
Cambridge Lower Secondary:  
Panduan bagi orang tua

Cambridge Lower Secondary mempersiapkan anak Anda untuk melangkah ke jenjang pendidikan selanjutnya. 
Ini adalah bagian dari program Cambridge Pathway kami yang mempersiapkan siswa dengan pengetahuan dan 
keterampilan yang mereka butuhkan untuk hidup, membantu mereka berkembang di sekolah, universitas, dan 
pekerjaan.

Jalur yang jelas untuk keberhasilan pendidikan usia 
5 hingga 19 tahun

Cambridge Primary
Usia 5 tahun ke atas

Kurikulum dan penilaian untuk 
10 mata pelajaran (termasuk 
Bahasa Inggris, Matema�ka, 
dan Sains)

Cambridge Lower Secondary 
Usia 11 tahun ke atas

Kurikulum dan penilaian untuk 
10 mata pelajaran (termasuk Bahasa 
Inggris, Matema�ka, dan Sains)

Cambridge Upper Secondary
Usia 14 tahun ke atas

Cambridge IGCSE (lebih dari 70 pilihan 
mata pelajaran) 
Cambridge O Level (lebih dari 40 pilihan 
mata pelajaran)
Ser�fikat Cambridge ICE

Cambridge Advanced
Usia 16 tahun ke atas

Cambridge Interna�onal AS & 
A Level (lebih dari 55 pilihan 
mata pelajaran) 
Diploma Cambridge AICE 
Cambridge IPQ

Penilaian dasar Cambridge CEM untuk mengukur potensi dan perkembangan

Cambridge Professional Development untuk guru dan pemimpin sekolah

Belajar Temukan Raih

Kecintaan belajar
Program kami dibangun berdasarkan hal yang paling penting 
bagi anak Anda saat mereka melanjutkan pendidikan:

Kurikulum yang luas untuk pendidikan yang seimbang: 
Tersedia pilihan 10 mata pelajaran, termasuk Bahasa Inggris, 
matematika, dan sains. Kesempatan luas untuk mengembangkan 
kreativitas, ekspresi, dan kesejahteraan pribadi melalui mata 
pelajaran seni, musik, dan pendidikan jasmani.

Jalan yang jelas menuju perkembangan, secara bertahap: 
Setiap tahapan program dibangun di atas yang sebelumnya atau 
dari sistem pendidikan lain, sehingga anak Anda akan merasa 
yakin bahwa mereka siap untuk jenjang pendidikan selanjutnya.

Pemelajar global dalam konteks lokal: Cambridge Lower 
Secondary membantu siswa menemukan kemampuan baru 
dan dunia yang lebih luas. Mata pelajaran seperti Global 
Perspectives™ memupuk wawasan yang luas, membantu 
anak Anda memahami budaya, komunitas, dan identitas 
mereka sendiri serta orang lain di berbagai belahan dunia.

Pendekatan yang luwes: Cambridge Lower Secondary dapat 
digunakan bersama kurikulum nasional, memberi anak Anda 
pendidikan bertaraf internasional yang sesuai dengan kondisinya.

Program yang selaras berdasarkan penelitian terbaru: Kami 
percaya pendidikan berfungsi paling baik ketika kurikulum, 
pengajaran, pemelajaran, dan penilaian selaras. Dengan cara 
ini, anak Anda dapat menikmati pengalaman belajar yang lebih 
kaya dan berkembang sebagai pemelajar seumur hidup.



Cambridge Lower Secondary – Panduan untuk orang tua - lanjutan

Apakah Anda ingin tahu lebih jauh?  Kunjungi www.cambridgeinternational.org/lowersecondary atau hubungi sekolah Anda. 

*9010630295*

Apa manfaatnya bagi anak Anda?
Kebutuhan anak Anda sebagai pemelajar adalah inti 
pendekatan pendidikan kami. Pendekatan ini mendukung 
sekolah dalam mengembangkan pemelajar yang: 
• percaya diri dalam mengolah informasi dan ide milik 

mereka sendiri maupun orang lain
• bertanggung jawab fatas diri mereka sendiri, tanggap, 

dan menghormati orang lain 
• penuh pencerminan dan mengembangkan kemampuan 

diri untuk belajar 
• inovatif dan siap menghadapi tantangan baru serta masa 

depan 
• terlibat aktif secara intelektual dan sosial, siap untuk 

membuat perbedaan. 

Penilaian tepercaya. Keunggulan yang diakui. 
Cambridge Lower Secondary mempersiapkan anak Anda 
untuk sukses di jenjang pendidikan selanjutnya. Semua 
mata pelajaran dimasukkan ke dalam kualifikasi Cambridge 
Upper Secondary yang relevan.

Guru dapat memantau perkembangan anak Anda melalui 
pemeriksaan perkembangan dan penilaian yang terpadu 
dalam program ini. Kami menawarkan berbagai pilihan 
sesuai etos dan konteks sekolah anak Anda, untuk 
mengidentifikasi cara terbaik dalam mendukung anak Anda:

• Penilaian berbasis komputer untuk mengukur dan 
menakar potensi siswa dan mengidentifikasi kebutuhan 
belajar mereka.

• Guru dapat menilai beberapa mata pelajaran di kelas 
dan berdiskusi dengan anak Anda mengenai hal-hal yang 
sudah dilakukan dengan baik dan bagaimana untuk 
meningkatkannya lebih jauh lagi.

• Cambridge Lower Secondary Progression Test 
membantu guru memahami kekuatan anak Anda 
sepanjang tahun ajaran dan menunjukkan area di mana 
mereka membutuhkan lebih banyak bantuan. Tes singkat 
ini menunjukkan posisi anak Anda dalam perjalanan 
belajar mereka, alih-alih hanya menunjukkan jawaban 
yang benar atau salah.

• Tes Cambridge Checkpoint dinilai secara eksternal oleh 
Cambridge International dan dilaksanakan pada tahun 
terakhir Cambridge Lower Secondary. Anak Anda akan 
menerima pernyataan capaian dan sekolahnya akan 
menerima umpan balik terperinci tentang kinerja siswa. 

Komunitas pemelajaran global
Dengan Cambridge Pathway, anak Anda tergabung dengan 
komunitas pelajar global yang berasal lebih dari 10.000 
sekolah di lebih dari 160 negara. Dengan mengembangkan 
wawasan global pada pelajar Cambridge, kami bertujuan 
untuk membekali mereka agar sukses di dunia modern yang 
berubah dengan cepat.
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