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ABSTRAK  

 

      Penelitian ini berjudul “ Analisis Kesiapan Sekolah Melaksanakan 

Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) Untuk mengetahui Penguatan 

literasi dan Numerasi Peserta Didik Kelas V Di SD negri 2 Sumber 

Rejo Bandar lampung. Melatar Belakangi dari Analisis Kesiapan 

sekolah melaksanakan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) Untuk 

mengetahui Penguatan Literasi dan Numerasi Peserta Didik Kelas V 

Di SD Negri 2 Sumber Rejo Bandar lampung Penelitian ini bertujuan 

untuk mendeskripsikan Bagaimana Analisis Kesiapan Sekolah 

Melaksankan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) Untuk 

mengetaui Penguatan Literasi dan Numerasi peserta Didik Kelas V.  

      Peneletian yang peneliti lakukan adalah penelitian deskriptif 

kualitatif, untuk memperoleh keabsahan data penelitia menggunakan 

teknik tringulasi dan dari beberapa tenik, diantaranya yaitu 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun sumber datanya yaitu 

data primernya yaitu Operator dan Pendidik Kelas V SD Negri 2 

Sumber Rejo Bandar Lampung, Data Sekundernya yaitu Data dan 

Dokumentasi Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum. 

Selanjutnya data dianalisis dengan kualitatif melalui teknik data 

reduksi (reduction data), (display) dan Menarik Kesimpulan.  

      Hasil Penelitian menujukan Bahwa Kesiapan Sekolah 

Melaksanakan AKM Sudah terlaksana dengan baik Serta Pendidik 

Sudah memberikan penguatan Literasi dan Numerasi Dalam Proses 

Pembelajaran.   

 

Kata kunci: Pelaksanaan AKM, Literasi dan Numerasi    
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MOTTO 

 

                             

                 

Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat 

pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan 

kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib 

dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah 

kamu kerjakan.”  
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BAB 1   

PENDAHULUAN  

    

A. Penegasan Judul   

      Judul dikatakan sebagai deskripsi mengenai suatu karya tulis 

ilmiah yang didalamnya terdapat keterangan atau uraian. Sehingga 

perlu adanya penegasan maksud dari judul tersebut guna 

memudahkan dalam penafsiran yang dijelaskan secara akurat.  

Adapun judul dalam penelitian ini adalah “Analisis Kesiapan 

Sekolah Menerapkan Asesmen Kompetensi Minimum Untuk 

Meningkatkan Literasi dan Numerasi Peserta Didik di SD Negri 2  

Sumberejo Bandar Lampung”.   

      Untuk mengetahui lebih jelas maksud dari judul tersebut, 

maka penulis akan menjelaskan pokok bahasan yang terkandung 

dalam judul tersebut :  

1. Asesmen Kompetensi Minimum  

 Asesmen merupakan proses mengumpulkan data tentang 

perkembangan belajar peserta didik. Asesmen dapat 

dikatakan sebagai penilaian proses, perkembangan, serta hasil 

belajar siswa. Dengan demikian asesmen adalah istilah yang 

tepat untuk mengukur proses belajar siswa.  

2. Literasi  

  Literasi merupakan serapan dari kata bahasa inggris  

“literacy”yang artinya melek huruf atau kemampuan untuk 

membaca dan menulis. Kata Literacy sendiri berasal dari 

bahasa latin “litera”  (huruf). Kemampuan dasar yang harus 

dimiliki manusia yaitu kemampuan membaca dan menulis 

karena kedua hal tersebut adalah pengetahuan dasar yang 

merupakan kunci dari semua ilmu.  
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3. Numerasi   

Numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan 

konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk 

memecahkan zmasalah kontekstual pada kehidupan sehari - 

hari yang sesuai untuk individu sebagai warga yang baik 

(Mendikbud 2020). Kemampuan numerasi dapat dijadikan 

modal bagi siswa dalam menguasai mata pelajaran lainnya.   

4. SDN 2 Sumberrejo  

      SD Negri 2 Sumberreko merupakan sekolah Dasar  Negri 

yang berada di Desa Sumberrejo tepatnya di jalan Imam 

Bonjol, Kecamatan Kemiling, Kota Bnadar lampung.  

      Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa yang dimaksud dari judul skripsi ini ialah Analisis 

kesiapan Sekolah Melaksanakan Asesmen Kompetensi 

Minimum (AKM) Untuk Mengetahui Penguatan Literasi  

Dan Numerasi Peserta Didik Kelas V Di SD Negri   

Sumberrejo Bandar lampung. Dengan demikian penulis 

Menganalisis Kesiapan Sekolah melaksanakan Asesmen  

Kompetensi Minimum Untuk Mengetahui Penguatan Literasi 

Dan Numerasi Peserta Didik Kelas V di SD Negri 2 

Sumberrejo Bandar lampung.  

  

B. Latar Belakang Masalah   

Pendidikan dalam kehidupan sehari-hari merupakan 

bagian dari kehidupan masyarakat dimana proses pendidikan telah 

ada sejak awal adanya manusia di muka bumi. Secara umum 

pendidikan diartikan sebagai usaha manusia untuk membina 

kepribadiannnya sesuai dengan nilai-nilai dan budaya masyarakat. 

Dengan demikian bagaimanapun sederhananya peradaban suatu 

masyarakat didalamnya pasti berlangsung suatu proses 

pendidikan, sehingga sering dikatakan bahwa pendidikan telah 
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ada sepanjang peradaban manusia.
1
  pendidikan berasal dari kata 

dasar (mendidik), yaitu:  

memelihara dan memberi latihan (ajaran, pimpinan) mengenai 

akhlak dan kecerdasan pikiran. Sedangkan pendidikan 

mempunyai pengertian: proses pengubahan sikap dan tata laku 

seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan 

manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses perbuatan, 

cara mendidik. (Depdiknas, 2013: 326). Ki Hajar Dewantara 

mengartikan pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan 

budi pekerti, pikiran serta jasmani anak, agar dapat memajukan 

kesempurnaan hidup yaitu hidup dan menghidupkan anak yang 

selaras dengan alam dan masyarakatnya.
2
  

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 

No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 yang berbunyi “Pendidikan adalah 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara”.  

Jhon Dewey menjelaskan bahwa “Pendidikan adalah 

proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara 

intelektual dan emosional kearah alam dan sesama manusia”. 

Dilain pihak Oemar Hamalik menjelaskan bahwa “Pendidikan 

adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi siswa agar dapat 

menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap lingkungan dan 

dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya 

yang memungkinkannya untuk berfungsi secara kuat dalam 

kehidupan masyarakat”.  

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan merupakan suatu kegiatan atau proses untuk 

                                                     
1 Sumiati, “Peranan Guru Kelas Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar 

Siswa” Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 3 No. 2, (2018), 148.  
2 Rahmat hidayat dan Abdillah, Ilmu Pendidikan (Medan: 

LPPPI, 2019), 23. 3 Ibid, 26.  
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mengembangkan potensi manusia baik secara spiritual, 

intelektual, dan emosional yang dilakukan anak-anak bahkan 

orang dewasa guna untuk membawa generasi-generasi baru 

kearah pencapaian kemajuan tingkat paling tinggi.  

Berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2003 

mengenai Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 3, bahwa 

tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab.
3
  

Searah dengan hal tersebut islam juga sangat 

meprioritaskan pendidikan sebagaimana  firman allah dalam Q.S 

Az-Zumar ayat 9 yang berbunyi:  

                          

                             

       

Artinya: “(Apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih 

beruntung) ataukah orang yangberibadat di waktu-waktu malam 

dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat 

dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: Adakah sama 

orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak 

mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat 

menerima pelajaran”. (Q.S Az-Zumar : 9)  

  

      Berdasarkan kebijakan pemerintah melalui Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan, mulai tahun 2021 akan 

diselenggarakan asesmen nasional dalam bentuk Asesmen 

Kompetensi Minimum (AKM) . Ujian atau bentuk asesmen 

tersebut tidak lagi dilakukan berdasarkan mata pelajaran atau 
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penguasaan materi kurikulum seperti yang selama ini diterapkan 

dalam ujian nasional, melainkan melakukan pemetaan terhadap 

dua kompetensi minimum siswa, yakni literasi dan numerasi.  

       Asesmen kompetensi minimum (AKM) merupakan penilaian 

kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk 

mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif 

pada masyarakat. Terdapat dua kompetensi mendasar yang diukur 

AKM, yaitu literasi membaca dan literasi matematika (numerasi). 

Baik pada literasi membaca maupun numerasi, kompetensi yang 

dinilai mencangkup ketrampilan berpikir logis-sistematis, 

ketrampilan bernalar menggunakan konsep dan pengetahuan yang 

telah dipelajari, serta ketrampilan memilah serta mengolah 

informasi. AKM menyajikan masalah-masalah dengan bergam 

konteks yang diharapkan mampu diselesaikan oleh murid 

menggunakan kompetensi literasi membaca dan numerasi yang 

dimilikinya. AKM dimaksudkan untuk mengukur kompetensi 

secara mendalam, tidak sekedar penguasaan konten. Asesmen 

kompetensi minimum adalah kompetensi yang benar-benar 

minimum dengan materi yang bagian kognitifnya hanya dua, yaitu 

literasi dan numerasi.
3
 AKM menyajikan masalah-masalah dengan 

beragam konteks yang diharapkan mampu diselesaikan oleh 

peserta didik menggunakan kompetensi literasi membaca dan 

numerasi yang dimilikinya.
4
 Berdasarkan Pengertian diatas dapat 

disimpulkan bahwa  Asesmen Kompetensi Minimum adalah 

Penilaian Kompetensi  mendasar yang diperlukan oleh semua 

peserta didik untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan 

barpartisipasi positif pada masyarakat.  

Robert M. Smith AKM merupakan suatu penilaian yang 

komprehensif dan melibatkan anggota tim untuk mengetahui 

kelemahan dan kekuatan yang mana hasil keputusannya dapat 

digunakan untuk layanan pendidikan yang dibutuhkan anak 

sebagai dasar untuk menyusun suatu rancangan pembelajaran.  

                                                     
3 Mirna Indrianti dan Annisa Trihidayati, Siap AKM (Bogor: CV Pustaka 

Andromedia, 2020), 1.  
4 Tim Kreatif, Super Sukses Asesmen Kompetensi Minimum (AKM)  

(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2020), 1.  
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Boyel dan Ewel Mendifinisikan Akm sebagai proses yang 

menyediakan informasi tentang individu siswa dan kurikulum 

atau program tentang institusi atau segala sesuatu yang berkaitan 

tentang sistem institusi.  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan 

operator SD Negri 2 Sumberrejo 14 febuari 2022, peneliti 

mendapatkan informasi bahwa SD Negri 2 Sumberrejo Sudah 

melaksanakan asesmen Kompetensi minimum (AKM) , AKM di 

Diselenggarakan oleh kementrian pendidikan dan kebudayaan 

indonesia pada tahun 2021. Asesmen Kompetensi Minimum 

hanya dilaksanakan satu tahun sekali dan hanya di ikuti oleh 

sebagian peserta didik yang berada di bangku kelas V, Itupun 

tidak semua peserta didik Kelas V menjadi peserta  AKM, hanya 

sebagian peserta didik saja yang terpilih menjadi sampel.Pelatihan 

pelaksanaan menjalankan aplikasi AKM hanya dikuti oleh 

operator SD Negri 2 Sumberejo Saja, Kurangnya Pendidik Yang 

diikutsertakan Dalam Menyiapkan pelaksanaan AKM. tujuan 

diadakan AKM yaitu untuk mengukur kemampuan peserta didik 

dalam literasi dan numerasi serta untuk perbaikan dalam proses 

pembelajaran, sekolah telah menyambut baik pelaksanaan 

asesmen kompetensi minimum. Karena asesmen kompetensi 

minimum merupakan penilaian kompetensi mendasar yang 

diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan 

kapasitas diri dan berpartisipasi kepada masyarakat. Dalam 

pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum sekolah sudah 

memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditentukan oleh kementrian 

penidikan dan kebudayaan indonesia.  

