SEKOLAH

PROGRAM-PROGRAM UNTUK ANAK DAN 
ORANG TUA

Untuk keluarga dengan latar belakang migran tersedia 
layanan khusus yang membantu anak-anak dan para orang 
tua menghadapi sistem sekolah Jerman dan meningkatkan 
kemampuan berbahasa Jerman.

Kursus bahasa Jerman dan kursus integrasi tersedia di 
www.bamf.de 

Layanan pendidikan untuk orang tua tersedia di 
www.bildungsserver.de

Kemungkinan pembinaan bahasa oleh orang tua tersedia di 
www.familienhandbuch.de

atau ijazah Hauptschule sebagai 
kualifikasi setelah kelas 9

dengan ujian setelah kelas 10Gymnasium sampai kelas 10, 
tanpa ujian

Hak untuk mengikuti pendidikan pada tingkat 
ini diperoleh setelah menyelesaikan kelas 10 
pada Gymnasium atau dengan ijazah 
Realschule.

Semua ijazah sekolah memberi hak untuk 
mengikuti pendidikan/pelatihan profesi

SEKOLAH PERALIHAN (MIS. BOS)

Setelah merampungkan pelatihan pun terdapat 
kemungkinan untuk memperoleh ijazah sekolah 
pada jenjang yang lebih tinggi dan mengikuti 
kuliah.
Ijazah perguruan tinggi dapat meningkatkan 
kesempatan di pasar tenaga kerja.

Informasi mengenai prosedur pengakuan ijazah serta instansi yang bewenang di negara bagian Anda tersedia di 
www.anabin.kmk.org. 

Jika belum ada ijazah sekolah, anak Anda dapat ditempatkan tanpa melewati prosedur pengakuan resmi. 
Penempatan menjadi tanggung jawab masing-masing pimpinan sekolah berdasarkan pengaturan dengan otoritas 
pendidikan. Penempatan pada umumnya dilakukan atas dasar uji coba keikutsertaan pada kegiatan belajar.

PEMBINAAN 
BAHASA TEMPAT ASAL

Kemampuan berbahasa asing 
pun dapat menguntungkan di 
sekolah dan di tempat kerja. 
Karena itu bahasa tempat asal 
anak Anda juga perlu dibina. 
Informasi tersedia di 
www.bamf.de
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PERSIAPAN UNTUK SEKOLAH

PENDAFTARAN DAN TES MASUK SEKOLAH

QUALI

Di beberapa negara bagian 
juga terdapat ijazah 
Hauptschule sebagai 
kualifikasi. Ini adalah ujian 
setelah akhir kelas 9 tercapai. 
Tidak ada keharusan untuk 
mengikuti ujian Quali, namun 
ijazah tersebut 

mempermudah pencari 
tempat magang di 

perusahaan.

DI JALUR YANG 
BENAR?

Pada dasarnya tersedia 
kemungkinan untuk pindah ke 

jenis sekolah lain jika anak Anda 
ternyata terlalu sulit atau terlalu 
mudah mengikuti pelajaran di 
sekolah yang dipilih. Ada baiknya 
Anda mendampingi anak Anda 
saat membuat pekerjaan rumah 
untuk mengetahui bagaimana 

ia dapat mengikuti 
pelajaran.

AUSBIDUNGS-
FÖRDERUNG 

Wohnt Ihr Kind während der 
Schulzeit nicht zuhause, kann es 

Schüler-BAföG beantragen. 
Dasselbe gilt für die weitere 
Ausbildung, allerdings muss das 
Studenten-BAföG zur Hälfte 
zurückgezahlt werden. Infos zu 
Voraussetzungen und 

Regelungen für Migranten 
finden Sie auf 

www.bafoeg.de

KEBUTUHAN 
PEMBINAAN KHUSUS 

Jika terdapat disabilitas mental, 
fisik, atau sensorik, anak Anda 
akan masuk sekolah luar biasa 
yang sesuai. Otoritas pendidikan 
akan memutuskan melalui 
prosedur khusus apakah 
terdapat kebutuhan akan 

pembinaan pedagogis 
luar biasa.

INISIATIF 
ORANG TUA

Anda dapat berpartisipasi 
aktif dalam pengaturan 
keseharian di sekolah, mis. 
melalui komite di 
lingkungan sekolah seperti 
Persatuan Orang Tua 

Murid dan Guru.
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PENGAKUAN DAN PENEMPATAN

TIDAK


