INFORMASI
TENTANG PENILAIAN

Ujian AEAS merupakan ujian
lengkap untuk siswa-siswa sekolah dasar dan sekolah
menengah dari latar belakang yang bahasanya bukan
bahasa Inggris yang ingin belajar dalam sekolah yang
berbahasa pengantar bahasa Inggris di Australia dan
negara-negara lain.

Australian Education Assessment Services (AEAS, Pelayanan Penilaian Pendidikan Australia)
selama lebih dari 30 tahun telah menguji siswa-siswa mancanegara yang ingin masuk ke sekolah
yang berbahasa pengantar bahasa Inggris. Pelayanan pengujian AEAS banyak digunakan oleh
sekolah-sekolah negeri dan swasta di Australia dan sekolah-sekolah di seluruh dunia.
Laporan AEAS sangat membantu permohonan pendaftaran siswa dengan cara memberikan
penilaian yang lengkap dan jelas mengenai kemampuannya. Informasi ini penting bagi staf
sekolah yang mengurus pendaftaran, bagi orang tua dan agen pendidikan. Melakukan konfirmasi
pendaftaran di sebuah sekolah menggunakan Laporan AEAS sering meruoakan langkah pertama
bagi siswa dalam menyelesaikan pendidikan sekolah menengah yang bermutu tinggi. Mereka
kemudian mempunyai posisi yang baik untuk masuk ke beberapa dari universitas-universitas
yang terbaik di Australia dan di seluruh dunia. Sekolah-sekolah yang menerima Penilaian/Ujian
AEAS terdapat dala www.aeas.com.au

Keterangan Pujian

“

Tes AEAS tidak seperti tes-tes yang kita jalani di sekolah. Tidak ada angka lulus
atau angka gagal. Ini hanya memberi tahu kita kemampuan berbahasa Inggris kita
yang perlu ditambah. Laporan AEAS menganjurkan berapa banyak studi intensif
bahasa Inggris yang perlu saya lakukan, dan mengambil pelajaran ini membantu
saya memulai sekolah dengan kemampuan berbahasa Inggris yang tinggi. Saya
banyak sekali mendapat teman di sekolah saya yang baru dan saya mendapat
angka-angka yang sangat baik! Tes AEAS adalah cara terbaik untuk mengerti
bagaimana mempersiapkan diri untuk studi di luar negeri.
Tom Nguyen, Vietnam
Saya tidak tahu di mana harus mulai setelah memutuskan untuk mengirim anak
perempuan saya ke luar negeri untuk studi. Agen pendidikan saya menganjurkan
tes AEAS dan ini adalah hal terbaik yang telah kami lakukan. Tes ini memberi
rekomendasi tingkat kelas yang baik untuk masuk, berapa banyak pelajaran
intensif bahasa Inggris yang diperlukan, dan dengan jelas menggariskan
kekuatan-kekuatan anak saya kepada sekolah-sekolah yang kami masukkan
pendaftarannya. Ini adalah informasi terbaik yang dapat kami peroleh untuk
merencanakan tanggal permulaan sekolah dan anggaran kami!

“

Ibu Kitty Cheung, Hong Kong

Penilaian AEAS termasuk:
1

Kemahiran Berbahasa Inggris

2

Kemampuan Bernalar Matematik

3

Kemampuan Umum Non-Verbal

Ujian mengambil waktu sekitar 3 jam

Siswa mengambil tes menurut umur dan tingkat kelas yang ingin mereka masuki dan
mengajukan lamarannya. Misalnya, seorang siswa yang sekarang ini duduk di Tahun 9 yang
melamar untuk masuk Tahun 10 dalam tahun depan akan ikut ujian bahasa Inggris untuk Tahun
10-12 dan ujian Tahun 10 dalam matematika dan kemampuan umum.
Tes kemahiran berbahasa Inggris AEAS tidak memberikan hasil lulus atau gagal. Hasil-hasil
tesnya memberikan informasi yang akurat mengenai kemampuan siswa untuk belajar dalam
lingkungan yang berbahasa pengantar bahasa Inggris.