Berdasarkan hasil observasi dari data dokumentasi 

sekolah bahwasannya Untuk prasarana pelaksanaan AKM SD 

Negri 2 Sumberrejo telah memenuhi kriteria dalam melaksanakan 

Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), kriteria pelaksanaan 

Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) sebagai berikut : berbasis 

komputer , Murid mengerjakan pada sesi dengan jadwal yang 

ditentukan dan dengan diawasi, Guru dan satuan pendidikan 
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mengerjakan survei lingkungan belajar,  Koordinasi yang 

diperlukan:  

Pemetaan dan penyiapan komputer dan sarana 

pendukung, Pemetaan        sekolah secara spesial untuk sharing 

resources, Penyimpan operator  teknis,   

Literasi secara luas diartikan sebagai kemampuan 

berbahasa yang mencakup kemampuan mennyimak, berbicara, 

membaca, dan menulis, serta kemampuan berpikir yang menjadi 

elemn di dalamnya. Literasi juga diartian sebagai melek huruf, 

kemampuan baca tulis, kemelkwacanaa atau kecakapan dalam 

membaca dan menulis. 
5
 Literasi baha (baca dan Tulis ) adalah 

pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, 

menelusuri, mengolah, dan memahami informasi untuk 

menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk 

mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi, serta 

untuk berpartisipasi di lingkungan sosial.
6
 Literasi membaca 

didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami, 

menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks 

tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga 

indonesia dan warga dunia serta untuk dapat berkontribusi secara 

produktif kepada masyarakat.
7
  

Berdasarkan Pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa 

Literasi adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, 

mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis, untuk 

memecahkan masalah di dalam kehidupan sehari-hari.  

Menurut Wells mengemukakan bahwa literasi merupakan 

kemampuan bergaul dengan wacana sebagai representasi 

pengalaman, pikiran, perasaan, dan gagasan secara tepat sesuai 

dengan tujuan. Menurut kern mendefinisikan istilah literasi secara 

menyeluruh dengan artian penggunaan praktik-praktik situasi 

                                                     
5 Ni Nyoman Padmadewi dan Luh Putu Artini, Literasi di Sekolah Dari 

Teori Ke Praktik (Bali: Nilacakra, 2018), 1.  
6 Ridwan Abdullah Sani, Cara Membuat Soal AKM Sd dan SMP (Bandung: 

CV Media Sains Indonesia, 2021), 2.  
7 Tim Pusaka Andromedia, Siap asesmen Kompetensi Minimum (AKM)  

(Bogor: CV Pustaka Andromedia, 2020), 1.  
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sosial, dan historis, serta kultural dalam menciptakan dan 

menginterprestasikan makna melalui teks.
8
   

Wich  Menyatakan bahwa literasi adalah kemampuan 

untuk membaca dan menggunakan informasi tertulis dengan tepat 

dalam berbagai konteks, untuk mengembangkan pengetahuan dan 

pemahaman, untuk mencapai pertumbuhan pribadi dan berfungsi 

secara efektif dalam masyarakat kita. Selanjutnya Wandasari 

menyatakan bahwa literasi merupakan ketrampilan penting dalam 

hidup.
9
   

Kompetensi Literasi membaca mencangkup 4 

kemampuan yaitu memahami, menggunakan, mengevaluasi, 

merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan 

kapasitas individu sebagai warga indonesia dan warga dunia. Jika 

merujuk pada konten pada  Literasi membaca, terdapat jenis teks 

yang dibedakan dalam dua kelompok, yaitu teks informasi dan 

teks fiksi. Tingkat proses kognitif menunjukkan proses berpikir 

yang dituntut atau diperlukan untuk dapat menyelesaikan masalah 

atau soal. Pada literasi membaca, level tersebut adalah 

menemukan informasi, interpretasi dan integrasi serta evaluasi 

dan refleksi. Sedangkan konteks menunjukkan aspek kehidupan 

atau situasi untuk konten yang digunakan. Konteks pada AKM 

dibedakan menjadi tiga, yaitu personal, sosial budaya, saintifik. 

Sedangkan untuk Teks informasi teks ini yang bertujuan untuk 

memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka 

pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat 

ilmiah, Teks fiksi bertujuan untuk memberikan pengalaman 

mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan 

perenungan kepada pembaca.
10

  

Numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan 

konsep, prosedur, fakta, dan alat maematika untuk menyelesaikan 

                                                     
8 Ibid, h. 3.   
9 Ryzal Perdana dan Meidawati Suswandari, “Literasi Numerasi Dalam 

Pembelajaran  

Tematik”, Mathematic Education Journal, Vol. 3 No. 1, Mei 2021, h. 10  
10 Imas Kurniasih, Kupas Tuntas Asesmen Nasional (AKM)  (Jakarta: Kata 

Pena, 2021), 82.  
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masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan 

untuk individu sebagai warga indonesia dan warga dunia.
11

 

Numerasi adalah kemampuan, kepercayaan diri dan kemauan 

untuk terlibat dengan kuantitatif atau spesial informasi untuk 

membuat keputusan berdasarkan informasi dalam semua aspek 

kehidupan sehari-hari. Kecukupan pengetahuan matematika tidak 

cukup membuat seseorang memiliki kamampuan Numerasi. 

Numerasi mencangkup ketrampilan mengaplikasika konsep dan 

kaidah matematika dalam situasi nyata sehari-hari, ketika 

permasalahannya sering kali tidak tersetruktur, memiliki banyak 

cara penyelesainnya, atau bahkan tidak ada penyelesaian yang 

tuntas, serta berhubungan dengan faktor non matematis. Secara 

sederhana.  

Numerasi merupakan kemampuan untuk menerapkan 

konsep ketrampilan operasi hitung dan konsep bilangan dalam 

kehidupan sehari-hari. Misalnya saja diterapkan di rumah, 

pekerjaan, dan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan 

sebagai warga negara. Serta numerasi merupakan kemampuan 

untuk menginterpretasi informasi kuantitatif yang terdapat 

disekitar peserta didik. Kemampuan ini dapat terwujud dengan 

munculnya kenyamaan terhadap bilangan dan juga mempunyai 

kecakapan menggunakan ketrampilan matematika secara efektif 

dan efisien. Kemampuan ini juga terwujud dalam pemahaman 

peserta didik dalam mengapresiasi secara matematis. Misalnya 

saja diwujudkan grafik, bagan dan tabel.
12

  

Berdasarkan Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

Numerasi adalah kemampuan seseorang dalam menerapkan 

beragaim macam angka dan data terkait matematika dasar dalam 

kehidupan sehari-hari, menganalisis permasalahan yang 

ditampilankan dalam bernagai bentuk (data, tabel, grafik), dan 

mengambil keputusan.  

                                                     
11 Indah Slamet Budiarti, Asesmen Kompetensi Minimum Kelas, (Jakarta: 

PT Bumi Aksara, 2020), h. 1.  
12 Dyah Worowirastri Ekowati dan Beti Istanti Suwandayani, Literasi 

Numerasi Untuk Sekolah Dasar, (Malang: Universitas Muhamadiyah Malang, 2019), 

h. 22.  
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Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan wali 

kelas V bahwasannya dalam proses pembelajaran pendidik sudah 

menekankan pada literasi, Sebelum adanya pandemi dalam proses 

pembelajaran Pendidik mengadakan kegiatan membaca yaitu 

dengan menyedikan pojok baca ,Namun karena adanya pandemi 

yang mengakibatkan sistem pembelajaran kurang stabil dengan 

belajar tidak tatap muka  yang mengakibatkan peserta didik 

kesulitan dalam menangkap materi yang disampaikan, 

dikarenakan dalam pembelajaran tidak tatap muka pendidik hanya 

memberikan tugas saja. Sedangkan Untuk Kegiatan Numerasi 

Pendidik Belum Menyediakan Media Yang dikususkan untuk 

penguatan Numerasi, penguatan Numerasi hanya dari 

pembelajaran Matematika saja, Sedangkan peserta didik masih 

sulit menangkap Pembelajaran Maematika.  

Literasi terdapat 3 indikator (1) Menemukan Informasi (2) 

Memahami (3) Mengevaluasi dan merefleksi, Tidak teracapinya 

beberapa indikator literasi dapat dilihat dari hasil observasi di SD 

Negri 2 Sumberrejo Bandar lampung. Dalam proses pembelajaran 

pendidik sudah menerapkan beberapa indikator dari literasi 

membaca tetapi masih ada beberapa indikator literasi yang belum 

di penuhi oleh pendidik saat penguatan literasi membaca seperti 

indikator memahami dalam kegiatan Menyusun Infrensi, 

membuat koneksi dan prediksi baik teks tunggal maupun jamk. 

Sedangkan indikator dari Mengevaluasi dan merefleksi belum 

terpenuhi dalam proses pembelajaran pada kegiatan Menilai 

format penyajian dalam teks, Sedangkan dalam kegiatan 

Merefleksi isi wacana untuk pengambilan keputasn, menetapkan 

pilihan, dan mengaitkan isi teks tehadap pengalaman pribadi 

Pendidik Belum melakukan penguatan pembelajaran dengan 

pengalaman pribadi siswa.  

Numerasi Terdapat 3 indikator (1) pemahaman (2) 

penerapan (3) penalaran, dalam proses pembelajaran pendidik 

sudah menerapkan beberapa indikator dari Numerasi, tetapi masih 

ada beberapa indikator numerasi yang belum di penuhi oleh 
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pendidik saat penguatan numerasi, seperti indikator penalaran 

yang belum terlaksana dalam proses pembelajaran.  

Berdasarkan Latar Belakang Masalah diatas kondisi yang 

terjadi di SD Negri 2 Sumberrejo, sehingga peneliti bermaksud 

untuk melakukan sebuah penelitian bagaimana Kesiapan Sekolah 

Melaksanakan Asesmen Kompetensi Minimum Untuk 

Mengetahui Penguatan Literasi dan Numerasi Peserta didik kelas 

V Di SD Negri 2 Sumber Rejo Bandar Lampung Dengan harapan 

Sekolah dapat lebih meningkatkan Kesiapan  Melaksanakan 

Asesmen Kompetensi minimum untuk meningkatkan kemampuan 

lierasi dan numerasi peserta didik.  

 

C. Identifikasi Masalah  

 Berdasarkan uraian Latar Belakang Masalah diatas maka, dapat 

diidentifikasi masalah sebagai berikut :  

1. Kurangnya Kesiapan sekolah Melaksanakan AKM Asesmen 

Kompetensi Minimum (AKM)   

2. Kurangnya penguatan literasi dan numerasi kepada peserta 

didik   

3. Penguatan literasi dan Numerasi hanya dalam proses 

pembelajaran.  

 

D. Batasasan Masalah  

 Untuk mengatasi meluasnya permasalahan, berdasarkan 

identifikasi di atas, didapatkan batasan masalah untuk penelitian 

ini yaitu,   

1. Penelitian hanya dibatasi  pada Pelaksanaan Asesmen 

Kompetensi Minimum (AKM) Di SD Negri Sumberrejo  

2. Penelitian hanya dibatasi pada Penguatan Literasi dan 

Numerasi Terhadap Peserta pididik kelas V Di SD Negri 2 

Sumberrejo  
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E. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di 

atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut “Bagaimana Kesiapan Sekolah Melaksanakan Asesmnen 

Kompetensi Minimum (AKM) Untuk Mengetahui Penguatan 

Literasi dan Numerasi  

Peserta didik”?  

