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Pendahuluan

Modul Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah merupakan modul yang tidak terpisahkan dengan seri
modul  Perencanaan dan Penganggaran Sekolah dan Manajemen Keuangan Sekolah/Madrasah,
disusun untuk membantu mendukung sukses pelaksanaan program BOS dan penerapan
manajemen berbasis sekolah/madrasah yang lebih baik, partisipatif dan akuntabel. Modul Evaluasi
Diri Sekolah/Madrasah menekankan pentingnya sekolah untuk memahami pentingnya peningkatan
mutu pendidikan dan pengembangan kinerja sekolah/madrasah melalui  pemetaan pencapaian
kinerja sekolah/madrasah pada saat ini serta  pengembangan program dan anggaran sekolah/
madrasah. Penguasaan Implementasi EDS dicerminkan dengan  kemampuan dalam mengidentifikasi
dan mengumpulkan data kinerja, analisis dan pengolahan data mutu, penyimpulan hasil kinerja
serta penerapan standar mutu.

Modul ini berisikan empat (4) topik utama. Bagian pertama membahas dan memperkenalkan
kebijakan nasional yang berkaitan dengan Standar Nasional Pendidikan, Standar Pelayanan Mini-
mal  Pendidikan Dasar,  Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan serta Penerapan SPMP, SNP, dan
SPM dalam proses perencanaan sekolah/madrasah. Bagian kedua, menguraikan gambaran umum
EDS, pengenalan instrumen serta cara melaksanakan EDS. Bagian ketiga memandu memahami
dan menerapkan teknik identifikasi kesenjangan kinerja dan rekomendasi pemenuhan SPM. Bagian
terakhir, memperkenalkan TRIMS atau Aplikasi Pelaporan dan Manajemen Informasi Sekolah
(APMIS), memahami manfaat output keluarannya bagi sekolah serta langkah-langkah dalam aplikasi
TRIMS atau  APMIS.  Referensi penulisan didasarkan kepada kerangka regulasi/peraturan, praktik
yang baik  serta manual pelatihan yang telah dikembangkan dan dilatihkan oleh berbagai mitra
pembangunan baik di tingkat manajemen pendidikan maupun manajemen sekolah/madrasah.

Pengembangan modul ini ditujukan penggunaannya  bagi para pelatih (trainers) maupun praktisi
pendidikan yang bergelut dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah. Antara
lain kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, pengawas sekolah, komite sekolah serta berbagai
pihak lainnya yang berkepentingan. Agar dapat digunakan secara optimal penyusunan modul ini
dilengkapi dengan bahan-bahan cetak yang memungkinkan para pelatih dapat berinteraksi secara
efektif dengan peserta latih, seperti power point presentasi, rencana pengelolaan sesi, latihan
beserta lembar latihan kerja,  pembahasan kasus dan yang tidak kalah pentingnya adalah catatan
pelatih (trainer’s note). Selain itu modul ini juga  dilengkapi dengan CD yang berisikan referensi
bahan-bahan terkait dengan masing-masing topik pembahasan yang bisa digunakan peserta untuk
mengetahui lebih jauh materi-materi yang telah dijelaskan dalam modul.

Untuk kepentingan peserta latih, modul ini alam modul ini disertakan buku manual lainnya dalam
format panduan praktis (practical guidance)  yang memungkinkan peserta mendapatkan pengayaan
materi serta kiat dan berbagai langkah praktis dalam praktik penerapan hasil pelatihan di tingkat
sekolah/madrasah.

Penyusunan modul ini merupakan hasil kerjasama dari Kementerian Pendidikan Nasional dengan
dukungan  beberapa mitra pembangunan, yaitu Asian Development Bank (ADB),  Australia Agency
for International Development (AusAID), Bank Dunia  (World bank) dan Project Decentralized
Basic Education (DBE-1) – United State Agency for International Development (USAID).
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Daftar Singkatan

APK Angka Partisipasi Kasar
BAN-S/M Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah
BOS Bantuan Operasional Sekolah
BSNP Badan Standar Nasional Pendidikan
CTL Contextual Learning and Teaching
DAK Dana Alokasi Khusus
DAU Dana Alokasi Umum
DBR Daftar Barang Ruang
EDK Evaluasi Diri Kabupaten/Kota
EQAS External Quality Assurance System
IMB Ijin Mendirikan Bangunan
IQAS Internal Quality Assurance System
Kemenag Kementerian Agama
Kemdiknas Kementerian Pendidikan Nasional
KTSP Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
LBB Lembar Bahan Bacaan
LK Lembar Kerja
LPMP Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
MSPD Monitoring Sekolah oleh Pemerintah Daerah
PAKEM Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan
PDCA Plan Do Check Action
PMPTK Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
PPt Power point
Renstra Rencana Strategis
RKS Rencana Kerja Sekolah
RKS/M Rencana Kerja Sekolah/Madrasah
RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPP Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
RPS Rencana Pengembangan Sekolah
RSBI Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional
SBI Sekolah Bertaraf Internasional
SIM Sistem Informasi Manajemen
SKM Sarjana Kesehatan Masyarakat
SKM Sekolah Kategori Mandiri
SKPD Satuan Kerja Pemerintah Daerah
SKS Satuan Kredit Semester
SNP Standar Nasional Pendidikan
SPM Standar Pelayanan Minimal
SPMP Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
TU Tata Usaha
UKK Ujian Kompetensi Kejuruan.
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Daftar Istilah

BOS Program pemerintah yang bertujuan untuk penyediaan pendanaan
biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai
pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun.

SPMP (Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan)
Subsistem dari sistem pendidikan nasional (SNP) yang fungsi
utamanya meningkatkan mutu pendidikan.

SNP Kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

SPM Jenis dan tingkat pelayanan pendidikan minimal yang harus disediakan
oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau
program pendidikan, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten
atau kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor
38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota.

Standar Kompetensi Lulusan
Kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan,
dan keterampilan.

Standar isi Ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam
kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian,
kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus
dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan
tertentu.

Standar proses Standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan
pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar
kompetensi lulusan.

Standar pendidik dan tenaga kependidikan
Kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental,
serta pendidikan dalam jabatan.

Standar sarana dan prasarana
Standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria mini-
mal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah,
perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat
berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan
untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan
teknologi informasi dan komunikasi.
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Standar pengelolaan
Standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan,
dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan,
kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas
penyelenggaraan pendidikan.

Standar pembiayaan
Standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan
pendidikan yang berlaku selama satu tahun.

Standar penilaian pendidikan
Standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur,
dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.
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Silabus

A. Tujuan
Setelah mengikuti seluruh sesi dalam modul ini peserta diharapkan dapat:
1. Memahami dan menjelaskan SNP, SPM, dan SPMP dalam rangka peningkatan mutu dan

pengembangan kinerja sekolah/madrasah.
2. Memahami dan menjelaskan Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah (EDS/M) sebagai alat bantu

pemetaan mutu dan pengembangan program dan anggaran sekolah/madrasah.
3. Memperagakan pelaksanaan EDS/M, melakukan identifikasi kesenjangan, mengusulkan pro-

gram peningkatan mutu sekolah/madrasah berdasarkan SPM .
4. Mengenal TRIMS atau Apilkasi Pelaporan dan Manajemen Informasi Sekolah (APMIS), dan

memanfaatkannya dalam menyusun rencana pengembangan sekolah/madrasah.

B. Strategi

Tahapan Rincian Topik Waktu Alat & BahanNo

1

2

3

4

 100 menit

100 menit

160 menit

120 menit

1.Rencana Sesi 1
2. Power point 1-45
3. Latihan 1

1.Rencana Sesi 2
2. Power point 1-17
3. Latihan 1
4. Latihan 2

1.Rencana Sesi 3
2. Power point 1-8
3. Latihan 1
4. Latihan 2
5. Latihan 3

1.Rencana Sesi 4
2. Power point 1-28
3.Video Tutorial
4. Lembar Bahan

Bacaan

480 menit (8 jam)Total waktu =

1. Standar Nasional Pendidikan (SNP)
2. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pendidikan Dasar
3. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

(SPMP)
4. Penerapan SPMP, SNP, dan SPM dalam

proses perencanaan sekolah/madrasah.

1. Gambaran umum EDS/M.
2. Pengenalan instrumen EDS/M.
3. Cara melaksanakan EDS/M.

1. Analisis data hasil simulasi EDS/M
berbasis SPM.

2. Identifikasi kesenjangan pencapaian
SPM

3. Perumusan rekomendasi program
peningkatan mutu sekolah/madrasah.

1. Pengantar aplikasi TRIMS/APMIS
2. Manfaat keluaran TRIMS/APMIS bagi

sekolah/madrasah
3. Langkah penting dalam aplikasi TRIMS/

APMIS

Topik
Pengenalan SNP,
SPM dan SPMP
dalam Rangka
Perencanaan
Sekolah/
Madrasah

Evaluasi Diri
Sekolah/
Madrasah (EDS/
M)

Identifikasi
Kesenjangan dan
Rekomendasi
Pemenuhan SPM

Aplikasi
Pelaporan dan
Manajemen
Informasi Sekolah
(APMIS).
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Pengenalan SNP, SPM, dan SPMP dalam
Rangka Perencanaan Sekolah/Madasah

I.  Rencana Sesi

A. Pengantar
Peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu pilar pokok pembangunan pendidikan
di Indonesia. Pendidikan yang bermutu akan menghasilkan sumber daya manusia (SDM)
yang cerdas dan kompetitif sesuai dengan visi Kementerian Pendidikan Nasional tahun
2025. Untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan upaya peningkatan mutu pendidikan
secara berkelanjutan oleh semua pihak.

Mutu pendidikan mengacu pada standar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Standar nasional
pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum
Negara Kesatuan Republik Indonesia, berfungsi sebagai dasar bagi perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan pada setiap satuan pendidikan dalam rangka
mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. SNP berisi ketentuan tentang delapan
standar yang dicita-citakan dapat terwujud di semua satuan pendidikan pada kurun waktu
tertentu.

Mengingat bahwa kondisi satuan pendidikan pada saat ini masih sangat beragam, dan
sebagian besar masih di bawah SNP, maka perlu dicari strategi untuk mencapai SNP secara
bertahap. Upaya ini dilakukan dengan menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang
merupakan tingkat layanan minimal yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.
Apabila SPM Pendidikan telah tercapai maka indikator tingkat (mutu) layanan akan
dinaikkan dari waktu ke waktu hingga pada akhirnya mencapai tingkatan yang ditetapkan
dalam SNP. Oleh karena itu SPM Pendidikan dapat diartikan sebagai strategi untuk
mencapai SNP secara bertahap dan merupakan sasaran antara menuju pemenuhan SNP.

Sistem penjaminan mutu pendidikan (SPMP) didefinisikan sebagai kegiatan sistemik dan
terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara pendidikan, pemerintah
daerah, Pemerintah, dan masyarakat untuk melaksanakan upaya peningkatkan mutu
pendidikan secara berkesinambungan. Penjaminan mutu pendidikan dimaksudkan untuk
memastikan bahwa setiap satuan pendidikan berusaha memenuhi SPM dan SNP, dan apabila
SNP telah tercapai maka satuan pendidikan tersebut akan terus meningkatkan mutu untuk
melampaui atau di atas SNP. Standar mutu pendidikan di atas SNP dapat berupa: (a) Standar
mutu yang berbasis keunggulan lokal; dan (b) Standar mutu yang mengadopsi dan/atau
mengadaptasi standar internasional tertentu.

Untuk dapat mencapai acuan mutu pendidikan tersebut di atas, setiap satuan pendidikan
perlu menyusun Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) atau Rencana Kerja Sekolah (RKS)
yang memuat upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan. RKS disusun secara partisipatif

1SESI
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dengan melibatkan semua stakeholder termasuk kepala sekolah/madrasah, guru, komite
sekolah/madrasah, dan orang tua siswa. RKS akan menjadi acuan untuk melaksanakan
perbaikan dalam proses pembelajaran, manajemen sekolah/madrasah, sarana-prasarana
dan sebagainya.

B. Tujuan
Setelah mengikuti sesi ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan:
1. Standar Nasional Pendidikan (SNP).
2. Standar Pelayanan Minimal (SPM).
3. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP).
4. Aplikasi SNP, SPM, dan SPMP dalam perencanaan sekolah/madrasah.

C. Pokok Bahasan
Sesi ini mencakup empat pokok bahasan sebagai berikut.
1. Standar Nasional Pendidikan (SNP).
2. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar.
3. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP).
4. Penerapan SNP, SPM, dan SPMP dalam perencanaan sekolah/madrasah.

D. Waktu
Alokasi waktu untuk sesi ini adalah 100 menit.

E. Metode
1. Curah pendapat.
2. Presentasi.
3. Reviu dokumen, dengan membaca cepat.
4. Tanya jawab.

F. Alat dan Bahan
1. Komputer/laptop dan LCD, papan tulis, flipchart.
2. Silabus Modul 1- Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah (EDS/M).
3. Rencana Sesi 1- Pengenalan SNP, SPM, dan SPMP dalam Rangka Perencanaan Sekolah/

Madrasah.
4. Power point (PPt) 1- 48.
5. Latihan 1 Sesi 1- Curah Pendapat.

a. Instruksi Pelatih.
b. Lembar Kerja: Daftar Pertanyaan

6. Lembar Bahan Bacaan:
- Indikator Pencapaian SPM Pendidikan Dasar oleh Sekolah/Madrasah.
- Indikator Pencapaian SPM Pendidikan Dasar oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan

Kemenag Kabupaten/Kota.
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Tahapan

Tahap 1.
Pendahuluan

Tahap 2.
SNP dan
SPM

Tahap 3.
SPMP dan
Penerapan-
nya dalam
Perencanaan
Sekolah/
Madrasah

Tahap 4.
Penutup

Kegiatan

1. Pelatih membuka sesi dan memperkenal-kan diri secara singkat
kepada peserta.

2. Pelatih menjelaskan tujuan dan kegiatan sesi ini.
3. Sambil melihat power point 4, pelatih bertanya kepada peserta:

a. Apa yang Anda ketahui tentang SNP?
b. Apa yang Anda ketahui tentang SPM?
c. Apa yang Anda ketahui tentang SPMP?
d. Bagaimana pengalaman Anda menggunakan SNP, SPM dan

SPMP  dalam perencanaan sekolah/madrasah?
4. Peserta menjawab pertanyaan-pertanyaan.
5. Pelatih memberikan komentar dan informasi tentang Latihan 1

dan daftar referensi.
6. Pelatih mengajak peserta membahas SNP, SPM dan SPMP

1. Sebelum presentasi, pelatih mengajak peserta menemukan lembar
kerja dan bahan bacaan mengenai SPM Latihan1 dalam modul
pelatihan.

2. Sambil berjalan mendekati peserta, selama 10 menit pelatih
mengajak peserta membaca sekilas Latihan 1, dan menjawab
lembar kerja bagian SNP dan SPM.

3. Pelatih meminta dua peserta (pria/wanita) untuk berbagi
jawabannya.

4. Pelatih menyampaikan presentasi tentang SNP dan SPM,
menggunakan power point.

5. Pelatih memberikan waktu tanya jawab.
6. Selama 5 menit, pelatih mengajak peserta menikmati selingan

dengan pilihan:
• Peserta diajak senam wajah.
• Peserta diajak minum bersama.
• Peserta dimohon menghibur sesama peserta.

1. Setelah istirahat, pelatih mengajak peserta membuka Latihan 1
kembali.

2. Sambil berkeliling mendekati peserta selama 10 menit, pelatih
mengajak peserta membaca sekilas Latihan 1 dan menjawab
pertanyaan dalam lembar kerja Latihan 1di bagian SPMP dan
perencanaan sekolah/madrasah.

3. Pelatih meminta 2 peserta (pria/wanita) untuk berbagi jawabannya.
4. Pelatih menyampaikan bahan presentasi tentang SPMP dan

penerapannya dalam perencanaan sekolah/madrasah dengan
menggunakan power point

5. Pelatih memberikan waktu tanya jawab.

1. Pelatih menyampaikan rangkuman materi SNP, SPM, SPMP dan
penerapannya dalam perencanaan sekolah/madrasah.

2. Peserta diminta meneliti referensi dan menjelaskan sesi berikutnya.

Waktu

10 menit

60 menit

25 menit

5 menit

Alat & Bahan

• Rencana Sesi
• PPt 1- 4
• Latihan 1 Sesi

1

• PPt 5-34
• Latihan 1

Sesi 1
• LBB

• PPt 35 – 47
• Latihan 1

Sesi 1
• LBB

• PPt 48

H. Referensi
1. PP Nomor 19 Tahun 2005 Tentang SNP.
2. PP Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM.
3. Semua Permendiknas mengenai SNP.
4. Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 tentang SPMP.
5. Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar.
6. Petunjuk Teknis Pengukuran Ketercapaian Indikator SPM.

G. Strategi
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Sesi 1

Pengenalan  SNP, SPM, dan SPMP
untuk Perencanaan Sekolah/Madrasah

Tujuan Sesi

Setelah mengikuti sesi ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan:
• Standar Nasional Pendidikan (SNP).
• Standar Pelayanan Minimal (SPM).
• Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP).
• Penerapan SNP, SPM dan SPMP dalam Perencanaan Sekolah/Madrasah.

1

2

II. Power Point

Mengapa slide ini penting?
Mengorientasi  peserta terhadap payung regulasi dan kebijakan nasional yang menjadi acuan
dalam proses perencanaan dan penganggaran sekolah

Inti Uraian
• Pelatih menjelaskan 3 kebijakan nasional  yang harus dipahami oleh peserta
• Pelatih menegaskan urutan kebijakan mulai dari SNP, SPM kemudian SPMP.

Mengapa slide ini penting?
Slide ini menjelaskan tujuan sesi, agar peserta dapat memahami dengan baik mengenai apa yang
akan dicapai setelah mengikuti pelatihan.

Inti uraian:
• Pelatih menyebutkan empat tujuan sesi seperti tertulis dalam slide
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Pokok Bahasan

• Standar Nasional Pendidikan.
• Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar.
• Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
• Penerapan SNP, SPM dan SPMP dalam perencanaan sekolah/madrasah.

3

Mengapa slide ini penting?
Slide ini menjelaskan cakupan pokok bahasan untuk mencapai tujuan yang dirumuskan pada
slide sebelumnya.

Inti uraian: Menegaskan empat materi pokok yang akan dibahas dalam sesi ini.

• Pelatih mengulas secara singkat mengenai isi pokok SNP, SPM, dan SPMP
• Pelatih memberikan gambaran singkat korelasi antara ke tiga kebijakan tersebut terhadap

penyusunan rencana dan penganggaran sekolah.

Latihan 1
Curah Pendapat

4

Mengapa slide ini penting?
Memberikan panduan dalam mengelola dan menggali pemahaman awal peserta melalui sesi
curah pendapat.

Inti uraian:  Lihat instruksi pelatih dalam Latihan 1 - Curah Pendapat.
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Standar Nasional Pendidikan

5

Apakah SNP itu? 6

Mengapa slide ini penting?
Memberikan arahan tentang topik pertama yang akan dibahas oleh pelatih

Inti Uraian:  Pelatih memberikan gambaran umum isi pembahasan topik SNP

Mengapa slide ini penting?
Memberikan pemahaman penting tentang definisi, fungsi dan tujuan SNP

Inti uraian:
• Standar Nasional Pendidikan (SNP) merupakan penjabaran UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas,

yang dituangkan dalam PP No. 19/2005.
• Pelatih memberikan pejelasan tentang definisi, fungsi dan tujuan SNP sesuai dengan rumusan

yang termuat dalam slide presentasi.
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SNP dan Aturan Pelaksanaannya
7

Mengapa slide ini penting?
Memberikan gambaran mengenai isi SNP yang mencakup 8 standar beserta peraturan
pelaksanaannya

Inti uraian:
• Jelaskan bahwa SNP terdiri atas 8 standar, masing-masing standar ditetapkan melalui Peraturan

Menteri Pendidikan Nasional seperti pada slide.
• Uraian lebih detail mengenai standar 1 s.d 8 secara lebih rinci disajikan dalam slide berikutnya.

Standar Kompetensi Lulusan (SKL)
8

• Acuan tentang kualifikasi kemampuan lulusan terkait pengetahuan, sikap
dan keterampilan.

• Meliputi kompetensi seluruh mata pelajaran, kompetensi kelompok mata
pelajaran, dan kompetensi mata pelajaran.

• Sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari
satuan pendidikan.



 Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah - SESI 18

Mengapa slide ini penting?
Slide ini menjelaskan isi pokok SKL yang merupakan komponen pertama dari SNP.

Inti uraian: Menjelaskan pengertian mengenai SKL yaitu berupa acuan yang menspesifikasikan
kualifikasi kemampuan lulusan yang berkaitan dengan pengetahuan, sikap dan keterampilan.
Cakupan SKL meliputi kompetensi seluruh mata pelajaran, kompetensi kelompok mata pelajaran
dan kompetensi mata pelajaran.  SKL ini digunakan sebagai rujukan dalam menentukan kelulusan
peserta didik.

Standar Kompetensi Lulusan
9

Mengapa slide ini penting?
Slide ini memvisualisasikan mengenai penggunaan SKL sebagai acuan dalam merumuskan materi
pokok pembelajaran agar peserta dapat mencapai standar kompetensi yang ditetapkan.

Inti uraian: Untuk mencapai standar kompetensi yang ditetapkan, maka perlu dirumuskan
kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran, yang kemudian
dituangkan dalam materi pokok kegiatan pembelajaran; serta indikator pencapaian.
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Standar Isi
10

Mencakup ruang lingkup materi yang meliputi:
• Kerangka dasar kurikulum.
• Struktur kurikulum.
• Beban belajar.
• Kurikulum tingkat satuan pendidikan.
• Kalender pendidikan/akademik.

Mengapa slide ini penting?
Slide ini memberikan gambaran mengenai apa yang disebut standar isi dan apa isinya.

Inti uraian: Standar isi memberikan petunjuk mengenai penyusunan kerangka dasar kurikulum,
struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), dan penyusunan
kalender akademik.

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
11

• Kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta
pendidikan dalam jabatan.

• Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai
agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan
untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Mengapa slide ini penting?
Slide ini menjelaskan apa saja cakupan standar pendidik dan tenaga kependidikan.

Inti uraian: Secara ringkas menjelaskan pokok-pokok  standar kompetensi pendidik, baik terkait
persyaratan kualifikasi akademik dan non-akademik yang dijelaskan lebih lanjut dalam slide
berikutnya.
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Standar Pendidik
12

• Kualifikasi akademik (S1 / D4)
• Kompetensi:

- Pedagogi,
- Kepribadian,
- Profesional, dan
- Sosial.

• Sertifikasi pendidik.
• Sehat jasmani dan rohani.
• Kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Mengapa slide ini penting?
Menjelaskan secara lebih rinci mengenai kualifikasi pendidik.

Inti uraian: Standar pendidik meliputi kualifikasi akademik, kompetensi (pedagogi, kepribadian,
profesional, dan sosial), sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan kemampuan
mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

  Kualifikasi Kepala Sekolah/Madrasah
13

• Umum:
– Sarjana (S1) atau Diploma IV (D-IV) kependidikan atau non

kependidikan pada PT yang terakreditasi.
– Maksimum 56 tahun
– Pengalaman mengajar minimal 5 tahun
– Golongan minimal IIIc bagi PNS.

• Khusus :
– Status guru SD/MI atau SMP/MTs.
– Memiliki sertifikat pendidik.
– Memiliki sertifikat kepala sekolah/madrasah

Mengapa slide ini penting?
Slide ini menjelaskan tentak kualifikasi kepala sekolah/madrasah.

Inti uraian: Kepala sekolah/madrasah harus memiliki kualifikasi akademik S1/D-IV, berusia
maksimum 56 thn, berpengalaman mengajar minimal 5 tahun, dan untuk pegawai negeri minimal
harus golongan IIIc; lebih spesifik lagi kepala sekolah/madrasah harus memiliki sertifikat pendidik.
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Mengapa slide ini penting?
Slide ini menjelaskan tentang kompetensi kepala sekolah/madrasah.

