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Contoh Soal Ujian Nasional
Ujian Nasional Bahasa Indonesia Jenjang SMP/MTs

Wacana yang disajikan pendek dan tidak

menggali pemahaman membaca secara

utuh. 

Pesan dan inspirasi yang disampaikan

oleh wacana kurang mendalam.

Kompetensi yang diukur sudah sampai

level interpretasi (pemahaman), namun

belum sampai level mengevaluasi akurasi

dan kualitas wacana.
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Contoh Soal AKM Kelas 8
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Contoh Pertanyaan



Peran Guru untuk
mendorong Literasi Membaca

Pertanyaan Angket Siswa PISA 2018



Kegiatan Mendorong Literasi Membaca –
Tidak sekedar Membaca

Pertanyaan Angket Siswa PISA 2018



Hasil AKM untuk Strategi Membangun Kompetensi:
Implikasi Pembelajaran Lintas Mata Pelajaran

Pelajaran Keterampilan siswa SMP: 
Praktek Memasak Cireng, 
guru memberikan bacaan cara membuat cireng

Perlu Intervensi Khusus siswa belum mampu
menemukan dan mengambil informasi eksplisit
yang ada dalam wacana ataupun membuat
interpretasi sederhana
Dasar siswa mampu menemukan dan mengambil
informasi eksplisit yang ada dalam wacana serta
membuat interpretasi sederhana
Cakap siswa mampu membuat interpretasi dari
informasi implisit yang ada dalam teks; mampu
membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa
informasi dalam suatu teks
Mahir siswa mampu mengintegrasikan beberapa
informasi lintas teks; mengevaluasi isi, kualitas, 
cara penulisan suatu teks; serta bersikap reflektif
terhadap isi teks.

Siswa membuat pointer/
rangkuman sederhana cara membuat cireng berdasarkan
bacaan guru

Siswa membuat pointer/
rangkuman cara membuat cireng yang disertai dengan
penanda bagian penting atau bagian dapat dimodifikasi
Siswa membuat laporan cara membuat cireng dengan
membandingkan cara yang disarankan di bacaan dengan
cara yang dilakukan disertai dengan hasilnya

Siswa mencari bacaan lain yang memuat cara membuat
cireng, membandingkan, kemudian memutuskan cara apa
yang diambil untuk ia praktekkan dalam membuat cireng



Hasil AKM untuk Strategi Menguasai Konten:
Implikasi pada Pembelajaran Lintas Bidang Studi

Perlu Intervensi Khusus siswa belum mampu
menemukan dan mengambil informasi eksplisit
yang ada dalam wacana ataupun membuat
interpretasi sederhana
Dasar siswa mampu menemukan dan mengambil
informasi eksplisit yang ada dalam wacana serta
membuat interpretasi sederhana
Cakap siswa mampu membuat interpretasi dari
informasi implisit yang ada dalam teks; mampu
membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa
informasi dalam suatu teks

Mahir siswa mampu mengintegrasikan beberapa
informasi lintas teks; mengevaluasi isi, kualitas, 
cara penulisan suatu teks; serta bersikap reflektif

Misal pada mata pelajaran IPS disajikan topik
mengenai koperasi: definisi, fungsi, manfaat dan 
beragam contoh baik koperasi di Indonesia

Siswa memerlukan bahan belajar lain secara
audio, visual dan pendampingan khusus

Siswa mampu merefleksi kegunaan koperasi untuk dirinya
dan lingkungan sekitarnya, oleh karena itu berikan
pembelajaran menyusun beragam strategi pemanfaatan
koperasi

Siswa paham mengenai koperasi namun belum mampu
merefleksi. Oleh karena itu berikan pembelajaran
identifikasi kondisi lingkungan siswa, kaitkan dengan fungsi
dan manfaat koperasi

Siswa tidak paham secara utuh isi topik koperasi. 
Berikan sumber belajar pendamping dalam bentuk
pointer atau simpulan untuk pemahaman yang utuh
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Bagaimanakah strategi mendorong literasi
membaca?
• Siswa mampu menarik informasi dari teks:

Siapa tokohnya? Dimana kejadiannya? Kapan terjadinya? Apa definisinya?