  

F. Tujuan Penelitian  

 Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui Kesiapan Sekolah Melaksanakan Asesmen 

Kompetensi Minimum (AKM) Untuk  Mengetahui Penguatan 

Literasi Dan Numerasi Peserta Didik Kelas V Di SD Negri 2 

Sumber Rejo Bandar  lampung  

  

G. Manfaat Penelitian  

 Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, 

anatara lain:  

1. Manfaat Teoritis  

 Penelitian ini digunakan untuk pengembangan keilmuan dan 

wawasan dalam kegiatan ilmiah. Pengembangan keilmuan ini 

dengan peneliti bagaiman kesiapan sekolah melaksanakan 

Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) Terhadap Literasi 

dan  

Numerasi Pesera didik di SD Negri 2 Sumberrejo  

2. Manfaat Prktis  

a. Bagi Peneliti: Mengetahui berbagai kesiapan dalam 

melaksanakan Asesmen Kompetensi Minimum 

 (AKM)  yang  dibutuhkan  oleh  

mahasiswa sebagai calon guru   
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b. Bagi Guru: Sebagai informasi sudah sejauh mana 

kesiapan pendidik dalam melaksanakan  

Asesmen Kompetensi Minimum (AKM)  

c. Bagi Peserta didik: diharapkan dapat meningkatkan 

kemampuan literasi dan numerasi d. Bagi Sekolah: 

Dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk 

meningkatkan kesiapan melaksanakan Asesmen 

Kompetensi Minimum (AKM).  

  

H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan         Berdasarkan 

penelitian yang telah dilakukan peneliti terdahulu dapat diketahui 

data yang relevan terkait manajemen sarana dan prasarana 

pendidikan adalah sebagai berikut :  

1. Panca Dewi Purwati1 , Aiman Faiz , Arif Widiyatmoko , 

Ngabiyanto , Siti Maryatul  

(2021)  Dengan  Judul  :  “Asesmen  

Kompentensi Minimum (AKM) kelas jenjang sekolah 

dasar sarana pemacu peningkatan literasi   

2. peserta didik”. Penelitian ini didesain dalam pendekatan 

penelitian kualitatif dilaksanakan melalui tujuh kegiatan 

yaitu: (1) membangun kerangka konseptual, (2) 

merumuskan permasalahan penelitian, (3) pemilihan 

sampel dan pembatasan penelitian, (4) instrumentasi, (5) 

pengumpulan data, (6) analisis data, dan (7) matriks dan 

pengujian simpulan. Metode penelitian kualitatif 

digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dan 

memposisikan peneliti sebagai instrumen kunci. Terdapat 

tiga hasil penelitian yang ingin dicapai, yaitu: (1) 

deskripsi indikator AKM Kelas Literasi Membaca jenjang 

sekolah dasar, (2) deskripsi kisi-kisi AKM Kelas jenjang 

SD sebagai pedoman memproduksi intrumen AKM Kelas 

literasi membaca, dan (3) mendeskripsikan tahapan efektif 
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guru profesional dalam upaya berlatih memproduksi 

instrumen AKM Kelas Literasi Membaca.  

3. Dhina Cahya Rohim, Septina Rahmawati, Inggrid Dyah 

Ganest (2021). Dengan Judul : “Konsep Asesmen 

Kompetensi Minimum untuk Meningkatkan Kemampuan 

Literasi Numerasi Siswa Sekolah Dasar”. Pelaksanaan 

Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) bukan berdasar 

pada kemampuan menguasai materi sesuai kurikulum 

seperti dalam ujian nasonal, tetapi dirancang untuk 

memetakan dan memperbaiki kualiitas pendidikan secara 

menyeluruh. Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) 

berfokus pada penguasaan kompetensi literasi dan 

numerasi yang akan diukur. Dengan demikian, 

pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) 

diharapkan dapat meningkatkan kemampuan literasi 

numerasi siswa di sekolah dasar.  

4. Tju Meriana, Erni Murniarti (2021). Dengan Judul : 

“ANALISIS PELATIHAN ASESMEN KOMPETENSI 

MINIMUM”. Melalui kajian literatur yang telah disajikan 

terkait AKM, masih dijumpai banyaknya butir soal dalam 

penilaian yang sebatas menguji ingatan dan penyusunan 

soal yang belum berdasar kepada kisi-kisi. Tingkat variasi 

dan kesulitan soal yang disajikan masih rendah, karena 

adanya keterbatasan waktu penyusunan soal, karena 

kurang berlatihnya peserta didik untuk mengerjakan soal 

yang membutuhkan pemikiran tingkat tinggi. 

Keterampilan dan kecepatan membaca yang cukup rendah 

dari peserta didik, nyata dari hasil penilaian harian yang 

kurang memuaskan. Beberapa orangtua peserta didik 

mengeluhkan kurangnya waktu untuk mengerjakan soal 

apabila bacaan begitu panjang. Data rekapitulasi nilai 

seperti disajikan dalam Gambar 3. Menunjukkan bahwa 

masih ada peserta didik yang lemah pada mata pelajaran 

yang membutuhkan keterampilan literasi dan numerasi. 

Sementara untuk peserta AKM ditentukan langsung dari 
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Kemdikbud, siapa yang akan mewaliki tidak dapat 

diintervensi oleh sekolah. Sehingga membutuhkan 

langkah perbaikan bagi seluruhnya agar potret mutu 

sekolah sesuai dengan harapan.  

5. Aifah Fauziah1, Enur Fitriani Dewi Sobari, Babang 

Robandi (2021). Dengan Judul : “Analisis Pemahaman 

Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Mengenai 

Asesmen Kompetensi Minimum (AKM)”.   

6. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan jenis 

penelitian kuantitatif deskriptif. Langkah penelitian survei 

yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu: 1) merumuskan 

masalah dan menentukan tujuan survei; 2) memilih teknik 

pengumpulan data; 3) membuat instrumen; 4) 

menyebarkan instrumen; 5) analisis data. Instrumen yang 

digunakan untuk mengumpulkan data adalah angket 

menggunakan google form. pengumpulan data penelitian 

menggunakan instrumen berupa angket yang berisi 

beberapa pertanyaan untuk menguji pemahaman guru 

sekolah menengah pertama mengenai Asesmen 

Kompetensi Minimum (AKM). Hasil penelitian ini 

mencoba memaparkan pemahaman guru mengenai 

Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) yang 

dikumpulkan berdasarkan angket yang hanya fokus 

menanyakan guru mengenai pemahamannya dalam 

bentuk jawaban ya atau tidak serta pernah atau belum 

pernah. Dengan penyebaran angket menggunakan google 

form kepada 8 orang guru yang mengajar di sekolah yang 

berada di daerah Jambi, Bandung, dan bogor. Berdasarkan 

pengumpulan data yang dilakukan melalui penyebaran 

angket terkait pemahaman guru sekolah menengah 

pertama mengenai kompetensi minimum (AKM). Pada 

pertanyaan angket pertama diperoleh 100% yang 

mengetahui apa itu asemen kompetensi minimum (gambar 

1). Seperti yang telah disampaikan oleh (Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, 2021) bahwa Asesmen 
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kompetensi minimum merupakan salah satu bagian dari 

asesmen nasional yang merupakan salah satu bentuk 

program evaluasi pendidikan oleh Kemendikbud untuk 

memberikan gambaran tingkatan kompetensi murid di 

setiap satuan pendidikan pada literasi membaca dan 

numerasi.  

 

I. Metode Penelitian  

1. Pendekatan Penelitian   

       Menurut Strauus Corbin, yang dimaksud dengan 

penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang 

menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat 

dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur- 

prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi 

(pengukuran). Penelitian kualitatif secara umum dapat 

digunakan untuk penelitian  tentang kehidupan masyarakat, 

sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas 

sosial, dan lain-lain
13

  

       Menurut Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa 

penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau 

tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan 

kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang 

mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang 

dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, 

dan atau organisasi tertentu dalam suatu keadaan konteks 

tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, 

komprehensif, dan holistik.        Pendekatan deksriptif 

penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai masing-

masing variabel, baik satu variabel atau lebih sifatnya 

independen tanpa membuat hubungan maupun 

perbandingan dengan variabel yang lain. Variabel tersebut 

                                                     
13 V. Wiratama Sujarweni, Metodelogi Penelitian, 

(Yogyakarta:Pustakabarupress, 2021),6.  
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dapat menggambarkan secara sistematik dan akurat 

mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu.
14

  

       Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif 

yakni penelitian dengan menggambarkan kondisi yang ada 

dilapangan sehingga dapat mempermudah peneliti untuk 

mendapatkan informasi dari informan dengan data yang 

lebih jelas, akurat dan terpercaya. Tujuan Penelitian ini 

dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai Kesiapan 

Sekolah Melaksanakan Asesmen Kompetensi. Minimum 

(AKM) Untuk Mengetahui Penguatan Literasi Dan 

Numerasi Peserta Didik Kelas V DI SD Negri 2 Sumber 

Rejo Bandar Lampung.  

  

2. Tempat Dan Waktu Penelitian  

       Dalam mencapai tujuan dalam penelitian, maka penulis 

melakukan pelaksanaan penelitian di Sekolah Dasar Negeri 2 

Sumber Rejo, Bandar Lampung , yang berada di Jl. Imam 

bonjol, Kemiling, Bandar Lampung. Waktu pelaksanaan 

rencana penelitian ini adalah pada semester genap 2022-2023 

sampai selesai  

a. Subjek Penelitian  

        Subjek penelitian merupakan pihak-pihak yang 

menjadi sasaran dalam penelitian dan akan diteliti oleh 

peneliti. Adapun yang dikatakan sebagai subjek penelitian 

dalam penelitian ini adalah Pendidik SD Negri 2 Sumber Rejo 

Bandar Lampung.  

b. Objek penelitian  

       Objek Penelitian adalah objek yang akan diteliti oleh 

peneliti, dalam hal ini yang menjadi objek penelitian adalah 

Kesiapan Sekolah Melaksanakan Asesmen Kompetensi 

Minimum  

                                                     
14 Ibid, 11.  
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Untuk Mengetahui Penguatan Literasi Dan  Numerasi 

Peserta Didik Kelas V Di SD Negri 2 Sumber Rejo Bandar 

Lampung  

  

3. Sumber Data  

       Penelitian ini menggunakan dua sumber data. sumber 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

a. Data Primer  

        Data primer merupakan sebuah data yang 

diperoleh peneliti secara langsung dari sumber 

pertama yakni sumber yang utama. Data yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah mengenai 

Kesiapan Sekolah Melaksanakan Asesmen 

Kompetensi Minimum Untuk Mengetahui Penguatan 

literasi dan Numerasi Peserta Didik  Kelas V Di SD 

Negri 2 Sumber Rejo Bandar Lampung. Sumber 

(utama) yang dimaksudkan adalah Pendidik Yang 

Menangani Pelaksanaan Asesmen Kompetensi 

Minimum (AKM) Serta pendidik Kelas V. Data ini 

didapatkan berdasarkan hasil interview atau 

wawancara secara langsung dengan subjek.  

b. Data Sekunder  

       Sumber data sekunder merupakan data yang 

diperoleh peneliti secara tidak langsung. Data ini 

digunakan oleh peneliti sebagai penunjang dari data 

sumber pertama. data ini sudah tersedia dan tersusun 

dalam bentuk data dokumen, sehingga peneliti dapat 

melihat, membaca ataupun mendengarkan. seperti 

pada penelitian ini penulis menggunakan dokumen 

berupa data tentang data profil sekolah dan data 

penunjang lainnya yang ada di SD Negeri 2 Sumber 

Rejo Bandar Lampung.  
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       Dari kedua data di atas, maka peneliti 

menggunakan kedua sumber data tersebut sebagai 

pembantu peneliti dalam menemukan data yang akan 

diperoleh.  

