NAPLAN di atas kertas informasi untuk orang
tua dan wali
Anak Anda akan melakukan tes
NAPLAN di atas kertas pada tahun 2020
Para menteri pendidikan federal, negara bagian dan
teritori telah sepakat bahwa semua sekolah akan secara
bertahap beralih dari NAPLAN berbasis kertas ke
NAPLAN Online untuk memberikan penilaian yang lebih
baik dan lebih tepat yang lebih menarik bagi siswa.
Otoritas pendidikan negara bagian dan teritori akan
menentukan kapan sekolah mereka mulai sistem online.
Rencana saat ini adalah bahwa semua sekolah akan
beralih ke NAPLAN Online pada tahun 2021.

Kenapa siswa mengikuti NAPLAN?
Program Ujian Nasional - Literasi dan Numerasi
(NAPLAN) berfungsi menilai keterampilan literasi
dan numerasi yang penting bagi setiap anak untuk
perkambangan mereka di sekolah dan hidup mereka.

2020
ujian secara online atau di atas kertas. Hasil dari kedua
format tersebut dapat dilaporkan pada skala penilaian
NAPLAN yang sama.

Bagaimana saya dapat membantu
anak saya mempersiapkan diri?
Pada dasarnya, NAPLAN bukanlah ujian yang dapat
dipelajari dan siswa tidak diharapkan untuk melakukan
hal tersebut.
Bantu anak Anda mempersiapkan diri dengan
meyakinkan mereka bahwa NAPLAN hanyalah
salah satu bagian dari program sekolah mereka, dan
dengan mengingatkan mereka pada hari itu untuk
mengusahakan yang terbaik.
ACARA tidak merekomendasikan persiapan berlebihan
untuk NAPLAN atau penggunaan layanan oleh penyedia
pelatihan.

Siswa kelas 3, 5, 7 dan 9 berpartisipasi dalam ujian
NAPLAN tahunan dalam membaca, menulis, pelajaran
bahasa (ejaan, tata bahasa dan tanda baca) dan berhitung.

Guru akan memastikan siswa terbiasa dengan jenis
pertanyaan dalam ujian dan akan memberikan
dukungan dan bimbingan yang tepat.

Penilaian ini memberikan pemahaman kepada orang
tua dan sekolah tentang bagaimana kinerja setiap siswa
pada saat ujian. NAPLAN hanyalah salah satu aspek
dari penilaian dan proses pelaporan sekolah- hal lini
tidak menggantikan penilaian yang sedang berjalan
yang dibuat oleh guru tentang kinerja seorang siswa.

Lihat contoh pertanyaan NAPLAN di nap.edu.au/naplan

NAPLAN juga memberi sekolah, otoritas pendidikan,
dan pemerintah informasi tentang cara kerja program
pendidikan dan apakah anak muda di Australia mencapai
sasaran pendidikan utama terkait literasi dan numerasi.

Apa yang dinilai dalam NAPLAN?
NAPLAN berfungsi menilai keterampilan literasi dan
numerasi yang dipelajari siswa melalui kurikulum
reguler sekolah mereka. Semua otoritas pendidikan baik
pemerintah dan non-pemerintah berberkontribusi pada
pengembangan materi NAPLAN.
Siswa dinilai atas konten kurikulum literasi dan numerasi
yang sama, terlepas dari apakah mereka mengikuti
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Peserta NAPLAN
Semua siswa Kelas 3, 5, 7 dan 9 diharapkan untuk
berpartisipasi dalam ujian NAPLAN tahunan. Siswa
penyandang disabilitas mungkin memenuhi syarat
untuk penyesuaian yang mencerminkan dukungan yang
biasanya diberikan untuk ujian di kelas. Anda harus
mendiskusikan penggunaan suatu penyesuaian untuk
anak Anda dengan gurunya.
Seorang siswa difabel yang sangat terbatas
kapasitasnya untuk berpartisipasi dalam ujian, atau
siswa yang baru saja tiba di Australia dan memiliki
latar belakang berbahasa non-Inggris, dapat diberikan
pengecualian resmi.
Kepala sekolah dan otoritas administrasi ujian Anda
dapat memberikan lebih banyak informasi tentang
ketentuan khusus atau proses yang diperlukan untuk
mendapatkan pengecualian resmi.