• Siswa paham isi teks

Bagaimana perubahan isi cerita? Apakah pesan yang ingin disampaikan penulis? 
Mengapa terjadi konflik? Apakah setiap informasi berikut berdasarkan isi teks? Apakah
simpulannya?

• Siswa mampu mengevaluasi isi teks

Bagaimana membuat teks tersebut lebih menarik? Apakah informasi pada teks bias? 
Apakah teks tersebut layak untuk kamu sebarkan kepada orang lain? Jelaskan!

• Siswa mampu merefleksi isi teks pada hal lain di dirinya atau lingkungannya

Apakah isi teks relevan dengan kehidupan saat ini? Pengetahuan atau wawasan apa yang 
kamu dapatkan dari teks tersebut? Apakah kamu memiliki pengalaman yang sama
dengan isi teks? Apakah ada hal/pengetahuan dalam dirimu yang menjadi berubah
setelah membaca isi teks?



Contoh Soal Ujian Nasional Kelas 12 SMK Akuntansi

Konteks masalah yang diberikan bersifat rutin dan sederhana
Konteks masalah kurang aplikatif untuk dunia nyata
Kompetensi yang diukur sampai pada level mampu mengaplikasikan pengetahuan untuk menginterpretasi data dalam bentuk
table ataupun grafik batang, namun tidak sampai level bernalar
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AKM kelas 11
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AKM Kelas 11

Siswa memiliki kompetensi untuk menyajikan data dalam beragam bentuk, menginterpretasi
data, selain itu siswa dituntut mampu bernalar terhadap informasi yang dimiliki untuk
memberikan sebuah justifikasi.
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Aktivitas Penguatan Numerasi

Mencari masalah dari kehidupan sehari-hari yang bisa diselesaikan dengan
pengetahuan matematika yang sudah pelajari.

Mengajar cara menggunakan logika matematika saat menemukan masalah dengan
situasi yang baru.

Memberikan contoh kepada murid bagaimana beberapa masalah yang tampak sulit
dapat diselesaikan dengan lebih mudah dengan memahami pola antar masalah
(dekomposisi – mencari pola – generalisasi – formulasi/algoritma)

Memberikan suatu situasi dari kehidupan sehari-hari yang melibatkan angka dan 
meminta siswa untuk mengambil keputusan tentang situasi tersebut.

Mengajak siswa mencari masalah yang membuktikan bahwa topik-topik yang berbeda
terkoneksi sebagai suatu dengan solusi numerasi yang generik



Hasil AKM untuk strategi penguasaan konten:
Implikasi pembelajaran lintas mapel

Perlu Intervensi Khusus Siswa hanya memiliki
pengetahuan matematika yang terbatas. Siswa
menunjukkan penguasaan konsep yang parsial
dan keterampilan komputasi yang terbatas.

Dasar Siswa memiliki keterampilan dasar
matematika: komputasi dasar dalam bentuk
persamaan langsung, konsep dasar terkait
geometri dan statistika, serta menyelesaikan
masalah matematika sederhana yang rutin.

Cakap Siswa mampu mengaplikasikan 
pengetahuan matematika yang dimiliki dalam 
konteks yang lebih beragam.

Mahir Siswa mampu bernalar untuk
menyelesaikan masalah kompleks serta non rutin
berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya.

Contoh guru fisika melakukan aktivitas percobaan dan siswa akan
melakukan pencatatan data, penyajian data, melakukan interpretasi

serta menarik kesimpulan hasil percobaan.