  

4. Teknik Pengumpulan Data  

       Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang 

paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari 

penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui 

teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang 

ditetapkan.
15

  

       Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai 

setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari 

setting-nya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah 

(natural setting), pada laboratorium dengan metode 

eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu 

seminar, diskusi, di jalan dan lain-lain. Bila di lihat dari 

sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan 

sumber primer, dan sumber sekunder. Sumber primer adalah 

sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat 

dokumen. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik 

pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat 

dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview 

(wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan 

keempatnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

peneliti yaitu:  

a. Observasi  

 Menurut Nasution, observasi adalah dasar 

semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya 

dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta 

                                                     
15 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta 

Cv, 2018), h. 104.  
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mengenai dunia kenyataan yang diperoleh 

melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan 

sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat 

canggih, sehingga benda-benda yang sangat 

kecil (proto dan elektron) maupun yang sangat 

jauh (benda ruang angkasa) dapat diobservasi 

dengan jelas. Metode ini peneliti gunakan dalam 

pengumpulan data tentang Kesiapan Sekolah 

Melaksanakan Asesmen Kompetensi Minimum 

(AKM) Untuk Mengetahui Penguatan Literasi 

dan Numerasi peserta Didik Kelas V Di Sd 

Negri 2 Sumber Rejo  

Bandar lampung  dengan mengobservasi 

kesiapan sekolah dalam melaksanakan AKM 

serta pendidik saat penguatan literasi dan 

Numerasi.  

b. Wawancara  

       Wawancara  dilakukan  dengan  

Pendidik Kelas V dan Teknisi Operator SD 

Negri 2 Sumber Rejo sebagai tindakan pra 

penelitian untuk menentukan permasalahan yang 

harus diteliti. Wawancara ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana kesiapan sekolah 

Melaksanakan Asesmen Kompetensi Minimum 

(AKM)  Untuk mengetahui Penguatan Literasi 

Dan Numerasi Peserta Didik Kelas V Di SD  

Negri  2  Sumber  Rejo 

 Bandar  

lampung.
16

  

c. Dokumentasi  

      Dokumentasi berasal dari kata dokumen, 

yang artinya barang- barang tertulis. Para pakar 

                                                     
16 Ibid, 114.  
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selalu mengartikan dokumen dala dua 

pengertian, pertama, sumber tertulis bagi 

informasi sejarah sebagai kebalikkan dari pada 

kesaksian lisan, artefak, terlukis dan lain-lain. 

Kedua, diperuntukkan bagi surat resmi dan surat 

negara seperti, perjanjian, undang-undang, 

hibah, konsesi dan lainnya. Adapun 

dokumentasi pada penelitian ini berupa surat 

balasan, data siswa kelas 5 serta foto-foto 

kegiatan pra penelitian yang mendukung hasil 

pra penelitian mengenai kesiapan Sekolah 

Melaksanakan Asesmen Kompetensi Minimum 

(AKM) Untuk Mengetahui Penguatan Literasi 

dan Numerasi Peserta Didik Kelas V Di SD 

Negri 2 Sumber Rejo bandar lampung.  

  

5. Teknik Analisis Data  

        Menurut Mudjiarahardjo, analisis data adalah sebuah 

kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, 

mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan 

mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan 

berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. 

Melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang 

biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk bisa 

disederhanakan untuk akhirnya bisa dipahami dengan 

mudah. Setelah data terkumpul selanjutnya dianalisi. 

Analisis data merupakan bagian sangat penting dalam 

penelitian, analisis data kualitatif sangat sulit karena tidak 

ada pedoman baku, tidak berproses secara linier, dan tidak 

ada aturan- aturan yang sistematis.
17

  

        Menurut Miles (dalam V. Wiratna 

Sujarweni,menjelaskan bahwa analisis data dilakukan 

selama pengumpulan data di lapangan dan setelah semua 

                                                     
17 V. Wiratna Sujarweni, Metodelogi Penelitian (Yogyakarta: 

Pustakabarupress), 34.  
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data terkumpul dengan teknik analisis model interaktif: 

analisis data berlangsung secara bersama-sama dengan 

proses pengumpulan data dengan alur tahapan sebagai 

berikut:  

a. Reduksi Data  

       Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk 

laporan atau data yang terperinci. Laporan yang 

disusun berdasarkan data yang diperoleh 

direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang 

pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting. 

Data hasil mengihtiarkan dan memilah-milah 

berdasarkan satuan konsep, tema, dan kategori 

tertentu akan memberikan gambaran yang lebih 

tajam tentang hasil pengamatan juga 

mempermudah peneliti untuk mencari kembali 

data sebagai tambahan atas data sebelumnya 

yang diperoleh jika diperlukan.
18

 Dalam 

penelitian ini data direduksi adalah pada temuan 

dilapangan antara lain yang berasal dari hasil 

wawancara, observasi, dan hasil dokumentasi 

Kesiapkan Melaksanakan Asesmen Kompetensi 

Minimum (AKM) Untuk Mengetahui Penguatan 

Literasi dan Numerasi Peserta Didik Kelas V Di 

SD Negri 2 Sumber Rejo Bandar lampung.  

b. Penyajian Data  

       Data yang diperoleh dikategorikan menurut 

pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk 

matriks sehingga memudahkan peneliti untuk 

melihat pola-pola hubungan satu data dengan 

data lainnya. Dengan mendisplay data, maka 

akan memudahkan untuk memahami apa yang 

telah terjadi, merencanakan kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang telah dipahami. 

                                                     
18 Ibid, 35.  
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Selanjutnya disarankan dalam mendisplay data, 

selain dengan teks naratif, juga dapat berupa 

grafik, matrik network dan chart. Untuk 

mengecek apakah peneliti telah memahami apa 

yang didisplaykan, maka perlu dijawab 

pertanyaan berikut. Dalam penelitian ini peneliti 

menyajikan data menggunakan teks naratif.  

c. Penyimpulan Dan Verifikasi  

        Kegiatan penyimpulan merupakan langkah 

lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian 

data. data yang sudah direduksi dan disajikan 

secara sistematis akan disimpulkan sementara. 

Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal 

biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap-tahap 

selanjutnya akan semakin tegas dan memiliki 

dasar yang kuat. Kesimpulan sementara perlu 

diverifikasi. Teknik yang dapat digunakan untuk 

memverifikasi adalah triangulasi sumber data 

dan metode, diskusi teman sejawat, dan 

pengecekan anggota.  

6. Uji Keabsahan Data  

       Uji keabsahan data dalam penelitian sangat penting 

digunakan karna bertujuan untuk menguji kebenaran data 

hasil penelitian serta dapat dipertanggung jawabkan 

keabsahannya, dalam menguji keabsahan data perlu adanya 

teknik dalam pemeriksaan, teknik pemeriksaan data yang   

digunakan dalam menguji keabsahan data menggunakan 

beberapa kriteria-kriteria. Kriteria tersebut adalah credibility, 

transferability, depenbality, serta confirmability.  

       Uji keabsahan data penelitian ini menggunakan kriteria 

credibility atau uji kredibilitas. Uji kredibilitas data dalam 

keabsahan data merupakan uji kepercayaan terhadap data-

data hasil penelitian yang telah dilakukan. Uji kredibilitas ini 

menggunakan berbagai macam cara, cara yang digunakan 
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dalam melakukan uji keabsahan data pada penelitian ini 

menggunakan triangulasi.  

       Triangulation is qualitative cross-validation. It assesses 

the sufficiency of the data according to the convergence of 

multiple data sources or multiple data collection procedures 

(Wiliam Wiersma, 1986). Triangulasi dalam pengujian 

kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagi 

sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan 

demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik 

pengumpulan data, dan waktu.
19

  

1. Trigulasi Sumber  

 Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data 

dilakukan dengan cara mengecek data yang telah 

diperoleh melalui beberapa sumber.  

2. Trinagulasi Teknik  

  Triangulasi  Teknik  untuk  menguji kredibilitas  data 

 dilakukan  dengan  cara mengecek data kepada sumber 

yang sama dengan teknik yang berbeda.  

3. Tringulasi Waktu  

 Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data 

yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi 

hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak 

masalah, akan memberikan data yang lebih valid 

sehingga kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian 

kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan 

pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik 

lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji 

menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara 

berulang-ulang sehingga  sampai ditemukan kepastian 

datanya. Triangulasi juga dapat dilakukan dengan cara 

                                                     
19 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta Cv, 

2018), h. 189-192.  
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mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang 

diberi tugas melakukan pengumpulan data.  

       Berdasarkan beberapa kriteria triangulasi data yang 

telah di paparkan di atas, uji kredibilitas penelitian ini 

menggunakan triangulasi sumber, yaitu dengan menggali 

informasi berdasarkan hasil wawancara, observasi, serta 

dokumentasi baik berupa dokumen tertulis, arsip, 

maupun foto atau gambar, yang telah dilaksanakan 

melalui subjek penelitian atau partisipan yang terikat.  

  

J.  Sistematika Pembahsan  

       Sistematika pembahasan dalam penelitian adalah urutan 

yang berupa penjabaran mengenai hal-hal yang ditulis secara 

deskriptif yang digunakan sebagai acuan dalam penulisan 

proposal, dalam penulisan proposal ini terdapat tiga bab yang 

akan dikaji.  

  

BAB I PENDAHULUAN  

       Pada bab ini berisikan mengenai pendahuluan sebagai 

awal dari penulisan yang didalamnya berisikan penegasan 

judul yang ditulis berdasarkan pola fikir yang singkat, jelas 

dan padat. Bertujuan untuk menegaskan judul yang ada 

dalam proposal tersebut. Latar belakang masalah yang 

berisikan mengenai beberapa masalah yang dirangkum dan 

dijadikan sebagai hal dalam mengidentifikasi masalah, 

kemudian terdapat batasan masalah dan rumusan masalah. 

Tujuan manfaat, kajian penelitian terdahulu yang relevan, 

serta metode penelitian juga merupakan bagian dari bab I.  

  

BAB II LANDASAN TEORI  

 Pada bab ini berisikan mengenai teori-teori yang digunakan 

dalam penulisan proposal, yakni mengenai pengertian 

keterampilan, keterampilan dasar mengajar, keterampila 
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mengadakan variasi interaksi pembelajaran, hakekat karakter, 

pendidikan karakter, proses pembentukan karakter, 

pengertian percaya diri, ciri-ciri percaya diri pada anak, 

faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri siswa, 

manfaat percaya diri bagi anak, serta peran orang tua untuk 

membantu anak percaya diri yang didalamnya berisikan 

menumbuhkan motivasi, bijak memuji anak, kritik anak 

dengan cara yang baik, mendukung kemampuan anak, 

memberikan pilihan dan waktu, dan menjalin hubungan yang 

menyenangkan.  

  

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN  

       Pada bab ini berisikan mengenai deskripsi atau gambaran 

secara umum mengenai objek yang sedang diteliti, penulis 

mengemukakan mengenai profil sekolah, visi dan misi, 

struktur organisasi, serta data sarana prasarana, data pendidik 

dan peserta didik. Serta penyajian fakta data dan lapangan.  

BAB IV ANALISIS PENELITIAN   

       Pada bab ini berisakan mengenai analisis data penelitian 

dan temuan dalam penelitian.  

  

BAB V PENUTUP   

       Pada bab ini berisikan mengenai kesimpulan dari 

penelitian yang telah dibahas oleh bab sebelumnya, serta 

saran dari penulis terhadap objek yang telah diteliti guna 

dilakukannya perbaikan kedepan.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI  

 

A. Asesmen Kompetensi Minimum  

1. Pengertian Asesmen Kompetensi Minimum  

       Asesmen merupakan proses mengumpulkan data 

tentang perkembangan belajar peserta didik. Asesmen 

dapat dikatakan sebagai penilaian proses, 

perkembangan, serta hasil belajar siswa. Dengan 

demikian asesmen adalah istilah yang tepat untuk 

mengukur proses belajar siswa. Asesmen dibedakan 

menjadi dua kelompok yaitu asesmen tradisional dan 

asesmen alternatif. Asesmen tradisional meliputi tes 

benar-salah, tes pilihan ganda, tes melengkapi, dan tes 

jawaban terbatas. Sedangkan asesmen alternatif meliputi 

soal uraian, penilaian praktek, penilaian proyek, 

kuesioner, inventori, daftar Cek, penilaian teman 

sejawat, penilaian diri, portofolio, observasi, diskusi dan 

wawancara.        Pelaksanaan asesmen bertujuan untuk 

(1) mendeskripsikan keberhasilan penguasaan 

kompetensi siswa, (2) mendeskripsikan keberhasilan 

proses pembelajaran, (3) menentukan tindak lanjut hasil 

penilaian, (4) sebagai bentuk pertanggungjawaban pihak 

sekolah kepada orang tua dan masyarakat, serta (5) 

sebagai bahan perbaikan proses kegiatan belajar 

mengajar.
20

  

Asesmen Kompetensi Minimum adalah kompetensi 

yang benarbenar minimum dengan materi yang bagian 

kognitifnya hanya dua, yaitu literasi dan numerasi. 

