
Apakah Cambridge International AS Level  
dan A Level itu?
Cambridge International Advanced Subsidiary Level (AS Level) 
dan Cambridge International Advanced Levels (A Levels) 
adalah kualifikasi berbasis mata pelajaran yang biasanya 
diambil dalam 2 tahun terakhir tingkat sekolah menengah 
atas. Cambridge International AS Levels merupakan program 
studi yang biasanya berlangsung selama setahun, sementara 
Cambridge International Advanced Level (A Level) biasanya 
berlangsung selama dua tahun. Penilaian berlangsung di akhir 
setiap program. Sebagian besar mata pelajaran dapat dimulai 
sebagai Cambridge International AS Level dan dilanjutkan  
ke Cambridge International A Level. Silabusnya atau rencana 
pembelajaran yang disusun berwawasan internasional namun 
mempertahankan kearifan lokal. Silabus ini telah dibuat 
secara spesifik untuk siswa internasional yang isinya 
disesuaikan dengan berbagai macam jenis sekolah dan 
menghindari bias budaya. Konteks atau contoh yang 
digunakan dalam silabus dan pertanyaan ujian memiliki 
kepekaan budaya dalam konteks internasional.

Ditawarkan sejak tahun 1951, kualifikasi ini diselenggarakan 
oleh Cambridge Assessment International Education, sebagai 
bagian dari University of Cambridge.

Siapakah yang mengambil Cambridge International  
AS Level dan A Level?
Cambridge International AS Level dan A Level ditujukan  
untuk siswa yang berusia 16–19 tahun sebelum berkuliah di 
universitas atau perguruan tinggi, Cambridge International  
AS Level dan A Level diambil oleh lebih dari 175.000 siswa  
di lebih dari 125 negara setiap tahunnya. Di Inggris Raya (UK), 
level ini diambil di tahun ke-12 dan ke-13 pada kurikulum 
sekolah menengah. 

Mengapa harus memilih Cambridge 
International AS Level dan A Level?
Mengembangkan keterampilan yang unik
Kualifikasinya bertujuan untuk mengembangkan 
pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan siswa melalui:

• Konten mata pelajaran yang mendalam
• Belajar untuk bekerja secara mandiri
• Penerapan pengetahuan dan pemahaman ke situasi  

baru dan juga situasi yang sudah tidak asing lagi.
• Penanganan dan evaluasi berbagai jenis sumber informasi
• Pemikiran secara logis dan penyajian argumen serta 

penjelasan yang sistematis dan selaras
• Belajar dan berkomunikasi dalam bahasa Inggris.

Pilihan pokok bahasan yang fleksibel
A wide choice of over 50 subjects is available and schools 
Tersedia pilihan pokok bahasan yang jumlahnya lebih dari  
50 dan sekolah memiliki kebebasan untuk menawarkannya 
dalam berbagai kombinasi. Tidak ada mata pelajaran wajib 
dan siswa bebas mengambil spesialisasi atau belajar berbagai 
jenis mata pelajaran. Memberi siswa kemampuan memilih 
akan membantu mereka melewati masa studi mereka.  
Siswa biasanya belajar 4 mata pelajaran di AS Level dan  
3 mata pelajaran di A Level. Persyaratan masuk standar  
untuk universitas di UK adalah 3 mata pelajaran A Level.

Cambridge International AS dan A Level  
Panduan Untuk Universitas

Cambridge International AS Level dan A Level diakui sebagai paspor menuju 
keberhasilan dalam meraih pendidikan, universitas, dan pekerjaan.

Kelompok mata pelajaran Cambridge International  
AS Level dan A Level 

Bahasa Inggris Matematika Ilmu Pengetahuan

Bahasa Ilmu Budaya Dasar Teknologi

Ilmu Pengetahuan Sosial Seni Studi Umum
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Sudut Pandang & Penelitian Global
Sebagai pelopor kualifikasi berbasis keterampilan, Global 
Perspectives & Research (GPR) telah ditambahkan untuk 
melengkapi kelompok mata pelajaran yang sudah ada di A 
Level saat ini. GPR menggunakan pendekatan lintas kurikulum 
untuk mempelajari keterampilan yang dibutuhkan agar 
berhasil di perguruan tinggi dan pekerjaan. Dengan 
mempelajari masalah-masalah global, siswa menjelajahi 
berbagai sudut padang berbeda dan seringkali bertentangan 
untuk mengembangkan kemampuan mereka membongkar, 
menyusun kembali, dan bercermin pada bagaimana hal 
tersebut berdampak pada sudut pandang mereka. Program 
studi ini terdiri dari kursus pengajaran keterampilan satu 
tahun dan di tahun kedua, laporan penelitian setahun penuh 
(Cambridge Research Report). Research Report (Laporan 
Riset) ini mendorong penerapan dan pengembangan 
keterampilan yang diajarkan dalam Sudut Pandang Global  
dan membantu menyiapkan siswa menghadapi tuntutan  
studi di universitas. Untuk mendapatkan informasi lebih  
lanjut kunjungi www.cambridgeinternational.org/gp