Inti uraian:  Kepala sekolah/madrasah harus memiliki kompetensi kepribadian, manajerial,
supervisi, sosial, kewirausahaan, dan kompetensi sebagai guru.

Catatan:
• Pelatih dapat menanyakan kepada peserta sejauhmana pemenuhan standar kompetensi kepala

sekolah/madrasah sudah terpenuhi?
• Masih ada kompetensi tenaga kependidikan lainnya termasuk pengawas, dan lain-lain yang

tidak diuraikan di sini. Pelatih dapat menanyakan kepada peserta apakah mereka sudah
memahami standar kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan lainnya.

Standar Proses 15

Kompetensi Kepala Sekolah/Madrasah
14

Kompetensi
Kepala Sekolah/

Madrasah

Kepribadian

Manajerial

Kompetensi
Sebagai Guru

Kewirausahaan

Sosial

Supervisi

• Berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan
untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

• Meliputi:
1.  Perencanaan proses pembelajaran;
2.  Pelaksanaan proses pembelajaran;
3.  Penilaian hasil pembelajaran; dan
4.  Pengawasan proses pembelajaran.
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Mengapa slide ini penting?
Slide ini menjelaskan secara ringkas mengenai standar proses.

Inti uraian: Standar proses mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses
pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan pengawasan proses pembelajaran.

Catatan: Pelatih dapat menanyakan kepada peserta bagaimana penerapan standar proses di
masing-masing sekolah/madrasah.

Standar Sarana dan Prasarana 16

Persyaratan minimal tentang:
• Lahan: sesuai  jumlah rombel dan jumlah siswa
• Prasarana: R. kelas, R. pimpinan, R. pendidik,  R. sirkulasi, R. perpustakaan,

R. UKS, WC, tempat berolahraga/tempat bermain, tempat beribadah,
gudang, dll.

• Sarana: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, sarana
laboratorium, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai serta
perlengkapan lain yang diperlukan menunjang proses pembelajaran,
dll.

Mengapa slide ini penting?
Menjelaskan persyaratan minimal mengenai sarana dan prasarana yang diperlukan untuk
dapat berlangsungnya proses pembelajaran.

Inti uraian: Standar sarana dan prasarana pendidikan mencakup spesifikasi sarana dan sarana
yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan, mencakup luas lahan, bangunan (ruang kelas, ruang
pimpinan, ruang pendidik dan tenaga kependidikan, ruang sirkulasi, ruang perpustakaan, ruang
UKS, WC, tempat bermain/oralh raga, tempat beribadah, gudang, dll.), perabotan, media, sarana
laboratorium, buku dan media pembelajaran, dll.

Catatan:  Pelatih dapat menanyakan kepada peserta sejauh mana sekolah/madrasah mereka
telah memenuhi standar sarana dan prasarana seperti dipersyaratkan oleh SNP.
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Standar Pembiayaan 17

Memberikan acuan tentang:
• Biaya Investasi: biaya pengembangan SDM, penyediaan sarana dan

prasarana, dan belanja modal lainnya
• Biaya Operasional:

- Gaji & tunjangan pendidik dan tenaga kependidikan,
- Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan
- Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa

telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur,
transportasi, pajak, asuransi, dsb.

• Biaya Personal: biaya yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk
bisa mengikuti proses pembelajaran.

Mengapa slide ini penting?
Slide ini menjelaskan tentang standar pembiayaan yang diatur dalam Permendiknas 69/2009.

Inti uraian: Menjelaskan cakupan dari standar pembiayaan, yang meliputi biaya investasi, biaya
personal dan biaya operasional; baik berupa gaji dan tunjangan tenaga pendidik dan kependidikan,
kebutuhan bahan habis pakai, biaya listrik, air, telepon, transportasi, pajak, asuransi dll.

Standar Pengelolaan
18

• Perencanaan program.
• Pelaksanaan rencana kerja.
• Pengawasan dan evaluasi.
• Kepemimpinan sekolah/madrasah.
• Sistem informasi manajemen.

Mengapa slide ini penting?
Slide ini menjelaskan secara singkat isi standar pengelolaan pendidikan.

Inti uraian: Standar pengelolaan mencakup perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja,
pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah/madrasah, dan sistem informasi manajemen
pendidikan.
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Catatan:  Pelatih dapat menanyakan kepada peserta apakah mereka memahami isi pokok dari
standar pengelolaan.

Standar Penilaian Pendidikan
19

• Mengatur mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar
peserta didik

• Penilaian oleh pendidik: merancang indikator KD dan teknik
penilaian, melaksanakan, mengolah, mengembalikan, memanfaatkan
hasil.

• Penilaian oleh sekolah/madrasah: mengkoordinasikan ulangan tengah
semester, akhir semester, kenaikan kelas, melaksanakan ujian sekolah/
madrasah, menentukan kenaikan/ kelulusan siswa.

• Penilaian oleh Pemerintah: UN

Mengapa slide ini penting?
Slide ini menjelaskan standar penilaian pendidikan yang merupakan salah satu komponan SNP.

Inti uraian: Standar penilaian pendidikan mengatur tentang mekanisme, prosedur, dan instrumen
penilaian hasil belajar peserta didik. Mencakup tiga jenis penilaian, yaitu (i) penilaian oleh pendidik,
(ii) penilaian oleh satuan pendidikan, dan (iii) penilaian oleh pemerintah.

Catatan:
• Pelatih dapat menanyakan kepada peserta bagaimana implementasi standar penilaian di

sekolah/madrasah masing-masing.
• Ini adalah slide terakhir dari bagian pertama dari Sesi-1 mengenai SNP. Pelatih dapat

memberikan ringkasan mengenai isi pokok SNP.
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Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Pendidikan Dasar

20

• Gunakan Lembar Kerja untuk pertanyaan-pertanyaan terkait SPM.
• Setiap peserta membaca LBB 1 dalam waktu 5 menit.
• Setiap peserta membaca cepat LBB 2 selama 5 menit.

Mengapa slide ini penting?
• SPM adalah salah satu standar dalam Permendiknas 63/2009 tentang SPMP.
• Selain SNP, SPM bisa menjadi awal pemerataan akses mutu sekolah.

Catatan:
• Pelatih membantu peserta menemukan poin-poin penting dalam kedua LBB.
• Pelatih meneruskan presentasi setelah peserta usai membaca kedua LBB.
• Permendiknas No. 15/2010 tentang SPM

21

Standar Pelayanan Minimal
Pendidikan Dasar

Mengapa slide ini penting?
Memberikan arahan tentang topik kedua yang akan dibahas.

Inti Uraian  Pelatih memberikan gambaran umum isi pembahasan topik SPM Pendidikan Dasar.
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22

Alasan Implementasi SNP Perlu Bertahap

1. Beberapa standar dalam SNP terlalu tinggi dan sulit dicapai oleh semua
sekolah/madrasah dengan kondisi saat ini.

2. Implementasi SNP secara utuh membutuhkan sumberdaya besar,
kapasitas SDM tinggi dan kelembagaan yang produktif.

3. SPM dirancang sebagai tahapan awal untuk mencapai SNP dan standar
lainnya.

Mengapa slide ini penting?
Slide ini menjelaskan lebih lanjut mengenai alasan perlunya pentahapan untuk pencapaian SPM.

Inti uraian: Untuk dapat memenuhi SNP secara nasional diperlukan sumberdaya yang besar, baik
untuk pemenuhan sarana-prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, dan sebagainya. Dengan
menerapkan SPM secara disiplin maka secara bertahap standar yang ditetapkan dalam SNP dapat
dicapai bertahap.

23

Pengertian SPM Pendidikan

• Standar jenis dan mutu layanan pendidikan yang disediakan oleh kab./
kota dan sekolah/madrasah.

• Rambu-rambu pelaksanaan desentralisasi penyelenggaraan
kewenangan bidang pendidikan.

• Tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh
pemerintah kab./kota.

• Pengelolaan kinerja menuju pencapaian SNP secara bertahap.

Mengapa slide ini penting?
Slide ini memberikan informasi mengenai apa dan untuk apa SPM Pendidikan.

Inti uraian: Merujuk pada PP 65/2005, SPM mengatur jenis dan mutu layanan pendidikan yang
disediakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan sekolah/madrasah. Menurut UU 32/2004,
pelaksanaan urusan wajib pemerintahan yang didesentralisasikan dilaksanakan dengan mengacu
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pada SPM. Dengan demikian maka SPM berfungsi sebagai rambu-rambu bagi pemerintah kab./
kota dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pada bidang tertentu.

Pencapaian SPM Pendidikan di kabupaten/kota dapat menjadi tolok ukur kinerja pelayanan
pendidikan oleh Pemkab/Pemkot. SPM Pendidikan juga dimaksudkan sebagai instrumen kebijakan
untuk dapat menuju pencapaian SNP secara bertahap.

24SPM: Langkah Antara Menuju SNP

Mengapa slide ini penting?
Slide ini memberikan ilustrasi bahwa untuk mencapai SNP diperlukan strategi, yaitu melalui
penerapan SPM.

Inti uraian: SNP berisi 8 standar yang mengatur spesifikasi input, proses dan output pendidikan
yang berkualitas. Oleh karena spesifikasi SNP cukup tinggi dan akan berdampak pada kebutuhan
sumber daya yang besar, maka diperlukan strategi untuk mencapainya secara bertahap.

25SPM Pendidikan Dasar
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Mengapa slide ini penting?
Slide ini menjelaskan secara singkat mengenai fokus dan isi SPM Pendidikan Dasar.

Inti uraian: SPM difokuskan pada upaya untuk memastikan bahwa setiap sekolah/madrasah dapat
menyelenggarakan proses pembelajaran dengan baik. SPM Pendidikan Dasar mengatur mengenai:
(i) “apa yang harus tersedia” di sekolah/madrasah seperti guru, kepala sekolah/madrasah, tenaga
kependidikan, sarana-prasarana, media, buku dsb; (ii) “apa saja yang harus terjadi di sekolah/
madrasah” misalnya guru harus menyiapkan RPP, kepala sekolah/madrasah melakukan supervisi
akademik, pemenuhan jam belajar, dsb.

26

Indikator SPM Pendidikan Dasar
(Permendiknas 15/2010)

1. Mencakup 27 indikator:
14 indikator tanggung jawab kabupaten/kota,
13 indikator tanggung jawab sekolah/madrasah.

2. Mencakup persyaratan minimal terkait dengan prasarana dan sarana, guru,
kepala sekolah/ madrasah, pengawas sekolah/madrasah, buku, media
pembelajaran, kurikulum, rencana pembelajaran, proses pembelajaran;
manajemen sekolah/madrasah; serta penjaminan mutu dan evaluasi
pendidikan.

Mengapa slide ini penting?
Slide ini menjelaskan komponen-komponen standar yang diatur dalam SPM.

Inti uraian: SPM Pendidikan mengatur indikator-indikator mengenai pemenuhan tenaga pendidik
dan kependidikan, sarana dan prasarana, buku dan media pembelajaran, kurikulum dan rencana
pembelajaran, proses pembelajaran, dan penjaminan mutu pendidikan.

Catatan: Pelatih dapat meminta kepada peserta untuk membuka LBB 1 dan LBB 2 dan menugaskan
satu-dua orang untuk membacanya.
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27Contoh Indikator SPM Pendidikan Dasar

Mengapa slide ini penting?
Untuk bisa memberikan ilustrasi contoh indikator SPM.

Inti uraian: SPM Pendidikan Dasar seperti tertuang dalam Permendiknas Nomor 15/2010
mencakup 27 indikator.

Sebanyak 14 indikator menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota untuk memenuhinya,
dan 13 indikator lainnya merupakan tanggung jawab sekolah/madrasah.  Contoh indikator SPM
untuk masing-masing kelompok adalah seperti dalam teks power point di atas.

28Pelaksana SPM
Standar Pelayanan Minimal – Pendidikan Dasar (27 Indikator)

Pemerintah
Kabupaten/Kota (14
Indikator)

• Prasarana dan sarana;
• Guru, kepala sekolah

dan pengawas;
• Penjaminan mutu.

• Buku dan media pembelajaran;
• Kurikulum dan rencana

pembelajaran;
• Proses pembelajaran;
• Penjaminan mutu dan evaluasi

pendidikan
• Manajemen sekolah

Sekolah/Madrasah
(13 indikator)
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Mengapa slide ini penting?
Slide ini menjelaskan peran dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dan sekolah/
madrasah.

Inti uraian: Empat belas indikator SPM, terkait prasarana dan sarana, guru, kepala sekolah/
madrasah, dan pengawas, serta penjaminan mutu pendidikan, merupakan tanggung jawab
pemerintah kabupaten/kota dan kantor kemenag.

Tiga belas indikator SPM terkait dengan penyediaan buku dan media pembelajaran, kurikulum
dan rencana pembelajaran, penilaian pendidikan, manajemen sekolah/madrasah merupakan
tanggung jawab sekolah/madrasah.

29Tanggung Jawab Pendanaan SPM
• Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kementerian Agama:

– Investasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana;
– Investasi untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia;
– Operasional personil: gaji dan tunjangan guru dan tenaga kependidikan;
– Operasional non-personal;
– Sumber dana: DAU, DAK, hibah, APBN (untuk madrasah).

• Sekolah/Madrasah:
– Investasi dan pemeliharaan (minor) prasarana dan peralatan sekolah/madrasah;

pengadaan buku, pelatihan guru;
– Operasional: biaya untuk bahan habis lab, bahan & media pembelajaran, dsb.
– Sumber dana: BOS.

Mengapa slide ini penting?
Slide ini menjelaskan pembagian tugas dan tanggung jawab dalam pendanaan SPM sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Inti uraian: Tanggung jawab pendanaan dalam pemenuhan SPM disesuaikan dengan tupoksi masing-
masing. Pemkab/Pemkot dan Kankemenag bertanggung jawab untuk memenuhi gap (kesenjangan)
indikator terkait prasarana dan sarana, peningkatan SDM, operasional gaji dan tunjangan guru/
tenaga kependidikan, operasional non-personal.  Sumber pendanaan adalah DAU, DAK, Hibah,
dan APBN (untuk Kemenag).

Sekolah/madrasah bertanggung jawab untuk memenuhi kesenjangan indikator SPM terkait
pemeliharaan (minor) sarana dan prasarana sekolah/madrasah, pengadaan buku, pelatihan guru
dsb. Sumber dana adalah BOS dan dana lain (misalnya dana partisipasi masyarakat dan sumbangan
yang tidak mengikat).
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30
SPM Sebagai Strategi Pentahapan Menuju SNP

Kondisi 2009:
- Guru S1/D4: 16%
- Banyak sekolah tanpa

guru bersertifikasi
- Blm semua sekolah

menyediakan buku utk
siswa

SPM 2010 (SD/MI):
- Guru S-1/D-IV: 2 or-

ang/ sekolah 6 rombel
- Guru bersertifikat: 2

orang
- Buku 4 matapelajaran

1 set/siswa
- Kit IPA, tanpa ruang

Lab

SNP (2014):
- Semua guru sudah S-1/D-IV
- Semua guru sudah sertifikasi
- Buku lengkap 1 set/siswa
- Memiliki Lab & Alat IPA
- Memiliki Lab Bahasa & Komp.
- Memiliki tenaga administratif

Mengapa slide ini penting?
Slide ini memberikan ilustrasi bagaimana SPM secara bertahap mencapai SNP.

Inti uraian: Kondisi saat ini, baru sekitar 16% guru SD/MI yang telah memiliki kualifikasi akademik
S1/D4, masih banyak sekolah/madrasah yang belum memiliki guru bersertifikat, dan belum
menyediakan buku teks bagi setiap peserta didik.

SPM tahun 2010 mensyaratkan bahwa setiap sekolah/madrasah memiliki guru yang berkualifikasi
S1/D4 minimal sebanyak 2 orang, dan yang bersertifikat minimal 2 orang, tersedia set buku bagi
setiap siswa untuk minimal 4 mata pelajaran, dan tersedia kit IPA satu set tanpa ruang lab. Jadi,
SPM 2010 ini merupakan sasaran antara untuk mencapai SNP. Sesuai PP 19/2005, SNP
mensyaratkan bahwa semua guru harus S1, semua guru bersertifikat, sekolah/madrasah memiliki
lab IPA, lab bahasa, dan lab komputer, dsb.  Apakah bisa dicapai pada tahun 2014?

31Langkah Implementasi SPM (1)

• Kumpulkan data, lakukan analisis apakah di setiap sekolah/madrasah
tersedia hal-hal berikut sesuai SPM:
– Sarana-prasana: ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah,

laboratorium IPA (utk SMP/MTs);
– Sumber daya manusia (guru, tenaga kependidikan), jumlah, kualifikasi,

dan kompetensi (sertifikat pendidik);
– Kunjungan pengawas sekali dalam sebulan sesuai ketentuan; dsb.

• Tindakan untuk memenuhi kekurangan menjadi tanggung jawab
pemerintah/Kemenag kab./kota
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Mengapa slide ini penting?
Memberikan ilustrasi bagaimana langkah yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan SPM.

Inti uraian: Pendataan dilakukan di setiap sekolah/madrasah guna memperoleh informasi
mengenai pencapaian indikator-indikator SPM.  Selanjutnya Pemkab/pemkot melakukan agregasi
dan analisis data dari semua sekolah/madrasah, menghitung gap dan menghitung kebutuhan biaya
investasi dan operasional untuk pemenuhan SPM.

32Langkah Implementasi SPM (2)

• Kumpulkan data, lakukan analisis apakah hal-hal berikut tersedia/
terlaksana sesuai SPM:
– Sekolah/madrasah menyusun dan menerapkan KTSP;
– Guru membuat RPP berdasar silabus mata pelajaran yang disusun oleh

sekolah/madrasah;
– Siswa menempuh pembelajaran dengan jam tatap muka yang memadai;
– Tersedia buku pegangan dan buku pengayaan;
– Kepala sekolah/madrasah melakukan supervisi akademik, dsb.

• Tindakan untuk memenuhi kekurangan tersebut merupakan tanggung
jawab sekolah/madrasah.

Mengapa slide ini penting?
Memberikan gambaran mengenai langkah-langkah kegiatan yang diperlukan untuk
mengimplementasikan SPM di tingkat sekolah/madrasah.

Inti uraian:  Untuk menerapkan SPM di tingkat sekolah/madrasah maka kepala sekolah/madrasah
harus melakukan pengumpulan data dan menganalisisnya apakah indikator 2 SPM telah terpenuhi;
misalnya terkait dengan penerapan KTSP, pemenuhan RPP, pengukuran jam tatap muka, dan
sebagainya. Setelah diidentifikasi gap (kesenjangannya) maka sekolah/madrasah harus
memprogramkan untuk memenuhi indikator tersebut.
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33Kapasitas yang Harus Dimiliki Pemerintah
Kabupaten/Kota dan Kantor Kemenag

• Kemampuan mengumpulkan data dan informasi terkait pemenuhan indikator
SPM(14 indikator), utamanya terkait sumber daya manusia, infrastruktur, dan
peralatan;

• Keterampilan melakukan analisis dan agregasi data dari seluruh sekolah/
madrasah;

• Kemampuan menyusun perencanaan dan penganggaran berdasarkan bukti
kebutuhan investasi;

• Kemampuan untuk menuangkan rencana dan kebutuhan anggaran dalam
dokumen perencanaan daerah.

Mengapa slide ini penting?
Memberikan gambaran mengenai kemampuan apa yang harus dimiliki oleh Pemkab/Pemkot
dan kantor Kemenag dalam mengimplementasikan SPM.

Inti uraian: Pemkab/Pemkot perlu untuk meningkatkan kapasitasnya dalam implementasi SPM,
terutama terkait dengan kemampuan untuk mengumpulkan data, menganalisis data, menyusun
penganggaran dan memasukkannya ke dalam dokumen perencanaan daerah termasuk RENSTRA,
RENJA SKPD, RPJMD, dan sebagainya.

34Kapasitas yang Harus Dimiliki
Sekolah/Madrasah

• Keterampilan mengumpulkan data dan informasi terkait seluruh (27)
indikator SPM;

• Kemampuan melakukan evaluasi diri terhadap semua ketentuan SPM di
sekolah/madrasah;

• Keterampilan menyusun rencana dan anggaran  investasi dan operasional
sekolah untuk memenuhi 13 indikator SPM;

• Kemampuan menyampaikan data dan informasi tentang tingkat pemenuhan
14 indikator SPM di sekolah/ madrasah kepada Pemkab/Pemkot dan
Kemenag.
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Mengapa slide ini penting?
Menjelaskan kebutuhan akan ketrampilan/kapasitas seperti apa yang diperlukan bagi sekolah/
madrasah dalam mengimplementasikan SPM.

Inti uraian: Untuk dapat mengimplementasikan SPM maka sekolah/madrasah perlu memiliki
keterampilan dalam mengumpulkan data, melakukan analisis kesenjangan, menghitung kebutuhan
biaya, dan menuangkannya ke dalam rencana kerja dan anggaran sekolah/madrasah.

Catatan:  Ini adalah slide terakhir dari pokok bahasan mengenai SPM.  Sebelum melanjutkan ke
pokok bahasan berikutnya, pelatih dapat memberikan pertanyaan dan ringkasan.

35

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Mengapa slide ini penting?
Menjelaskan topik utama urutan ketiga dalam sesi ini

Inti Uraian. Pelatih memberikan gambaran umum isi pembahasan SPMP

36
Sistem Penjaminan Mutu

Pendidikan (SPMP)

• Mutu sebagai fokus utama.
• Perubahan mind set dalam melayani pendidikan.
• Perubahan paradigma dalam manajemen sekolah/ madrasah.
• Setiap komponen dalam pendidikan berfungsi untuk pembelajaran

yang bermutu.
• Terpadu, konsisten, dan berkelanjutan.
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Mengapa slide ini penting?
SNP dan SPM membutuhkan SPMP agar jelas pelaksanaannya di semua level manajemen
pendidikan.

Inti uraian:
• Pendidikan dasar telah sukses dalam perluasan akses.
• APK SD/MI sudah mencapai di atas 90% dan APK SMP/MTs hampir mencapai 70%.
• Kini saatnya memulai perbaikan mutu sekolah/madrasah.
• Permendiknas No. 63/2009 ada di referensi untuk pendalaman lebih lanjut.

37
Pengertian SPMP

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan adalah kegiatan sistemik dan
terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan
atau program pendidikan, pemerintah daerah, Pemerintah, dan
masyarakat untuk memperbaiki mutu pendidikan.

Mengapa Slide ini penting?
Memberikan pemahaman tentang definisi SPMP

Inti Uraian:
• Pelatih menjelaskan definisi SPMP sesuai Permendiknas 63/2009 pasal 1 ayat 2
• Yang dimaksud dengan kegiatan sistemik dan terpadu adalah terdapatnya mekanisme yang

jelas dalam memperbaiki mutu pendidikan dengan melibatkan berbagai pihak yang
berkepentingan.
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38
Alasan SPMP Dibutuhkan

• Mutu pendidikan bervariasi antar sekolah/madrasah antar daerah;
• Setiap siswa berhak layanan pendidikan bermutu;
• Perbaikan mutu sekolah/madrasah berkelanjutan sebagai kebutuhan;

dan
• Mutu pendidikan rendah menyebabkan daya saing SDM rendah.

Mengapa slide ini penting?
Menjelaskan latar belakang mengapa SPMP dibutuhkan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan

Inti uraian:
• Pelatih menjelaskan empat unsur penting alasan keberadaan SPMP
• Berikan contoh untuk masing-masing alasan agar peserta  mendapatkan gambaran secara

utuh dan tepat

39Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

SPMP terdiri 4 komponen: penggunaan standar, pemetaan mutu, analisis
data mutu, dan perbaikan mutu berkelanjutan.

Mengapa slide ini penting?
Memberikan gambaran tentang siklus Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan beserta komponen
yang ada di dalamnya.