Literasi bukan sekedar kemampuan membaca, tapi juga 

                                                     
20 Dhina Cahya Rohim, Septina Rahmawati, Inggrid Dyah Ganestri, 

“Konsep Asesmen  

Kompetensi Minimum untuk Meningkatkan Kemampuan Literasi Numerasi 
Siswa Sekolah Dasar”,  

Jurnal Varidika, vol. 33, no. 1, july  2021, h. 58.  
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kemampuan menganalisis suatu bacaan serta 

kemampuan untuk mengerti atau memahami konsep 

dibalik tulisan tersebut. Sedangkan numerasi adalah 

kemampuan menganalisis menggunakan angka. Perlu 

ditekankan, lietarsi dan numerasi bukan mata pelajaran 

bahasa atau matematika, melainkan kemampuan murid-

murid menggunakan konsep tersebut untuk menganalisis 

sebuah materi.
21

  

Berdasarkan Pengertian diatas dapat 

disimpulkan bahwa Asesmen Kompetensi Minimum 

adalah Penilaian Kompetensi mendasar yang diperlukan 

oleh  semua  peserta  didik  untuk  mampu 

mengembangkan kapasitas diri dan barpartisipasi positif 

pada masyarakat.   

Sedangkan pengertian AKM menurut para ahli 

adalah Berdasarkan kebijakan pemerintah melalui 

kementrian pendidikan dan kebudayaan, mulai tahun 

2021 akan diselenggarakan asesmen nasional dalam 

bentuk asesme kompetensi minimum (AKM) dan survei 

karakter. Ujian atau bentuk asesmen tersebut tidak lagi 

dilakukan berdasarkan mata pelajaran atau penguasaan 

materi kurikulum seperti yang selama ini diterapkan 

dalam ujian nasional, melainkan melakukan pemetaan 

terhadap dua kompetensi minimum siswa, yakni dalam 

hal literasi dan numerasi. 
22

  

Berdasarkan Pngertian menurut para ahli diatas 

dapat disimpulkan peneliti menyimpulkan bahwa 

Asesmen Kompetensi Minimum adalah penilaian 

kompetensi secara mendalam, tidak sekedar penguasaan 

konten.  

  

                                                     
21 Mirna Indrianti dan Annisa Trihidayati, SIAP AKM, (Bogor: Pustaka 

Andromedia, 2020), h. 1.  
22 Ibid, h. 2.   
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2. Komponen Instrumen Asesmen Kompetisi Minimum (AKM)  

      Untuk memastikan AKM mengukur kompetensi yang 

diperlukan dalam kehidupan, Soal AKM diharapkan tidak hanya 

mengukur topik atau konten tertentu tetapi berbagai konten, 

berbagai konteks dan pada berbagai tingkat proses kognitif. 

Konten pada literasi membaca menunjukan jenis teks yang 

digunakan, dalan hal ini dibedakan dalam dua kelompok yaitu 

teks informasi dan teks fiksi. Pada Numerasi, ketiga level 

tersebut adalah pemahaman, penerapan, dan penalaran.  

       Konteks menunjukkan aspek kehidupan atau situasi untuk 

konten yang digunakan. Konteks pada AKM dibedakan menjadi 

tiga, yaitu personal, sosial, budaya, dan saintifik. Penjelasan 

lebih detail mengenai komponen AKM disajikan pada tabel 

berikut:  

Tabel 1  

Level Kognitif Literasi Dan Numerasi  

  Literasi Membaca  Literasi Numerasi  

Konten  Teks Informasi, teks 

yang bertujuan untuk 

memberikan fakta, 

data, dan informasi 

dalam rangka 

pengembangan 

wawasan serta ilmu 

pengetahuan yang 

bersifat ilmiah.  

  

Bilangan, meliputi 

representasi, sifat urutan, 

dan operasi beragam jenis 

bilangan (cacah, bulat, 

pecahan, desimal).  

 Teks Fiksi, teks yang 

bertujuan  
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 untuk memberikan 

pengalaman 

mendapatkan hiburan, 

menikmati cerita, dan 

melakukan 

perenungan pada 

pembaca.  

Pengukuran dan 

Geometri, meliputi 

mengenal bangun datar 

hingga menggunakan 

volune dan luas permukaan 

dalam kehidupan sehari-

hari. Juga menilai 

pemahaman peserta didik 

tentang pengukuran 

panjang, berat, waktu, 

volume dan debit, serta 

satuan baku.  

  

Data dan Ketidakpastian, 

meliputi pemahaman, 

interpretasi serta penyajian 

data maupun peluang.  

  

Aljabar, meliputi 

persamaan dan 

pertidaksamaan, relasi, dan 

fungsi (termasuk pola 

bilangan), serta rasio dan 

proporsi.  
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Proses 

Kognitif  

Menemukan 

Informasi, mencari, 

mengakses serta 

menemukan informasi 

tersurat dari wacana.  

  

Interpretasi dan 

integrasi, memahami 

informasi tersurat 

maupun tersirat, 

memadukan 

interpretasi antara 

bagian teks untuk 

menghasilkan 

inferensi.  

  

Pemahaman, memahami 

fakta, prosedur serta alat 

matematika.  

  

Penerapan, mampu 

menerapkan konsep 

matematika dalam situasi 

nyata yang bersifat rutin.  

  

 Evaluasi dan 

refleksi, menilai 

kredibilitas, 

kesesuaian maupun 

keterpercayaan teks 

serta mampu 

mengaitkan isi teks 

dengan hal lain diluar 

teks.  

Penalaran, bernalar 

dengan konsep matematika 

untuk menyelesaikan 

masalah bersifat non rutin  
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Konteks  Personal, berkaitan 

dengan kepentingan 

diri secara pribadi.  

  

Sosial Budaya, 

berkaitan dengan 

kepentingan antara 

individu, budaya dan 

isu kemasyarakatan  

  

Saintifik, Berkaitan 

dengan isu, aktivitas, 

serta fakta ilmiah baik 

yang telah dilakukan 

maupun futurisik  

Personal, berkaitan dengan 

kepentingan diri secara 

pribadi.  

  

Sosial Budaya, berkaitan 

dengan kepentingan antara 

individu, budayadan isu 

kemasyarakatan.  

  

Saintifik, berkaitan dengan 

isu, aktivitas, serta fakta 

ilmiah baik yang telah 

dilakukan maupun 

futuristik.
24

  

       Sumber: Buku SIAP AKM  

3. Manfaat dan Tujuan AKM  

       Manfaat dan tujuan dilaksanakan AKM adalah menghasilkan 

informasi mengenai tingkat kompetensi yang mengarah ke 

perbaikan kualitas pembelajaran serta hasil belajar peserta didik. 

Tingkat kompetensi dapat dimanfaatkan oleh guru dalam 

menyusun kerangka pembelajaran yang efektif dan berkualitas 

dalam meraih capaian mutu pendidikan yang diharapkan. 

Pembelajaran yang dirancang dengan memperhatikan tingkat 

capaian murid akan memudahkan peserta didik dalam menguasai 

konten atau kompetensi yang diharapkan pada suatu mata 

pelajaran. Desain dari pembelajaran memperhatikan konten 

pembelajaran, proses kognitif yang diharapkan, dan konteks dari 

wawasan personal, sosial, budaya, dan saintifik.  

         Menurut Ismail AKM bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan bernalar dengan menggunakan literasi dan numerasi 

serta penguatan pendidikan karakter.  
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24
 Mirna Indrianti dan Annisa Trihidayati, SIAP AKM, 

(Bogor: Pustaka Andromedia, 2020), h. 4.  

Namun hasil AKM tidak menjadi ukuran keberhasilan dari tiap 

individu, sebab  

AKM memotret dan memetakan mutu sekolah dan pendidikan 

secara menyeluruh. Mendikbud menyampaikan bahwa Asesmen 

Kompetensi Minimum (AKM) adalah kompetensi yang benar-

benar minimum di mana kita bisa memetakan sekolah-sekolah dan 

daerah-daerah berdasarkan kompetensi minimum. Ini kompetensi 

minimum dari kompetensi dasar yang dibutuhkan murid untuk 

dapat belajar apa pun materinya dan mata pelajarannya. Safari 

menyebutkan bahwa “Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) 

merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh 

semua murid untuk mampu mengembangkan  

kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat.”
23

  

  

4. Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM)  

       Pelaksanaan Asesmen Nasional dikordinasi oleh 

Kemendikbud bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kawil 

dan kantor Kemenag. Setiap sesi akan memerlukan waktu 

maksimal 140 menit untuk jenjang SD sederajat. Oleh karena itu, 

dalam satu hari dapat diselenggerakan 3 sesi tes cara mengatasi 

kendala jika sarana pendukung pelaksanaan Asesmen Kompetensi 

Minimum (AKM) kurang memadai. Sekolah dapat menumpang 

sekolah lain terdekat yang memiliki infrastruktur lebih memadai. 

Sekolah dapat meminjam komputer atau laptop dari orang tua atau 

instansi lain.  

       Aplikasi Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) secara 

otomatis akan melakukan penyimpanan data ketika murid 

menekan tomboal soal berikutnya. Kendala lampu padam atau 

putus koneksi tidak menyebabkan murid mengulangi asesmen dari 

                                                     
23 Tju Meriana dan Erni Murniarti,“Analisis Pelatihan Asesmen Kompetensi 

Minimum”, Jurnal Dinamika Pendidikan, vol. 14, no. 2, juli  2021, h. 113.  
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awal. Asesmen Nasional tidak bisa dilakukan secara manual, 

karena ragam stimulus serta format soal AKM menuntut cetakan 

berwarna dengan jumlah halaman yang tidak sedikit disajikan 

dalam asesmen kertas dan pensil. Selain itu pengujian secara 

adaptif tidak mudah diadopsi dalam asesmen berbasis kertas dan 

pensil.  

       Berikut beberapa langkah dalam pelaksanaan Asesmen 

Nasional :  

1) Berbasis Komputer dan daring  

a. Asesmen Nasioanal dilaksanakan menggunakan 

komputer dan secara daring.  

b. Murid mengerjakan pada sesi dengan jadwal yang 

ditentukan dan dengan diawasi.  

c. Guru dan kepala sekolah satuam pendidikan mengerjakan 

survei secara mandiri dengan periode waktu yang cukup 

panjang.  

2) Koordinasi yang diperlukan  

a. Pemetaan dan penyimpanan komputer dan sarana 

pendukung.  

b. Pemetaan sekolah secara spesial untuk sharing 

resources.  

c. Penyimpan teknisi TIK terutama untuk jenjang SD.
24

  

  

5. Bentuk Soal Asesmmen Kompetensi Minimum (AKM)  

       Pada dasarnya soal Asesmen Kompetensi Minimum 

(AKM) dapat dibuat dengan berbagai bentuk seperti soal-soal 

PISA. Beberapa soal yang diperkenalkan adalah soal pilihan 

ganda kompleks, yakni sebuah soal dengan beberapa pilihan 

jawaban. Asesmen Kompetensi Minimum yang dilakukan 

secara nasional dilaksanakan berbasis komputer, sehingga 

                                                     
24 Imas Kurniasih,Kumpas Tuntas Asesmen Nasional (AKM), (Yogyakarta: 

Kata Pena, 2021, h. 64.  
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soal yang umum digunakan adalah soal pilihan ganda, pilihan 

ganda kompleks, menjodohkan, atau benar-salah agar 

pengolahan hasil ujian dapat dilakukan secara mudah. 