Persiapan mendalam untuk universitas
Temuan dari sejumlah studi penelitian menunjukkan bahwa 
kurikulum Cambridge menyiapkan siswa dengan baik untuk 
menuju universitas. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut 
kunjungi http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ962510.pdf

Pemberian nilai dan evaluasi 
Nilai Cambridge yang diakui secara internasional dilaporkan 
dengan panduan yang jelas untuk menjelaskan standar 
pencapaian. Cambridge International A Level dilaporkan pada 
skala nilai dari A* (tertinggi) Sampai E (kinerja minimum yang 
dibutuhkan). Untuk Cambridge International AS Level tidak 
ada nilai A*, yang dilaporkan dari nilai A sampai E. Setiap mata 
pelajaran diberikan nilai terpisah dan tidak ada Grade Point 
Average atau Indeks Prestasi Kumulatif yang dihitung. 
Sertifikat terpisah diterbitkan untuk setiap seri ujian.  
Nilai diberikan hanya untuk mata pelajaran yang lulus. 

Percentage Uniform Mark
Percentage Uniform Mark (PUM) adalah nilai numerik yang 
diberikan untuk sebagian negara, di samping nilai untuk setiap 
mata pelajaran. Nilai ini merupakan rujukan hasil pencapaian 
kandidat ke skala umum menunjukkan tingkat kinerja 
kandidat di dalam nilai itu. Sebagai contoh, jika seorang 
kandidat mencapai Percentage Uniform Mark 79 maka 
kandidat tersebut berada di batas terendah nilai B.

Evaluasi bertingkat dan linear

Cambridge AICE Diploma
Sertifikat kelompok diberikan jika lulus ujian dalam  
mata pelajaran yang diambil dari 3 bidang kurikulum di  
dalam Cambridge International AS Level dan A Level.  
Bidang kurikulumnya mencakup matematika dan ilmu 
pengetahuan alam, bahasa, serta seni dan ilmu budaya dasar. 
Setiap AS Level diberi 1 kredit dan A Level penuh diberikan  
2 kredit. Mulai tahun 2017, siswa wajib mencapai minimal  
7 kredit, termasuk AS dalam mata pelajaran Global 
Perspective and Research sebagai mata pelajaran wajib. 
Diploma AICE umumnya diambil di Amerika Serikat.  
Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut kunjungi  
www.cambridgeinternational.org/aice

AS Level grade PUM range

a 80–100

b 70–79

c 60–69

d 50–59

e 40–49

A Level grade PUM range

  A* 90–100

A 80–89

B 70–79

C 60–69

D 50–59

E 40–49

Siswa hanya mengambil Cambridge International AS Level 
saja. Isi silabus untuk Cambridge International AS Level 
setengah dari program Cambridge International A Level.

Opsi 1

Cambridge International AS Level (AS berdiri sendiri)

Siswa mengambil Cambridge International AS Level di Tahun  
1 dan di Tahun 2 menyelesaikan Cambridge International  
A Level.

Opsi 2

Cambridge International AS Level  
(AS setengah pertama dari A Level)

Cambridge International A Level (sisa A Level)

Siswa mengambil semua dokumen pelajaran Cambridge 
International A Level dalam seri ujian yang sama, biasanya di 
akhir tahun kedua studi.

Opsi 3

Cambridge International Level A

  Kami sangat terkesan dengan 
kedalaman dan keluasan pengetahuan 
yang ditunjukkan oleh siswa-siswa 
Cambridge. Mereka tiba di kampus 
dengan persiapan yang sangat baik  
dan bersemangat untuk belajar,  
dari mana pun mereka berasal.  
Greg Roberts, Dekan Admisi, University of Virginia, AS



Siapakah yang mengakui Cambridge International  
A Level?
Kualifikasi Cambridge diakui oleh universitas dan perusahaan 
di seluruh dunia. Cambridge International AS Level dan  
A Level diakui oleh UCAS, Universitas di UK, dan institusi di 
mancanegara sebagai setara dalam standar dan nilai dengan 
AS Level dan A Level yang diambil oleh siswa di UK. Siswa 
yang menggunakan Cambridge International AS Level dan  
A Level untuk mendapatkan tempat di universitas terkemuka 
di seluruh dunia termasuk di UK, Irlandia, AS, Kanada, 
Australia, Selandia Baru, India, Singapura, Mesir, Yordania, 
Afrika Selatan, Belanda, Jerman, dan Spanyol. 

Di negara-negara seperti Amerika Serikat dan Kanada,  
jika siswa mendapatkan peringkat nilai yang baik melalui 
pemilihan pelajaran Cambridge International A Level yang 
tepat dapat memperoleh kredit mata kuliah di universitas 
selama setahun.

Baik Sertifikat maupun Pernyataan Hasil Ujian merupakan 
bukti dari hasil resmi Cambridge.

Fitur keamanan lainnya yang tersembunyi juga disajikan pada 
dokumentasi resmi Cambridge.

