
AKM dan Implikasinya Pada Pembelajaran



2Asesmen Nasional

Sumber: June Kaminski

Asesmen (tested curriculum) dapat mendorong perubahan perilaku belajar dan 
mengajar guru di kelas. 



Umpan balik hasil 
penilaian  merupakan 
faktor yang memberi 
dampak paling besar 
dalam peningkatan 
capaian siswa



Learning to Read  Reading to Learn



Mengajar Sesuai Tingkat Kompetensi (Teaching at The Right Level)



Contoh Soal



Contoh Soal

Berikan dua contoh penelitian ilmiah yang tidak 
dilakukan di laboratorium!



Pengetahuan konsep, fakta dan prosedur matematika

3 dari 10 siswa tidak 
memahami konsep 
persentase



Mengaplikasikan konsep ke dalam masalah rutin dan familiar

Indonesia       34,2 %
Malaysia         57,7 %
Singapore       91,3 %
Internasional  52,7 %



Bernalar dengan konsep 
untuk menyelesaikan masalah non rutin



Bernalar sebagai warga negara yang kontributif dan solutif

Sebuah penelitian menyilangkan 2 induk 
Bunga dan mendapatkan 4 buah keturunan:    
2 keturunan berwarna merah muda, satu 
buah warna merah, dan satu buah lagi warna 
putih. Seorang pakar menyimpulkan bahwa 
kedua induk mempunyai warna bunga merah 
dan putih. Apakah pakar itu benar?



Contoh Membangun Kompetensi Literasi Membaca



Contoh Membangun Kompetensi Numerasi



Ilustrasi sebuah sub- bab di buku sekolah untuk menjelaskan konsep kelangkaan 
sebagai permasalahan ekonomi manusia



Contoh Strategi Menguasai Konten berdasarkan Tingkat Literasi Membaca



Contoh Strategi Menguasai Konten Berdasarkan Tingkat Numerasi



guruberbagi.kemdikbud.go.id

Daring
Luring
Kombinasi



RPP dari guru berbagi







Contoh kelas 4 SD

IPA

Bahasa 
Indonesia

Matematika

Seni

Olahraga



Barbel dari botol plastik bekas

• Siapkan enam botol bekas yang berukuran 
sama

• Siapkan kertas bekas, air, serta kerikil
• Isi dua botol sampai penuh dengan kertas 

bekas
• Isi dua botol sampai penuh dengan air
• Isi dua botol lainnya sampai penuh dengan 

kerikil

Siapkan 
• penggaris
• timbangan
• timer (pencatat waktu)
• alat tulis untuk mencatat hasil pengamatan



Percobaan gaya dengan barbel plastik bekas
▪ Timbang masing-masing botol, catat dalam ons, kemudian dalam catatanmu, tuliskan beratnya 

dibulatkan ke kg terdekat
▪ Letakkan botol dalam posisi tidur bergantian di satu sisi ubin lantai rumahmu. Dorong setiap 

botol dengan tanganmu hingga bergulir, gunakan kekuatan yang sama. (lihat video dari guru)
▪ Ukur Panjang lintasan setiap botol bergulir dalam cm, kemudian dalam catatanmu, tuliskan 

panjangnya dibulatkan ke dm terdekat
▪ Susunlah hasil catatanmu ke dalam tabel yang sudah disediakan
▪ Genggam satu botol di setiap genggaman tangan – kiri dan kanan- kemudian luruskan 

lenganmu ke bawah, kamu dapat mencoba mengangkat botol dengan dua cara: mengangkat 
botol ke arah dada, mengangkat botol sampai lenganmu lurus ke atas (lihat video/gambar dari 
guru)

▪ Hitunglah berapa kali kamu dapat mengangkat setiap botol dengan gerakan pertama untuk 
waktu 2 menit. Hitung Kembali berapa kali kamu dapat mengangkat botol yang sama untuk 
untuk gerakan yang kedua dalam waktu 2 menit. Beristirahatlah di antara pencatatan waktu

▪ Rekamlah saat kamu melakukan gerakan mengangkat botol plastic dengan kedua tanganmu
▪ Apakah yang kamu rasakan pada otot otot lenganmu?



Tabel pencatatan
Botol Isi Berat (ons) Berat (kg) Panjang 

lintasan 
bergulir
(cm)

Panjang 
lintasan 
bergulir
(dm)

Jumlah 
mengangkat 
botol ke 
arah dada 
dalam 2 
menit

Jumlah 
mengangkat 
botol ke 
atas dengan 
lengan lurus 
dalam 
waktu 2 
menit

A Kertas

B Kertas

C Air

D Air

E Kerikil

F kerikil



Laporkan hasil percobaanmu!
▪ Susunlah Langkah-Langkah percobaan secara runtun dan mudah dipahami. 

Gunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar serta perhatikan ejaan dan tanda 
baca.
▪ Lengkapi Langkah percobaanmu dengan gambar barbel plastic. Gambarlah 

dengan arsiran pensil sehingga terlihat bentuk tiga dimensi
▪ Sajikan table hasil pencatatanmu. Pastikan kamu melakukan pembulatan ke 

satuan kilogram untuk berat serta pembulatan ke satuan dm untuk Panjang.
▪ Sajikan informasi pada table dalam bentuk grafik.
▪ Amati perubahan Panjang lintasan antara botol A,C, dan E. amati juga jumlah kali 

kamu mampu mengangkat botol A, C, serta E. apakah kamu menemukan 
perbedaan? Buatlah kesimpulan hasil percobaanmu. 
▪ Ceritakan yang kamu rasakan pada lenganmu saat mengangkat botol E selama 2 

menit? Adakah bedanya antara kedua gerakan? Pernahkah kamu melihat aktivitas 
olahraga dengan gerakan serupa?
▪ Kumpulkan laporan, table, grafik dan video mu ke guru



Gerakan pertama Gerakan kedua



Contoh RPP moda Kombinasi



Penugasan Lintas Mata Pelajaran
Sosiologi
Penelitian mengenai Fenomena Gerakan Sosial untuk Mengatasi 
Masalah di Masyarakat

Matematika
Persamaan linear tiga variable: jumlah donasi, waktu, jumlah 
donatur

Seni
Membuat Karya seni rupa dua dimensi: edit gambar untuk 
platform aplikasi

Bahasa Indonesia
Menyusun puisi yang relevan untuk mengajak berdonasi

PPKn
Bersikap responsive dan proaktif terhadap ancaman nehara di 
bidang ekonomi, sosial

TIK
Mengulas platform donasi yang paling user friendly



Kunci untuk Membangun Motivasi 

Autonomy Our desire to be self directed.         
It increases engagement over compliance

Mastery The urge to get better skills

Purpose The desire to do something         
that has meaning and is important

Daniel Pink: The surprising truth about what motivates us



Tahapan mastery

1 2 3 4

UNCONSCIOUS
Incompetence

CONSCIOUS
Incompetence

CONSCIOUS
Competence

UNCONSCIOUS
Competence

Pre-test
Prior knowledge

Summative Assessments
Acquired competency

  ACQUIRE

PRACTICE

KNOW

MASTERY

Component
skills

integrating
skills

When to 
apply 
skills

      Formative Assessments
Assessment for & as learning

Adapted from: Ambrose et.al, 2010



Terima kasih