Walaupun demikian, ada juga soal essay untuk menguji 

kemampuan siswa mengevaluasi teks. Soal AKM juga perlu 

dibuat oleh guru untuk pelaksanaan AKM kelas. Jika 

asesmen kompetensi dilakukan di sekolah oleh 

masingmasing guru, maka bentuk soal AKM dapat dibuat 

seperti bentuk soal PISA, yakni uraian singkat, uraian 

panjang, pilihan ganda, pilihan ganda kompleks, 

menjodohkan, bnear/salah, ya/tidak, dan sebagainya.  

       Soal AKM sebaiknya didesain menggunakan stimulus 

dengan konteks yang beragam, misalnya dengan menyajikan 

informasi berupa tulisan, tabel, grafik, dan ilustrasi, Stimulus 

tersebut sebaiknya memiliki unsur edukatif, inspiratif, 

menarik, dan memiliki nilai kebaruan. Soal untuk mengukur 

kemampuan numerasi dan kemampuan membaca dapat 

dikaitkan dengan berbagai mata pelajaran atau lintas 

pelajaran sehingga sebuah stimulus dapat dikaitkan dengan 

beberapa pertanyaan untuk mata pelajaran yang berbeda. 

Oleh sebab itu semua guru perlu memiliki kemampuan 

menyusun soal AKM.        Soal-soal AKM tidak harus 

merupakan soal yang sulit, misalnya hanya mengukur 

pemahaman dan aplikasi matematika. Namun juga dapat 

dibuat cukup sulit dan mencangkup proses bernalar. Soal 

untuk mengukur literasi membaca bisa dibuat hanya 

menemukan informasi. Namun juga dapat dibuat cukup sulit, 

misalnya pertanyaan yang membutuhkan kemampuan 

mengintrepretasi, mengintegrtaskan, dan mengevaluasi teks. 

Konteks soal dapat dikaitkan dengan permasalahan personal, 

sain (saintifik), atau sosial budaya.
25

  

  

 

                                                     
25 Ridwan Abdullah Sani, Pembelajaran Berorientasi Asesmen zkompetensi 

Minimum (AKM), (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2021, h. 11.  
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B. Literasi  

1. Pengertian Literasi  

       Literasi adalah kemampuan seseorang dalam 

mengelola serta mekmanai berbagai pengetahuan dan 

informasi. Literasi ini dilakukan dalam proses membaca 

dan menulis.Proses literasi membutuhkan beberapa 

kompetensi, baik kompetensi pengetahuan bahasa tulis 

dan lisan, kompetensi kecerdasan/kognitif, kompetensi 

cultural dan pengetahuan tentang genre. Berdasarkan 

istilah kata literasi dalam bahasa inggris berasal dari 

bahasa latin yaitu litera (huruf). Arti dari kata litera 

adalah melibatkan beberapa sistem-sistem dalam tulisan 

dan konvensi yang menyertainya. Secara klasikal, 

literasi dipandang sebagai kemampuan membaca dan 

menulis Literasi erat kaitannya dengan istilah 

kemahirawacanaan akan tetapi, pada utamanya kata 

literasi sangat erat hubungannya dengan bahasa dan 

penerapan/penggunaan bahasa itu sendiri. Dalam 

perkembangan literasi pengertian literasi turut 

berkembang menjadi kemampuan membaca, menulis, 

berbicara, dan menyimak.
26

   

       Literasi bahasa (baca dan Tulis ) adalah 

pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, 

mencari, menulusuri, mengolah, dan memahami 

informasi untuk menganalisis, menanggapi, dan 

menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, 

mengembangkan pemahaman dan potensi, serta untuk 

berpartisipasi di lingkungan sosial.
27

  

       Berdasarkan Pengertian di atas dapat di simpulkan 

bahwa Literasi adalah kemampuan untuk memahami, 

                                                     
26 Dyah Worowirastri Ekowati dan Beti Istanti Suwandayani, Literasi 

Numerasi Untuk Sekolah Dasar, (Malang: Universitas Muhamadiyah Malang, 2019), 

h. 2.  
27 Ridwan Abdullah Sani, Pembelajaran Berorientasi Asesmen zkompetensi 

Minimum (AKM), (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2021, h. 1.  
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menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai 

jenis teks tertulis, untuk memecahkan masalah.        

Kemampuan Literasi membaca literasi memiliki tiga arti 

yaitu (1) Kemampuan menulis (2) Pengetahuan dan 

Ketrampilan (3) Kemampuan mengolah informasi dan 

pengetahuan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-

hari. Literacy menurut Nasional institut for literacy 

adalah kemampuan untuk membaca, menulis, berbicara, 

menghitung, dan memecahkan masalah yang diperlukan 

dalam pekerjaan, keluarga, dan masyarakat.
28

  

       Menurut Wells mengemukakan bahwa literasi 

merupakan kemampuan bergaul dengan wacana sebagai 

representasi pengalaman, pikiran, perasaan, dan gagasan 

secara tepat sesuai dengan tujuan.  Menurut kern 

mendefinisikan istilah literasi secara menyeluruh dengan 

artian penggunaan praktik-praktik situasi sosial, dan 

historis, serta kultural dalam menciptakan dan 

menginterprestasikan makna melalui teks
29

   

       Wich Menyatakan bahwa literasi adalah 

kemampuan untuk membaca dan menggunakan 

informasi tertulis dengan tepat dalam berbagai konteks, 

untuk mengembangkan pengetahuan dan pemahaman, 

untuk mencapai pertumbuhan pribadi dan berfungsi 

secara efektif dalam masyarakat kita. Selanjutnya 

Wandasari menyatakan bahwa literasi merupakan 

ketrampilan penting dalam hidup.
30

   

  

 

                                                     
28 Nur Hikmah, Isti Hidayah, Sri Kadarwati,“Persepsi dan Kesiapan Guru 

Dalam  
Menghadapi asesmen Kompetensi Minimum”, Cokroaminto Journal Of  

Primary Education vol. 4, no. 1, April  2021, h. 80.  
29 Ibid, h. 3.   
30 Ryzal Perdana dan Meidawati Suswandari, “Literasi Numerasi Dalam 

Pembelajaran  

Tematik”, Mathematic Education Journal, Vol. 3 No. 1, Mei 2021, h. 10  
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2. Konten Teks Literasi  

       Aspek Penting Pelakanaan Asesmen Kompetensi 

Minimum (AKM) Pada literasi membaca adalah ketersediaan 

teks atau bacaan yang akan digunakan sebagai stimulus 

dalam penyusunan soal. Teks atau bacaan tersebut harus 

memenuhi kriteria tingkat keterbacaan yang baik dan 

berkualitas, baik dari segi konten, bahasa, maupun 

penyajiannya. Jika dihubungkan dengan kecakapan abad ke-

21, teks atau bacaan yang digunakan dalam AKM harus 

mampu mengukur sekaligus menumbuhkan kecakapan 

berpikir kritis dalam pemecahan masalah. Teks atau bacaan 

yang akan dijadikan stimulus juga hendaknya bersifat 

edukatif, menarik, inspiratif, dan ada keternaruan.  

 Untuk kepentingan penyusunan soal AKM, konten teks 

dikelompokan menjadi dua jenis, yaitu teks fiksi dan teks 

informasi. Melalui teks fiksi peserta didik dapat memperoleh 

hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan untuk 

menghayati permasalahan kehidupan yang ditawarkan oleh 

pengarang. Di sisi lain, melalui teks informasi, peserta didik 

dapat memperoleh fakta, data, dan informasi untuk 

pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan yang bersifat 

ilmiah atau atau bahkan dekat dengan keseharian mereka.  

a. Teks Fiksi  

 Teks fiksi adalah karya imajinatif yang mengngkat 

persoalanpersoalan kehidupan manusia yang sudah di 

padukan dengan imajinasi atau subjektivitas pengarang 

untuk kepentingan hiburan. Sifat khas teks fiksi ini 

adalah aspek refrensinya, yakni imajinasi. Artinya, 

pernyataan yang terdapat dalam teks fiksi tidak dapat 

dianggap benar secara harfiah .Teks Fiksi juga dapat 

diartikan sebagai teks-teks yang disusun dengan tujuan 

artistik menggunakan bahasa lisan atau tulisan. Cara 

penyajianya menggunakan kata yang bermakna 

simbolis/majas/kias. Kata dan istilah yang digunakan 

tepat, sesuai dengan konteks. Teks fiksi memiliki 
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karakteristik bahasa yang indah atau terorganisasi secara 

baik, dengan gaya penyajian yang menarik, ekspresif, 

dan estetis. Teks fiksi menawarkan sebuah kehidupan 

yang di idealkan atau dunia imajinatif yang dibangun 

melalui unsur intrinsik seperti, alur, tokoh, latar, dan 

sudut pandang. Semua unsur tersebut sengaja 

dikreasikan oleh pengarang. Dibuat mirip, diimitasikan 

dan dianalogikan dengan dunia nyata. Dunia fiksi yang 

imajinatif dan dunia nyata yang faktual, masingmasing 

memiliki sistem hukumnya sendiri.Contoh teks fiksi 

yang yang dapat diginakan sebagai stimulus bacaan 

dalam penyusunan soal AKM, antara lain prosa, puisi, 

dan drama.  

b. Konteks Informasi  

 Teks informsi atau teks nonfikasi adalah teks yang 

ditulis berdasarkan data-data faktual, peristiwa-peristiwa 

dan sesuatu-sesuatu yang lain yang benar-benar ada dan 

terjadi di dalam kehidupan. Data dan fakta dalam teks 

informasi dapat berupa data data dan fakta kesejarahan, 

kemasyarakatan dan keilmuan bidang-bidang tertentu 

yang dapat dibuktikan kebenaranya secara empiris atau 

secara logika. Teks informasi juga dapat diartikan 

sekumpulan data atau fakta yang telah diproses dan 

dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang 

mudah dimengerti dan bermanfaat bagi penerimanya. 

Teks informasi bisa dilengkapi dengan gambar/foto, 

tabel, grafik, infografis, diagram, dan sebagainya. Teks 

informasi terikat oleh kejelasan, ketepatan, ketajaman, 

dan kebenaran uraian. Teks informasi dapat disajikan 

dalam bentuk ulasan, penjelasan, deskripsi, analisis, 

uraian, dan penilaian yang dikemukakan secara rinci, 

mendalam, dan komprehensif terhadap suatu 

permasalahan. Teks informasi merupakan teks yang 

bertujuan untuk menambah wawasan, pengalaman, 

berfat faktual, dan lugas. Bahasa yang digunakan ilmiah, 
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yakni bersifat denotatif dengan menunjukkan langsung 

pada acuannya. Penyajiannya bersifat objektif dan logis 

karena berdasarkan fakta yang diambil dari ilmu 

pengetahuan serta fenomenafenomena yang ada 

disekeliling kita. Contoh teks informasi yang dapat 

digunakan stimulus secara dalam penyusunan soal 

AKM, anatara lain iklan, dokumen 

perusahan/pemerintah (nota dinas, undang, 

kontrak,pemberitahuan, pengumuman, dan sebagainya), 

berita artikel, laporan, pidato, buku pelajaran, pamflet, 

brosur, buletin, infografis, label  

(makanan/obat), resep(makanan/minuman), ulasan 

(resensi buku/film/drama), jurnal ilmiah, laporan 

penelitianolmiah, buku panduan, dan editorial.  

  

3. Konten Teks  

       Konteks yang luas sangatlah berperan penting sehingga 

peserta didik dapat memahami, mengenali, dan menggunakan 

informasi untuk memperkaya pengetahuannya, baik sebagai 

individu maupun bagian dari masyarakat (sosial) yang selalu 

berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi. Peserta didik diharpak mampu merefleksikan 

beragam informasi yang ada dalam kehidupannya. Dengan 

demikian, bacaan-bacaan yang digunakan dalam penyusunan 

soal AKM harus mampu mengembangkan potensi individual 

dan sosial peserta didik, dan sekaligus bermanfaat dalam 

pemecahan masalah kehidupan dirinya, masyarakat, maupun 

global.   

Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan pemahaman 

informasi yag dekat dengan peserta didik terkait dengan 

segala aspek kehidupan baik mengenai kearifan lokal, 

nasioanl, budaya, sains, teknologi, dan global. Oleh karena 

itu, bahan bacaan literasi AKM dapat mencangkup tiga 
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konteks, yaitu (a) konteks personal, (b) konteks sosial-

budaya, dan (c) konteks saintifik.  

a. Konteks Personal  

      Baham teks atau bacaan dengan konteks 

personal adalah teks atau bacaan yang berisi 

peristiwa, latar, aksi, karakter, atmosfer/suasana, 

perasaan, ide, maupun wawasan yang bersifat 

personal (individual). Isi bacaan pada konteks 

personal dapat berupa hpbi, cita-cita, peristiwa 

atau pengalamn pribadinya, 

memilih/menentukan gaya hidup, 

pekerjaan/profesional, dan lain-lain yang bersifat 

personal (individual). Dengan konteks ini, 

diharapkan peserta didik memiliki kemampuan 

literasi membaca dan membentuk karakter 

dengan menggali kemampuan berpikir kritis dan 

kreatif dalam kehidupan pribadinya.  

b. Konteks Sosial-Budaya  

      Bahan teks atau bacaan dengan konteks 

sosial-budaya, yaitu teks atau bacaan yang 

mencerminkan pandangan masyarakat terkait 

kondisi sosial-budaya. Contohnya, mengenai 

informasi kondisi kultural suatu masyarakat atau 

suatu bangsa. Melalui teks atau bacaan yang 

memuat informasi dengan mencerminkan nilai-

nilai sosial-budaya. Individu diharapkan mampu 

mengenali dan memahami kondisi dan gejala 

sosial-budaya di dalam maupun di luar 

lingkungan masyarakatnya yang global.Isi 

bacaan pada konteks sosial-budaya dapat berupa 

(berhubungan dengan mengenai/berkaitan) 

Transportasi publik, permainan tradisional, 

perekonomian, kebijakan publik, makanan khas, 

taria, ataupun kebiasaan masyarakat, dan lain-

lain yang meliputi sosial maupun budaya. 
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Dengan konteks ini diharapkan peserta didik 

memiliki kemampuan literasi membaca untu 

mengatasi berbagai persoalan sosial, budaya, 

akademik, yang dihadapimya.  

c. Konteks Saintifik  

       Bahan teks atau bacaan dengan konteks 

saintifik yaitu teks atau bacaan yang dapat 

meningkatkan kemampuan untuk memahami 

pengetauan kecakapan ilmiah dengan 

mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh 

pengetahuan baru, menjelaskan fenomena 

ilmiah, serta mengambil simpulan berdasarkan 

fakta, memahami karakteristik sains, kesadaran 

bagaimana sains dan teknologi membentuk 

lingkungan alam, intelektual, dan budaya, serta 

kemauan untuk terlibat dan peduli terhadap isu-

isu yang terkait sains. Isi bacaan pada konteks 

saintifik ini dapat berupa ilmu ruang angkasa 

ilmu medis/obat obatan, kandungan, gizi, ilmu 

fisika, cuaca/iklim, gejala alam, ilmu biologi, 

dan lain-lain yang terikat dengan ilmiah dan 

teknologi. Pada Konteks ini peserta didik 

diharpkan memiliki kemampuan literasi 

membaca dalam memahami pengetahuan yang 

berkaitan dengan masalah sains, kemudian 

kemampuan menggunakan pemikiran sains 

tersebut sehingga dapat merefleksikan beragam 

informasi penting yang diperolehnya untuk 

berpartisipasi dalam lingkungan pengetahuan 

dan teknologi.
31

  

  

  

                                                     
31 Apri Damai Sagita Krissandi, Anang Sudigdo, Adhi Surya Nugraha, 

Model Pembelajaran Inovatif Dan Soal Berbasis AKM Jenjang SMA, (Yogyakarta: 

PT Kanisius, 2021), h. 14-20.  
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4. Level Kognitif pada literasi membaca  

a. Menemukan Informasi (Acces and Retriev)  

Kemampuan menemukan informasi sering 

dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada level 

kognitif ini, siswa diharpkan dapat menemukan, 

mengedintifikasi, dan mendeskripsikan suatu 

gagasan atau informasi eksplisit dalam teks. 

Kemampuan menarik informasi (retriev) 

mendeskripasikan proses memilih informasi yang 

diperlukan. Sedangkan mengakses (acces) terkait 

proses mencapai tempat atau keberadaan informasi 

yang diperlukan. Kemampuan menemukan informasi 

yang spesifik merupakan kemampuan dasar yang 

diperlukan oleh siswa ketika membaca sebuah teks 

sastra atau informasi. Jika siswa menguasai 

komptensi ini, mereka akan dapat menemukan 

informasi tersebut dan memilihnya.  

b. Memahami (Interpret and Integrate )  

Level kognitif selanjutnya adalah kemampuan 

memahami teks, yakni melakukan interpretasi dan 

mengintegrasikan. Pada level kognitif inin, siswa 

diharpkan dapat mengolah apa yang telah dibaca 

sehingga timbul sebuah pemahaman dalam dirinya 

dari teks (interpret and integrate). Untuk dapat 

memahami sebuah teks, siswa harus dapat 

menguraikan dan mengintegrasikan informasi yang 

ditemukan dengan cara membandingkan dan 

mengontraskna ide atau informasi dalam atau 

antarteks, membuat simpulan, mengelompokkan, dan 

mengombinasikan ide dan informasi dalam teks atau 

antarteks. Membuat simpulan dalam memahami teks 

memiliki makna yang lebih luas dari sekedar 

menemukan informasi. Siswa dikatakan dapat 

memahami teks jika mampu menyimpulkan 

informasi implisit dalam atau antarteks.  
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c. Mengevaluasi Dan Merefleksi (Evaluate and Reflect)  

Level kognitif tertinggi dalam membaca adalah 

mengevaluasi dan merefleksi. Siswa yang mencapai 

tahap ini dapat menggunakan pengetahuan, ide, atau 

sikap yang berada di luar teks untuk membuat 

penilaian pada teks atau membuat refleksi 

terhadapnya. Kompetensi yang dimilki oleh siswa 

yang mampu melakukan evalusi dan refleksi adalah 

kemampuan : menganalisi, memprediksi, dan menilai 

konten, bahasa, dan unsur-unsur dalam teks. Siswa 

juga diharpkan mampu merefleksi atau membuat 

sebuah gambaran atau opini terhadap apa yang 

dibaca dikaitkan dengan pengalaman diri dan 

kehidupan sekitarnya. Kompetensi dan 

subkompetensi literasi yang diukur dalam AKM dan 

tertuang di dalam kemajuan pembelajaran (learning 

Progression) dapat dilihat pad tabel berikut:
32

  

  

Tabel 2  

 Indikator Literasi   

Kompetensi  Subkompetensi  

1. Menemukan 

informasi  

a. Mengakses dan mencari       

informasi dalam teks  

b. Mencari dan memilih              

informasi yang relevan  

2. Memahami   a. Memahami teks secara      

literasi  

b. Menyusun Infrensi, 

membuat koneksi dan prediksi 

baik teks tunggal maupun jamak  

                                                     
32 Ridwan Abdullah Sani, Pembelajaran Berorientasi Asesmen zkompetensi 

Minimum (AKM), (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2021, h. 7.  
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3.Mengevaluasi 

dan Merefleksi  

a.Menilai kualitas dan 

kredibilitas konten pada teks 

informasi tunggal dan jamak  b. 

Menilai format penyajian dalam 

teks   

c.Merefleksi isi wacana untuk 

pengambilan keputasan, 

menetapkan pilihan, dan 

mengaitkan isi teks terhadap 

pengalaman pribadi.  

    Sumber: Buku Asesmen Kompetensi Minimum  

 

C. Numerasi  

1. Pengertian Numerasi  

       Numerasi adalah kemampuan berpikir 

menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat 

maematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari 

pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu 

sebagai warga indonesia dan warga dunia.
33

 Numerasi 

adalah kemampuan, kepercayaan diri dan kemauan 

untuk terlibat dengan kuantitatif atau spesial informasi 

untuk membuat keputusan berdasarkan informasi dalam 

semua aspek kehidupan sehari-hari. Kecukupan 

pengetahuan matematika tidak cukup membuat 

seseorang memiliki kamampuan Numerasi. Numerasi 

mencangkup ketrampilan mengaplikasika konsep dan 

kaidah matematika dalam situasi nyata sehari-hari, 

ketika permasalahannya sering kali tidak tersetruktur, 

memiliki banyak cara penyelesainnya, atau bahkan tidak 

ada penyelesaian yang tuntas, serta berhubungan dengan 

faktor non matematis. Secara sederhana.  

                                                     
33 Indah Slamet Budiarti, Asesmen Kompetensi Minimum Kelas, (Jakarta: 

PT Bumi Aksara, 2020), h. 1.  
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 Numerasi merupakan kemampuan untuk menerapkan 

konsep ketrampilan operasi hitung dan konsep bilangan 

dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saja diterapkan 

di rumah, pekerjaan, dan partisipasi dalam kehidupan 

bermasyarakat dan sebagai warga negara. Serta 

numerasi merupakan kemampuan untuk 

menginterpretasi informasi kuantitatif yang terdapat 

disekitar peserta didik. Kemampuan ini dapat terwujud 

dengan munculnya kenyamaan terhadap bilangan dan 

juga mempunyai kecakapan menggunakan ketrampilan 

matematika secara efektif dan efisien. Kemampuan ini 

juga terwujud dalam pemahaman peserta didik dalam 

mengapresiasi secara matematis. Misalnya saja 

diwujudkan grafik, bagan dan tabel.
34

  

 Literasi Numerasi adalah pengetahuan dan kecakapan 

untuk (a) bisa memperoleh, menginterprestasikan, 

menggunakan, dan mengomunikasikan berbagai macam 

angka dan simbol matematika untuk memecahkan 

masalah praktis dalam berbagai macam konteks 

kehidupan sehari-hari, (b) bisa menganalisis informasi 

yang ditampilkan kedalam berbagai bentuk (grafik, 

tabel, bagan dsb.) untuk mengambil keputusan. 
35

  

 Berdasarkan Pengertian di atas dapat disimpulkan 

bahwa Numerasi adalah kemampuan seseorang dalam 

menerapkan beragaim macam angka dan data terkait 

matematika dasar dalam kehidupan sehari-hari, 

menganalisis permasalahan yang ditampilankan dalam 

bernagai bentuk (data, tabel, grafik), dan mengambil 

keputusan.  

 Sedangkan dalam pandangan Ekowati et al, literasi 

numerasi diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam 

                                                     
34 Dyah Worowirastri Ekowati dan Beti Istanti Suwandayani, Literasi 

Numerasi Untuk Sekolah Dasar, (Malang: Universitas Muhamadiyah Malang, 2019), 

h. 22.  
35 Ridwan Abdullah Sani, Pembelajaran Berorientasi Asesmen zkompetensi 

Minimum (AKM), (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2021, h. 1.  
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menggunakan penalaran. Penalaran berarti menganalisis 

dan memahami suatu pernyataan, melalui aktivitas 

dalam memanipulasi symbol atau bahasa matematika 

yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, dan 

mengungkapkan pernyataan tersebut melalui tulisan 

maupun lisan.
36

  

  

2. Konteks AKM Numerasi  

       Konteks yang luas sangat penting digunakan pada 

AKM Numerasi sehingga peserta didik dapat mengenali 

peran matematika dalam kehidupan sehari-hari. 

