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Mengenai Sekolahku (My School) 
Situs web My School menyajikan profil lebih dari 9.500 sekolah Australia. Sekolah-sekolah ini dapat dicari berdasarkan 
lokasi sekolah, sektor, atau namanya. 

Situs web ini menyediakan informasi statistikal dan kontekstual mengenai setiap sekolah, serta hasil dari Program 
Penilaian Nasional – Melek Huruf dan Melek Angka (National Assessment Program – Literacy and Numeracy) 
(NAPLAN). Informasi ini dapat dibandingkan dengan hasil dari sekolah-sekolah yang melayani siswa dari latar 
belakang yang serupa di seluruh Australia. Informasi mengenai Program Penilaian Nasional dapat ditemukan di situs 
web NAPLAN (kunjungi www.nap.edu.au). 

My School diselenggarakan oleh Otoritas Kurikulum, Penilaian dan Pelaporan Australia (Australian Curriculum, 
Assessment and Reporting Authority) (ACARA). ACARA adalah lembaga Pemerintah Australia yang resmi, yang 
bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan melaporkan data mengenai sekolah-sekolah Australia, 
menyelenggarakan penilaian nasional dalam hal literasi dan numerasi, serta mengembangkan kurikulum nasional. 

Situs web My School memberikan kesempatan bagi siapa saja untuk belajar lebih banyak mengenai sekolah-sekolah 
Australia, dan bagi sekolah-sekolah Australia untuk belajar lebih banyak dari satu sama lain. Situs web ini memuat 
seperangkat data berkualitas yang dapat digunakan oleh para guru, sekolah, orangtua serta masyarakat luas, 
bersama dengan informasi lain, untuk membantu memastikan bahwa setiap anak di setiap ruang kelas mendapatkan 
pendidikan berkualitas tinggi. 

Menggunakan situs My School 
Secara spesifik, para pengunjung My School dapat mengantisipasi untuk menemukan informasi mengenai populasi 
siswa setiap sekolah, prestasi rata-rata siswa dalam NAPLAN, indikasi kemajuan siswa selama jangka waktu tertentu, 
serta data keuangan sekolah, yang dapat dibandingkan di antara seluruh sekolah di Australia. Data berguna lainnya, 
seperti tingkat kehadiran dan jumlah staf di setiap sekolah, juga tersedia. 

Situs web ini menggunakan indeks karakteristik siswa dan sekolah, yang dikenal sebagai Indeks Keunggulan Sosio-
Edukasi Masyarakat (Index of Community Socio-Educational Advantage) (ICSEA) untuk menandai sekolah-sekolah 
dari latar belakang statistik yang serupa. Informasi mengenai pekerjaan dan pendidikan orangtua, serta data 
pendaftaran sekolah, digunakan untuk menghitung nilai ICSEA untuk tiap sekolah. Nilai ini menggambarkan tingkat 
keunggulan pendidikan rata-rata bagi para siswa di sekolah tersebut. 

ICSEA memungkinkan hasil tes siswa dalam ujian nasional untuk dipahami dan dibandingkan secara adil dan 
bermakna. ICSEA juga memungkinkan sekolah yang ingin meningkatkan prestasinya untuk belajar dari sekolah-
sekolah lain yang secara statistik berpopulasi serupa.  

Sekolah, guru, orangtua dan masyarakat dapat menggunakan informasi pada My School untuk: 
• mengakses informasi mengenai sebuah sekolah, dengan menggunakan indikator-indikator yang konsisten secara 

nasional 
• membandingkan prestasi para siswa di sebuah sekolah dengan prestasi rata-rata sekolah-sekolah yang melayani 

siswa dari latar belakang yang serupa dan dengan seluruh sekolah di Australia 
• menandai dan belajar tentang sekolah-sekolah yang berprestasi tinggi, termasuk sekolah-sekolah yang 

menunjukkan kemajuan siswa secara signifikan 
• mendapatkan pemahaman yang lebih luas mengenai kinerja sekolah-sekolah di komunitas setempat. 
 
Para pengunjung My School dapat menavigasi situs web ini melalui lima item menu: 
• Profil sekolah 
• Keuangan sekolah 
• NAPLAN 
• VET di sekolah-sekolah 
• Sekolah-sekolah setempat 
 

 

 



   

 

 

 

Profil sekolah 
Setiap sekolah memiliki laman profil yang memuat: 
• gambaran singkat mengenai sekolah tersebut 
• fakta-fakta sekolah yang mencakup informasi mengenai sektor sekolah, jenis sekolah dan jumlah pendaftaran 
• jumlah staf pengajar dan staf non-pengajar 
• ikhtisar informasi keuangan sekolah 
• tautan ke situs web sekolah dan, kalau ada, tautan ke situs web sektor sekolah atau sistem yang menaungi 

sekolah tersebut 
• data setingkat sekolah mengenai latar belakang para siswa 
• nilai suatu sekolah berdasarkan Indeks Keunggulan Sosio-Edukasi Masyarakat (ICSEA) 
• pendaftaran dan kehadiran siswa 
• prestasi sekolah menengah atas 
• Ikhtisar jumlah pendaftaran siswa di kursus-kursus pendidikan kejuruan dan pelatihan (Vocational Education and 

Training) (VET) serta magang dan pelatihan berbasis sekolah. 

Keuangan sekolah 
Data keuangan ditampilkan untuk tiap sekolah. Data ini mencakup penghasilan berulang – jumlah penghasilan yang 
tersedia untuk mendukung operasi sekolah – serta pengeluaran modal pada setiap tahun takwim yang dilaporkan. 
Penjelasan terperinci mengenai pelaporan keuangan tersedia dalam format PDF di dalam daftar sumber di laman 
‘Informasi lebih lanjut’ (‘More information’) situs web ini. 

Hasil NAPLAN 
NAPLAN menilai para siswa dengan menggunakan tes nasional yang sama untuk lima bidang, yaitu: 
• membaca 
• menulis 
• mengeja 
• tata bahasa dan tanda baca 
• berhitung. 
Semua siswa dari Kelas 3, 5, 7 dan 9 di sekolah-sekolah negeri dan swasta di seluruh Australia mengikuti tes 
NAPLAN. 

Situs web ini menyediakan data NAPLAN untuk setiap mata ujian, untuk setiap tingkatan kelas yang diwajibkan. Data 
ini tersedia untuk ujian NAPLAN setiap tahunnya. 

Hasil NAPLAN tersedia untuk sekolah-sekolah pilihan, sekolah-sekolah yang melayani siswa dari latar belakang yang 
serupa secara statistik, dan semua sekolah Australia. Analisis mengenai kemajuan siswa juga tersedia untuk para 
siswa yang mengikuti tes NAPLAN dua kali di sekolah yang sama dan memiliki hasil untuk dua tingkat kelas. 

VET di sekolah-sekolah 
Untuk sekolah-sekolah yang siswanya mengkuti kursus VET, situs web ini menampilkan jumlah pendaftaran kursus 
dan kualifikasi yang didapatkan oleh para siswa, yang dikelompokkan berdasarkan tingkat kualifikasi dan (kalau 
tersedia) bidang industri. 

Sekolah-sekolah setempat 
Ada daftar yang menampilkan hingga 20 sekolah yang berada di dalam radius 80 kilometer dari sekolah yang dipilih. 
Tautan ke laman profil sekolah-sekolah yang ditampilkan tersedia untuk membantu para pengunjung dalam 
menggunakan situs ini. Fungsi pemetaan memungkinkan pengguna untuk melihat lokasi sekolah bersamaan dengan 
sekolah-sekolah lain di wilayah yang sama. 

 

 