Inti uraian:  Pelatih menjelaskan kepada  peserta komponen utama SPMP antara lain terdiri atas:
penggunaan standar sebagai acuan mutu, pelaksanaan pemetaan mutu, analisis data mutu, dan
perbaikan mutu secara berkelanjutan.
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40Tiga Acuan Penjaminan Mutu
Pendidikan

• SPM
• SNP
• Standar mutu pendidikan di atas SNP:

1. Berbasis keunggulan lokal.
2. Adaptasi standar internasional.

Mengapa slide ini penting?
Menjelaskan referensi utama dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Inti uraian
• Pelatih menyebutkan jenis-jenis standar yang menjadi acuan
• Pelatih menjelaskan tingkatan standar berdasarkan kriteria capaian mutu, dimana SPM diacu

terlebih dahulu baru diikuti dengan SNP dan standar diatas SNP.

41Pembagian Tanggung Jawab dalam SPMP

Mengapa slide ini penting?
Menjelaskan mengenai pembagian wewenang dan tanggung jawab dalam implementasi SPMP,
yaitu Pemerintah (Menteri), Pemprov, Pemkab/Pemkot, dan satuan pendidikan.



 Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah - SESI 128

Inti uraian
• Pelatih menjelaskan hierarki tanggung jawab dalam pelaksanaan SPMP
• Peran dan tanggung jawab masing-masing pihak diuraikan seperti tertera dalam slide presentasi
• Satuan pendidikan adalah pelaku utama dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan

karena sekolah sebagai garis terdepan dalam pelayanan pendidikan kepada masyarakat.

4212 Langkah Penjaminan
Mutu Pendidikan

1. Menyusun program penjaminan mutu
2. Pilih instrumen (EDS) pengumpulan data
3. Pengumpulan/verifikasi data (internal/

eksternal)
4. Mengolah dan analisis data
5. Pelaporan temuan berbasis data
6. Gunakan temuan untuk verifikasi

pencapaian standar

  7. Pilih prioritas kebutuhan untuk
perbaikan mutu

  8. Menyusun program dan anggaran
perbaikan mutu

  9. Melaksanakan program perbaikan mutu
10. Monitor kegiatan perbaikan mutu
11. Pelaporan hasil perbaikan mutu
12. Gunakan saran untuk berikutnya

(Langkah 1).

Mengapa slide ini penting?
Menjelaskan 12 langkah utama dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikam

Inti uraian
• Jelaskan setiap langkah  yang tertera dalam slide presentasi
• Tanyakan kepada peserta langkah-langkah yang pada saat ini telah diterapkan di organisasi

mereka dan mana yang belum beserta alasannya.

43Keterkaitan SNP, SPM, SPMP  dan Akreditasi
Sekolah/Madrasah

Penjaminan mutu pendidikan oleh satuan pendidikan ditujukan untuk:  (1) memenuhi SPM,  (2) Secara
bertahap memenuhi SNP, (3) secara bertahap memenuhi standar mutu di atas SNP.
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Mengapa slide ini penting?
Memberikan gambaran keterkaitan antara standar nasional, sistem penjaminan mutu dan akreditasi
di tingkat sekolah/madrasah

Inti uraian: SPM, SNP, dan standar di atas SNP merupakan acuan mutu bagi satuan pendidikan.
Jika mutu sekolah atau madrasah dipetakan melaui akreditasi, maka akan didapatkan angka mutu
akreditasi berupa A, B, C, atau D (tidak lulus akreditasi). SPM lebih difokus pada sekolah/madrasah
yang masih berada di bawah agar mereka setidaknya bisa mencapai level akreditasi C. SPMP
dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu sekolah/madrasah secara berkesinam-
bungan sehingga dapat mencapai mutu yang lebih tinggi, misalnya dari D ke C, dari C ke B, dan
dari B ke A, dst.

44

Implementasi SPMP
dalam  Proses Perencanaan

Sekolah/Madrasah

Mengapa slide ini penting?
Menjelaskan tentang aplikasi dari SPMP pada proses perencanaan sekolah/madrasah

Inti uraian: Pelatih mengantarkan peserta untuk masuk ke dalam pembahasan penerapan SPMP
di dalam proses perencanaan dan penganggaran di sekolah/madrasah
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45

Pengelolaan Sekolah/Madrasah

Mengapa slide ini penting?
Memberikan gambaran tentang alur utama pengelolaan sekolah/madrasah berdasarkan fungsi
manajemen sekolah/madrasah

Inti uraian: Pelatih menjelaskan siklus manajemen sekolah/madrasah; dimulai dari proses
perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan perbaikan, serta pelaporan. Kepemimpinan sekolah/
madrasah menjadi kunci utama dalam pengelolaan sekolah/madrasah. Adanya sistem informasi
sekolah/madrasah (misalnya TRIMS - Sesi 4) akan sangat membantu sekolah/madrasah dalam
melakukan perencanaan yang berbasis data.

46Rencana Penjaminan Mutu Oleh Satuan
Pendidikan

SPM , SNP, dan Standar di atas SNP untuk satuan pendidikan dipenuhi secara bertahap dan ditetapkan dalam rencana
kerja sekolah (RKS) dan target-target terukur capaiannya ditetapkan dalam rencana kerja tahunan (RKT);
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Mengapa slide ini penting?
Memberikan gambaran hubungan penerapan SPMP dalam pelaksanaan manajemen sekolah/
madrasah.

Inti uraian: Pelatih menjelaskan bahwa setiap sekolah/madrasah harus terus melakukan upaya
peningkatan mutu pendidikan. Sekolah/madrasah harus berupaya memenuhi SPM, kemudian
secara bertahap mengarah kepada SNP bahkan kalau bisa menuju standar di atas SNP. Untuk itu
perlu dibangun “budaya mutu” yaitu adanya kesadaran dan komitmen bersama dari stakeholder
sekolah/madrasah untuk senantiasa berusaha meningkatkan mutu. Upaya tersebut perlu
dirumuskan dan dituangkan dalam RKS dan RKT.

47Proses Perencanaan Sekolah/Madrasah
RKS dan RKAS

Mengapa slide ini penting?
Memberikan gambaran tentang proses perencanaan dan penganggaran sekolah yang dilakukan
melalui empat kegiatan utama berikut dengan tetap mengacu pada standar pendidikan.

Inti uraian: Program peningkatan mutu secara berkelanjutan harus dimulai dengan evaluasi diri
sekolah/madrasah, kemudian menganalisis kesenjangan, menyusun program dan rencana kerja
(dengan menetapkan sasaran yang terukur) dan menuangkannya ke dalam RKS/RKAS.



 Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah - SESI 132

48

Tanya Jawab
dan

Kesimpulan

Mengapa slide ini penting?
Merupakan penanda berakhirnya sesi ini dan memberikan kesempatan pada peserta untuk
menanyakan hal-hal yang belum jelas.

Inti uraian: Pelatih secara ringkas menyarikan bahasan yang telah dilakukan pada sesi ini dan
membuat kesimpulan sebelum menutup sesi ini.
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III. Latihan

Curah Pendapat

A. Instruksi Pelatih

Tujuan

Waktu

Tahapan Kegiatan

Lembar Kerja

Simpulan

Peserta memahami dengan baik konsep dan penerapan SNP, SPM,
SPMP, dan proses perencanaan dan penganggaran di tingkat satuan
pendidikan (sekolah/madrasah).

5 menit, pada saat menjelang sesi presentasi SNP, SPMP, SPM dan
perencanaan dan penganggaran sekolah/madrasah.

1. Pelatih mengajukan pertanyaan kepada peserta dengan cara
menggali pemahaman awal peserta terhadap 4 topik yang akan
disajikan.

2. Bila peserta tidak dapat mengajukannya maka pelatih
menggunakan lembar daftar pertanyaan sebagai acuan/panduan
untuk memunculkan/memancing pertanyaan kepada peserta.

3. Biarkan peserta bebas memberikan pendapatnya terhadap
pertanyaan yang diajukan tanpa dihakimi dan dikoreksi.

Daftar Pertanyaan Curah Pendapat, sebagai pemandu dalam
melaksanakan curah pendapat dengan peserta.

Pelatih memberikan catatan penting/utama berkaitan dengan aspek
regulasi dalam peningkatan mutu pendidikan serta keterkaitannya
dengan proses perencanaan, peganggaran dan manajemen
keuangan sekolah/madrasah.
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B. Lembar Kerja

Daftar Pertanyaan Curah Pendapat

Topik/Bahasan

Standar Nasional
Pendidikan
(SNP)

Standar
Pelayanan
Minimal (SPM)

Sistem
Penjaminan
Mutu Pendidikan
(SPMP)

Perencanaan
Sekolah/
Madrasah

Daftar Pertanyaan

Pelatih memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan
pertanyaan, memberikan tanggapan, memberikan masukan terkait
materi yang telah disampaikan.

Pelatih mendorong peserta untuk menyampaikan pengalamannya
terkait dengan implementasi/penerapan SPMP dan SNP di lapangan,
misalnya melalui pertanyaan-pertanyaan berikut:
1. Apa yang Anda ketahui tentang SNP?
2. Untuk apa SNP di buat?
3. Apa masalah dan hambatan dalam penerapan SNP?
4. Apa yang dilakukan oleh sekolah/madrasah untuk mengatasi

hambatan penerapan SNP?

Pelatih memberikan pertanyaan yang ditujukan untuk membangkitkan
motivasi dan memfokuskan perhatian peserta untuk berpartisipasi aktif
dalam proses pelatihan, sebagai berikut:
1. Apa yang Anda ketahui tentang standar pelayanan minimal (SPM)

pendidikan?
2. Mengapa perlu dibuat SPM?
3. Apa yang perlu dilakukan oleh sekolah/madrasah untuk mening-

katkan mutu pendidikan secara berkelanjutan?

1. Apa yang Anda ketahui tentang penjaminan mutu pendidikan (quality
assurance)?

2. Apa perbedaan antara penjaminan mutu (quality assurance) dan
pengendalian mutu (quality control)?

3. Untuk apa SPMP dibuat?

Beberapa pertanyaan yang dapat diajukan kepada peserta sebagai
pembuka untuk merangsang pemahaman terhadap perencanaan
sekolah/madrasah antara lain:
1. Apakah yang Anda ketahui tentang perencanaan sekolah/ madrasah?
2. Apakah Anda memahami dasar hukum perencanaan sekolah/

madrasah?
3. Mengapa perencanaan sekolah/madrasah dianggap penting?
4. Sebutkan tantangan dalam proses penyusunan perencanaan sekolah/

madrasah?
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IV.  Lembar Bahan Bacaan

1. Indikator Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan
 Dasar oleh Sekolah/Madrasah

Jenis layanan SPM pendidikan dasar yang wajib dipenuhi oleh satuan pendidikan:
  1)Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh

Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS
dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;

  2)Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh
Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap
perserta didik;

  3)Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model
kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik,
kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;

  4)Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap
SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;

  5)Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk
merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran,
membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;

  6)Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun
dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut :
a) Kelas I – II :  18 jam per minggu;
b) Kelas III :  24 jam per minggu;
c) Kelas IV - VI :  27 jam per minggu; atau
d) Kelas VII - IX :  27 jam per minggu;

  7)Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai
ketentuan yang berlaku;

  8)Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun
berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya;

  9)Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu
meningkatkan kemampuan belajar peserta didik;

10)Kepala sekolah/madrasah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik
kepada guru dua kali dalam setiap semester;

11)Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian
setiap peserta didik kepada kepala sekolah/madrasah pada akhir semester dalam
bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik;

12)Kepala sekolah/madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS)
dan ulangan kenaikan kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta
didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
atau Kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota pada setiap akhir semester; dan

13)Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah
(MBS).
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2. Indikator Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar  oleh
Pemerintah Kabupaten/Kota  dan Kemenag Kabupaten/Kota

Jenis layanan pendidikan dasar yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan
Kantor Kemenag Kabupaten/Kota:
  1) Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu

maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman
permanen di daerah terpencil;

  2) Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32
orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar
tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk
peserta didik dan guru, serta papan tulis;

  3) Di setiap SMP/MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan
kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktik IPA
untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;

  4) Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja
dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah/madrasah dan staf kependidikan lainnya;
dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah/madrasah yang terpisah dari ruang
guru.

  5) Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam)
orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang
guru setiap satuan pendidikan;

  6) Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk
daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;

  7) Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1
atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik;

  8) Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak
70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat
pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%;

  9) Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah
memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika,
IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris;

10) Di setiap kabupaten/kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV
dan telah memiliki sertifikat pendidik;

11) Di setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau
D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;

12) Di setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah/madrasah memiliki kualifikasi
akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;

13) Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk
membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran
yang efektif; dan

14) Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap
kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.
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Evaluasi Diri Sekolah/
Madrasah (EDS/M)

I.  Rencana Sesi

A. Pengantar
Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan
Nasional, telah menerbitkan beberapa peraturan menteri tentang Standar nasional
pendidikan dan standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan dasar. Terdapat delapan
komponen SNP, yakni: standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar
penilaian, standar sarana prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar
pengelolaan, dan standar pembiayaan. Selain SNP, ada 27 indikator pencapaian SPM yang
segera diberlakukan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan pelayanan
pendidikan bermutu di setiap sekolah/madrasah.

SPM dan SNP tersebut harus menjadi rujukan dan direalisasikan dalam pelaksanaan sistem
penjaminan mutu pendidikan sesuai harapan Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 dan
Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010. Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 mengatur
secara tegas tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dan tanggung jawab setiap satuan
pendidikan dalam upaya memperbaiki pelayanan pendidikan, terutama perluasan akses
dan mutu sekolah/madrasah bagi setiap siswa.

Dalam rangka membantu sekolah/madrasah menyiapkan diri memenuhi SNP dan SPM,
Kementerian Pendidikan Nasional, melalui Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) dan Direktorat Jenderal Manajemen
Pendidikan Dasar dan Menengah (MPDM), telah mengembangkan program Evaluasi Diri
Sekolah (EDS).

EDS/M merupakan suatu proses penilaian terhadap kinerja satuan pendidikan dalam
pencapaian standar, baik SPM maupun SNP. Berangkat dari kepercayaan terhadap sekolah/
madrasah, EDS/M dilakukan oleh tim pengembang yang terdiri dari kepala sekolah/
madrasah, guru, komite sekolah/madrasah, orang tua peserta didik, dan pengawas sebagai
pembimbing sekolah/madrasah. Di dalam pelaksanaannya, proses EDS/M ini juga dapat
melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat.

Mengingat SPM pendidikan dasar ini harus sudah dituntaskan sebelum akhir tahun 2013,
setiap satuan pendidikan harus memprioritaskan penggunaan seluruh sumber daya yang
dimiliki untuk pemenuhan SPM. Satuan pendidikan harus segera mengetahui posisinya
dalam kaitan dengan SNP (terutama SPM), dan menentukan kesenjangan yang masih dimiliki.
Berdasarkan informasi kesenjangan tersebut, setiap satuan pendidikan perlu menyusun
program prioritas penuntasan SPM dan program-program lain untuk pemenuhan SNP.

Melalui EDS/M, satuan pendidikan bisa menyusun anggaran yang diperlukan untuk
penuntasan SPM dan pemenuhan SNP,  serta mengembangkan laporan pertanggungjawaban
kepada seluruh pemangku kepentingan secara transparan dan akuntabel.

2SESI
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Pada sesi ini, peserta akan diajak untuk memahami konsep EDS/M, instrumen yang
digunakan dalam EDS/M, dan mekanisme pelaksanaan EDS/M.

B Tujuan
Setelah mengikuti sesi ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan:
1. Konsep EDS/M.
2. Instrumen yang digunakan dalam EDS/M.
3. Mekanisme pelaksanaan EDS/M.

C. Pokok Bahasan
1. Gambaran umum konsep EDS/M.
2. Instrumen yang digunakan dalam EDS/M.
3. Cara melaksanakan EDS/M.

D. Waktu
Waktu yang dialokasikan untuk sesi ini adalah 100 menit.

E. Metode
1. Presentasi.
2. Tugas individual.
3. Membaca cepat.
4. Diskusi/tanya jawab.

F. Alat dan Bahan
1. Komputer/laptop dan LCD, papan tulis, flipchart.
2. Silabus Modul Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah (EDS/M)
3. Rencana Sesi 2 - Evaluasi Diri Sekolah (EDS/M).
4. Power point (PPt) 1-17.
5. Latihan 1- Panduan Membaca Cepat Pedoman Teknis EDS/M

a. Instruksi Pelatih.
b. Lembar Kerja .
c. Bacaan Latihan 1- Pedoman Teknis EDS/M.

6. Latihan 2 - Panduan Membaca Cepat Instrumen dan Hasil EDS/M.
a. Instruksi Pelatih.
b. Lembar Kerja.
c. Bacaan Latihan 2 - Instrumen EDS.
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Tahapan

Tahap 1.
Pendahulan

Tahap 2.
Latihan 1 –
Mengkaji
Panduan Teknis
EDS/M

Tahap 3.
Latihan 2 -
Mengkaji
Instrumen dan
Contoh
Laporan Hasil
EDS/M

Tahap 4.
Presentasi
Konsep EDS/M
dan dialog

Kegiatan

1. Pelatih menjelaskan tujuan sesi, kegiatan peserta
dan pelatih, alat dan bahan pelatihan, dan hasil
pelatihan yang diharapkan dalam sesi EDS/M.

2. Pelatih membaca filsafat confucius: Saya dengar, saya
lupa; saya lihat, saya ingat; dan saya lakukan, saya
mampu.

3. Karena ‘MAMPU’ merupakan tingkatan
pembelajaran yang tertinggi, maka peserta diajak
langsung membaca EDS/M.

1. Pelatih mengajak peserta menggunakan Bacaan
Latihan 1- Pedoman Teknis EDS/M dan Panduan
Membaca Cepat

2. Pelatih mengajak peserta menggunakan Lembar
Kerja untuk menuliskan tiga pertanyaan:
a. Apa yang Anda ketahui tentang konsep EDS/M?
b. Sebutkan komponen instrumen EDS/M?
c . Bagaimana cara melakukan EDS/M?

3. Peserta berbagi jawaban dengan peserta/kelompok
lain secara lisan (1-3 peserta)

1. Pelatih menunjukkan Bacaan Latihan 2 -  Instrumen
EDS/M dan Bacaan Latihan 2 - Contoh Laporan
Hasil EDS/M.

2. Peserta membaca cepat Instrumen EDS/M dan
Contoh Laporan Hasil EDS/M.

3. Pelatih berjalan mendekati peserta dan kelompok
untuk memastikan bahwa peserta aktif membaca.

4. Pelatih menanyakan kepada peserta:
a. Apakah semua bagian dari Pedoman dan Instrumen

EDS/M sudah selesai dibaca?
b. Secara garis besar, apakah isi pedoman dan contoh

instrumen EDS/M sudah difahami?
c. Apakah masih ada di antara Bapak dan Ibu yang

membutuhkan penjelasan tambahan tentang EDS/M?

1. Berdasarkan jawaban peserta pada kegiatan
sebelumnya, kemudian pelatih:
a. Menegaskan bahwa presentasi ini hanya

merupakan penambahan pemahaman Anda,
b. Menjelaskan konsep EDS/M dengan power point,

dan
c. Memberikan waktu kepada peserta untuk tanya

jawab dan dialog tentang EDS/M.

Waktu

10 menit

25 menit

35 menit

10 menit

Alat & Bahan

 PPt 1-3

 PPt 4
Latihan 1

Sesi 2

PPt 5
Latihan 2

Sesi 2

PPt 6-15

G. Strategi
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Tahapan Kegiatan Waktu

15 menit

5 menit

Alat & Bahan

• PPt 16
• Latihan 1

Sesi 2
• Latihan 2

Sesi 2

PPt 17

1. EDS/M telah dipelajari dalam beberapa tahapan:
membaca Panduan teknis, membaca Instrumen
dan Contoh Laporan Hasil EDS/M, berbagi dengan
teman sejawat, diakhiri presentasi.

2. Pelatih mengajak peserta menggunakan Latihan 2
untuk menuliskan hasil bacaan.

3. Peserta menjawab secara tertulis terhadap
pertanyaan berikut:
a. Pengetahuan baru apa saja yang Anda telah

dapatkan setelah mempelajari konsep EDS/M?
b. Di antara beberapa komponen dalam instrumen

EDS/M, komponen mana yang paling sulit
dilakukan?

c. Agar bisa melakukan EDS/M di sekolah/ madrasah
Anda masing-masing, langkah-langkah apa saja
yang harus Anda lakukan?

4. Pelatih meminta 1-3 peserta meneliti dan
mengomentari persamaan dan perbedaan jawaban
antar Lembar Kerja Latihan 1 dengan Lembar
Kerja Latihan 2.

1. Secara lisan, peserta menyampaikan komentar
terhadap proses dan hasil pembelajaran EDS/M.

2. Pelatih menegaskan bahwa EDS/M akan semakin
jelas setelah peserta melakukan langsung EDS/M
dengan data simulasi dalam sesi berikutnya.

H. Referensi
1. Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
2. Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan

Dasar.

Tahap 5.
Kerja Individual
Paska Sesi:
Membandingkan
hasil belajar pra
dan pasca sesi

Tahap 6.
Penutup
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Sesi 2

Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah
(EDS/M)

1

II. Power Point

Mengapa slide ini penting?
EDS/M merupakan awal dari pelaksanaan SNP, SPM, dan SPMP.

Inti uraian:
• EDS/M merupakan salah satu dari banyak instrumen dalam Sistem Penjaminan Mutu

Pendidikan (SPMP).
• EDS/M dikembangkan berdasarkan SNP, SPM, dan SPMP
• Baca lagi Permendiknas No 63/2009 tentang SPMP.
• Karena EDS/M bersifat dari, oleh, dan untuk sekolah/madrasah, maka No trust no EDS/M.
• Hingga saat ini sekolah/madrasah lebih berperan hanya sebagai PENYEDIA data, EDS/M

memposisikan sekolah/madrasah sebagai PENGANALISA DAN PENGGUNA data sekolah/
madrasah terutama untuk perbaikan sekolah/madrasah masing-masing.

• EDS/M dilaksanakan untuk memperkuat pelaksanaan MBS, SNP, atau standar lain di atas
SNP di setiap sekolah/madrasah.

• EDS/M menuntut KEJUJURAN dari Tim Pengembang untuk menjaga akurasi dan pemutakhiran
data. Bila tidak jujur dengan data sekolah/madrasah maka implikasi dan risiko (negatif maupun
positif) akan ditanggung oleh sekolah/madrasah sendiri.
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Setelah mengikuti sesi ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan:
• Konsep EDS/M.
• Instrumen yang digunakan dalam EDS/M.
• Mekanisme pelaksanaan EDS/M.

2

Tujuan Sesi

Mengapa slide ini penting?
Agar peserta mengetahui kemampuan yang akan dimiliki oleh peserta setelah sesi ini selesai.

Inti uraian: Untuk mengevaluasi kinerja sekolah/madrasah, banyak cara, alat dan strategi yang
dapat dilakukan sekolah/madrasah.

1. Gambaran umum EDS/M.
2. Instrumen yang digunakan dalam melaksanakan EDS/M.
3. Mekanisme pelaksanaan EDS/M.

3

Pokok Bahasan

Mengapa slide ini penting?
Menjelaskan ruang lingkup materi EDS/M yang perlu dipahami peserta.

Inti uraian:
• Gambaran umum terdiri dari landasan hukum, pengertian, tujuan, manfaat, hubungan antara

kegiatan EDS/M dan SPMP, dsb.
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• Baca cepat Bacaan Latihan 1- Pedoman Teknis EDS/M (5’- 7’).
• Gunakan Lembar Kerja Latihan 1 untuk memandu dan merekam hasil bacaan

Anda (3’- 4’).
• Ceritakan jawaban Anda kepada peserta/kelompok lain (2’- 3’).