CIE Direct
CIE Direct memungkinkan universitas dan institusi untuk 
memverifikasi hasil Cambridge sang pemohon secara online. 
Untuk meminta akses silakan kirim email ke  
recognitions@cambridgeinternational.org

Metode Evaluasi – Contoh Sertifikat dan Pernyataan Hasil Ujian

Tanda Air

Jumlah 
silabus yang 
diambil

Laporan huruf besar dan huruf 
kecil dari nilai yang dicapai A 
Level dilaporkan sebagai huruf 
besar yang diikuti dengan 
huruf kecil A(a). 

Nomor centre/ nomor kandidat

Hologram
Nomor Seri

Tanda Tangan 
VC University 
of Cambridge

Detail kandidat 
termasuk nomor 
kandidat

Jumlah silabus

Percentage 
Uniform Mark 
(PUM) 

AS Level dilaporkan dengan 
dua huruf kecil a(a)



Pelajari lebih lanjut! Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai Cambridge International AS Level dan A Level 
silakan kunjungi www.cambridgeinternational.org/recognition

Copyright © UCLES August 2018

Cambridge International AS Level dan A Level Panduan Untuk Universitas

Contoh pengakuan dari seluruh dunia
Yale University mengakui Cambridge International A Level 
untuk maksud matrikulasi. Kredit diberikan untuk Grade  
A atau B. Siswa yang mendaftar di program A Level dapat 
menggunakan hasil A Level yang telah diselesaikan sebagai 
pengganti Tes Mata Pelajaran SAT II berdasarkan satu untuk 
satu (one-for-one). Yale memberi kredit untuk A Level  
setelah disetujui oleh penasihat akademik siswa.

University of Oxford menerima siswa dengan Cambridge 
International A Level. Oxford selama bertahun-tahun telah 
menerima Cambridge International A Level sebagai kualifikasi 
yang sesuai untuk memenuhi kondisi masuk ke kegiatan-
kegiatan kuliah Universitas. Kualifikasi ini memberikan  
siswa pengetahuan mata pelajaran yang sesuai, meski  
sifat kompetitif dari aplikasi berarti bahwa keberhasilan  
di A Level saja tidak cukup untuk dapat diterima di  
universitas secara otomatis. 

National University of Singapore menerima siswa yang 
memegang aplikasi dari siswa yang memegang kelulusan yang 
baik dalam sekurang-kurangnya 3 Cambridge International  
A Level. Banyak pemohon menyerahkan kelulusan yang baik 
dalam 4 A Level atau lebih. Total semua nilai mata pelajaran 
dalam 2 sesi yang masing-masing diambil dalam rentang 
waktu 12 sesi dibolehkan. 

University of Sydney menerima pemohon yang  
mencapai minimal 3 mata pelajaran lengkap A Level dalam  
1 tahun akademik. Kursus yang sangat kompetitif mungkin 
membutuhkan 4 mata kuliah untuk bisa masuk. Mata 
pelajaran AS tidak akan diterima menggantikan mata 
pelajaran Level A, namun hasil dalam mata pelajaran  
AS dapat meningkatkan daya saing dari pemohon  
yang memenuhi syarat.

Basis data pengakuan
Basis data pengakuan dalam direktori online institusi dari 
seluruh dunia yang telah memberikan penerimaan tertulis 
secara formal bagi kualifikasi Cambridge. Basis data ini 
diperbarui secara berkala dengan pernyataan pengakuan  
yang baru sehingga siswa Cambridge dapat melihat lembaga 
mana saja yang menerima kualifikasi Cambridge mereka.  
Ini merupakan tempat pertama yang dikunjungi siswa, orang 
tua, dan sekolah untuk mengetahui jika lembaga tertentu 
akan mempertimbangkan aplikasi dari siswa yang memegang 
kualifikasi Cambridge. Siswa selanjutnya mengunjungi situs 
web universitas itu sendiri untuk memperoleh detail  
lebih lanjut.

Basis data ini selalu berkembang: sejak tahun 2012, 
jumlah pengunjung laman ini mengalami peningkatan 
sebesar 45%
Basis datatersebut menerima lebih dari 50.000 pengunjung 
berbeda setiap tahunnya. Saat ini, lebih dari 950 institusi di 
seluruh dunia telah mendaftarkan pernyataan kebijakan dan 
pengakuan resmi mereka untuk A Level di basis data kami. 
Anda juga dapat mendaftarkan pernyataan kebijakan resmi 
lembaga Anda dengan mengikuti tautan berikut dari basis 
data www.cambridgeinternational.org/recognitionsearch. 
Sebuah pernyataan kebijakan yang informative dan 
pengakuan resmi di basis data kami dapat benar-benar 
menghasilkan perbedaan Universitas atau Institusi Anda.

  Kami menerima aplikasi dari 
kandidat yang memiliki Kualifikasi 
Cambridge International. Pengalaman 
kami menunjukkan bahwa kualifikasi 
Cambridge Advanced seperti Cambridge 
International AS Level dan A Level 
tangguh dan dapat diandalkan secara 
konsisten, serta menyiapkan siswa 
dengan sangat baik untuk melanjutkan ke 
pendidikan tinggi.  
Katherine Hind, Manajer Admisi Pasca Sarjana Senior,  
Newcastle University.