Bahasa Inggris – Tahun 10-12
Tes-tes khusus dikembangkan untuk siswa-siswa yang ingin masuk Tahun 10-12.
Vocabulary (kosa kata) – (20 menit) Pertanyaan-pertanyaan bersifat memilih dari
sejumlah pilihan (multiple choice), mencocokkan/menyesuaikan kata-kata dan mengisi
dengan kata yang benar.
Reading Comprehension (Pemahaman Bacaan) – (30 menit) Pertanyaan-pertanyaan
bersifat memilih dari sejumlah pilihan (multiple choice), mencocokkan kata-kata, mengisi
dengan kata yang benar dan menyelesaikan diagram.
Writing Skills (Kemampuan Menulis) – (30 menit) Siswa menulis karangan terdiri dari
200 kata mengenai hal yang disukainya dan yang sesuai bagi umur dan latar belakangnya.
Listening Skills (Kemampuan Mendengarkan) – (20 menit) Pertanyaan-pertanyaan
bersifat memilih dari sejumlah pilihan (multiple choice), mencocokkan kata-kata, mengisi
dengan kata yang benar dan menyelesaikan diagram.
Speaking (Berbicara) – (10-15 menit) Tes termasuk sejumlah tugas yang menyangkut
percakapan. Siswa membuat penyajian singkat mengenai suatu topik yang ditentukan,
menyelesaikan tugas yang bergambar dan melakukan diskusi. Ujian percakapan direkam.

Bahasa Inggris – Tahun 7-9
Cara pengujian sama dengan ujian untuk Tahun 10-12. Tes-tes khusus dikembangkan untuk
siswa-siswa yang ingin masuk Tahun 7-9.
Vocabulary (Kosa kata) – (30 menit) Pertanyaan-pertanyaan bersifat mencocokkan/
menyesuaikan kata-kata, mengisi dengan kata yang benar dan mengeja.
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English
Language - Years 4-6
Speaking (Berbicara) – (10-15 menit) Tesnya sama dengan tes berbicara untuk Tahun 10-12.
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Bahasa Inggris – Tahun 4-6
Mathematical
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Untuk mendapat hasil yang akurat, siswa tidak boleh melakukan latihan ujian nalar matematik.

The general ability test is free of language and takes 30 minutes to complete. It is a
non-verbal reasoning test based on multiple choice questions that provides an indication of
Kemampuan Umum
the student’s general ability level. The total score provides an index of intellectual capacity
Tes kemampuan umum bebas dari bahasa dan mengambil waktu 30 menit. Ini adalah tes nalar yang
and is independent of learning in specific subjects. For accurate results, students must not
non-verbal (tidak menggunakan kata-kata) yang berdasarkan memilih satu dari banyak jawaban yang
practice general ability tests.
memberikan indikasi mengenai tingkat kemampuan umum siswa. Skor keseluruhan memberikan
indeks dari kemampuan berpikir dan tidak tergantung pada belajar sesuatu mata pelajaran. Untuk
mendapat hasil yang akurat, siswa tidak boleh melakukan latihan ujian kemampuan umum.

Bahan-bahan
Latihan Tes
Practice Test Materials
Bahan-bahan latihan bahasa Inggris tersedia untuk tes-tes Tahun 4-6, Tahun 7-9 dan Tahun
Practice English language materials are available for the Year 4-6, Year 7-9 and
10-12.

Year 10-12 tests.

Lihatlah www.aeas.com.au/practice-test-materials/overview untuk mendapat informasi
tentang
membeli Bahan-bahan Latihan Tes (Practice Test Materials).
Refer tocara
www.aeas.com.au/practice-test-materials/overview
for information

on how to purchase Practice Test Materials
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Informasi mengenai ketentuan dan syarat-syarat prosedur ujian tersedia di www.aeas.com.au.
Information on testing terms & conditions and testing procedures is available at
Siswa tidak dibolehkan mengambil ujian AEAS dalam waktu 3 bulan setelah tanggal ujian
www.aeas.com.au. Students are not permitted to sit the AEAS test within 3 months
sebelumnya.
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Laporan AEAS
Laporan AEAS memberikan:
• satu skor untuk setiap sub-tes bahasa Inggris dan kelancaran berbahasa Inggris secara
keseluruhan dari antara 100 poin
• rekomendasi mengenai program belajar bahasa Inggris yang intensif, dalam mingguan
• skor ‘mentah’ dan skor yang dinormalisasikan (stanine score) untuk tes mengenai
kemampuan umum dan tes cara bernalar matematik
• rekomendasi mengenai sebaiknya masuk sekolah pada tahun/kelas berapa