Latihan 1

• Dengan instrumen EDS/M yang mengacu pada 8 SNP, peserta perlu mencermati 8 standar,
aspek, komponen, spesifikasi, indikator pencapaian, pemeringkatan ketercapaian, makna setiap
peringkat, sumber data atau bukti, kolom pengolahan dan analisa data, dan penentuan peringkat
ketercapaian standar.

• Peserta perlu mencermati langkah-langkah dalam melaksanakan EDS/M.

Mengkaji Pedoman Teknis EDS/M

Mengapa slide ini penting?
• Peserta harus mengenali konsep dan ide utama dalam EDS/M.
• Memandu peserta belajar mandiri.
• Memudahkan fasilitator melakukan pendampingan terhadap seluruh peserta.
• Mengakktifkan peserta dalam proses pelatihan.

Inti uraian:
• EDS/M bisa dilupakan bila hanya didengar; EDS/M juga mudah diingat apabila panduannya di

baca langsung; bahkan EDS/M dapat lebih mendalam dipahami apabila dibaca cepat secara
individual dan didiskusikan bersama-sama dalam kelompok.

• Alasan, tujuan, manfaat, dan pelaksanaan EDS/M melibatkan tim pengembang sekolah/
madrasah.
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5

• Baca cepat Bacaan Latihan 2- Instrumen EDS/M (10’- 15’).
• Baca cepat Bacaan Latihan 2 - Contoh Laporan Hasil EDS/M 1
• Gunakan Lembar Kerja Laihan 2 untuk memandu dan merekam hasil bacaan

Anda (5’).
• Ceritakan jawaban Anda kepada peserta lain (5’)

Latihan 2

Mengkaji Pedoman Teknis EDS/M

Mengapa slide ini penting?
• Peserta harus membaca cepat dalam melakukan kajian dokumen.

Inti uraian:
• Ada 2 LBB – Instrumen dan Contoh Laporan EDS/M, yang harus dibaca cepat oleh peserta.
• Karena waktu terbatas, peserta dapat membagi 8 standar kepada setiap peserta dan setiap

peserta mendalami minimal 3 standar yang ada di instrumen EDS/M.
• Standar lain yang belum didalami selama pelatihan dapat dikaji kembali di luar jam pelatihan.
• Peserta perlu mencemati secara tajam terhadap makna setiap indikator dan pemeringkatan

pencapaian standar.
• Berikan pertanyaan-pertanyaan refleksi, misalnya: 1) Dimana posisi sekolah Anda? 2) Standar

apa yang mudah diukur ketercapaiannya? 3) Standar mana yang sulit diukur ketercapaiannya?
4) Adakah standar yang belum dapat dicapai oleh sekolah/madrasah Anda? Jika salah satu
standar telah melebihi SNP, rekomendasi apa yang akan disampaikan?
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Mengapa slide ini penting?
• EDS/M merupakan konsep yang belum dikenal secara mendalam dan digunakan oleh

mayoritas sekolah/madrasah.
• EDS/M yang ada masih bisa disesuaikan dengan kebutuhan sekolah/madrasah.
• EDS/M merupakan aplikasi riset, evaluasi, dan pengembangan.
• EDS/M membutuhkan data kuantitatif dan kualitatif.

Inti uraian:
• Gunakan LBB 2 dan cermati Gambar 1 dalam Panduan Teknis. Selain EDS/M, SPMP juga akan

mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan instrumen Kajian Eksternal Sekolah/
Madrasah sesuai kebutuhan, instrumen Monitoring tahunan oleh pengawas dari Dinas
Pendidikan Kota/Kabupaten, survei oleh Pusat Statistik Pendidikan (PSP) Balitbang Kemdiknas
atau EMIS-Kemenag setiap tahun, instrumen BAN S/M setiap lima tahunan, dan monitoring
dan evaluasi sertifikasi guru setiap tahun.

• EDS/M adalah bagian dari pemetaan mutu sekolah/madrasah. Peta mutu sekolah/madrasah
memberikan data awal pencapaian standar (SPM/SNP).

• Internal artinya data proses dan hasil EDS/M  dikumpulkan dan digunakan oleh, dari, dan
untuk sekolah/madrasah sendiri. Karena Sekolah/Madrasah adalah pelaku utama penjaminan
mutu sekolah/madrasah.

• Tim pengembang terdiri dari kepala sekolah/madrasah, guru, komite sekolah/madrasah, orang
tua, wakil tokoh masyarakat, dan pengawas sekolah/madrasah.

Pengertian EDS/M

Evaluasi:
• Penerapan standar mutu.
• Identifikasi dan pengumpulan data mutu.
• Pengolahan dan analisis data mutu.
• Penyimpulan hasil EDS/M.

Diri :  Internal sekolah/madrasah.
Sekolah/Madrasah:  Tim pengembang sekolah/madrasah.
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Mengapa slide ini penting?
• EDS/M memiliki tujuan dan sasaran di sekolah/madrasah dan membantu kota/kabupaten.

Inti uraian:
• Arah dan kontribusi yang jelas dari EDS/M dalam pengembangan RKS, RKT dan anggaran

sekolah/madrasah.
• EDS/M membantu menyiapkan data sekolah/madrasah bagi kepentingan RKPD.
• Kinerja sekolah/madrasah diukur sesuai dengan standar yang ada dalam SNP/SPM.
• Sekolah dapat memilih prioritas kebutuhan, merumuskan program dan anggaran, dan

mengukur keberhasilan antar tahun.
• Dinas membutuhkan data kinerja sekolah/madrasah untuk memperluas akses dan

memperbaiki mutu sekolah/madrasah. Data yang akurat dan mutakhir berguna dalam
penyusunan program dan anggaran pendidikan oleh DPRD dan pemerintah kota/kabupaten.

Tujuan EDS/M

8
Manfaat EDS/M

• Tingkat sekolah/madrasah:
- Menentukan peringkat ketercapaian kinerja.
- Mengkaji kelemahan dan kelebihan sekolah.

• Tingkat kabupaten/kota
- Memberikan masukan kepada Dinas Pendidikan dan

Kantor Kemenag.

1. Mengetahui kekurangan dan kelebihan sekolah/madrasah berdasarkan
standar.

2. Menyusun RKS dan RKT berdasarkan prioritas kebutuhan dan sumber
daya sekolah/madrasah untuk memenuhi SPM/SNP.

3. Mengelola sekolah/madrasah secara partisipatif, akuntabel dan transparan
kepada pemangku kepentingan.
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Mengapa slide ini penting?
• Sekolah bisa menilai kinerjanya sendiri secara jujur, menyusun RKT dengan tujuan dan hasil

yang terukur, dan membudayakan akuntabilitas manajemen sekolah/madrasah.

Inti uraian:
• Semua temuan perlu didukung dengan bukti dan data yang mengacu pada SNP/SPM.
• Data kuantitatif dan kualitatif membantu identifikasi kesenjangan, prioritas kebutuhan, dan

usulan perbaikan manajemen sekolah/madrasah.
• Sekolah, pemerintah daerah, dan pemerintah menggunakan data awal untuk mengukur kinerja

sekolah/madrasah.

Kapan EDS/M Sebaiknya Dilaksanakan?

• Sekolah/madrasah melakukan EDS/M setiap tahun.
• Sekolah/madrasah melakukan EDS/M pada waktu pergantian tahun ajaran.
• Sekolah/madrasah mencatat dan melaporkan setiap ada perubahan (penurunan

atau perbaikan) indikator standar.
• Sekolah/madrasah meng-update data ketika menyusun program dan anggaran

sekolah/ madrasah.

Mengapa slide ini penting?
• Sekolah/madrasah perlu menentukan waktu EDS/M dan hasilnya bisa langsung digunakan

untuk perbaikan RKT sekolah/madrasah.

Inti uraian:
• Data dan laporan hasil EDS/M perlu digunakan untuk perbaikan mutu sekolah/madrasah.
• Rekomendasi dari laporan yang dilengkapi data dapat langsung dielaborasi dalam usulan

program tahun ajaran baru.
• Siklus waktu perencanaan dan anggaran tahunan di sekolah/madrasah perlu diselaraskan

dengan perencanaan di kota/kabupaten.



 Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah - SESI 248

10

Mengapa slide ini penting?
• Menunjukkan persamaan dan perbedaam antara SNP dan SPM.
• Menghindari inkonsistensi kebijakan tentang standar mutu sebagai rujukan EDS/M.
• Menyajikan pilihan-pilihan standar bagi setiap sekolah/madrasah untuk peningkatan mutu

sekolah/madrasah.

Inti uraian:
• SPM lebih sederhana dari SNP karena Pemda punya kapasitas terbatas untuk memenuhinya.
• SPM dan SNP itu tercantum dalam Permen 63/2009 tentang SPMP.
• Perbedaan spesifikasi, sub-indikator, dan pengukurannya perlu dipahami sebagai pilihan yang

saling melengkapi.

Rujukan EDS/M

11
Jenis dan Sumber Data EDS/M

Jenis data:
1. Kuantitatif
2. Kualitatif

Sumber data:
1. Statistik sekolah/ madrasah
2. Laporan tahunan
3. Laporan semester
4. Dokumen lain
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Mengapa slide ini penting?
• Menegaskan bahwa EDS/M dilakukan dengan data dari berbagai sumber agar data sekolah/

madrasah akurat, mutakhir, dan dapat dipercaya untuk penyusunan RKS, RKT, dan anggaran.
• Kinerja sekolah/madrasah dan data secara selektif bisa diagregasi di kota, kabupaten, provinsi,

dan nasional.

Inti uraian:
• Hindari kesimpulan evaluasi kinerja sekolah/madrasah dengan pernyataan tanpa data sebagai

bukti.
• Data kuantitatif dan kualitatif bisa saling melengkapi dalam memahami mutu sekolah/madrasah.
• Sekolah/madrasah mudah merumuskan prioritas dan sasaran pengembangan sekolah/

madrasah.
• Sekolah/madrasah dapat mentafsirkan data sesuai kebutuhan sekolah/madrasah dan sumber

daya yang ada di sekolah/madrasah masing-masing.
• Sumber data lain masih banyak yang dapat digunakan oleh sekolah/madrasah untuk cross

check data.

Pelaksana EDS/M

• Kepala sekolah/madrasah.
• Wakil guru.
• Wakil orang tua murid.
• Komite sekolah/madrasah.
• Pengawas sekolah/madrasah(sebagai pembimbing).

Mengapa slide ini penting?
• Data dan profile sekolah/madrasah bervariasi.
• EDS/M perlu dilakukan secara jujur dan kolektif bersama tim pengembang sekolah/madrasah.

Inti uraian:
• Pengambilan data, analisis data, dan penyimpulan diharapkan JUJUR oleh sekolah/madrasah.
• Kebersamaan semua pihak meringankan tanggung jawab dan menghindari kesalahan.
• EDS/M mendukung peran dan partisipasi semua warga sekolah/madrasah.
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13

Komponen Instrumen EDS/M

• Aplikasi 8 SNP terdiri dari:
– Standar dan sub-standar.
– Spesifikasi dan rincian standar.
– Peringkat ketercapaian dan maknanya.
– Penentuan peringkat ketercapaian.

• Penggunaan data dan bukti ketercapaian standar.
• Penjelasan pencapaian standar.
• Rekomendasi prioritas program.
• Jenis dan sumber data.

Mengapa slide ini penting?
• EDS/M dikembangkan dengan SNP sebagai rujukan utama.
• EDS/M tidak mengukur semua indikator SNP.

Inti uraian:
• Untuk bisa melaksanakan EDS/M, kepala sekolah/madrasah dan guru perlu mempelajari

instrumen ini secara lebih mendalam agar bisa menggunakannya di sekolah/madrasah masing-
masing.

• Sekolah/madrasah boleh menambah spesifikasi, indikator lain, dan pengukuran sesuai
kebutuhan sekolah/madrasah.

14

Peringkat Pencapaian Standar

4 = Sangat baik – setara dengan standar di atas SNP (RSBI/SBI).
3 = Baik – setara dengan SNP.
2 = Cukup – setara dengan SPM atau akreditasi C.
1 = Belum baik – di bawah ketentuan/ standar dalam SPM.



Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah - SESI 2 51

Mengapa slide ini penting?
• Penilaian perlu standar, indikator  dan pengukuran yang jelas.
• Menjelaskan skala pengukuran yang digunakan dalam EDS/M.
• Interpretasi terhadap peringkat dan pengukuran perlu dipahami secara mendalam.

Inti uraian:
• Penggunaan skala nilai ini subjektif dan didasari asumsi bahwa tim pengembang memang

jujur melakukan EDS/M.
• Skala nilai perlu disertai data agar mudah analisis dan mudah perumusan rekomendasi

perbaikan kinerja sekolah/madrasah.
• Skala nilai ini tidak selalu bersifat linier untuk setiap indikator. Oleh karena itu, data hasil

pemeringkatan dalam EDS/M perlu digunakan dengan teliti dan hati-hati.
• Pemeringkatan indikator ini dirancang untuk internal sekolah/madrasah yang akan digunakan

oleh sekolah/madrasah dalam perbaikan kinerja sekolah/madrasah.

15

9 Langkah Melaksanakan EDS/M

1. Memilih standar dan sub-standar.
2. Membaca pertanyaan evaluasi.
3. Memahami spesifikasi standar.
4. Menentukan subspesifikasi.
5. Menggunakan data sesuai sub spesifikasi.
6. Menentukan peringkat pencapaian.
7. Membuat penjelasan indikator pencapaian berdasarkan data/bukti.
8. Membuat rekomendasi program pencapaian.
9. Menemukan sumber data/informasi.

Mengapa slide ini penting?
• Peserta dapat memahami EDS/M secara bertahap.

Inti uraian:
• Setiap standar memiliki karateristik dan struktur penulisan yang berbeda.
• Standar memiliki indikator yang sifatnya kuantitatif atau kuantitatif. Oleh karena itu, tim

pengembang perlu memahami cara mengolah dan menginterpretasi kedua jenis data tersebut.
• Sekolah perlu menyajikan, mengolah, dan menyertakan data pendukung ketercapaian SNP

agar pembaca mudah memahami hasil laporan EDS/M.
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16

Diskusi

• Gunakan LK hasil Latihan 1 dan 2
• Bandingkan persamaan dan perbedaan jawaban Anda untuk

Latihan 1 dan 2
• Apa persamaan atau perbedaannya.
• Berbagilah dengan teman sejawat Anda (3’).

Rekaman hasil belajar EDS/M

Mengapa slide ini penting?
• Perubahan pemahaman peserta terhadap materi EDS/M perlu dievaluasi oleh peserta sendiri.
• Pendalaman materi EDS/M dapat dilakukan setelah peserta kembali dari latihan ini bersama

tim pengembang sekolah/madrasah.

Inti uraian:
• Jawaban Anda akan menunjukkan pemahaman Anda terhadap EDS/M, instrumen EDS/M, dan

laporan hasil EDS/M.
• Bandingkan jawaban Anda dalam Latihan 1 dan 2.
• Adakah perbedaan atau persamaan? Mengapa ada persamaan atau perbedaan?
• Benarkah Anda telah melakukan dan telah memahami EDS/M?

17

Penutup

1. Pelatih mengundang dan mendokumentasikan komentar
peserta tentang proses dan hasil pelatihan.

2. Pelatih menjelaskan bahwa simulasi EDS/M akan dilakukan
pada sesi berikutnya.
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Tujuan

Waktu

Tahapan Kegiatan

Lembar Kerja

Simpulan

Peserta dapat mengetahui gambaran umum tentang konsep EDS/M dari
pedoman teknis EDS/M.

25 menit

1. Membaca judul dan daftar isi.
2. Mencermati gambar dan diagram.
3. Menemukan ide utama atau inti konsep EDS/M dari setiap bagian.
4. Menuliskan jawaban ke dalam Lembar Kerja - Rekaman Hasil

Membaca Cepat.
5. Melakukan berbagi dengan peserta lain (bila mungkin).

Rekaman Hasil Membaca Cepat.
Bacaan Latihan - Pedoman Teknis EDS/M.

III. Latihan

1. Panduan Membaca Cepat: Pedoman Teknis EDS/M

A. Instruksi Pelatih
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B. Lembar Kerja

Rekaman Hasil Membaca Cepat: Pedoman  Teknis EDS/M

Jawaban Kerja Individual Pra Sesi

1. Apa yang Anda telah ketahui tentang konsep EDS/M?

2. Sebutkan komponen utama dalam instrumen EDS/M?

3. Bagaimana cara melakukan EDS/M?
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    C.  Bacaan Latihan

Pedoman Teknis

Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah
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Daftar Isi

1. Pengantar
2. Tujuan
3. Latar Belakang
4. Manfaat
5. Hubungan EDS/M dan Sistem Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan
6. Proses EDS/M

6.1. Pelaksanaan  EDS/M
6.2. Penggunaan Instrumen EDS/M
6.3. Sumber Bukti
6.4. Penyusunan RPS
6.5. Pelaporan Hasil Temuan
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Singkatan

BSNP
CPD
LPMP
MBS
PADATI
PSP
PPPPTK
RKS
RKT
RPP
RPS
SNP
SPM
SPMP
SWOT
TPS

Badan Standar Nasional Pendidikan
Continuous Professional Development
Lembaga Pejaminan Mutu Pendidikan
Manajemen Berbasis Sekolah
Pangkalan Data dan Informasi
Pusat Statistik Pendidikan
Pusat Pemberdayaan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Rencana Kerja Sekolah
Rencana Kerja Tahunan
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
Rencana Pengembangan Sekolah
Standar Nasional Pendidikan
Standar Pelayanan Minimal
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
Strength Weakness Opportunity Threat
Tim Pengembang Sekolah
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Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah1

1 Panduan ini direvisi oleh Tim Pelatih berdasarkan masukan dari hasil lokakarya Ujicoba Pelatihan
Manajemen BOS 2010 di Jogjakarta 19-21 Agustus 2010.

1. Pengantar
Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) dan Kementerian Agama (Kemenag)
memiliki komitmen mereka untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah/madrasah di
Indonesia melalui pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan (SPMP). SPMP mengartikan
penjaminan mutu sebagai serangkaian proses dan sistem yang saling terkait untuk
mengumpulkan, menganalisa dan melaporkan data kinerja dan mutu sekolah/ madrasah.

Proses EDS/M mengidentifikasi bidang-bidang pencapaian, merumuskan prioritas kebutuhan
dan program perbaikan, menyediakan data untuk pembuatan keputusan berdasarkan data,
dan membantu membangun budaya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Pencapaian mutu
pendidikan dalam SPMP dilaksanakan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan. EDS/M
mengetengahkan pengkajian mutu dan metode analisa data seperti diagram di bawah ini:

Delapan Standar Nasional Pendidikan

SERTIFIKASI GURU,
PELATIHAN DAN
CPD (Tahunan)

PROGRAM
AKREDITASI SEKOLAH
TINGKAT PROPINSI
(Lima tahunan)

PENGUMPULAN DATA
OLEH PSP/PADATI
(Tahunan)

EVALUASI DIRI
SEKOLAH  (Tahunan)

KAJIAN EKSTERNAL
SEKOLAH
(Sesuai kebutuhan)

MONITORING
SEKOLAH OLEH
PEMERINTAH KAB./
KOTA  (Tahunan)

PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN
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Sebagai komponen penting dalam SPMP, hasil EDS/M merupakan dasar bagi Rencana
Pengembangan Sekolah (RPS) dan peningkatan mutu pada tingkat sekolah/madrasah. Oleh karena
itu EDS/M menjadi bagian integral dalam dari SPMP. Selain EDS/M, ada beberapa instrumen lain
untuk membantu sekolah/madrasah mengevaluasi kinerja sekolah/madrasah.

Sebagai bagian dari MBS, EDS/M merupakan proses pemberian amanat dan tanggung jawab kepada
sekolah/madrasah dalam mengevaluasi kinerja sendiri dan mendorong sekolah/ madrasah untuk
menetapkan prioritas program dalam melaksanakan perbaikan mutu sekolah/madrasah. Dengan
pendekatan MBS, pelaksanaan EDS/M memerlukan partisipasi semua pihak, khususnya tim
pengembang, untuk menghasilkan hasil transparansi EDS/M yang lengkap di setiap sekolah/
madrasah.

Sekolah/madrasah perlu melakukan EDS/M dengan beberapa alasan sebagai berikut:
a. Sekolah/madrasah memiliki dan melaksanakan tanggung jawab untuk pengembangan sekolah/

madrasahnya sendiri.
b. Sekolah/madrasah dapat mengetahui posisi dan kinerjanya dalam SPM/SNP: Apakah telah

memenuhi standar nasional? Apakah telah memenuhi kebutuhan setempat? Apakah telah
memenuhi kebutuhan peserta didik?

c. Sekolah/madrasah akan menggunakan data dan informasi yang dikumpulkan secara internal
oleh dan untuk mengarahkan perencanaan menuju peningkatan mutu berkelanjutan.

d. Sekolah/madrasah menyediakan data mutakhir dan informasi lengkap bagi SPMP untuk
memungkinkan diberikannya dukungan yang terarah dan memadai berdasarkan kebutuhan
nyata.

1. Tujuan
Tujuan utama EDS/M adalah agar sekolah/madrasah:
a. Mengevaluasi mutu pelayanan pendidikan yang diberikan sekolah/madrasah atas dasar

indikator kunci dalam 8 SNP.
b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menggunakan data dan informasi yang

diperoleh sebagai dasar penyusunan RPS/RKS dan RKT.
c. Menyediakan data dan informasi tentang tingkat pencapaian standar dan mutu yang dicapai

sekolah/madrasah kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan provinsi
untuk proses perencanaan dan pemberian bantuan pada sekolah/madrasah sesuai dengan
kebutuhan nyata mereka.

2. Latar Belakang
EDS/M diharapkan dapat membantu sekolah/madrasah dapat mencapai SNP dan harapan
beberapa kebijakan pendidikan berikut ini:
• Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
• Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
• Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Standar Pengelolaan dan

Penyelengaraan Pendidikan.
• Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organisasi dan

Tata Kerja LPMP.
• Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2007 tentang Organisasi dan

Tata Kerja P4TK.
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• Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas
Sekolah/Madrasah.

• Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar
Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah.

• Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2010 tentang Sistem Penjaminan
Mutu Pendidikan.

• Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan
Minimal Pendidikan Dasar.

• Renstra Kemendiknas 2010-2014.
• Renstra Kemenag 2010-2014.

EDS/M bukanlah proses yang bersifat birokratis atau mekanistis, melainkan suatu proses inter-
nal dinamis yang melibatkan semua pemangku kepentingan dalam sekolah/madrasah. EDS/M
perlu dilekatkan pada proses perencanaan sekolah/madrasah dan dipandang sebagai bagian yang
penting dalam siklus penilaian kinerja sekolah/madrasah. Sebagai kerangka kerja untuk perubahan
dan perbaikan, proses ini secara mendasar menyikapi tiga pertanyaan kunci di bawah ini:
i. Seberapa baikkah kinerja sekolah/madrasah? Ini terkait dengan kriteria untuk rencana

pengembangan sekolah/madrasah dan terhadap indikator yang relevan dari 8 SNP.
ii. Bagaimana kita dapat mengetahuinya? Bukti apa yang dimiliki sekolah/madrasah untuk

menunjukkan tingkat pencapaian?
iii. Bagaimana kita dapat meningkatkannya? Sekolah/madrasah melaporkan dan menindak-lanjuti

apa yang telah ditemukan sesuai pertanyaan di atas (Hasil EDS/M sebagai dasar menyusun
rencana pengembangan sekolah).

Sekolah/madrasah melaksanakan EDS/M setiap tahun untuk melakukan pengkajian yang obyektif
terhadap kinerja sekolah/madrasah berdasarkan 8 SNP dan ciri khas daerah, serta mengumpulkan
bukti dan data untuk menjelaskan pencapaian mutu pendidikan. Informasi tambahan seperti di
tingkat mana sekolah/madrasah telah memenuhi kebutuhan semua peserta didiknya dan kapasitas
sekolah/madrasah untuk perbaikan dan tingkat dukungan yang dibutuhkan juga dimasukkan disini.
Data dapat juga dikaitkan dengan kebutuhan lokal. Informasi kuantitatif seperti tingkat
penerimaan siswa baru, hasil ujian, tingkat pengulangan dan lain-lain, beserta informasi kualitatif
seperti pendapat dan penilaian profesional para pemangku kepentingan di sekolah/madrasah
juga dapat dikumpulkan guna mendapatkan gambaran secara menyeluruh.