Pemilihan strategi dan penggunaan konsep, prosedur, 

fakta, dan alat matematika untuk menjelaskan kejadian, 

menyelesaikan masalah, atau mengambil keputusan 

sangat bergantung pada konteks saat kejadian atau 

masalah tersebut timbul. Konteks dalam AKM Numerasi 

mencangkup konteks yang dekat dengan dunia peserta 

didik, sosial, budaya, lingkungan, sains, maupun 

keilmuan matematika. Konteks-konteks tersebut 

dikategorikan menjadi tiga, yaitu personal, sosial 

budaya, dan saintifik.  

a. Personal  

       Konteks ini berfokus pada aktivitas 

seseorang, keluarganya, atau kelompoknya. 

Jenis-jenis konteks yang dapat dianggap pribadi 

ini, antara lain dapat meliputi hal-hal yang 

berkaitan dengan persiapan makanan, belanja, 

permainan, kesehatan pribadi, transformasi 

pribadi, olahraga, perjalanan, pendjadwalan 

pribadi, dan keuangan pribadi. Konteks ini juga 

mencangkup hobi, cita-cita, dan juga cara 

                                                     
36 Ryzal Perdana dan Meidawati Suswandari, “Literasi Numerasi Dalam 

Pembelajaran Tematik”, Mathematic Education Journal, Vol. 3 No. 1, Mei 2021, h. 

10.  
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seseorang dalam melakukan perkerjaan seperti 

mengukur, menghitung biaya, memesan bahan 

untuk bangunan, pengajian, akutansi, kontrol 

kualitas, pendjadwalan dan pengambilan 

keputusan terkait pekerjaan. Dengan adanya 

konteks ini diharapkan peserta didik dapat 

mengenali peran matematika dalam kehidupan 

pribadi mereka. Misalnya menghitung 

persentase pendapatan pribadi dalam setahun 

yang terbuang karena tidak menghabiskan 

makanan.  

b. Sosial Budaya  

       Masalah yang diklasifikasikan dalam 

konteks ini adalah masalah komunitas atau 

masyarakat (baik itu lokal/daerah, nasional, 

maupun global). Konteks ini antara lain dapat 

meliputi sistem pemungutan suara, transportasi 

publik, pemerintah, kebijakan publik, demografi, 

periklanan, statistik, dan ekonomi nasional. 

Meskipun individu tidak terlibat secara pribadi 

dalam hal-hal yang telah disebutkan, kategori 

konteks ini memfokuskan masalah pada 

persepektif/pandangan masyarakat. Konteks ini 

juga dapat meliputi masalah sosial dan 

kebudayaan. Peserta didik diharapkan dapat 

mengenali peran matematika dalam hidup 

sebagai anggota komunitas yang konstruktif. 

Misalnya, menghitung persentase makanan yang 

terbuang diseluruh dunia setiap harinya atau 

menghitung persentase penduduk yang 

mengalami kelaparan.   

c. Saintifik  

       Masalah yang diklasifikasikan dalam 

konteks ini berkaitan dengan aplikasi 

matematika di alam semesta dan isu serta topik 
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yang berkaitan dengan sains dan teknologi. 

Konteks ini dapat meliputi antara lain cuaca atau 

iklim, ekologi, ilmu medis (obatobatan), ilmu 

ruang angkasa, genetika, pengukuran, dan 

keilmuan matematika itu sendiri. Konteks yang 

terkait dengan keilmuan matemtika disebut 

konteks intra-matematika, sedangkan yang 

terkait dengan keilmuan lainnya disebut ekstra 

matematika. Misalnya, menghitung volume 

bangun ruang termasuk intra matematika, 

sedangkan menghitung waktu paruh zat 

radioaktif termasuk ekstra-matematika.
37

  

  

3. Level Kognitif Numerasi  

a. Mengetahui (Knowing)  

        Level Kognitif ini mencangkup kemampuan 

pengetahuan siswa tentang fakta, proses, konsep, dan 

prosedur. Kata kunci yang umum digunkan pada 

level ini adalah: mengingat, Mengidentifikasi, 

Mengklasifikasikan, menghitung, 

mengambil/memperoleh, dan mengukur.Tabel 

berikut memuat aspek-aspek kemampuan yang 

termasuk pada level kognitif (mengetahui(Knowing).  

Tabel 3 

kognitif Numerasi Aspek Mengetahui 

Mengetahui   Contoh  

Mengingat  Mengigat definisi, sifat 

bilangan, unit pengukuran, sifat 

bentuk, geometris, notasi 

bilangan  

                                                     
37 Apri Damai Sagita Krissandi, Anang Sudigdo, Adhi Surya Nugraha, 

Model Pembelajaran Inovatif Dan Soal Berbasis AKM Jenjang SMA, (Yogyakarta: 

PT Kanisius, 2021), h. 24-26.  
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Mengidentifikasi  Mengidentifikasi bilangan, 

ekspresi, kuantitas, dan bentuk.  

Mengedintifikasi identitas yang 

secara matematis setara 

(seperti:desimal, persentase, 

pecahan)  

Mengklarifikasikan  Mengklasifikasikan bilangan, 

ekspresi, jumlah dan bentuk 

bentuk yang memiliki sifat 

yang serupa  

Menghitung   Melakukan prosedur algoritma:  

penambahan, pengurangan, 

perkalian, dan pembagian serta 

kombinasinya, melakukan 

prosedur aljabar yang efektif  

Memperoleh  Mengambil/memperoleh 

informasi dari bagan, tabel, 

teks, atau sumber-sumber lain  

Mengukur  Menggunakan instrumen 

pengukuran dan memilih unit 

yang tepat  

Sumber: Asesmen Kompetensi Minimum  

b. Penerapan (Applying)  

Level kognitif ini mencangkup kemampuan 

siswa dalam menerapkan pengetahuan dan 

pemahaman matematika terkait faktafakta, relasi, 

proses, konsep, prosedur, dan metode pada konteks 

situasi nyata untuk menyelasikan masalah atau 

menjawab pertanyaan. Kata kunci yang biasa 

digunakan pada level ini adalah: 

memilih/menentukan, menyatakan/membuat model, 

dan menerapkan/melaksanakan. Tabel berikut 



  

  

 

51 

memuat aspek-aspek kemampuan yang termasuk 

pada proses kognitif penerapan  

(applying).  

  

Tabel 4 

Kognitif Numerasi aspek Menerapkan 

Aspek 

Menerapkan  

Contoh   

Memilih 

Strategi  

Menentukan operasi, strategi, dan 

aturan yang sesuai dan efesien 

untuk memecahkan masalah dunia 

nyata yang dapat diselesaikan 

dengan menggunakan berbagai 

metode   

Menyatakan   Menyajikan data dalam tabel atau 

grafik, merumuskan  

 persamaan, pertidaksamaan, 

gambar geometris, atau diagram 

yang memodelkan suatu masalah, 

membangun sebuah representasi 

dari hubungan matematika yang 

diberikan.  

Menerapkan  Menerapkan /Melaksanakan strategi 

dan operasi untuk memecahkan 

masalah dunia nyata yang berkaitan 

dengan konsep dan prosedur 

matematika yang dikenal  

Menafsirkan  Memberikan interpretasi atau 

tafsiran terhadap penyelesaian 

masalah yang diperoleh.  

    Sumber:Asesmen Kopetensi Minimum  
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c. Penalaran (Reasoning)  

Level Kognitif ini mencangkup kemampuan 

penalaran siswa dalam menganalisis data dan 

informasi, membuat simpulan, memperluas 

pemahaman mereka dalam situasi baru. Situasi baru 

tersebut mungkin merupakan situasi yang tidak 

diketahui sebelumnya atau konteks yang lebih 

kompleks. Kata kunci yang umum digunakan pada 

level ini adalah: mengalisis, memadukan 

(mensitensis), mengevaluasi, menyimpulkan, dan 

membuat justifikasi. Tabel berikut memuat aspek-

aspek kemampuan yang  

termasuk pada proses kognitif penalaran 

(reasoning).
38

  

  

Tabel 5 

Kognitif Numerasi Aspek Penalaran 

Aspek 

Penalaran  

Contoh  

Menganalisis  Menentukan, menggambar, atau 

menggunakan, hubungan, dalam 

bilangan, ekspresi, jumlah dan 

bentuk  

Memadukan  Menghubungkan elemen, 

pengetahuan yang berbeda, 

menghubungkan representasi 

untuk memecahkan masalah  

Mengevaluasi  Menilai strategi pemecahan 

masalah dan solusi alternatif  

                                                     
38 Dyah Worowirastri Ekowati dan Beti Istanti Suwandayani, Literasi 

Numerasi Untuk Sekolah Dasar, (Malang: Universitas Muhamadiyah Malang, 2019), 
h. 9  
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Menyimpulkan  Membuat kesimpulan yang valid 

berdasarkan informasi dan fakta-

fakta  

Membuat 

justifikasi  

Memberikan argumen matematis 

untuk mendukung klaim  

    Sumber:Asesmen Kompetensi Minimum  
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BAB V 

PENUTUP  

 

A. Simpulan  

      Berdasarkan hasil Penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti dapat disimpulkan sesuai rumusan masalah Yaitu 

Bagaimana Kesiapan Sekolah Melaksanakan Asesmen 

Komepetensi Minimum (AKM ) Di SD Negri 2 Sumberrejo 

Bandar Lampung. Pelaksanaan Asesmen Kompetensi 

Minimum (AKM) Di SD Negri 2 Sumber Rejo Bandar 

Lampung Sudah Terlaksana Sesuai Kriteria dan langkah-

langkah Yang telah di tentukan. Serta Dalam Proses 

pembelajaran Pendidik sudah Memberikan Penguatan Literasi 

Dan Numerasi Terhadap Peserta Didik Kelas V, Meskipun 

masih ada beberapa Subindikator dari indikator literasi yang 

belum terlaksana yaitu Menyusun infrensi, membuat koneksi 

dan prediksi baik teks tunggal maupun jamak, Menilai format 

penyajian dalam teks,Merefleksi isi wacana untuk 

pengambilan keputusan, menetapkan pilihan, dan mengaitkan 

isi teks terhadap pengalaman pribadi. Serta Pada Indikator 

Numerasi yaitu, Bernalar dengan konsep matematika untuk 

menyelesaikan masalah bersifat non rutin. Belum 

Terlaksanakan nya beberapa Indikator Tersebut dalam Proses 

Pembelajaran Dikarenakan Peserta Didik belum mampu 

menerima materi yang disampaikan serta kurangnya waktu 

dalam proses pembelajaran.  

  

B. Rekomendasi  

 Dari Hasil Analisis dan Kesimpulan Peneliti memberikan 

beberapa rekomendasi berikut:  

1. Penelitian Kualitatif tentang Asesmen Kompetensi Minimum 

(AKM) memberikan hasil yang positif dalam pelaksanaan 

AKM untuk itu kepada SD Negri 2 Sumberrejo Bandar 

Lampung Supaya dapat mengembangkan hal yang dapat 
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berkontribusi positif dan dapat mendukung keberhasilan 

proses pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM).  

2. Penelitian ini telah memberikan hasil bahwasannya penguatan 

Literasi dan Numerasi dengan 6 indikator memiliki hasil yang 

berbeda dimana pada hasil indikator tersebut ada yang 

terlaksana dan juga ada yang belum terlaksana. Untuk itu 

kepada para pendidik yang melaksanakan pembelajaran 

supaya lebih memperhatikan hal yang penting dalam proses 

pembelajaran contohnya seperti mengevaluasi dan merefleksi 

dan mengontrol pemahaman siswa dalam proses 

pembelajaran.  

3. Sehubungan dengan penelitian ini mengambil subjek yang 

sangat terbatas, materi yang sangat spesifik dan metode yang 

sederhana yaitu penelitian kualitatif deskriptif maka penelitian 

menyarankan pada pihak lain untu melakukan penelitian 

lanjutan tentang AKM dan Literasi dan Numerasi pada subjek 

yang lebih luas, materi yang lebih umum dan metode yang 

lebih relefan sehingga dapat ditari gneralisasinya.  
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