LAPORAN
MURID PERORANGAN

Laporan perorangan NAPLAN bagi murid akan diberikan kepada sekolah dari bulan
Agustus hingga September oleh otoritas administrasi negara bagian atau teritori Anda.
Melalui tes NAPLAN para murid dinilai dalam bidang-bidang utama literasi dan berhitung. Tes ini memberikan gambaran singkat
kepada para orangtua dan pendidik tentang kemajuan para murid – baik perorangan, sebagai bagian dari komunitas sekolah
mereka, dan dibandingkan dengan standar nasional yang telah disetujui oleh semua pemerintah negara bagian dan teritori.
Jika Anda merupakan orangtua murid di Kelas 3, 5, 7 atau 9, Anda akan menerima laporan perorangan berisi hasil tes NAPLAN
yang diikuti anak Anda pada bulan Mei.
Tahun 2018 adalah tahun pertama di mana sebagian murid menjalani NAPLAN dalam format online. Laporan tersebut akan
menunjukkan apakah anak Anda menyelesaikan laporan tersebut secara online atau di atas kertas.

Bagaimana cara saya membaca laporan?
Melalui NAPLAN, murid dinilai dalam berhitung, membaca,
menulis, mengeja, tata bahasa dan tanda baca. Anda akan
melihat hasil tes anak Anda dalam bentuk skala prestasi
untuk setiap penilaian tersebut.
Hasil penilaian untuk literasi dan berhitung Kelas 3, 5, 7
dan 9 dilaporkan pada sebuah skala dari Golongan (Band) 1
hingga Golongan 10. Skala ini mewakili peningkatan
tingkat pengetahuan, pemahaman dan keterampilan yang
ditunjukkan dalam penilaian. Terlepas dari apakah anak
Anda menyelesaikan NAPLAN secara online atau di atas
kertas, hasilnya akan dilaporkan dalam skala yang sama.
Hanya enam golongan yang paling relevan untuk setiap kelas
atau tingkatan tahun akan ditunjukkan pada laporan murid.
Misalnya, hasil untuk Kelas 3 dilaporkan di rentang Golongan
1 hingga Golongan 6, seperti yang digambarkan dalam
diagram di samping. Laporan
Kelas 5 menunjukkan golongan 3 hingga 8, laporan Kelas
7 menampilkan golongan 4 hingga 9, dan laporan Kelas 9
menunjukkan golongan 5 hingga 10.
Diagram di dalam laporan murid juga menunjukkan rentang
untuk pertengahan 60 persen murid, hasil rata-rata nasional
dan standar minimum nasional untuk setiap kelas. Laporan
di beberapa negara bagian dan teritori juga menunjukkan
rata-rata sekolah.
Di dalam laporan tersebut juga ada ringkasan mengenai
keterampilan yang biasanya telah ditunjukkan oleh murid
pada penilaian di setiap golongan.

Bagaimana NAPLAN membantu anak saya
dan sekolah saya?

Dampak apa yang akan diakibatkan oleh
hasil tersebut pada masa depan anak saya?

NAPLAN dirancang untuk memberi informasi tentang
pencapaian literasi dan berhitung murid. NAPLAN merupakan
satu-satunya penilaian nasional yang diikuti oleh anak-anak
Australia. NAPLAN melengkapi penilaian lain di sekolah dan
memberikan data yang bisa dibandingkan secara nasional
untuk membantu pemerintah mengevaluasi bagaimana
kerja program-program pendidikan dan apakah para murid
memenuhi standar literasi dan berhitung yang penting.
Hasil NAPLAN membantu:

Hasil NAPLAN memberi informasi penting mengenai
keterampilan literasi dan berhitung yang sedang dipelajari
oleh anak Anda melalui kurikulum tetap di sekolah mereka.
Hasil tersebut melengkapi penilaian yang diikuti anak Anda
di sekolah. Hasil tersebut menyediakan pemahaman atas
pencapaian dan kemajuan anak Anda pada waktu penilaian
kepada Anda dan para guru anak Anda. Informasi tersebut
dapat digunakan untuk membantu anak Anda mencapai
potensi penuhnya.