Dengan proses EDS/M ini, diharapkan dapat dibangun visi dan misi yang jelas mengenai apa yang
diinginkan oleh para pemangku kepentingan sekolah/madrasah. Mereka harus terlibat dalam
proses untuk menyepakati nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang akan ditetapkan. Visi dan misi yang
dibuat bersama akan membawa pada arah yang lebih jelas ke depan.

EDS/M diharapkan menghasilkan data dan bukti yang akurat dan lengkap. Untuk itu, EDS/M
perlu melakukan pengecekan data dan bukti dari sumber yang berbeda-beda untuk menemukan
data dan bukti yang benar-benar akurat dan lengkap.



Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah - SESI 2 61

Data Kuantitatif
Evaluasi

Mutu
Sekolah

Penilaian pemangku
kepentingan

Observasi situasi
aktual

Pengecekan data dan bukti dari beberapa sumber informasi (trianggulasi) diharapkan dapat
menjamin konsistensi data dan bukti sehingga setiap indikator standar memberikan petunjuk
mengenai apa yang sebenarnya sedang terjadi. Hal ini penting mengingat apa yang dituliskan
dalam dokumen tidak selalu merupakan hal yang sebenarnya terjadi. Misalnya, RPP tidak selalu
merupakan bukti bagaimana pembelajaran itu dilaksanakan, dokumen kurikulum dan silabus
bukan selalu merupakan bukti nyata bahwa kurikulum disampaikan dengan utuh, dan sarana
belajar dapat dihitung tapi tidak mesti berarti bahwa sarana itu selalu digunakan secara efektif.

Berdasarkan proses pengecekan data dari berbagai sumber dan data yang lengkap tersebut,
sekolah/madrasah dapat mengukur dampak berbagai kegiatan terhadap peserta didik, kegiatan
belajar mengajar, dan memeriksa hasil kegiatan belajar mengajar serta bagaimana sekolah/
madrasah dapat memenuhi kebutuhan peserta didik. Hal yang harus dicatat adalah banyak aspek
tersebut saling berkaitan, dan kelebihan serta kelemahan dalam satu aspek ternyata juga akan
mempengaruhi aspek lainnya. Hal yang sangat penting dalam proses ini adalah bahwa sekolah/
madrasah dapat menggunakan hasil EDS/M ini untuk memprioritaskan aspek yang perlu
ditingkatkan dan bahan untuk menyusun RPS atau RKS. Proses EDS/M menjadi bagian dari sistem
penjaminan dan peningkatan mutu sekolah/ madrasah berkelanjutan.

Dengan MBS, EDS/M akan lebih mudah dilakukan oleh Tim Pengembang. Dengan keaktifan Tim
Pengembang (kepala sekolah/madrasah, guru, peserta didik, orang tua, komite sekolah/ madrasah,
anggota masyarakat yang relevan, dan pengawas sekolah/madrasah) di sekolah/ madrasah EDS/
M diharapkan akan menjadi lebih jelas dan menjadi bagian dari budaya/etos kerja warga sekolah/
madrasah.

Data dan informasi EDS/M menjadi bermakna bagi sekolah/madrasah, tidak lagi dianggap sebagai
beban atau hanya sekedar sebagai data yang perlu dikumpulkan karena diminta oleh pihak luar.
Dengan demikian, proses EDS/M merupakan suatu refleksi diri untuk perubahan dan perbaikan
sesuai kebutuhan sekolah/madrasah. EDS/M hanya akan berhasil jika dapat meningkatkan mutu
pendidikan dan mutu pelayanan pendidikan bagi para peserta didik. Jadi sekolah/madrasah akan
menjadi pelaku utama dalam melaksanakan penjaminan dan peningkatan mutu serta layanan
minimal pendidikan.
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Mengumpulkan informasi
berdasarkan 8 SNP, SPM

dan standar lain

Mengidentifikasi tingkat pencapaian,
analisis kesenjangan dan memprio-
ritaskan aspek untuk peningkatan.

Memonitor dan
mengkaji kemajuan
sekolah/madrasah

Pelaksanaan program
peningkatan/perbaikan

4. Manfaat
a) Sekolah/madrasah dapat memperoleh banyak manfaat dari proses dan hasil EDS/M sebagai

berikut:
• Mengidentifikasi keunggulan dan kekurangan sekolah/madrasah untuk merencanakan

pengembangan sekolah/madrasah.
• Mengidentifikasi tantangan dan mendiagnosa hal-hal yang diperlukan untuk perbaikan.
• Memiliki data yang lengkap dan akurat sebagai dasar pengembangan dan peningkatan

mutu sekolah/madrasah.
• Mengidentifikasi peluang-peluang untuk meningkatkan mutu pendidikan.
• Merintis program inisiatif peningkatan mutu dan mengadakan penyesuaian-penyesuaian

seperlunya.
• Memberikan laporan formal kepada pemangku kepentingan untuk meningkatkan

akuntabilitas sekolah/madrasah.
• Memperoleh dukungan dan bantuan pada aspek-aspek yang sangat dibutuhkan sekolah/

madrasah dari Dinas Pendidikan/Kantor Kemenag.

b) Pemangku kepentingan juga mendapatkan banyak manfaat, antara lain:
• Menyediakan data dan informasi untuk perencanaan, pengambilan keputusan dan

penyusunan anggaran pada tingkat kabupaten/kota, propinsi dan nasional.
• Mengidentifikasi aspek prioritas untuk pencapaian SPM, SNP, atau standar lain.
• Mengidentifikasi bentuk dan jenis dukungan yang dibutuhkan sekolah/madrasah.
• Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan/pengembangan bagi pendidik dan tenaga

kependidikan.
• Mengukur keberhasilan sekolah/madrasah berdasarkan indikator pencapaian yang

ditetapkan.

5. Hubungan EDS/M dengan Sistem Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan
Diagram berikut menunjukkan hubungan EDS/M dengan kegiatan dalam sistem penjaminan
dan peningkatan mutu pendidikan, termasuk alur informasi dan urutan kegiatan.
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Hubungan EDS dan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Kepala sekolah/madrasah dengan dukungan pengawas sekolah/madrasah
membentuk Tim Pengembang Sekolah (TPS) yang terdiri dari perwakilan: Komite
sekolah/madrasah, guru, orang tua, dan/atau tokoh masyarakat/agama

TPS mengumpulkan data yang
relevan berdasarkan Instrumen
EDS yang mengacu pada 8 SNP
dan menggunakan berbagai
metode untuk memperoleh
informasi kualitatif dan kuantitatif

Sekolah memonitor, mengkaji, dan
meriviu program

Sekolah mengimplementasikan program
dengan dukungan pengawas sekolah/
madrasah berdasarkan masukan dari Dinas
pendidikan/Kemenag kabupaten/kota dan
pihak lain sesuai kebutuhan

TPS mengidentifikasi pencapaian,
memprioritaskan aspek yang membutuhkan
perbaikan, dan menyiapkan program untuk
pengembangan sekolah/madrasah

Dinaspendidikan kabupaten/kota
memonitor, mengkaji dan meriviu program

Dinas pendidikan/Kantor Kemenpag
kabupaten/kota mengimplementasikan program

Informasi digunakan untuk mengidentifikasi
pencapaian, memprioritaskan aspek perbaikan,
dan mempersiapkan program peningkatan
mutu di kabupaten/kota serta memberi
dukungan pada sekolah/madrasah

Dinas pendidikan/Kankemenag
propinsi dan pusat memonitor dan
meriviu program

Informasi digunakan untuk mengidentifikasi
pencapaian, memprioritaskan aspek perbaikan,
dan memberikan informasi bagi perencanaan
penganggaran nasional

LPMP monitor dan
meriviu proses
penjaminan mutu process

LPMP mengakses informasi
dari database nasional

LPMP menganalisa informasi untuk memonitor
tingkatan kinerja peningkatan mutu hasil belajar
mengajar dan memberikan informasi tersebut
kepada yang memerlukan

Dinas pendidikan/Kan Kemenag
propinsi dan pusat mengakses
informasi dari database nasional

Pemasukan data ke dalam EMIS

Hasil EDS dijadikan dasar
penyusunan RPS dan Laporan
dikirim ke kantor dinas pendidikan/
kandepag kabupaten/kota

Memvalidasi laporan oleh
Kelompok Kerja Pengawas Sekolah
(KKPS)/ Musyawarah Kerja
Pengawas Sekolah (MKPS)

TPS menyusun laporan hasil-hasil
temuan EDS
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6. Proses EDS/M

6.1. Pelaksanaan EDS/M
Sebelum melakukan EDS/M, kepala sekolah/madrasah bekerja sama dengan anggota
TPS dan pengawas sekolah/madrasah mempelajari penggunaan instrumen EDS/M.
Pengawas sekolah/madrasah selalu mendukung sekolah/madrasah, baik dalam
pemahaman, pelaksanaan, dan penggunaan EDS/M. Pengawas sekolah/madrasah juga
mendorong adanya transparansi dan validitas data yang dikumpulkan dan membantu
sekolah/madrasah untuk membuat program perbaikan bagi sekolah/madrasah. Kepala
sekolah/madrasah dan pengawas sekolah/madrasah menjadi pelaku utama dalam
pelaksanaan EDS/M untuk mendapatkan gambaran yang realistis dalam penjaminan dan
perbaikan mutu sekolah/ madrasah.

6.2.  Penggunaan Instrumen EDS/M
Instrumen EDS/M ini mempunyai dua tujuan, yaitu menyediakan data dan informasi
bagi penyusunan RPS dan untuk memutakhirkan data mutu pendidikan nasional. Agar
instrumen ini relevan dengan prioritas kebutuhan sekolah/madrasah, baik sekolah/
madrasah ‘bagus’ maupun ‘belum bagus’, maka hanya beberapa aspek dari 8 SNP yang
dijadikan acuan dalam pengembangan instrument EDS/M.

Dengan menggunakan analisa SWOT, sekolah/madrasah mengidentifikasi kekuatan dan
kelemahan terhadap berbagai aspek berdasarkan pertanyaan yang ada dalam instrumen,
pernyataan dalam setiap tingkatan pencapaian, dan data atau bulti yang mutakhir. EDS/
M ini bisa saja sejalan dan saling melengkapi inisiatif program lainnya dalam rangka
penyusunan rekomensasi perbaikan mutu sekolah/madrasah.

Sekolah/madrasah melakukan evaluasi diri sekolah/madrasah masing-masing dengan
cara menjawab pertanyaan inti berdasarkan aspek dari 8 SNP di bawah ini:
(1) Standar Sarana dan Prasarana

- Apakah sarana sekolah/madrasah sudah memadai?
- Apakah sekolah/madrasah dalam kondisi terpelihara dengan baik?

(2) Standar Isi
- Apakah kurikulum sudah sesuai dan relevan?
- Bagaimana sekolah/madrasah menyediakan kebutuhan pengembangan peserta

didik?
(3) Standar Proses

- Apakah silabus sudah sesuai?
- Apakah RPP dirancang untuk mencapai pembelajaran efektif?
- Apakah sumber belajar dapat diakses dan digunakan secara tepat?
- Apakah pembelajaran menerapkan prinsip-prinsip PAKEM/CTL?
- Apakah sekolah/madrasah memenuhi kebutuhan sarana peserta didik?
- Apakah cara sekolah/madrasah mempromosikan dan mempertahankan etos

pencapaian prestasi?
(4) Standar Penilaian

- Sistem apakah yang sudah tersedia untuk memberikan penilaian bagi peserta
didik baik dalam bidang akademik maupun non-akademik?
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- Bagaimana penilaian berdampak pada proses belajar?
- Apakah orang tua peserta didik terlibat dalam proses belajar anak mereka?

(5) Standar Kompetensi Lulusan
- Apakah peserta didik dapat mencapai prestasi akademik yang diharapkan?
- Apakah peserta didik dapat mengembangkan potensi secara penuh sebagai

anggota masyarakat?
(6) Standar Pengelolaan

-  Apakah kinerja pengelolaan berdasarkan kerja tim dan kemitraan yang kuat
dengan visi dan misi yang jelas dan diketahui oleh semua pihak?

- Apakah ada tujuan dan rencana untuk perbaikan yang memadai?
- Apakah ada dampak rencana pengembangan sekolah/madrasah  atau kerja

sekolah/madrasah terhadap peningkatan hasil belajar?
- Bagaimana cara pengumpulan dan penggunaan data yang handal dan valid?
- Bagaimana cara memberikan dukungan dan kesempatan pengembangan profesi

bagi para pendidik dan tenaga kependidikan?
- Bagaimana cara masyarakat mengambil bagian dalam kehidupan sekolah/

madrasah?
(7) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- Apakah pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan sudah memadai?
(8) Standar Pembiayaan

- Bagaimana sekolah/madrasah mengelola keuangan?
- Upaya apakah yang telah dilaksanakan oleh sekolah/madrasah untuk

mendapatkan tambahan dukungan pembiayaan lainnya?
- Bagaimana cara sekolah/madrasah menjamin kesetaraan akses?

Instrumen EDS/M yang ada saat ini dikembangkan berdasarkan pada seperangkat indikator
dalam SPM/SNP. Sekolah/madrasah menentukan peringkat kinerja mereka berdasarkan
skala nilai 1 sampai 4 seperti di bawah ini:
4 – Sangat baik.
3 – Baik.
2 – Cukup.
1 – Belum memuaskan.

Hasil EDS/M dapat memberikan bukti lengkap dan data mutakhir dalam penyusunan
RPS dan perencanaan perbaikan.

6.3. Sumber Bukti
Saat melaksanakan EDS/M, sekolah/madrasah mengkaji dan memutuskan tingkat
pencapaian berdasarkan indikator kinerja. Sekolah/madrasah mengumpulkan data dan
informasi dengan menggunakan berbagai metode untuk mendapatkan bukti dan data
untuk menentukan pencapaian SNP sebagai hasil EDS/M. Data dan bukti dapat berupa
hasil observasi dan hasil konsultasi dengan pemangku kepentingan, komite sekolah/
madrasah, orang tua, guru, peserta didik dan kelompok yang relevan lainnya. Bukti-bukti
dimaksud meliputi:
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a)   Data kuantitatif antara lain:
• Prestasi peserta didik dalam ujian nasional.
• Kemajuan peserta didik dalam mencapai target yang telah ditetapkan.
• Kemajuan secara keseluruhan terhadap target yang telah ditetapkan.
• Jumlah peserta didik.
• Jumlah putus sekolah/madrasah peserta didik.
• Tingkat kehadiran peserta didik.
• Jumlah guru.
• Kualifikasi guru.
• Data lainnya.

b) Informasi kualitatif dari opini berbagai individu dan kelompok seperti:
• Wawancara individual dengan guru dan pegawai lainnya.
• Wawancara individual dengan orang tua peserta didik.
• Wawancara/diskusi dengan peserta didik.
• Diskusi kelompok.
• Rapat kerja.
• Kuesioner dan survey.

c) Informasi kualitatif dan kuantitatif sebagai hasil dari observasi langsung terhadap proses
belajar mengajar, misalnya:
• Mendampingi individu peserta didik.
• Observasi kelas.
• Mengkaji buku pelajaran.
• Merekam dengan video cara mengajar sendiri.
• Pertukaran kelas antar guru.
• Observasi antar sesama guru.
• Pengkajian RPP

d) Informasi kualitatif dan kuantitatif dari berbagai dokumen seperti:
• Hasil kerja peserta didik.
• Laporan pada orang tua.
• Catatan atau buku harian pekerjaan.
• Program studi atau skema kerja.
• Rencana mengajar guru.
• Laporan kemajuan mengenai rencana pengembangan sebelumnya.
• Bahan pelajaran untuk berbagai tingkatan kemampuan.
• Kebijakan dan panduan sekolah/madrasah.
• Notulen rapat.

6.4. Penyusunan RPS
TPS menganalisis data dan informasi yang dikumpulkan dan menggunakannya untuk
mengidentifikasi dan memprioritaskan aspek yang membutuhkan perbaikan. Proses ini
juga memberikan kontribusi dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah.

Berdasarkan data dan bukti yang telah dikumpulkan, sekolah/madrasah menyusun RPS
yang berisi prioritas perbaikan sekolah/madrasah berdasarkan laporan hasil EDS/M untuk
peningkatan mutu pembelajaran. Hasil EDS/M perlu diukur dengan cermat agar dapat
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diketahui perubahannya dalam rentang waktu berbeda. Rencana ini batas waktu dan
ukuran keberhasilan. Sekolah/madrasah didorong untuk mencari solusi terhadap setiap
masalah dan membuat perubahan sesuai dengan sumber daya, kemampuan dan kekuatan
mereka. Keberhasilan tugas ini tentu saja bergantung pada kemampuan kepala sekolah/
madrasah dan pengawas sekolah/madrasah.

Karena data EDS/M terdiri dari banyak standar  dan sub-standar, maka data hasil EDS/M
dapat menjadi baseline data untuk mengukur perubahan kinerja sekolah/madrasah dan
dapat dibandingkan di masa mendatang.  Analisis kinerja antar waktu sangat berguna
untuk perbaikan sekolah/madrasah. Dengan demikian hasil EDS/M menjadi jaminan
kejujuran sekolah/madrasah dalam penyusunan RPS dan RKT.

6.5. Pelaporan Hasil Temuan
Hasil EDS/M, selain untuk keperluan sekolah/madrasah, merupakan bagian penting dalam
laporan sekolah/madrasah kepada kepada pemerintah kota/kabupaten.

Laporan EDS/M akan divalidasikan secara internal oleh pengawas sekolah/madrasah
dan divalidasikan secara eksternal oleh kelompok kerja pengawas sekolah/madrasah
pada tingkat kecamatan dengan dukungan dari staf penjaminan mutu LPMP. Untuk
mencegah terjadinya luapan pekerjaan, kegiatan ini harus dilaksanakan berdasarkan
sampling saja, dimana laporan setiap sekolah/madrasah divalidasikan paling tidak satu
kali setiap lima tahun. Hal ini dapat berjalan berdampingan dengan siklus lima tahun
akreditasi sekolah/madrasah yang memungkinkan validasi laporan sekolah/madrasah
sebanyak dua kali dalam jangka waktu lima tahun. Validasi dapat dilaksanakan lebih sering
bagi sekolah/madrasah yang dianggap memang memerlukan perhatian khusus, baik karena
keraguan keandalan data atau kinerja sekolah/madrasah itu sendiri. Setelah divalidasi,
laporan EDS/M akan dikirimkan kepada kantor Dinas Pendidikan/Kantor Kemenag
kabupaten/kota untuk dianalisa dan informasinya digunakan untuk perencanaan
peningkatan mutu dan untuk dimasukkan dalam EMIS nasional.

Informasi dalam database nasional dapat diakses oleh seluruh kantor Dinas Pendidikan/
Kantor Kemenag melalui EMIS online untuk memberikan informasi mengenai
perencanaan dan kegiatan peningkatan mutu. Kegiatan ini akan difasilitasi dan dimonitor
oleh LPMP.
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Tujuan

Waktu

Tahapan Kegiatan

Lembar Kerja

Peserta dapat mengetahui instrumen EDS/M.

30 menit

1. Menemukan delapan standar di dalam instrumen EDS/M
2. Menemukan sub-standar yang diwujudkan dalam bentuk

pertanyaan-pertanyaan.
3. Menemukan spesifikasi standar di bawah sub-standar.
4. Menemukan rincian spesifikasi standar.
5. Menemukan peringkat pencapaian (indikator pencapaian)
6. Membaca arti peringkat pencapaian 1, 2, 3 dan 4.
7. Membaca penjelasan indikator-indikator di dalam setiap kolom

peringkat pencapaian.
8. Mengetahui data yang diperlukan untuk setiap rincian spesifikasi

dan sub standar.
9. Mengetahui standar acuan dalam SNP atau SPM.
10. Membandingkan data setiap rincian spesifikasi dengan standar dari

SPM atau SNP.
11. Mengetahui makna perbedaan dan persamaan antara data per sub-

spesifikasi dengan SPM/SNP.
12. Mengetahui implikasi perbedaan dan persamaan antara data per

sub-spesifikasi dengan SPM/SNP.
13. Menemukan kolom penjelasan hasil EDS/M.
14. Menemukan kolom penyusunan rekomendasi perbaikan sekolah/

madrasah.
15. Menemukan kolom sumber bahan rujukan.
16. Mengetahui sumber dan jenis data yang dibutuhkan dalam EDS/M.

Rekaman Hasil Membaca Cepat Instrumen dan Laporan hasil EDS/
M dan Bacaan Latihan- Instrumen EDS/M dan Contoh Laporan Hasil
EDS/M.

2. Panduan Membaca Cepat Instrumen dan Laporan Hasil
EDS/M

A. Instruksi Pelatih
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Jawaban Kerja Individual Pasca Sesi

1. Pengetahuan baru apa saja yang Anda telah dapatkan setelah mempelajari konsep
EDS/M?

2.  Diantara banyak komponen di dalam instrumen EDS/M,  komponen mana saja yang
dipandang sulit oleh Anda untuk dilakukan?

3. Agar bisa melakukan EDS/M di sekolah/madrasah Anda masing-masing, langkah-langkah
apa saja  yang harus Anda  lakukan?

B. Lembar Kerja

Rekaman Hasil Pengkajian Instrumen EDS/M dan Laporan
Hasil EDS/M
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C. Bacaan Latihan

1. Instrumen Evaluasi Diri Sekolah (EDS)

Kata Pengantar

Kebijakan pembangunan pendidikan nasional sebagaimana digariskan dalam Rencana Strategis
Depdiknas (2010-2014) diarahkan pada upaya mewujudkan daya saing, pencitraan publik,
dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan. Tolak ukur efektivitas implementasi kebijakan
tersebut dilihat dari ketercapaian indikator-indikator mutu penyelenggaraan pendidikan yang
telah ditetapkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dalam delapan (8) Standar
Nasional Pendidikan (SNP). Tidak dipungkiri bahwa upaya strategis jangka panjang untuk
mewujudkannya menuntut satu “Sistem Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan” yang
dapat membangun kerjasama dan kolaborasi di antara berbagai institusi terkait dalam satu
keterpaduan jaringan kerja nasional. Dengan kata lain, diperlukan pengembangan sistem
penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan. Tata kerja yang dibangun mengisyaratkan adanya
serangkaian proses dan prosedur untuk mengumpulkan, menganalisa, dan melaporkan data
mengenai kinerja dan mutu tenaga pendidik dan kependidikan, program, dan lembaga.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (EQAS–Education Quality Assurance System) telah
dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama. Proses
penjaminan mutu mengidentifikasi aspek pencapaian dan prioritas peningkatan, menyediakan
data sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan serta membantu membangun
budaya peningkatan berkelanjutan. Pencapaian mutu pendidikan untuk pendidikan dasar dan
menengah dikaji berdasarkan delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Empat hal penting
yang perlu dilakukan dalam penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan untuk pendidikan
dasar dan menengah di Indonesia, yaitu: (1) Pengkajian mutu pendidikan, (2) Analisis dan
pelaporan mutu pendidikan, (3) Peningkatan mutu merujuk pada Standar Nasional Pendidikan,
dan (4) Penumbuhan budaya peningkatan mutu berkelanjutan.

Salah satu aspek dalam pengembangan sistem penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan
adalah Evaluasi Diri Sekolah (EDS) sebagai cara menumbuhkan budaya peningkatan mutu
berkelanjutan di sekolah. EDS dilaksanakan oleh setiap sekolah sebagai satu kebutuhan untuk
meningkatkan kinerja dan mutu sekolah secara berkelanjutan. EDS merupakan mekanisme
evaluasi internal yang dilakukan oleh kepala sekolah bersama guru, komite sekolah, orang
tua, dengan bantuan pengawas. Hasil evaluasi diri sekolah dimanfaatkan sebagai bahan untuk
menyusun program pengembangan sekolah dan laporan kepada dinas pendidikan tentang
pencapaian sekolah untuk pengembangan lebih lanjut.

