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Analisis Kompetensi Minimum

PARADIGMA PENDIDIKAN



Pembelajaran ?

Terdapat paradigma bahwa profesi yang tidak mau 

dilihat orang adalah salah satunya GURU



PERUBAHAN BIDANG PENDIDIKAN

• Industri 4.0  manusia akan dimudahkan sisi 
hidupnya, dengan penggunaan IT

• Siswa memahami logical flow dari satu subjek, 
yang relevan di 3.0 untuk menghasilkan 
angkatan kerja yang terampil mengerjakan 
sesuatu, pada 4.0 perlu merubah paradigma 
yang  dapat tergantikan flash disk, storage, 
hardisk, dsb.

• Teknologi perlahan mengambil alih peran 
manusia, Bahkan robot akan menggantikan 
manusia untuk bekerja

• Manusia perlu memiliki literasi IT, 
memanfaatkan IT untuk menunjang 
kehidupan

Revolusi Industri



BABAK PRETAS
Praktikum (bahan yg mudah di dapat )

• BACA

Mengamati tayangan video, 

• BUAT KONSEP

Siswa menulis tujuan, urutan langkah kerja, memasukkan 
data hasil pengamatan dalam tabel

• PRESENTASI

Membuat hasil kerja/laporan secara tertulis, 
teleconference (penilaian Afektif), video.

• TANYA JAWAB

Menjawab pertanyaan Diskusi (grup WA)

• POSTEST / REVIEW

Siswa mengerjakan soal terstandar pembelajaran, quiz 
Ringkasan dlm ppt,audio,video

Pembelajaran di Abad 21 
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Meningkatan Literasi

PEMETAAN 
LITERASI

LITERASI DI 
INDONESIA

LITERASI DI 
DUNIA

ASSESMEN 
PISA, TIMSS

UN awalnya utk 
pemetaan siswa, aspek 

kognitif belum 
menyentuh karakter 

siswa

Kebijakan Menteri 
mengganti UN menjadi 

AKM Mengacu PISA 
dan TIMSS

Adanya merdeka 
belajar, menerapkan 

literasi, numerasi, 
dan survey karakter  
yang diujikan dalam 

AKM



• Materi padat, cenderung pada 
penguasaan konten

• UN menjadi indikator keberhasilan 
siswa selama belajar di sekolah

• UN menilai aspek kognitif hasil 
belajar, belum menyentuh karakter 
siswa 

• Pertanyaan pada soal UN dijawab 
untuk mendapatkan data

UN UKM

• Tahun 2021, UN akan menjadi Assesmen 
Kompetensi Minimum dan survey 
karakter

• Dilakukan pada siswa kelas 4, 8, 11, 
sehingga menjadi motivasi guru dan 
sekolah untuk memperbaiki mutu 
pembelajaran dan tidak digunakan untuk 
seleksi siswa ke jenjang selanjutnya

• Mengacu pada praktik baik pada level 
internasional seperti PISA dan TIMSS

• Menggambarkan kondisi siswa terhadap 
kemampuan literasi, numerasi dan 
karakter 



Mengapa Literasi dan Numerasi
Literasi Bacaan dan Literasi Matematik (Numerasi) merupakan 
kemampuan / kompetensi yang mendasar dan dibutuhkan oleh 
semua siswa, apapun profesi dan cita-cita nya pada masa 
mendatang

1. 

Memahami 

dunia yang 

penuh 

angka

2. Agar 

berpikir 

rasional, 

sistematis, 

dan kritis

3. Membantu lebih 

mudah memahami 

penyajian data 

dalam bentuk 

tabel, grafik, atau 

bagan

4. Tuntutan 
abad 21









Bagaimana Guru menyiapkan AKM di sekolah?

