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Latar Belakang

Pemerintah menjamin pemenuhan kebutuhan dasar di bidang pendidikan
bagi peserta didik yang berkualitas, terukur, cepat, dan terjangkau.

ANBK merupakan inovasi baru pemerintah indonesia untuk meningkatkan
kemampuan literasi dan numerasi pelajar indonesia serta bertujuan agar
pendidikan di Indonesia menjadi semakin baik lagi serta bisa berkompetisi
secara internasional

Ada tiga instrumen penilaian dari ANBK sebagai bagian dari evalusi
pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, yaitu:

Asesmen Kompetensi Minimum

mengukur literasi membaca dan literasi matematika
(numerasi) siswa

mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang
mencerminkan karakter siswa,

mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses
belajar-mengajar di kelas maupun di tingkat satuan
pendidikan.

Surevei Karakter

Surevei Lingkungan Belajar



Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan
simulasi TO
ANBK untuk
siswa
(peserta)

Pelaksanaan
TO ANBK
(AKM, Survey
Karakter, &
Lingkungan
Belajar)

Satdik dan
dinas
menerima
hasil
(dashboard)

Evaluasi &
refleksei hasil
TO ANBK.

Jalankan proses iterasi jika diperlukan (baik di satdik maupun dinas)

Sekolah yang belum migrasi/ unggah data siswa:
Operator input data siswa (terkhusus kelas 5 untuk SD dan kelas 8
untuk SMP).

Sekolah yang sudah migrasi data:
Operator memastikan sisa jenjang kelas 5 (SD) dan 8 (SMP) sudah
sesuai di portal sekolah masing-masing sebagai peserta Try Out ANBK.
Jika belum, operator bisa gunakan fitur ubah data (kenaikan kelas).

Sekolah melakukan sosialisasi kepada siswa untuk mengakses ke
portal pijar sekolah masing masing dengan menggunakan username
password (NISN).

Siswa mencoba mengerjakan bank soal literasi dan numerasi di menu
latihan soal.

Sekolah memberikan kebijakan terkait pelaksanaan try out ANBK

Operator sekolah mengisi data atau memvalidasi guru yang akan ikut
dalam survei lingkungan belajar.
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Pelaksanaan Siswa

Siswa akses ke portal sekolah masing-masing. contohnya:
sdn1karangjambu.pijarsekolah.id kemudian pilih tombol SISWA

Masukan menggunakan username dan password NISN masing-masing
siswa (secara default). contoh: username: 12322125, password:
12322125. Kemudian klik tombol Masuk

Siswa mencoba mengerjakan ujian asesmen di halaman beranda. Soal
akan tampil dan bisa di kerjakan apabila sudah sesuai jadwal.
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Pelaksanaan Guru

Siswa akses ke portal sekolah masing-masing. contohnya:
sdn1karangjambu.pijarsekolah.id kemudian pilih tombol SISWA

Masukan menggunakan username dan password tanggal, bulan, tahun
lahir masing-masing guru (secara default). contoh: username: 220494,
password: 220494. Kemudian klik tombol Masuk

Siswa mencoba mengerjakan ujian asesmen di halaman beranda. Soal
akan tampil dan bisa di kerjakan apabila sudah sesuai jadwal.

1.

2.

3.



Jadwal Pelaksanaan

Sehubung hasil focus group discussion (FGD) dengan mempertimbangkan
aspek sekolah-sekolah yang masih menjalani PTS dan ujian sekolah, maka
pelaksanaan Try Out ANBK dilakukan perubahan jadwal pelaksanaan.
Adapun jadwal pelaksanaan penyelenggaraan sebagai berikut:



Support System

0812-8899-9576

support@pijarsekolah.id