Instrumen EDS disusun atas dasar delapan SNP, yaitu standar isi, standar proses, standar
kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana,
standar pembiayaan, standar pengelolaan, dan standar penilaian. Butir-butir instrumen evaluasi
diri sekolah difokuskan pada aspek-aspek kehidupan sekolah yang paling esensial, yaitu kondisi-
kondisi yang berkaitan dengan mutu pelayanan belajar-mengajar.
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Sistem penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah di Indonesia
beroperasi dalam suatu manajemen pendidikan dan pemerintahan yang mendelegasikan
sebagian besar tanggung jawab implementasinya kepada pemerintah provinsi, kabupaten/
kota, penyelenggara pendidikan swasta (yayasan pendidikan), dan satuan pendidikan (sekolah/
madrasah). Oleh karena itu, diyakini bahwa upaya keberhasilan inovasi pendidikan sangat
ditentukan oleh adanya komitmen, profesionalisme, kerjasama, dan kolaborasi semua
pemangku kepentingan pendidikan

Direktur Jenderal PMPTK
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Instrumen Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
Daftar Isi

Bagian
Kata Pengantar
Daftar Isi
Pedoman Penggunaan

1. Standar Sarana dan Prasarana
1.1. Apakah sarana sekolah sudah memadai?
1.2. Apakah sekolah dalam kondisi terpelihara baik?

2. Standar Isi
2.1. Apakah kurikulum sudah sesuai dan relevan?
2.2. Bagaimana sekolah menyediakan kebutuhan pengembangan pribadi peserta didik?

3. Standar Proses
3.1. Apakah silabus sudah sesuai dan relevan?
3.2. Apakah RPP dirancang untuk mencapai pembelajaran efektif?
3.3. Apakah sumber belajar untuk pembelajaran dapat diakses dan dipergunakan secara

tepat?
3.4. Apakah pembelajaran menerapkan prinsip-prinsip PAKEM/CTL?
3.5. Apakah sekolah memenuhi kebutuhan sarana peserta didik?
3.6. Bagaimana cara sekolah mempromosikan dan mempertahankan etos pencapaian

prestasi?

4. Standar Penilaian
4.1. Sistem apakah yang sudah tersedia untuk memberikan penilaian bagi peserta didik,

baik dalam bidang akademik maupun non akademik?
4.2. Bagaimana penilaian berdampak pada proses belajar?
4.3. Apakah orang tua peserta didik terlibat dalam proses belajar anak mereka?

5. Standar Kompetensi Lulusan
5.1. Apakah peserta didik dapat mencapai prestasi akademik yang diharapkan?
5.2. Apakah peserta didik dapat mengembangkan potensi secara penuh sebagai anggota

masyarakat?

6. Standar Pengelolaan
6.1. Apakah kinerja pengelolaan berdasarkan kerja tim dan kemitraan yang kuat, dengan

visi dan misi yang jelas dan diketahui oleh semua pihak?
6.2. Apakah ada tujuan dan rencana untuk perbaikan yang memadai?
6.3. Apakah ad dampak rencana pengembangan sekolah/ rencana kerja sekolah terhadap

peningkatan hasil belajar?
6.4. Bagaimanakah cara pengumpulan dan penggunaan data yang handal dan valid?
6.5. Bagaimana cara memberikan dukungan dan kesempatan pengembangan profesi bagi

para pendidik dan tenaga kependidikan?
6.6. Bagaimana cara masyarakat mengambil bagian dalam kehidupan sekolah?
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7. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
7.1. Apakah pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan lain sudah memenuhi?

8. Standar Pembiayaan
8.1. Bagaimana sekolah mengelola keuangan?
8.2. Upaya apakah yang telah dilaksanakan oleh sekolah untuk mendapatkan tambahan

dukungan pembiayaan lainnya?
8.3. Bagaimana cara sekolah menjamin kesetaraan akses?

PEDOMAN PENGGUNAAN EVALUASI DIRI SEKOLAH (EDS)

Evaluasi Diri Sekolah (EDS) di tiap sekolah menjadi tanggung jawab kepala sekolah dan dilakukan
oleh Tim Pengembang Sekolah (TPS) yang terdiri dari Kepala Sekolah, guru, Komite Sekolah,
orang tua peserta didik, dan pengawas. Proses EDS dapat mengikutsertakan tokoh masyarakat
atau tokoh agama setempat. Instrumen EDS ini khusus dirancang untuk digunakan oleh TPS
dalam melakukan penilaian kinerja sekolah terhadap Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan
Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang hasilnya menjadi masukan dan dasar penyusunan
Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) dalam upaya peningkatan kinerja sekolah.

Informasi ringkas tentang EDS dapat dilihat di bawah ini:

1.  Apakah yang dimaksud dengan Evaluasi Diri Sekolah?
• Evaluasi diri sekolah adalah proses yang mengikutsertakan semua pemangku kepentingan

untuk membantu sekolah dalam menilai mutu penyelenggaraan pendidikan berdasarkan
indikator-indikator kunci yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan
Standar Nasional Pendidikan.

• Melalui EDS kekuatan dan kemajuan sekolah dapat diketahui dan aspek-aspek yang
memerlukan peningkatan dapat diidentifikasi.

• Proses evaluasi diri sekolah merupakan siklus, yang dimulai dengan pembentukan TPS,
pelatihan penggunaan instrumen, pelaksanaan EDS di sekolah dan penggunaan hasilnya
sebagai dasar penyusunan RPS/RKS dan RAPBS/RKAS.

• TPS mengumpulkan informasi dari berbagai sumber untuk menilai kinerja sekolah
berdasarkan indikator-indikator yang dirumuskan dalam instrumen. Kegiatan ini melibatkan
semua pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah untuk memperoleh informasi dan
pendapat dari seluruh pemangku kepentingan sekolah.

• EDS juga akan melihat visi dan misi sekolah. Apabila sekolah belum memiliki visi dan
misi, maka diharapkan kegiatan ini akan memacu sekolah membuat atau memperbaiki
visi dan misi dalam mencapai kinerja sekolah yang diinginkan.

• Hasil EDS digunakan sebagai bahan untuk menetapkan aspek yang menjadi prioritas dalam
rencana peningkatan dan pengembangan sekolah pada RPS/RKS dan RAPBS/RKAS.

• Laporan hasil EDS dikirim ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kankemenag
sebagai informasi kinerja sekolah terkait pencapaian SPM dan SNP dan sebagai dasar
penyusunan perencanaan pada tingkat kabupaten/kota dan provinsi.

2. Apa yang diperoleh sekolah dari hasil EDS?
• Seberapa baik kinerja sekolah? Dengan EDS akan diperoleh informasi mengenai

pengelolaan sekolah yang telah memenuhi SNP untuk digunakan sebagai dasar penyusunan
RPS/RKS dan RAPBS/RKAS.
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• Bagaimana mengetahui kinerja sekolah sesungguhnya? Dengan EDS akan diperoleh
informasi tentang kinerja sekolah yang sebenarnya dan informasi tersebut diverifikasi
dengan bukti-bukti fisik yang sesuai.

• Bagaimana memperbaiki kinerja sekolah? Sekolah menggunakan informasi yang
dikumpulkan dalam EDS untuk menetapkan apa yang menjadi prioritas bagi peningkatan
sekolah dan digunakan untuk mempersiapkan RPS/RKS dan RAPBS/RKAS.

3. Keuntungan apa yang akan diperoleh sekolah dari EDS?
• Sekolah mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya sebagai dasar

penyusunan rencana pengembangan lebih lanjut.
• Sekolah mampu mengenal peluang untuk memperbaiki mutu pendidikan, menilai

keberhasilan upaya peningkatan, dan melakukan penyesuaian program-program yang ada.
• Sekolah mampu mengetahui tantangan yang dihadapi dan mendiagnosis jenis kebutuhan

yang diperlukan untuk perbaikan.
• Sekolah dapat mengetahui tingkat pencapaian kinerja berdasarkan SPM/SNP.
· Sekolah dapat menyediakan laporan resmi kepada para pemangku kepentingan tentang

kemajuan dan hasil yang dicapai.

4. Seberapa sering sekolah melakukan EDS?
• Sekolah melakukan proses EDS setiap tahun sekali.

5. Bagaimana bentuk Instrumen EDS?
Instrumen EDS terdiri dari 8 (delapan) bagian sesuai dengan SPM dan SNP. Setiap bagian
terdiri atas :
• Serangkaian pertanyaan terkait dengan SNP sebagai dasar bagi sekolah dalam memperoleh

informasi kinerjanya yang bersifat kualitatif.
• Setiap standar bisa terdiri dari beberapa aspek yang memberikan gambaran lebih

menyeluruh.
• Setiap aspek dari standar terdiri dari 4 tingkat pencapaian : tingkat pencapaian 1 berarti

kurang, 2 berarti sedang, 3 berarti baik, dan 4 berarti amat baik.
• Tiap tingkatan pencapaian mempunyai beberapa indikator.
• Pada bagian akhir dari aspek setiap standar, terdapat halaman rekapitulasi untuk menuliskan

hasil penilaian pencapaian yang diperoleh. Halaman rekapitulasi ini terdiri dari bukti fisik
yang menguatkan pengakuan atas tingkat pencapaian, deskripsi umum temuan yang
diperoleh untuk menilai aspek tersebut, dan penentuan tingkat pencapaian kinerja sekolah.

• Sejumlah pertanyaan terkait dengan SPM/SNP yang paling erat hubungannya dengan mutu
pembelajaran dan aspek-aspek yang perlu dikembangkan bagi keperluan penyusunan
rencana peningkatan sekolah.

• Tingkat pencapaian pada tiap standar dalam instrumen ini dapat digunakan sekolah untuk
menilai kinerjanya pada standar tertentu.

6. Bagaimana sekolah menggunakan informasi tingkat pencapaian?
• Anggota TPS secara bersama mencermati instrumen EDS pada setiap aspek dari setiap

standar. Sebaiknya perlu disiapkan peraturan menteri, indikator atau peraturan pemerintah
yang berkaitan dengan SNP sebagai rujukan.

• Berdasarkan kondisi nyata sekolah, anggota TPS menilai apakah sekolah mereka termasuk
dalam tingkatan 1, 2, 3 atau 4 dalam pencapaian SPM dan SNP ini. Misalnya pada standar
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isi ada aspek kesesuaian dan relevansi kurikulum serta aspek penyediaan kebutuhan
untuk pengembangan diri. Bisa saja aspek kesesuaian dan relevansi kurikulum berada di
Tingkat ke-4, tapi aspek kebutuhan untuk pengembangan diri ada di Tingkat ke-2. Ini
tidak menjadi masalah. Tingkat pencapaian pada setiap standar menggambarkan keadaan
seperti apa kondisi kinerja sekolah pada saat dilakukan penialian terkait dengan
pertanyaan tertentu.

• Setelah menentukan tingkat pencapaiannya, sekolah perlu menyertakan bukti fisik atas
pengakuannya. Contoh bukti fisik atas keikutsertaan masyarakat dalam kehidupan sekolah
berupa rapat komite sekolah, notulen, daftar hadir, dan undangan.

• Hasil semua penilaian dan penentuan tingkat pencapaian kinerja sekolah untuk aspek
tertentu pada setiap standar ditulis pada lembar laporan penilaian atau rekapitulasi dengan
menyertakan bukti fisik yang sesuai (lihat keterangan pada nomor 5 di atas).

• Sekolah menetapkan tingkat pencapaian kinerja dan bukan hanya sekedar memberikan
tanda cek (centang) pada setiap butir dalam instrumen EDS.

• Tingkat pencapaian kinerja sekolah bisa berbeda dalam aspek yang berbeda pula. Hal ini
penting sebab sekolah harus memberikan laporan kinerja apa adanya. Dalam pelaksanaan
EDS yang dilakukan setiap tahun, sekolah mempunyai dasar nyata aspek dan standar yang
memerlukan perbaikan secara terus-menerus.

• Dengan menggunakan instrumen EDS ini, sekolah dapat mengukur dampak kinerjanya
terhadap pembelajaran peserta didik. Sekolah juga dapat memeriksa hasil dan tindak
lanjutnya terhadap perbaikan layanan pembelajaran yang diberikan dalam memenuhi
kebutuhan pembelajaran peserta didik.

7. Jenis bukti apa yang dapat ditunjukkan?
• Bukti fisik yang menggambarkan tingkat pencapaian harus sesuai dengan aspek atau standar

yang dinilai. Untuk itu perlu dimanfaatkan berbagai sumber informasi yang dapat dijadikan
sebagai bukti fisik misalnya kajian catatan, hasil observasi, dan hasil wawancara/konsultasi
dengan pemangku kepentingan seperti komite sekolah, orang tua, guru-guru, siswa, dan
unsur lain yang terkait.

• Perlu diingat bahwa informasi kualitatif yang menggambarkan kenyataan dapat berasal
dari informasi kuantitatif. Sebagai contoh, Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) tidak
sekedar merupakan catatan mengenai bagaimana pengajaran dilaksanakan. Keberadaan
dokumen kurikulum bukan satu-satunya bukti bahwa kurikulum telah dilaksanakan.

• Berbagai jenis bukti fisik dapat digunakan sekolah sebagai bukti tingkat pencapaian
tertentu. Selain itu, sekolah perlu juga menunjukkan sumber bukti fisik lainnya yang sesuai.

8. Bagaimana proses EDS membantu penyusunan rencana pengembangan sekolah?
• TPS menganalisis informasi yang dikumpulkan, menggunakannya untuk mengidentifikasi

dan menetapkan prioritas yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan RPS/RKS dan
RAPBS/RKAS.

• Berdasarkan hasil EDS, sekolah mengembangkan RPS dengan prioritas peningkatan mutu
kinerja sekolah yang dirumuskan secara jelas, dapat diobservasi dan diukur. Dengan
demikian, RPS menjadi dokumen kinerja sekolah yang meliputi aspek implementasi, skala
prioritas, batas waktu, dan ukuran keberhasilannya.

• Proses EDS berkaitan dengan aspek perubahan dan peningkatan. Upaya perubahan dan
peningkatan tersebut hanya bermanfaat apabila diwujudkan dalam perencanaan bagi
peningkatan mutu pendidikan dan hasil belajar peserta didik. Diharapkan dengan adanya
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1. Standar Sarana dan Prasarana

ragam data dan informasi yang diperoleh dari hasil EDS, sekolah bukan saja dapat
merumuskan perencanaan pengembangan dengan tepat, akan tetapi penilaian kemajuan
di masa depan juga akan lebih mudah dilakukan dengan tersedianya data yang dapat
dipercaya. Hal tersebut dengan sendirinya memudahkan sekolah untuk menunjukkan
hasil-hasil upaya peningkatan mereka setiap saat.

9. Laporan apa yang perlu disiapkan?
• Sekolah menyusun laporan hasil EDS dengan menggunakan format yang terpisah, yang

menyajikan tingkat pencapaian serta bukti-bukti yang digunakannya. Hasil EDS digunakan
untuk dasar penyusunan RPS, namun dilaporkan juga ke Kantor Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota atau Kankemenag untuk dianalisis lanjut dengan memanfaatkan EMIS
(Educational Management Information System/Sistem Informasi Manajemen Pendidikan)
bagi keperluan perencanaan dan berbagai kegiatan peningkatan mutu lainnya.

• Laporan sekolah yang mengungkapkan berbagai temuan dapat digunakan untuk melakukan
validasi internal (menilai dan mencocokkan) oleh pengawas sekolah, dan validasi eksternal
dengan menggunakan beberapa sekolah oleh kelompok kerja pengawas sekolah (KKPS)
pada tingkat kecamatan dengan bantuan staf penjaminan mutu dari LPMP.

Hasil EDS merupakan bagian yang penting dalam kegiatan monitoring kinerja sekolah oleh
pemerintah daerah dalam rangka penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan.

1.1. Apakah sarana sekolah sudah memadai?

Spesifikasi
• Sekolah memenuhi standar terkait dengan ukuran ruangan, jumlah ruangan, dan persyaratan untuk sistem ventilasi

dan lainnya.
• Sekolah memenuhi standar terkait dengan jumlah siswa dalam rombongan belajar
• Sekolah memenuhi standar terkait dengan penyediaan alat dan sumber belajar termasuk buku pelajaran

Indikator Pencapaian

Tingkat ke-3

• Sekolah kami memenuhi
standar terkait dengan
sarana, prasarana dan
peralatan

• Sekolah kami memenuhi
standar dalam hal jumlah
siswa pada setiap
rombongan belajar

• Sekolah kami memiliki
dan menggunakan sarana
dan prasarana sesuai
standar yang ditetapkan

• 95% calon siswa di
kecamatan mendapat
akses belajar di sekolah
kami.

Tingkat ke-4

• Sekolah kami memiliki
bangunan gedung yang ukuran,
ventilasi dan kelengkapan
lainnya melebihi ketentuan
dalam standar sarana dan
prasarana yang ditetapkan.

• Jumlah siswa di dalam
rombongan belajar kami lebih
kecil dari yang ditetapkan
dalam standar agar dapat lebih
meningkatkan proses
pembelajaran.

• Sekolah kami memiliki sarana
dan prasarana pembelajaran
yang melebihi dari ketetapan
standar sarana dan prasarana
yang digunakan untuk lebih
membantu proses
pembelajaran.

Tingkat ke-2

• Sekolah kami memenuhi
standar terkait dengan
sarana dan prasarana

• Beberapa kelas di sekolah
kami diisi siswa melebihi
jumlah yang ditetapkan
dalam standar

• Sekolah kami menyediakan
buku teks yang sudah
disertifikasi oleh
pemerintah, alat peraga dan
judul buku pengayaan
sesuai standar pelayanan
minimal (SPM)

• Sekolah kami belum
memiliki semua sarana dan
alat-alat yang dibutuhkan
untuk memenuhi ketetapan
dalam standar

Tingkat ke-1

• Bangunan sekolah
kami tidak
memenuhi standar
dari segi ukuran
atau jumlah ruangan

• Kebanyakan ruang
kelas sekolah kami
diisi terlalu banyak
siswa dan kami
tidak mampu
memenuhi standar

• Sarana dan
prasarana yang kami
miliki amat terbatas
dan sebagian besar
sudah ketinggalan
zaman dan dalam
kondisi buruk
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Bukti-bukti fisik sekolah (Mohon beri tanda
centang pada jenis bukti berikut)

Catatan mengenai ukuran ruangan, jumlah dan
sarana prasarana

Jumlah siswa per rombongan belajar

Catatan peralatan dan sumber belajar

Catatan pengeluaran

Kondisi nyata lingkungan sekolah

Bukti fisik lainnya (tuliskan)

Ringkasan deskripsi sekolah menurut
indikator dan berdasarkan bukti

Tingkat yang
dicapai

1.2. Apakah sekolah dalam kondisi terpelihara dan baik?

Spesifikasi
• Bangunan

- Pemeliharaan bangunan dilaksanakan paling tidak setiap 5 tahun sekali
- Bangunan aman dan nyaman untuk semua peserta didik dan memberi kemudahan kepada siswa yang

berkebutuhan khusus.

Indikator Pencapaian

Tingkat ke-3

• Perabot beserta alat-
alat dan kelengkapan
lainnya berada dalam
kondisi yang baik dan
terpelihara

• Sekolah kami memiliki
kebijakan untuk
membantu
menyediakan
kemudahan layanan
bagi semua siswa
termasuk yang
berkebutuhan khusus

Tingkat ke-4

• Sekolah kami aman, sehat,
nyaman, menyenangkan,
menarik dan mendorong
tercipta-nya suasana bekerja
dan belajar bagi siswa dan
warga sekolah lainnya

• Lahan, bangunan, dan
prasarana termasuk toilet di
sekolah kami, dalam keadaan
bersih (sehat), dan dipelihara
dengan baik secara berkala

• Sekolah kami sudah
memberikan layanan dan
fasilitas pembelajaran yang
baik dan sama bagi semua
siswa termasuk mereka yang
berkebutuhan khusus

Tingkat ke-2

• Sekolah kami
membutuhkan
pemeliharaan, dan masih
berusaha menyediakan
lingkungan yang lebih
menarik dan memberikan
rangsangan

• Sekolah kami akan
mempertimbangkan
kemudahan pelayanan bagi
siswa yang berkebutuhan
khusus

Tingkat ke-1

• Sebagian prasarana
sekolah kami di
bawah standar,
harus diperbaiki
dan dibersihkan
atau diganti

• Sekolah kami
belum
mempertimbangkan
kemudahan
pelayanan bagi
siswa yang
berkebutuhan
khusus
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Bukti-bukti fisik sekolah(Mohon beri tanda
centang pada jenis bukti berikut)

Catatan pengeluaran

Hasil observasi

Catatan pendapat siswa

Catatan tentang pendapat guru

Daftar kehadiran siswa yang berkebutuhan
khusus

Bukti fisik lainnya (tuliskan)

Ringkasan deskripsi sekolah menurut
indikator dan berdasarkan bukti

Tingkat yang
dicapai

2. Standar Isi

2.1. Apakah kurikulum sudah sesuai dan relevan?

Spesifikasi
• Kerangka kerja dasar dan struktur kurikulum

-  Kurikulum sekolah memenuhi standar untuk jenis satuan pendidikan
• Kurikulum untuk tingkat satuan pendidikan

- Pengembangan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan menggunakan panduan yang disusun BNSP.
- Kurikulum dibuat dengan mempertimbangkan karakter daerah, kebutuhan sosial masyarakat dan kondisi

budaya, usia peserta didik, dan kebutuhan pembelajaran

Indikator Pencapaian yang Berkaitan dengan Kurikulum Sekolah Kami (KSK)

Tingkat ke-3

• KSK sesuai dengan
standar isi, standar
kompetensi lulusan dan
panduan KTSP,
penyusunannya
disesuaikan dengan
kebutuhan daerah

• KSK mengalokasikan
waktu yang cukup bagi
siswa untuk memahami
konsep yang baru
dengan program
remedial dan pengayaan.

• Sebagian besar siswa
termotivasi untuk
belajar

• Sekolah kami
menawarkan beberapa
mata pelajaran
tambahan sesuai dengan
kebutuhan masyarakat.

Tingkat ke-4

• KSK ditingkatkan,
dikaji dan diperbaiki
dan disesuaikan dengan
karakter daerah dan
kebutuhan masyarakat.

• KSK menawarkan
pembelajaran
berjenjang dan
dirancang agar suasana
mendukung dan
menyenangkan untuk
berbagai usia dan
kemampuan siswa

• Siswa termotivasi
melalui pembelajaran
yang menyenangkan
dan sesuai dengan
tingkat perkembangan
dan minat

• KSK menawarkan mata
pelajaran tambahan
berdasarkan
kebutuhan masyarakat.

Tingkat ke-2

• KSK sesuai dengan
standar isi, standar
kompetensi lulusan, dan
panduan KTSP, namun
masih perlu
dikembangkan sesuai
dengan kebutuhan
daerah.

• KSK kurang
mengalokasikan waktu
bagi siswa untuk
memahami konsep yang
baru sebelum ke
pelajaran berikutnya.
Program remedial dan
pengayaan kadang kala
dilaksanakan

• Sekolah kami
menawarkan beberapa
mata pelajaran
tambahan dengan
mempertimbangkan
kebutuhan masyarakat

Tingkat ke-1

• KSK mengikuti standar isi,
standar kompetensi
lulusan, dan panduan
KTSP.

• KSK tidak mengalokasikan
waktu yang cukup bagi
siswa untuk memahami
konsep yang baru
sebelum melanjutkan ke
pelajaran berikutnya.
Program remedial dan
pengayaan belum pernah
dilaksanakan.