Generasi Z





Mengapa Generasi Z tidak suka membaca

TEMUAN SOLUSI

Reading is 
boring

Choose 3 book you 

might like to read, one 
of them usually works 
out to be really good 

Reading takes to 
loong

Read along with 

an audio book, It 

will improve  

speed and 

fluency



Assesmen Nasional       program penilaian 
terhadap mutu sekolah, kualitas proses belajar 
mengajar dan iklim satuan pendidikan yang 
mendukung pembelajaran.

AKM 
• Bukan untuk merengking sekolah
• Untuk perbaikan proses dan hasil belajar
• Literasi membaca
• Literasi matematika (numerik)
• Tidak lagi membedakan mata pelajaran, keahlian minimum siswa 

menjadi dasar keahlian siswa untuk bisa mempelajari apapun.



Assesmen Kompetensi 
Minimum 

Assesmen Nasional 

Survey Karakter 
Survey Lingkungan  
Belajar 

Literasi 

Numerasi





Soal AKM dengan soal HOTS





Konten

• Kumpulan informasi dengan tingkatan pengetahuan yang bervariasi, 
yang dapat digunakan untuk mengungkap kebenaran suatu fenomena 
dan atau sebagai behan solusi untuk mengatasi masalah yang terjadi 
dikehidupan sehari-hari.

• Content Knowledge merupakan materi atau topik yang akan 
diajarkan. (Sebuah rumusan ide dalam satu kesatuan)



Konteks 

Apa itu Konteks ? :

• Pengalaman yang dibawa ke dalam kelas untuk memudahkan 
pemahaman siswa dan menjadi jembatan untuk menghubungkan 
pengetahuan konten dengan alam pikir siswa sehingga dapat 
dilogikakan.

• Gunakan konteks yang dekat dengan siswa

• Aktivitas yang sering dilakukan siswa

• Kejadian yang populer/umum terjadi 



AKM

Literasi Membaca Numerasi 

Konten  

Proses 
Kognitif 

Konteks 

Bilangan, Aljabar, gonometri, 
pengukuran, data dan 
ketidakpastian

Pemahaman, penerapan, 
penalaran 

Teks Informasi dan 
Sastra 

Menemukan,  
interpretasi, evaluasi, 
refleksi informasi

Personal, sosial, 
budaya, saintifik 

Personal, sosial, budaya, 
saintifik 



Membuat Soal AKM

• Literasi Teks Fiksi
A. Menemukan Informasi

1. Mengakses dan mencari informasi dalam teks

• Menemukan informasi tersurat (siapa, kapan, di mana, mengapa, 
bagaimana) pada teks sastra atau teks informasi yang terus meningkat 
sesuai jenjangnya. 

2. Mencari dan memilih informasi yang relevan

• Mengidentifikasi kata kunci yang efektif untuk menemukan sumber 
informasi yang relevan pada teks sastra atau teks informasi yang terus 
meningkat sesuai jenjangnya. 



B. Memahami

1. Memahami teks secara literal

• Menganalisis perubahan pada elemen intrinsik 
(kejadian/karakter/setting/konflik/alur cerita) pada teks sastra yang terus 
meningkat sesuai jenjangnya.

2. Menyusun inferensi, membuat koneksi dan prediksi baik teks tunggal maupun 
teks jamak

• Menyimpulkan perasaan dan sifat tokoh serta elemen intrinsik lain seperti latar 
cerita, kejadian-kejadian dalam cerita berdasarkan informasi rinci di dalam teks 
sastra yang terus meningkat sesuai jenjangnya.

• Menyusun generalisasi (kesimpulan umum) dari hasil inferensi terhadap ide-ide 
yang terkandung di dalam teks sastra atau teks informasi. (5 Soal)

• Membandingkan hal-hal utama (misalnya karakter tokoh atau elemen intrinsik 
lain) dalam teks sastra yang terus meningkat sesuai jenjangnya.