Program Intensif Bahasa Inggris yang Direkomendasikan
SKOR TINGKAT

MINGGU

MINGGU

MINGGU

Masuk Sekolah
Menengah Atas
Tahun 10-12

Masuk Sekolah
Menengah Pertama
Tahun 7-9

Masuk
Sekolah
Dasar

0-25

Pemula

40-48

30-40

12-20

26-35

Dasar

30-40

20-30

6-12

36-45

Pra-Pertengahan

20-30

12-20

4-6

46-60

Pertengahan

12-20

8-12

0

61-70

Pertengahan Atas

8-12

4-8

0

71-80

Pra-Lanjutan

4-8

0

0

80+

Lanjutan

0

0

0

PERSENTIL

1%

STANINE

1

25%
2

3

DI BAWAH RATA-RATA

4

75%
5

6

RATA-RATA

99%
7

8

9

DI ATAS RATA-RATA

AEAS mempersiapkan
Laporan
• Sekolah
(sekolah-sekolah)
• Siswa
• Agen Pendidikan

dikirim kepada

Siswa mengikuti
tes AEAS

Sekolah-sekolah yang mengadakan ujian masuk mempertimbangkan panjangnya program
intensif bahasa Inggris yang dianjurkan ketika menentukan tanggal permulaan belajar
bagi siswanya. Perlu diberikan waktu yang cukup kepada siswa untuk mengembangkan
kemahiran berbahasa Inggris yang diperlukan untuk lingkungan belajar yang menggunakan
bahasa Inggris. Sekolah dapat menguji lagi siswa-siswa pada waktu mulai untuk
menentukan apakah mereka sudah siap.
Laporan AEAS ditulis oleh AEAS di Australia. Laporan-laporan itu dikirimkan kepada:
• sekolah yang menerima lamaran pendaftaran
• siswa-siswa/orang tuanya
• agen pendidikan (jika alamatnya diberikan pada formulir pendaftaran)
Laporan AEAS akan
• membantu orang tua dan agen pendidikan menentukan sekolah-sekolah yang sesuai
dengan kebutuhan dan kemampuan siswa
• membantu sekolah-sekolah mengerti kemampuan siswa dan membuat tawaran
pendaftaran yang sesuai
• menentukan kemahiran berbahasa Inggris siswa sekarang ini
• memperkecil risiko siswa memasuki sekolah berbahasa Inggris sebelum mereka memiliki
kemampuan berbahasa Inggris yang diperlukan
• membantu orang tua merencanakan anggaran untuk pendidikan luar negeri, yang
mencakup program intensif bahasa Inggris yang diperlukan
Pelajar tidak boleh mengikuti program-program persiapan tes karena ini dapat berakibat
skor-skor yang tidak akurat. Pelajar dapat dirugikan apabila mereka masuk sekolah
dengan keterampilan berbahasa Inggris yang tidak mencukupi. Pelajar disarankan untuk
menyelesaikan kelas bahasa Inggris sebagai cara terbaik untuk meningkatkan keterampilan
berbahasa Inggris mereka.
Kunjungilah situs web AEAS – www.aeas.com.au untuk keterangan lebih lanjut, termasuk
pertanyaan yang sering ditanyakan (frequently asked questions atau FAQs).

Australian Education Assessment Services (AEAS)
ABN 68 108 370 770
Kantor Pusat
Level 1, 383 Clarendon Street, South Melbourne, 3205, Australia
Telepon:
Mobile/HP:
Email:
Fax:
Situs Web:

+61 3 9645 0077
+61 412 294 495
admin@aeas.com.au
+61 3 9645 0088
www.aeas.com.au
AEAS Australia

Australian Schools Application System
Situs Web: www.aeasschools.aeas.com.au

Kantor di RRC - Beijing
Telepon:
Email:

+86 10 8454 9147 / +86 10 8454 9157
infochina@aeas.com.cn
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