• Sebagian besar siswa tidak
termotivasi untuk belajar

• KSK memenuhi
persyaratan nasional
namun belum
mempertimbangkan
kebutuhan masyarakat.
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Bukti-bukti fisik sekolah(Mohon beri tanda
centang pada jenis bukti berikut)

Silabus dan RPP tersedia untuk semua mata
pelajaran dan semua tingkatan kelas di sekolah

Silabus dan RPP tersedia untuk mata pelajaran
tambahan untuk memenuhi kebutuhan daerah

Hasil wawancara dengan orang tua siswa

Rancangan program remedial dan pengayaan

Bukti fisik lainnya (tuliskan)

Ringkasan deskripsi sekolah menurut
indikator dan berdasarkan bukti

Tingkat yang
dicapai

2.2. Bagaimana sekolah menyediakan kebutuhan pengembangan pribadi siswa?

Spesifikasi
Sekolah memenuhi standar untuk memenuhi kebutuhan pengembangan pribadi siswa yang meliputi bimbingan,
konseling, dan kegiatan ekstra kurikuler

Indikator Pencapaian

Tingkat ke-3

• Sekolah kami sudah
menyediakan beberapa
kegiatan ekstra
kurikuler bagi siswa.

• Sekolah kami
memberikan bimbingan
secara umum dalam hal
pemilihan jenis kegiatan
ekstra kurikuler dan
ketrampilan bagi siswa

Tingkat ke-4

• Sekolah kami menyediakan
berbagai jenis kegiatan
ekstra kurikuler yang
disesuaikan dengan minat
siswa

• Sekolah kami menyediakan
layanan dan bimbingan bagi
siswa secara perorangan
dalam mengatasi masalah
belajar maupun memilih
kegiatan ekstra kurikuler
dan keterampilan untuk
pengembangan diri mereka
sesuai dengan kondisi
setempat.

Tingkat ke-2

• Sekolah kami
menyediakan kegiatan
ekstra kurikuler tetapi
kegiatan tersebut
kurang diminati.

• Sekolah kami masih
sangat terbatas dalam
memberikan layanan
yang memadai bagi
siswa agar mereka
dapat memilih jenis
kegiatan ekstra
kurikuler yang mereka
minati.

Tingkat ke-1

• Sekolah kami belum
mampu memberikan
kegiatan ekstra
kurikuler.

• Sekolah kami tidak
mampu memberikan
layanan bagi siswa
untuk membuat
keputusan sendiri
dalam memilih jenis
kegiatan ekstra
kurikuler
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Bukti-bukti fisik sekolah(Mohon beri tanda
centang pada jenis bukti berikut)

Hasil wawancara siswa

Hasil wawancara orang tua siswa

Hasil observasi layanan BK

Laporan kegiatan ekstra kurikuler sekolah

Buku laporan layanan BK

Bukti fisik lainnya (tuliskan)

Ringkasan deskripsi sekolah menurut
indikator dan berdasarkan bukti

Tingkat yang
dicapai

3. Standar Proses

3.1.Apakah silabus sudah sesuai/ relevan dengan standar?

Spesifikasi:
A: Silabus
• Silabus dikembangkan berdasarkan standar isi, standar kompetensi lulusan, dan panduan KTSP.
• Silabus diarahkan pada pencapaian standar kompetensi lulusan.

Indikator Pencapaian

Tingkat ke-3

• Silabus sudah
dikembangkan oleh
sekolah dan disesuaikan
dengan situasi dan kondisi
sekolah

• Kami selalu
mempertimbangkan
kesesuaian antara mata
pelajaran dan
komponennya dalam
penyusunan silabus

• Program dan kegiatan
pembelajaran sudah
relevan dengan tingkat usia
dan minat siswa

Tingkat ke-4

• Silabus sekolah kami
dikaji dan diperbaiki
secara teratur dan
disesuaikan dengan
situasi dan kondisi
sekolah serta kebutuhan
setempat

• Silabus sekolah kami
memiliki kelenturan
(fleksibilitas) bagi guru
untuk memenuhi
beragam kebutuhan
semua siswa

• Silabus sekolah kami
dirancang untuk
menerapkan
pembelajaran yang
relevan sesuai dengan
situasi dan kondisi
sekolah, menciptakan
suasana yang mendukung
dan menyenangkan, serta
mendorong kemajuan
sesuai tingkat usia dan
kemampuan siswa

Tingkat ke-2

• Silabus sekolah kami
menyesuaikan dengan
SI, SKL, dan panduan
KTSP, namun kami
belum mengembangkan
sesuai dengan situasi
dan kondisi sekolah

• Kami belum sepenuhnya
mempertimbangkan
kesesuaian antara mata
pelajaran dan
komponennya dalam
penyusunan silabus.

• Sekolah kami berusaha
mempertimbangkan usia
dan minat siswa saat
membuat program
pembelajaran

Tingkat ke-1

• Silabus sekolah kami
berusaha mengikuti SI,
SKL dan panduan
KTSP.

• Sistematika dan
rancangan silabus
sekolah kami tidak
memberikan
kesempatan kepada
para siswa untuk
memahami konsep
baru secara utuh
sebelum melanjutkan
pembelajaran

• Sekolah kami tidak
mempertimbangkan
usia dan minat siswa
saat membuat program
pembelajaran
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Bukti-bukti fisik sekolah(Mohon beri tanda
centang pada jenis bukti berikut)

Silabus tersedia untuk semua mata pelajaran
dan semua kelompok usia di sekolah

Hasil wawancara dengan orang tua peserta
didik

Hasil wawancara dengan siswa

Bukti fisik lainnya (tuliskan)

Ringkasan deskripsi sekolah menurut
indikator dan berdasarkan bukti

Tingkat yang
dicapai

3.2. Apakah RPP dirancang untuk mencapai pembelajaran efektif?

Spesifikasi:
B: Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
• Prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran - Setiap guru harus mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran

(RPP) yang mencakup: identitas mata pelajaran, alokasi waktu, standar kompetensi, kompetensi dasar, tujuan
pembelajaran, materi, kegiatan pembelajaran, metode / teknik pembelajaran, dan penilaian (mencakup indikator
dan prosedur). Rancangan kegiatan pembelajaran meliputi pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup

Indikator Pencapaian

Tingkat ke-3

• Guru-guru di sekolah kami
membuat RPP berdasarkan
program tahunan, program
semester, dan silabus.

• Kepala sekolah kami
mengkaji ulang semua
rencana pembelajaran dan
memberikan saran dan
bimbingan.

• Guru di sekolah kami
mempertimbangkan
berbagai kebutuhan
pembelajaran yang berbeda
dan merencanakan
pembelajaran berdasarkan
kebutuhan tersebut

• Guru-guru di sekolah kami
mengkaji ulang RPP setelah
mengajar untuk membantu
merencanakan
pembelajaran selanjutnya

Tingkat ke-4

• Seluruh guru membuat RPP
yang dirancang berdasarkan
program tahunan, program
se-mester, dan silabus, yang
mencakup penggunaan
sumber belajar dan metode
yang bervariasi.

• Rencana pembelajaran
dirancang secara inovatif
berdasarkan prinsip-prinsip
penyusunan RPP.

• Pembelajaran di sekolah
kami dirancang agar siswa
dapat mengkaji ulang materi
sebelumnya, memahami
materi baru, serta melatih
keterampilan yang
tercermin dalam sikap
mereka sehari-hari.

• Guru-guru di sekolah kami
mengkaji ulang dan
mengembangkan RPP
setelah pembelajaran untuk
perbaikan pada kegiatan
pembelajaran selanjutnya.

Tingkat ke-2

• Guru-guru di sekolah
kami biasanya membuat
rencana pembelajaran
tetapi kebanyakan hanya
mengulang saja

• Guru-guru di sekolah
kami perlu memasukkan
lebih banyak lagi jenis
bahan-bahan belajar
mengajar dalam rencana
pembelajaran yang dibuat

• Kepala sekolah kadang-
kadang mengkaji ulang
rencana pembelajaran
dan memberikan saran
dan bimbingan

• Guru-guru di sekolah
kami kadangkala
mengkaji ulang RPP
setelah mengajar untuk
membantu
merencanakan
pembelajaran selanjutnya

Tingkat ke-1

• Guru-guru di sekolah
kami hanya membuat
rencana pembelajaran
untuk mata pelajaran
tertentu saja

• Guru-guru di sekolah
kami merencanakan
pembelajaran
berdasarkan pada isi
buku pelajaran saja

• Kepala sekolah kami
tidak mengkaji ulang
rencana pembelajaran
yang dibuat oleh para
guru atau memberikan
saran dan dukungan

• Guru-guru di sekolah
kami tidak mengkaji
ulang RPP setelah
mengajar
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Bukti-bukti fisik sekolah(Mohon beri tanda
centang pada jenis bukti berikut)

Hasil kaji ulang RPP

Hasil observasi kelas

Hasil wawancara dengan guru

Hasil wawancara dengan siswa

Bukti fisik lainnya (tuliskan)

Ringkasan deskripsi sekolah menurut
indikator dan berdasarkan bukti

Tingkat yang
dicapai

3.3. Apakah sumber belajar dapat diperoleh dengan mudah dan digunakan secara tepat?

Spesifikasi:
Pelaksanaan proses pembelajaran
Selain menggunakan buku pelajaran, guru juga menggunakan buku panduan, buku pengayaan, buku referensi dan
sumber belajar lain.

Indikator Pencapaian

Tingkat ke-3

• Guru-guru di sekolah kami
selalu menggunakan alat
peraga dalam pembelajaran
dan memperbaharuinya.

• Beberapa (sekitar 40%)
guru di sekolah kami cukup
kreatif dalam memilih
bahan pembelajaran yang
sesuai.

• Sebagian besar (sekitar
70%) guru di sekolah kami
mendapatkan bahan
penunjang pembelajaran
dalam jumlah yang cukup

• Sebagian besar (sekitar
90%) guru di sekolah kami
memakai hasil karya siswa
sebagai alat peraga dalam
proses pembelajaran

Tingkat ke-4

• Guru-guru di sekolah kami
memiliki berbagai jenis
sumber belajar dan media
yang digunakan secara tepat
dalam pembelajaran untuk
membantu dan memotivasi
siswa.

• Sebagian besar guru di
sekolah kami cukup kreatif
dalam memilih bahan
pembelajaran yang sesuai.

• Guru-guru di sekolah kami
tidak hanya menggunakan
ruang kelas untuk kegiatan
pembelajaran, tapi juga
memanfaatkan tempat lain
yang tersedia di sekitar
sekolah.

• Semua guru di sekolah kami
mendapatkan bahan
penunjang pembelajaran
cukup

• Semua guru di sekolah
memakai hasil karya siswa
sebagai alat peraga dalam
pembelajaran dan selalu
memperbaharuinya secara
berkala.

Tingkat ke-2

• Guru-guru di sekolah
kami dalam melakukan
proses pembelajaran
memakai berbagai
sumber dan tidak hanya
tergantung pada buku
pelajaran saja.

• Guru-guru di sekolah
kami sudah menggunakan
alat peraga dalam proses
pembelajaran tetapi
hanya pada mata
pelajaran tertentu.

• Guru-guru di sekolah
kami mendapatkan bahan
penunjang pembelajaran
dalam jumlah terbatas

• Sebagian guru di sekolah
kami sudah memakai
hasil karya siswa sebagai
alat peraga dan
memajangnya.

Tingkat ke-1

• Guru-guru di sekolah
kami dalam melakukan
proses pembelajaran
sepenuhnya
bergantung hanya pada
buku pelajaran saja.

• Bahan bacaan
tambahan di sekolah
kami kondisinya sudah
jelek dan ketinggalan
zaman

• Guru-guru di sekolah
kami belum mampu
mempersiapkan dan
menggunakan alat
peraga.

• Guru-guru di sekolah
kami tidak pernah
memajang hasil karya
siswa
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Bukti-bukti fisik sekolah(Mohon beri tanda
centang pada jenis bukti berikut)

Jumlah dan jenis buku pelajaran yang
dipergunakan

Ketersediaan dan penggunaan bahan bacaan
pengayaan/tambahan

Hasil observasi kelas menunjukkan pengguna-
an alat peraga dan hasil karya siswa dipajang

Hasil wawancara dengan siswa

Bukti fisik lainnya (tuliskan)

Ringkasan deskripsi sekolah menurut
indikator dan berdasarkan bukti

Tingkat yang
dicapai

3.4. Apakah pembelajaran menerapkan prinsip-prinsip PAKEM/CTL?

Spesifikasi:
• Pelaksanaan pembelajaran

- Para guru melaksanakan rencana pembelajaran dengan menggunakan metode yang interaktif, inspiratif,
menyenangkan, menantang dan memotivasi peserta didik

- Para peserta didik memperoleh kesempatan untuk melakukan ekplorasi dan elaborasi, serta mendapatkan
konfirmasi

- Para guru mengelola kelas secara efektif

Indikator Pencapaian

Tingkat ke-3

• Guru-guru di sekolah
kami secara teratur
menggunakan metode
pembelajaran yang
beragam

• Guru-guru di sekolah
kami melaksanakan
pembelajaran secara
bertahap dan menarik

• Guru- guru di sekolah
kami tidak hanya
mengarahkan
pembelajaran, tapi juga
memberi kesempatan
bagi peserta didik
untuk menyampaikan
pendapat dan terlibat
secara aktif

• Sebagian besar (sekitar
90%) peserta didik
memiliki motivasi dan
terlibat aktif dalam
proses pembelajaran.

Tingkat ke-4

• Sekolah kami menyediakan
lingkungan belajar yang kondusif
untuk melaksanakan PAKEM
(Pembelajaran aktif, kreatif,
efektif, dan menyenangkan) atau
CTL (Belajar-mengajar
kontekstual)

• Guru-guru di sekolah kami selalu
melaksanakan pembelajaran
dengan metode yang beragam.

• Peserta didik mampu bekerja
secara mandiri maupun
berkelompok dalam
menyelesaikan masalah.

• Guru-guru di sekolah kami
mendorong peserta didik untuk
menyalurkan ide dan pendapat
serta memberi kesempatan
untuk menggali, memperluas, dan
mengkonfirmasikan pengetahuan
dan ketrampilan baru

• Semua peserta didik
menunjukkan minat belajar dan
terlibat aktif dalam proses
pembelajaran.

Tingkat ke-2

• Guru-guru di sekolah
kami masih melakukan
pembelajaran secara
klasikal dan jarang
menggunakan metode
yang beragam

• Guru-guru di sekolah kami
masih lebih terfokus pada
penyelesaian kurikulum dan
tidak mempertimbangkan
berbagai kebutuhan belajar

• Guru-guru di sekolah kami
cenderung hanya meng-
arahkan pembelajaran, dan
kurang memberikan
kesempatan kepada peserta
didik untuk menyampaikan
pendapat atau terlibat
secara aktif

• Sebagian peserta didik
masih kurang termotivasi
dalam proses pembelajaran

Tingkat ke-1

• Guru-guru di
sekolah kami
hanya mengajar
secara klasikal
dan bersumber
pada buku teks
saja.

• Guru-guru di
sekolah kami tidak
menggunakan
metode yang
beragam dan tidak
menggunakan alat
peraga

• Sebagian besar
peserta didik
kurang termotivasi
dalam proses
pembelajaran
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Bukti-bukti fisik sekolah(Mohon beri tanda
centang pada jenis bukti berikut)

Daftar jumlah siswa putus sekolah

Daftar kehadiran peserta didik

Hasil wawacara dengan guru dan peserta didik

Hasil observasi sesama guru

Hasil observasi kegiatan pembelajaran

Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan
kaji ulang setelah menyampaikan pengajaran

Bukti fisik lainnya (tuliskan)

Ringkasan deskripsi sekolah menurut
indikator dan berdasarkan bukti

Tingkat yang
dicapai

3.5. Apakah sekolah memenuhi kebutuhan semua peserta didik?

Spesifikasi:
• Perencanaan proses belajar

- Rencana pembelajaran memperhatikan perbedaan jenis kelamin, kemampuan awal, tingkat intelektual, minat,
bakat, motivasi belajar, potensi, kemampuan sosial, emosional, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan
belajar, latar belakang budaya, norma, nilai-nilai, dan lingkungan peserta didik.

• Implementasi proses belajar
- Guru menggabungkan pendekatan tematis dan mempertimbangkan isu keanekaragaman dan lintas budaya
- Guru menghargai pendapat peserta didik
- Guru menghargai peserta didik tanpa memandang agama, ras, jenis kelamin dan keadaan sosial ekonomi.

Indikator Pencapaian

Tingkat ke-3

• Guru-guru di sekolah
kami memperhatikan
perbedaan kemampuan
peserta didik dan
berusaha
merencanakan
pembelajaran yang
sesuai.

• Guru-guru di sekolah
kami merencanakan
dan melaksanakan
pembelajaran yang
berkesinambungan, dan
sesuai dengan tingkat
kemampuan peserta
didik

• Guru-guru di sekolah
kami memiliki
kebijakan dalam
memberikan
kesempatan yang sama
kepada peserta didik
dan menjamin
pelaksanaannya.

Tingkat ke-4

• Guru-guru di sekolah kami
mengakui adanya perbedaan
kemampuan peserta didik dan
memberi-kan tugas sesuai
dengan kemampuan mereka.

• Guru-guru di sekolah kami
menggunakan berbagai metode
pembelajaran dan memberikan
berbagai jenis kegiatan
pembelajaran sesuai kebutuhan
belajar peserta diidik.

• Peserta didik dapat berkembang
sesuai dengan kapasitas mereka
dan ditantang untuk lebih
berkembang secara optimal.

• Peserta didik dan orang tua
mereka terlibat dalam upaya
pencapaian target belajar

• Guru-guru di sekolah kami
memberikan dorongan positif
kepada semua peserta didik
untuk mengembangkan seluruh
potensi mereka

Tingkat ke-2

• Guru-guru di sekolah
kami melaksanakan
pembelajaran secara
klasikal dan belum
mempertimbangkan
kebutuhan belajar
individu peserta didik.

• Guru-guru di sekolah kami
memberikan layanan
bantuan atau pembelajaran
tambahan bagi sebagian
peserta didik setelah jam
sekolah

• Guru-guru di sekolah kami
memperhatikan kesulitan
belajar yang dihadapi
sebagian peserta didik dan
membantu
menyelesaikannya

Tingkat ke-1

• Guru-guru di
sekolah kami tidak
mempertimbangkan
perbedaan
kemampuan
peserta didik

• Guru-guru di
sekolah kami tidak
memperhatikan
peserta didik yang
berkemampuan
kurang dan yang
berkemampuan
lebih.

• Guru-guru di
sekolah kami tidak
memberikan
kesempatan yang
sama kepada
peserta didik.
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Bukti-bukti fisik sekolah(Mohon beri tanda
centang pada jenis bukti berikut)

Prestasi peserta didik dalam Ujian Nasional

Catatan kemajuan peserta didik berdasarkan
target yang ditetapkan

Kehadiran peserta didik

Hasil observasi sesama guru

Rencana pembelajaran (RPP)

Catatan guru BP

Bukti fisik lainnya (tuliskan)

Ringkasan deskripsi sekolah menurut
indikator dan berdasarkan bukti

Tingkat yang
dicapai

3.6.Bagaimana cara sekolah meningkatkan dan mempertahankan semangat berprestasi?

Spesifikasi:
• Pelaksanaan Pembelajaran

- Semua peserta didik diperlakukan dengan adil dan dihargai pendapatnya.
- Guru-guru memberikan penguatan dan umpan balik terhadap respon dan hasil belajar peserta didik.

Indikator Pencapaian

Tingkat ke-3

• Guru-guru di sekolah
kami secara konsisten
memberikan penghargaan
kepada peserta didik
pada saat yang tepat, dan
melakukan berbagai cara
untuk menilai
keberhasilan

• Pada umumnya peserta
didik di sekolah kami
hadir sesuai jadwal,
berperilaku baik, dan
mencapai prestasi belajar
sesuai dengan kecakapan
mereka.

• Hubungan timbal balik
antara guru, peserta
didik, dan tenaga
kependidikan terpelihara
dengan baik.

• Semua peserta didik di
sekolah kami
diperlakukan dengan adil
dan dihargai pendapatnya.

Tingkat ke-4

• Guru-guru di sekolah kami
memberikan penguatan dan
umpan balik atas berbagai
laporan hasil belajar peserta
didik untuk memotivasi mereka
agar lebih berprestasi.

• Guru-guru dan peserta didik di
sekolah kami memiliki motivasi
yang tinggi.

• Peserta didik di sekolah kami
selalu hadir sesuai jadwal,
berperilaku baik, dan mencapai
prestasi belajar secara optimal
sesuai dengan kecakapan mereka.

• Semua guru dan peserta didik di
sekolah kami mengakui dan
menghargai perbedaan
kemampuan di antara mereka.

• Sekolah kami melaksanakan
pendidikan inklusif dan
partisipatif yang menjamin
keikut-sertaan semua peserta
didik secara penuh.

Tingkat ke-2

• Guru-guru di sekolah
kami belum memberikan
pujian pada peserta
didik secara konsisten.

• Sebagian peserta didik
kami kurang percaya diri
terhadap
kemampuannya.

• Sebagian (sekitar 40%)
guru di sekolah kami
tidak mengakui dan
menghargai perbedaan
kemampuan peserta
didik.

• Belum semua (sekitar
50%) guru di sekolah
kami memberikan
respon dan penguatan
yang memadai terhadap
hasil belajar peserta
didik.

Tingkat ke-1

• Guru-guru di
sekolah kami
belum menghargai
peserta didik.

• Peserta didik kami
memiliki motivasi
yang rendah.

• Ada guru di
sekolah kami yang
masih bersifat
otoriter, dan
banyak peserta
didik berperilaku
kurang baik.

• Banyak peserta
didik kami yang
tidak sepenuhnya
berpartisipasi
dalam kegiatan
sekolah
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Bukti-bukti fisik sekolah(Mohon beri tanda
centang pada jenis bukti berikut)

Hasil observasi terhadap sikap guru terhadap
peserta didik, khususnya dalam hal
memberikan pujian/motivasi

Hasil pekerjaan peserta didik dipajang di kelas

Hasil observasi perilaku guru atau peserta
didk yang relevan

Daftar kehadiran peserta didik

Catatan penghargaan terhadap siswa

Bukti fisik lainnya (tuliskan)

Ringkasan deskripsi sekolah menurut
indikator dan berdasarkan bukti

Tingkat yang
dicapai

4.1. Sistem penilaian apa yang digunakan untuk menilai peserta didik baik dalam bidang akademik maupun non
akademik?

Spesifikasi:
• Guru membuat perencanaan penilaian terhadap pencapaian kompetensi peserta didik
• Guru memberikan informasi kepada peserta didik mengenai kriteria penilaian termasuk kriteria ketuntasan

minimal (KKM)
• Guru melaksanakan penilaian secara teratur berdasarkan rencana yang telah dibuat
• Guru menerapkan berbagai teknik, bentuk, dan jenis penilaian untuk mengukur prestasi dan kesulitan belajar

peserta didik

Indikator Pencapaian

Tingkat ke-3

• Guru-guru di sekolah
kami selalu memantau
kemajuan belajar
peserta didik melalui
observasi dan penilaian
secara berkala

• Guru-guru di sekolah
kami melaksanakan
penilaian sesuai dengan
silabus dan RPP

• Guru-guru di sekolah
kami memberikan
informasi kepada
peserta didik mengenai
KKM

Tingkat ke-4

• Guru-guru di sekolah kami
menggunakan berbagai jenis
metode untuk menilai kemajuan
belajar peserta didik secara
berkelanjutan baik formal
maupun non-formal termasuk
diskusi, observasi, dan
penugasan.

• Guru-guru di sekolah kami
membuat instrumen yang tepat
dan dapat diandalkan untuk
menerapkan berbagai teknik
penilaian

• Semua penilaian terhadap hasil
belajar peserta didik di sekolah
kami didasarkan pada pencapaian
kompetensi yang diharapkan

Tingkat ke-2

• Setiap guru di sekolah
kami mengembangkan dan
menerapkan program
penilaian untuk membantu
meningkatkan kemampuan
belajar peserta didik.