C. Mengevaluasi dan merefleksi

1. Menilai format penyajian dalam teks
• Mengevaluasi penggunaan diksi dan majas (metafora, analogi, personifikasi) 

dalam teks sastra sesuai jenjangnya,

• Menilai kesesuaian pemilihan warna, tata letak, dan pendukung visual lain (grafik, 
tabel dll) dalam menyampaikan pesan/topik tertentu dalam teks sastra atau teks 
informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya.  Menilai dan mengkritisi 
elemen intrinsik (karakterisasi, alur cerita, latar) serta otentisitas penggambaran 
masyarakat pada teks sastra sesuai jenjangnya.

2. Merefleksi isi wacana untuk pengambilan keputusan, menetapkan pilihan, dan 
mengaitkan isi teks terhadap pengalaman pribadi
• Merefleksi asumsi, ideologi, atau nilai yang terkandung dari teks sastra atau teks 

informasi untuk memahami cara pandang penulis sesuai jenjangnya. 



Soal AKM

• Literasi Teks Informasi
• A. Menemukan Informasi

1. Mengakses dan mencari informasi dalam teks

• Menemukan informasi tersurat (siapa, kapan, di mana, mengapa, 
bagaimana) pada teks sastra atau teks informasi yang terus meningkat 
sesuai jenjangnya. 

2. Mencari dan memilih informasi yang relevan

• Mengidentifikasi kata kunci yang efektif untuk menemukan sumber 
informasi yang relevan pada teks sastra atau teks informasi yang terus 
meningkat sesuai jenjangnya. 



B. Memahami

1. Memahami teks secara literal

• Menjelaskan ide pokok dan beberapa ide pendukung pada teks 
informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. 

2. Menyusun inferensi, membuat koneksi dan prediksi baik teks tunggal 
maupun teks jamak

• Menyimpulkan perubahan kejadian, prosedur, gagasan atau konsep di 
dalam teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. 



•Numerik
A. Geometri dan Pengukuran

1. Bangun Geometri

• Memahami dan menggunakan perbandingan trigonometri. Menghitung volume dan luas permukaan limas segi-n, 
kerucut, dan bola. 

B. Aljabar

1. Persamaan dan Pertaksamaan

• Menyelesaikan persamaan dan pertaksamaan kuadrat, sistem persamaan linear dua atau tiga variable (5 Soal)

2. Relasi dan Fungsi (termasuk Pola Bilangan)

• Memahami barisan Aritmetika dan geometri (3 Soal)

• Memahami fungsi kuadrat dan grafiknya, serta sifat-sifatnya;

C. Data dan Ketidakpastian

1. Data dan Representasinya

• Menentukan dan menggunakan ukuran penyebaran data (jangkauan, simpangan, dan variansi). (19 Soal)

2. Ketidakpastian dan Peluang

• Memahami dan menggunakan sifat-sifat peluang kejadian. 



Numerasi 

B / dengan trigonometri 2460 : sin 30 = x : sin 60
sehingga x = 4260,8 m

Konten : bilangan, trigonometri
Kognitif : pemahaman/penerapan/penalaran
Konteks : personal/sosial/saintifik



Numerasi 

/ 30 derajat dengan tinggi 2460 meter, yang seharusnya adalah 50 derajat. Besar sudut sebanding dengan 
tinggi dengan aturan trigonometri --- x = t / sin y dengan x jarak pengamat dengan kaki gunung.

Konten : bilangan, trigonometri
Kognitif : pemahaman/penerapan/penalaran
Konteks : personal/sosial/saintifik



Literasi teks informasi level 6 (kelas 11 &12)

Perhatikan data-data yang tersaji pada 

infografik dengan teliti! Jawablah 

pertanyaan berikut ini!

Mengapa sumber energi di dunia ini harus 

mulai terbarukan? Sertakan data dari 

infografik untuk mendukung jawabanmu

Konten : teks informasi
Kognitif : pemahaman/penerapan/penalaran
Menilai efektivitas format penyajian data (format 
visual) untuk mendukung ide pokok pada teks 
informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya
Konteks : personal/sosial/saintifik





TERIMA KASIH