Bagaimana jika anak saya absen dari
sekolah pada hari-hari NAPLAN?
Jika memungkinkan, sekolah dapat mengatur setiap
siswa yang tidak hadir pada saat pengujian untuk
menyelesaikan soal ujian yang tidak terjawab di jamjam lain selama minggu pengujian. Seorang siswa tidak
diizinkan mengikuti tes setelah Jumat 15 Mei 2020.

Bagaimana performa anak saya akan
dilaporkan?
Performa siswa secara individu ditunjukkan pada
skala prestasi nasional untuk setiap penilaian. Hasil
pada standar minimum nasional menunjukkan bahwa
siswa tersebut menunjukkan keterampilan literasi
dan numerasi dasar yang diperlukan untuk dapat
berpartisipasi penuh pada tingkat kelas tersebut.
Laporan individual NAPLAN siswa akan dikeluarkan
oleh sekolah anak Anda di akhir tahun. Jika Anda tidak
menerima laporan tersebut, Anda harus menghubungi
sekolah anak Anda.

Jadwal NAPLAN 2020
Ujian di atas kertas dimulai hari Selasa, 12 Mei dan
berakhir hari Jumat, 15 Mei 2020.
Persyaratan penjadwalan ujian di atas kertas dirinci
dalam tabel di bawah ini.

Bagaimana hasil NAPLAN digunakan?
•
•

•

•
•

Siswa dan orang tua dapat menggunakan hasil
perorangan siswa untuk membahas kemajuan
mereka dengan guru.
Guru menggunakan hasil ujian untuk
mengidentifikasi siswa yang akan memerlukan
tantangan yang lebih besar atau dukungan
tambahan.
Sekolah menggunakan hasil ujian untuk
mengidentifikasi kekuatan mereka dan bidang yang
perlu ditingkatkan dalam program pengajaran,
dan untuk menetapkan sasaran terkait literasi dan
numerasi.
Sistem sekolah menggunakan hasil ujian untuk
meninjau program dan dukungan yang disediakan
bagi sekolah.
Masyarakat dapat melihat hasil rata-rata NAPLAN
sekolah di myschool.edu.au

Di mana saya dapat memperoleh
informasi lebih lanjut?
Untuk informasi lebih lanjut tentang NAPLAN:
•
•
•

hubungi sekolah anak Anda
hubungi otoritas administrasi tes Anda di
nap.edu.au/TAA
kunjungi nap.edu.au

Untuk mempelajari bagaimana ACARA menangani informasi
pribadi terkait NAPLAN, kunjungi nap.edu.au/naplanprivacy

Ujian diatas kertas

Selasa 12 Mei

Konvensi bahasa
Tes ini menilai ejaan, tata bahasa, dan tanda baca

Kelas 3: 45 menit.
Kelas 5: 45 menit.
Kelas 7: 45 menit.
Kelas 9: 45 menit.

Menulis
Siswa diberi ‘bonus menulis’ (atau disebut juga ‘petunjuk’ - ide atau topik)
dan diminta untuk menulis tanggapan mereka dalam genre tertentu (penulisan naratif atau persuasif)

Kelas 3: 40 menit.
Kelas 5: 40 menit.
Kelas 7: 40 menit.
Kelas 9: 40 menit.

Membaca
Siswa diminta membaca serangkaian teks informatif, imajinatif, dan persuasif kemudian menjawab pertanyaan terkait teks tersebut
Numerasi
Ujian ini menilai siswa dalam hal angka dan aljabar, pengukuran dan geometri, dan statistik serta probabilitas
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Rabu 13 Mei

Kamis 14 Mei

Kelas 3: 45 menit.
Kelas 5: 50 menit.
Kelas 7: 65 menit.
Kelas 9: 65 menit.
Kelas 3: 45 menit.
Kelas 5: 50 menit.
Kelas 7: 65 menit.
Kelas 9: 65 menit.