•

Beberapa sekolah mungkin meminta laporan NAPLAN,
selain laporan sekolah atau rapor, sebagai bagian dari
proses penerimaan mereka. Laporan NAPLAN tidak
dirancang untuk menjadi tes penerimaan sekolah. Namun,
hasilnya mungkin berguna untuk memberi tahu sekolah
baru tentang kebutuhan murid. Jika ada hal yang Anda
khawatirkan, ACARA mendorong Anda membicarakan hal
itu dengan pihak sekolah.

•
•
•
•
•

orangtua dan murid untuk mendiskusikan kemajuan
murid dengan guru
para guru untuk lebih dapat menentukan murid yang
membutuhkan tantangan lebih tinggi atau bantuan
tambahan
sekolah untuk menentukan kelebihan dan bidang-bidang
kebutuhan pada program pengajaran
sekolah untuk menetapkan tujuan pada bidang literasi
dan berhitung
sistem sekolah untuk meninjau program dan bantuan
yang ditawarkan kepada sekolah-sekolah
masyarakat untuk melihat hasil rata-rata sekolah di situs
My School.

Kepala sekolah Anda juga akan dapat memberikan keterangan
rinci mengenai cara sekolah Anda menggunakan hasil NAPLAN.

Siapa saja yang akan melihat hasilnya?
Setiap tahun, otoritas administrasi tes memberi hasil-hasil
semua murid yang mengikuti NAPLAN kepada sekolah-sekolah.
Sekolah-sekolah didorong untuk menggunakan hasil tersebut
sebagai informasi bagi perencanaan perbaikan di seluruh
sekolah. Laporan murid perorangan bersifat rahasia. Tidak
seorang pun, selain otoritas administrasi tes setempat atau
sekolah anak Anda, akan melihat laporan anak Anda.
Hasil rata-rata sekolah dilaporkan secara terbuka di
My School (www.myschool.edu.au). Situs web tersebut
diperbarui dengan hasil tahun sebelumnya pada triwulan
pertama setiap tahunnya. Dengan My School masyarakat
juga dapat melihat aspek-aspek profil setiap sekolah, serta
membandingkan dengan sekolah-sekolah yang melayani
populasi murid yang serupa. Hasil perorangan anak Anda
tidak tersedia pada My School.

Dari tahun 2018 hingga 2020, NAPLAN akan dipindah
dari pengujian dengan kertas ke pengujian online untuk
memberikan Informasi yang lebih akurat dan tepat tentang
apa yang diketahui dan dapat dilakukan oleh para murid.
Selama masa ini, sebagian murid akan mengikuti NAPLAN
dengan kertas, sedangkan lainnya mengikuti penilaian
tersebut online. Para murid dinilai untuk konten literasi dan
berhitung yang sama, baik pada tes online maupun tes
dengan kertas, dan hasil-hasilnya dapat dilaporkan dengan
skala penilaian NAPLAN yang sama.

Bagaimana jika hasilnya tidak sesuai
harapan anak saya dan saya?
Tes NAPLAN dimaksudkan untuk menilai kemajuan pembelajaran
dalam bidang literasi dan berhitung. Murid diberikan indikasi di
mana hasil mereka pada skala penilaian umum.
NAPLAN memberi ringkasan tentang performa anak Anda
pada hari penilaian dan hasil tersebut harus ditafsirkan
dengan hati-hati. Ada banyak alasan mengapa hasil murid
dapat bervariasi. Performa beberapa murid mungkin lebih
baik dari yang diharapkan ketika dibandingkan dengan hasil
penilaian kelas mereka yang biasanya, sementara performa
murid lain mungkin tidak sebaik yang diharapkan.
Jika ada pertanyaan atau kekhawatiran tentang hasil NAPLAN
anak Anda, sebaiknya Anda membicarakannya dengan guru
anak Anda, yang paling mengetahui kemajuan pendidikan
anak Anda.
Untuk informasi lebih lanjut tentang NAPLAN dan Program
Penilaian Nasional (National Assessment Program), kunjungilah
www.nap.edu.au

Pada tahun 2018, semua murid Kelas 3 menyelesaikan
penilaian menulis di atas kertas, termasuk murid yang
menyelesaikan penilaian-penilaian lain secara online.
Untuk mendapat informasi tentang NAPLAN Online,
kunjungilah www.nap.edu.au/online-assessment