Siswa didampingi mulai dari pencatatan data dan dilakukan diskusi untuk
memvalidasi hasil pencatatan data. Validasi ini dapat dilakukan dalam
bentuk diskusi dengan teman yang kompetensi numerasinya baik ataupun
mahir

Siswa diberikan contoh-contoh cara menyajikan data untuk menuangkan
data hasil catatannya ke dalam bentuk penyajian yang tepat dan akurat. 
Interpretasi holistic mengenai data sebelum menarik kesimpulan
dilakukan dalam diskusi bersama

Siswa selain menginterpretasi data hasil catatannya diminta pula 
membandingkan datanya dengan data kelompok lainnya kemudian
membuat simpulan umum hasil penelitian dalam satu kelas. Siswa
dibimbing dalam menjustifikasi data yang sifatnya anomali

Siswa diminta membandingkan data dirinya, data kelompok lainnya dan 
data dari jurnal ilmiah yang relevan kemudian membuat generalisasi hasil
percobaan yang dilakukan dengan menyandingkan beragam data. 
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Hasil AKM untuk strategi penumbuhan kompetensi:
Implikasi pembelajaran lintas mapel

Perlu Intervensi Khusus Siswa hanya memiliki
pengetahuan matematika yang terbatas. Siswa
menunjukkan penguasaan konsep yang parsial
dan keterampilan komputasi yang terbatas.

Dasar Siswa memiliki keterampilan dasar
matematika: komputasi dasar dalam bentuk
persamaan langsung, konsep dasar terkait
geometri dan statistika, serta menyelesaikan
masalah matematika sederhana yang rutin.

Cakap Siswa mampu mengaplikasikan 
pengetahuan matematika yang dimiliki dalam 
konteks yang lebih beragam.

Mahir Siswa mampu bernalar untuk
menyelesaikan masalah kompleks serta non rutin
berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya.

Contoh guru olahraga memberikan bacaan mengenai aturan
penentuan pemenang klasemen sepak bola

Siswa diberikan beberapa contoh hasil yang lengkap, kemudian siswa
diminta menjabarkan nilai setiap tim dalam satu group dan menentukan
pemenangnya. 

Siswa diberikan contoh hasil pertandingan satu group yang rumpang dan 
kondisi pemenang, siswa diminta menjabarkan kemungkinan hasil
pertandingan yang rumpang tersebut.

Siswa diberikan hasil pertandingan dua group yang rumpang serta kondisi
pertandingan babak selanjutnya. Siswa diminta menjabarkan
kemungkinan hasil pertandingan yang rumpang.

Siswa diminta mengestimasi kemungkinan pemenang di babak
selanjutnya berdasarkan hasil pertandingan empat group di babak
sebelumnya
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Contoh: Pelajaran Sosiologi





Ragam Aktivitas Pendorong
Literasi dan Numerasi
• Temukan artikel, hasil survei serta data-data yang menjelaskan

fenomena tersebut terjadi ataukah tidak terjadi di Indonesia!

• Kajilah sektor usaha yang terimbas secara positif dengan adanya
fenomena social tersebut!

• Kajilah sector usaha yang terimbas secara negative dengan adanya
fenomena social tersebut!



Detail Implikasi ke Literasi dan Numerasi

Tugas Kompetensi yang digunakan

Temukan artikel, hasil survei serta data-data yang 
menjelaskan fenomena tersebut terjadi ataukah
tidak terjadi di Indonesia!

- Menentukan kata kunci yang efektif
- Menentukan artikel yang relevan (paham dengan

isi)
- Merangkum, menyimpulkan (interpret dan 

integrate)
- Mengevaluasi artikel apakah dapat dipercaya

ataukah tidak

Kajilah sektor usaha yang terimbas secara
positif/negatif dengan adanya fenomena social 
tersebut!

- Memahami data
- Mengontekstualisasikan data sebagai imbas positif

ataukah negative
- Bernalar untuk menjustifikasi sector-sector yang 

terimbas dengan dukungan data