• Guru-guru di sekolah kami
melaksanakan penilaian
terhadap peserta didik
secara periodik, tapi
sebagian besar hanya
menggunakan tes dan ujian

• Guru-guru di sekolah kami
tidak membicarakan hasil
penilaian dengan peserta
didik

Tingkat ke-1

• Guru-guru di
sekolah kami dalam
melaksanakan
penilaian hasil
belajar peserta
didik hanya
menggunakan tes
dan ujian

• Guru-guru di
sekolah kami tidak
menilai atau
memonitor
kemajuan peserta
didik secara
sistematis

4. Standar Penilaian
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Bukti-bukti fisik sekolah(Mohon beri tanda
centang pada jenis bukti berikut)

Nilai peserta didik dalam Ujian Nasional

Kemajuan peserta didik berdasarkan target yang
ditetapkan (berdasarkan UH, UTS dan UAS)

Hasil wawancara dengan orang tua dan peserta
didik

Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)

Dokumen hasil penetapan KKM

Bukti fisik lainnya (tuliskan)

Ringkasan deskripsi sekolah menurut
indikator dan berdasarkan bukti

Tingkat yang
dicapai

4.2 Bagaimana penilaian berdampak pada proses belajar?

Spesifikasi:
• Penilaian oleh guru

- Guru memberikan masukan dan komentar mengenai penilaian yang mereka lakukan pada peserta didik
- Guru menggunakan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran

Indikator Pencapaian

Tingkat ke-3

• Guru-guru di sekolah
kami mengkaji ulang
tingkat kemajuan semua
peserta didik pada setiap
akhir semester dan
menggunakan informasi
tersebut untuk
merencanakan program
pembelajaran selanjutnya

• Guru-guru di sekolah
kami memberi
kesempatan kepada
peserta didik untuk
mengkaji ulang kemajuan
belajar mereka untuk
menetapkan target
pembelajaran selanjutnya

Tingkat ke-4

• Semua guru di sekolah kami
secara rutin mencatat
kemajuan peserta didik
sebagai dasar perencanaan
dan tindak lanjutnya

• Sekolah kami memberikan
kesempatan kepada semua
peserta didik untuk
memberikan pendapat
terhadap hasil pencapaian
kemajuan belajar yang
mereka peroleh dan terlibat
dalam penetapan target
pembelajaran

Tingkat ke-2

• Setiap guru menyampaikan
hasil evaluasi mata pelajaran
serta hasil penialian setiap
peserta didik kepada kepala
sekolah pada akhir semester
dalam bentuk laporan hasil
prestasi belajar peserta
didik.

• Hasil tes kadang-kadang
digunakan guru untuk
merencanakan bahan
pembelajaran selanjutnya

• Sebagian (sekitar 40%) guru
di sekolah kami tidak
melibatkan peserta didik
dalam mengkaji ulang
kemajuan belajar mereka

Tingkat ke-1

• Hasil tes tidak
berpengaruh
pada program
pembelajaran

• Hasil penilaian
tidak
berpengaruh
pada peningkatan
motivasi peserta
didik
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Bukti-bukti fisik sekolah(Mohon beri tanda
centang pada jenis bukti berikut)

Hasil pencapaian peserta didik pada Ujian
Nasional

Kemajuan peserta didik berdasarkan target
yang ditetapkan

Hasil wawancara dengan orang tua dan
peserta didik

Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)

Bukti fisik lainnya (tuliskan)

Ringkasan deskripsi sekolah menurut
indikator dan berdasarkan bukti

Tingkat yang
dicapai

4.3. Apakah orang tua peserta didik terlibat dalam proses belajar anak mereka?

Spesifikasi:
• Penilaian berdasarkan satuan pendidikan

Sekolah melaporkan hasil penilaian mata pelajaran untuk semua kelompok mata pelajaran pada setiap akhir
semester kepada orang tua/wali peserta didik dalam bentuk buku laporan pendidikan

Indikator Pencapaian

Tingkat ke-3

• Sekolah kami
membuat laporan
berkala pada orang
tua mengenai
pencapaian hasil
belajar peserta
didik setiap
semester dan
menawarkan
kesempatan untuk
mendiskusikan
kemajuan anak
mereka.

• Sekolah kami
memiliki kemitraan
dengan orang tua

• Orang tua terlibat
aktif dalam
penyelesaian
pekerjaan rumah
(PR) anak mereka

Tingkat ke-4

• Sekolah kami
menyampaikan laporan
semua hasil penilaian
peserta didik kepada
orang tua

• Sekolah kami melaporkan
hasil belajar peserta didik
secara berkala dan
memberikan kesempatan
setiap saat kepada orang
tua untuk membahas
kemajuan belajar anak
mereka.

• Orang tua berperan serta
secara aktif dalam
kegiatan sekolah,
termasuk kegiatan proses
pembelajaran.

• Sekolah kami mendorong
orang tua untuk
berpartisipasi dan peduli
terhadap pendidikan anak-
anak mereka.

Tingkat ke-2

• Kepala sekolah menyampai-kan
laporan hasil ulangan akhir semester
(UAS) dan ulangan kenaikan kelas
(UKK) serta ujian akhir (US/UN)
kepada orang tua peserta didik dan
menyam-paikan rekapitulasinya
kepada Dinas Pendidikan Kab/Kota
atau Kantor Kemenag pada setiap
akhir semester.

• Sekolah kami membuat laporan
tahunan mengenai pencapaian hasil
belajar peserta didik kepada orang
tua tetapi tidak memberi
kesempatan untuk berdiskusi

• Sekolah kami melibatkan sebagian
kecil orang tua peserta didik untuk
berpar-tisipasi dalam kegiatan
sekolah tetapi kami masih
menganggap perlu untuk mendorong
keterlibatan semua orang tua

• Sekolah kami perlu membangun
kerja sama dengan orang tua agar
membantu anak mereka belajar di
rumah.

Tingkat ke-1

• Sekolah kami
membuat laporan
kepada orang tua
tidak secara rutin
dan sistematis

• Sekolah kami tidak
melibatkan orang
tua secara aktiif
dalam kegiatan
sekolah

• Sekolah kami tidak
melibatkan orang
tua dalam
pekerjaan rumah
peserta didik dan
kegiatan tugas
sekolah lainnya



 Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah - SESI 290

Bukti-bukti fisik sekolah(Mohon beri tanda
centang pada jenis bukti berikut)

Hasil wawancara dengan peserta didik

Hasil wawancara dengan orang tua

Hasil wawancara dengan guru

Laporan kegiatan sekolah

Bukti fisik lainnya (tuliskan)

Ringkasan deskripsi sekolah menurut
indikator dan berdasarkan bukti

Tingkat yang
dicapai

5.1. Apakah peserta didik dapat mencapai target akademis yang diharapkan?

Spesifikasi
Hasil belajar peserta didik sesuai dengan standar kompetensi lulusan

Indikator Pencapaian

Tingkat ke-3

• Sekolah kami
membuat laporan
berkala pada orang
tua mengenai
pencapaian hasil
belajar peserta
didik setiap
semester dan
menawarkan
kesempatan untuk
mendiskusikan
kemajuan anak
mereka.

• Sekolah kami
memiliki kemitraan
dengan orang tua

• Orang tua terlibat
aktif dalam
penyelesaian
pekerjaan rumah
(PR) anak mereka

Tingkat ke-4

• Sekolah kami
menyampaikan laporan
semua hasil penilaian
peserta didik kepada
orang tua

• Sekolah kami melaporkan
hasil belajar peserta didik
secara berkala dan
memberikan kesempatan
setiap saat kepada orang
tua untuk membahas
kemajuan belajar anak
mereka.

• Orang tua berperan serta
secara aktif dalam
kegiatan sekolah,
termasuk kegiatan proses
pembelajaran.

• Sekolah kami mendorong
orang tua untuk
berpartisipasi dan peduli
terhadap pendidikan anak-
anak mereka.

Tingkat ke-2

• Kepala sekolah menyampai-kan
laporan hasil ulangan akhir semester
(UAS) dan ulangan kenaikan kelas
(UKK) serta ujian akhir (US/UN)
kepada orang tua peserta didik dan
menyam-paikan rekapitulasinya
kepada Dinas Pendidikan Kab./Kota
atau Kantor Kemenag pada setiap
akhir semester.

• Sekolah kami membuat laporan
tahunan mengenai pencapaian hasil
belajar peserta didik kepada orang
tua tetapi tidak memberi
kesempatan untuk berdiskusi

• Sekolah kami melibatkan sebagian
kecil orang tua peserta didik untuk
berpar-tisipasi dalam kegiatan
sekolah tetapi kami masih
menganggap perlu untuk mendorong
keterlibatan semua orang tua

• Sekolah kami perlu membangun
kerja sama dengan orang tua agar
membantu anak mereka belajar di
rumah.

Tingkat ke-1

• Sekolah kami
membuat laporan
kepada orang tua
tidak secara rutin
dan sistematis

• Sekolah kami tidak
melibatkan orang
tua secara aktiif
dalam kegiatan
sekolah

• Sekolah kami tidak
melibatkan orang
tua dalam
pekerjaan rumah
peserta didik dan
kegiatan tugas
sekolah lainnya

5. Standar Kompetensi Lulusan
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Bukti-bukti fisik sekolah(Mohon beri tanda
centang pada jenis bukti berikut)

Daftar kemajuan yang dicapai peserta didik
dalam ketrampilan menulis, membaca dan
berhitung

Hasil Ujian Nasional/Sekolah

Hasil-hasil tes

Mutu pekerjaan sekolah yang dihasilkan dalam
bidang akademik

Hasil-hasil yang dicapai secara perorangan atau
bersama melalui lomba

Bukti fisik lainnya (tuliskan)

Ringkasan deskripsi sekolah menurut
indikator dan berdasarkan bukti

Tingkat yang
dicapai

5.2.  Apakah peserta didik dapat mengembangkan potensi penuh mereka sebagai anggota masyarakat?

Spesifikasi
• Sekolah mengembangkan kepribadian peserta didik
• Sekolah mengembangkan keterampilan hidupq Sekolah mengembangkan nilai-nilai agama, budaya, dan

pemahaman atas sikap yang dapat diterima

Indikator Pencapaian

Tingkat ke-3

• Peserta didik kami
menerapkan ajaran
agama dalam
kehidupan mereka

• Peserta didik kami
menunjukkan sikap
yang baik di sekolah
dan di tengah
masyarakat luas.
Mereka memahami
tentang disiplin,
toleransi, kejujuran,
kerja keras, dan
perhatian kepada
orang lain.

• Sekolah kami
menyediakan beragam
kegiatan
pengembangan
pribadi

Tingkat ke-4

• Peserta didik menerapkan ajaran
agama dalam kehidupan mereka
secara konsisten

• Peserta didik berpartisipasi secara
aktif dalam kehidupan di sekolah
dan di tengah masyarakat luas.
Mereka memiliki kemampuan
secara pribadi dan sosial dan
melakukan berbagai jenis kegiatan
untuk keberhasilan pribadi dalam
ruang lingkup yang lebih luas

• Potensi dan minat peserta didik
kami telah berkembang secara
penuh melalui partisipasi mereka
dalam berbagai jenis kegiatan.

• Peserta didik kami memiliki
kesempatan untuk
mengembangkan rasa estetika dan
kesehatan fisik.

Tingkat ke-2

• Peserta didik kami
memiliki
pengetahuan yang
memadai mengenai
agama mereka dan
sudah mulai
berusaha
menerapkannya.

• Kami menawarkan
beberapa kegiatan
ekstra kurikuler
tetapi belum sesuai
dengan minat
peserta didik.

Tingkat ke-1

• Peserta didik kami
memiliki pengetahuan
agama yang terbatas dan
belum mampu
menerapkannya dalam
kehidupan sehari-hari.

• Kami hanya
menyediakan sedikit
program pembelajaran
dan belum bisa
mengembangkan
keterampilan lain

• Kami belum bisa
memberi kesempatan
belajar bagi peserta
didik yang dapat
menjamin pencapaian
potensi mereka secara
penuh.
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Bukti-bukti fisik sekolah(Mohon beri tanda
centang pada jenis bukti berikut)

Catatan pencapaian pengembangan pribadi dan
sosial peserta didik

Catatan/absensi kehadiran peserta didik pada
kegiatan ekstra kurikuler

Pencapaian prestasi olahraga

Catatan mengenai program budaya

Bukti fisik lainnya (tuliskan)

Ringkasan deskripsi sekolah menurut
indikator dan berdasarkan bukti

Tingkat yang
dicapai

6.1 Apakah kinerja pengelolaan sekolah berdasarkan kerja tim dan kemitraan yang kuat dengan visi dan misi yang
jelas dan diketahui oleh semua pihak?

Spesifikasi
• Perencanaan Program

- Sekolah merumuskan visi dan misi serta disosialisasikan kepada warga sekolah dan pemangku kepentingan.
- Rencana kerja tahunan dijadikan dasar pengeloaan sekolah/madrasah yang menunjukkan adanya kemandirian,

kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.

Indikator Pencapaian

Tingkat ke-3

• Sekolah kami memiliki
komite sekolah dan
dewan guru yang aktif

• Pimpinan sekolah kami
menunjukkan
kesungguhan untuk
memperbaiki
pembelajaran dengan
melakukan kunjungan
kelas, mengkaji model
pembelajaran yang
efektif, dan
memberikan umpan
balik.

• Sekolah kami memiliki
visi-misi yang jelas
yang dirumuskan
berdasarkan
kesepakatan
pemangku kepentingan
dan terfokus pada
peningkatan mutu
pendidikan.

Tingkat ke-4

• Sekolah kami memiliki tim
pengelolaan yang kuat, komite
yang mendukung dan
melibatkan diri pada pada
seluruh kegiatan untuk
menjamin keterlak-sanaan
pelayanan sekolah.

• Pimpinan sekolah kami
mendorong evaluasi diri
pendidik sehingga
memperkuat rasa percaya diri
dan keyakinan bahwa mereka
mampu melaksanakan tugas di
dalam maupun di luar kelas

• Kami memiliki pemahaman
bersama yang jelas dan baik
untuk mewujudkan sekolah
sebagai lingkungan kerja yang
mendukung sehingga pendidik,
tenaga kependidikan, orangtua,
dan masyarakat mewujudkan
kebersamaan dan berbagi
tanggung jawab untuk
mewujudkan keberhasilan
peserta didik.

Tingkat ke-2

• Sekolah kami
menerapkan prinsip-
prinsip manajemen
berbasis sekolah (MBS).

• Komite sekolah kami
melakukan pertemuan
secara teratur, namun
kurang melibatkan diri
secara aktif dalam
kepentingan sekolah.

• Pimpinan sekolah kami
belum melibatkan diri
secara memadai dalam
kegiatan sekolah yang
mempunyai pengaruh
langsung terhadap
peningkatan
pembelajaran.

• Visi dan misi sekolah
kami tidak dirumuskan
bersama dan belum
disebarluaskan

Tingkat ke-1

• Komite sekolah kami
tidak berfungsi

• Pimpinan sekolah kami
tidak secara konsisten
mendukung dan
memberi tantangan dan
arah yang memadai
dalam perumusan target
bagi perbaikan kinerja
sekolah,

• Beberapa tenaga
kependidikan di sekolah
kami tidak mendukung
pengembangan
meskipun mereka
ditugasi untuk
melakukan perbaikan

• Sekolah kami belum
sepenuhnya
merumuskan visi dan
misi

6. Standar Pengelolaan
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Bukti-bukti fisik sekolah(Mohon beri tanda
centang pada jenis bukti berikut)

Pernyataan visi-misi sekolah

Dokumen sosialisasi rumusan visi-misi
kepada pemangku kepentingan

Agenda/catatan hasil pertemuan komite
sekolah

Bukti fisik lainnya (tuliskan)

Ringkasan deskripsi sekolah menurut
indikator dan berdasarkan bukti

Tingkat yang
dicapai

6.2.  Apakah ada tujuan dan rencana untuk perbaikan yang memadai?

Spesifikasi
• Perencanaan Program

- Sekolah merumuskan rencana kerja dengan tujuan yang jelas untuk peningkatan dan perbaikan serta
disosialisasikan kepada warga sekolah dan pihak yang bekepentingan.

Indikator Pencapaian

Tingkat ke-3

• Sekolah kami
memiliki rencana
kerja yang jelas dan
sesuai untuk
kelancaran
pengelolaan sekolah

• Tujuan dan rencana
sekolah kami
disosialisasikan
kepada pemangku
kepentingan sehingga
memahami-nya
dengan baik

• Pemangku
kepentingan terlibat
dalam perencanaan
pengembangan
sekolah serta menilai
kemajuannya

Tingkat ke-4

• Sekolah kami merumuskan
tujuan berdasarkan hasil yang
telah tercapai dan target
belajar peserta didik sejalan
dengan prioritas daerah dan
pusat

• Kepala sekolah kami
memimpin dan mengelola
sekolah secara efektif dengan
memprioritaskan sejumlah
inisiatif dan
mengkomunikasikannya
dengan baik

• Kami memiliki pengharapan
yang jelas dan sikap positif
terhadap keberagaman dalam
peningkatan dan perbaikan
sekolah.

Tingkat ke-2

• Kepala sekolah melakukan
supervisi kelas dan
memberikan umpan balik
kepada guru dua kali dalam
setiap semester.

• Para guru dan tenaga
administrasi sekolah kami
tidak memiliki rasa
kepemilikan yang kuat
terhadap nilai-nilai dan
tujuan yang hendak dicapai
sekolah.

• Pimpinan sekolah kami tidak
mengkomunikasikan rencana
peningkatan dan perbaikan
sekolah kepada pemangku
kepentingan

• Pimpinan sekolah kami tidak
melakukan evaluasi terhadap
upaya yang kami lakukan dan
mengubah rencana sesuai
dengan hasil evaluasi

Tingkat ke-1

• Tujuan sekolah kami
tidak jelas dan tidak
banyak terkait dengan
kegiatan utama
sekolah

• Pimpinan sekolah
kami tidak
memperhatikan
pengembangan proses
pembelajaran dan
hasil belajar peserta
didik.

• Pimpinan sekolah
kami tidak efektif
dalam memperbaiki
mutu dan
pendayagunaan
sumber daya yang ada.
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Bukti-bukti fisik sekolah(Mohon beri tanda
centang pada jenis bukti berikut)

Tujuan dan RPS/RKS

Pendokumentasian dan sosialisasi RPS/RKS

Bukti fisik lainnya (tuliskan)

Ringkasan deskripsi sekolah menurut
indikator dan berdasarkan bukti

Tingkat yang
dicapai

6.3.  Apakah rencana pengembangan sekolah (rencana kerja sekolah) berdampak terhadap peningkatan hasil belajar?

Spesifikasi
• Perencanaan Program

- Rencana kerja tahunan dinyatakan dalam rencana kegiatan dan anggaran sekolah/madrasah dilaksanakan
berdasarkan rencana jangka menengah

• Supervisi dan Penilaian
- Sekolah melakukan evaluasi diri terhadap kinerja sekolah.
- Sekolah menetapkan prioritas indikator untuk mengukur, menilai kinerja, dan melakukan perbaikan dalam

rangka pelaksanaan SNP

Indikator Pencapaian

Tingkat ke-3

• Prioritas-prioritas kegiatan
di dalam rencana
pengembangan sekolah
telah menunjukkan dampak
nyata terhadap prestasi
belajar peserta didik,
kehadiran, kondisi
keseharian peserta didik
dan kondisi kerja di
sekolah kami.

• Kami menggunakan
informasi yang diperoleh
dari hasil evaluasi diri
sebagai bahan penyusunan
RPS/RKS dan
mengutamakan kegiatan
peningkatan mutu
pembelajaran.

• Peningkatan kinerja sekolah
memperhitungkan
kemampuan yang dimiliki
untuk melakukan perbaikan
dan perubahan.

Tingkat ke-4

• Kami menilai dampak
implementasi rencana
pengembangan sekolah
terhadap peningkatan
hasil belajar peserta
didik.

• Kami bekerja secara
perorangan maupun
bersama-sama untuk
meningkatkan kinerja
sekolah dan prestasi
belajar peserta didik
secara berkelanjutan.

• Kami memiliki visi-misi
yang jelas dan dibutuhkan
sehingga kepemimpinan
sekolah kami siap
menghadapi perubahan.

Tingkat ke-2

• Rencana pengembangan
sekolah telah
menunjukkan sejumlah
perbaikan dalam kinerja
sekolah, namun belum
terarah pada kegiatan
peningkatan hasil belajar
peserta didik.

• Kami merasa perlu untuk
memperbaiki struktur dan
tampilan rencana
pengembangan sekolah,
sehingga menjadi jelas dan
bermanfaat bagi
peningkatan kinerja
sekolah.

• Kami cenderung
mengutamakan perbaikan
system, fungsi, dan proses,
dan tidak menaruh
perhatian pada
peningkatan hasil belajar
peserta didik

Tingkat ke-1

• Rencana kerja
sekolah kami tidak
terarah pada
peningkatan mutu
pembelajaran dan
hasil belajar peserta
didik.

• Rencana
pengembangan
sekolah kami tidak
didukung dengan
informasi yang didapat
dari hasil evaluasi diri
sekolah.

• Sejumlah staf di
sekolah kami tidak
terbuka terhadap
perubahan, dan
evaluasi diri belum
menjadi tata kerja di
sekolah kami.
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Bukti-bukti fisik sekolah(Mohon beri tanda
centang pada jenis bukti berikut)

Laporan evaluasi diri sekolah

Laporan kemajuan dalam implementasi
rencana pengembangan sekolah

Hasil interviu dengan peserta didik

Hasil interviu dengan orang tua

Laporan guru kepada kepala sekolah
mengenai pencapaian mereka

Bukti fisik lainnya (tuliskan)

Ringkasan deskripsi sekolah menurut
indikator dan berdasarkan bukti

Tingkat yang
dicapai

6.4.  Bagaimanakah cara pengumpulan dan penggunaan data yang handal dan valid?

Spesifikasi
• Sekolah mengelola sistem informasi pengelolaan dengan cara yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan
• Sekolah menyediakan sistem informasi yang efisien, efektif, dan dapat diakses
• Sekolah menyediakan laporan dan data yang dibutuhkan oleh kabupaten/kota dan tingkatan lain dalam sistem

Indikator Pencapaian

Tingkat ke-3

• Sekolah kami
memperbaharui data
dan informasi secara
berkala

• Sekolah kami
menganalisis semua
data yang terhimpun
sebagai bahan
penyusunan RKJM

• Sekolah kami
mengirim data dan
informasi secara
berkala ke kantor
Dinas Pendidikan
atau Kankemenag
kabupaten/kota

Tingkat ke-4

• Sekolah kami memiliki
sistem pengumpulan dan
penyimpanan data yang
efektif

• Sekolah kami menggunakan
informasi untuk memetakan
tingkat pencapaian kinerja
sekolah, bahan perumusan
perencanaan, membangun
dukungan dan sumber daya
kebijakan yang dapat
meningkatkan pembelajaran
dan tingkat pencapaian
sekolah.

• Sekolah kami berbagi
informasi mengenai
perkembangan peserta didik
kepada orang tua mereka

Tingkat ke-2

• Sekolah kami
mengumpulkan dan
menyimpan berbagai jenis
data

• Sekolah kami tidak
menggunakan data secara
efektif untuk memonitor,
melaksanakan perbaikan,
menentukan tolok ukur
kinerja, dan
mengidentifikasi
kecenderungan yang ada

• Sekolah kami tidak banyak
berbagi informasi antar
sesama pegawai untuk
memperluas pandangan
mengenai upaya yang
dilakukan oleh sekolah

Tingkat ke-1

• Sekolah kami hanya
melaksanakan
pengumpulan data jika
diminta

• Pegawai kami hanya
mendapatkan sedikit
pelatihan atau bahkan
tidak pernah sama sekali
mengenai interpretasi
penggunaan sistem
informasi untuk
merencanakan perbaikan

• Sekolah kami tidak
memiliki sistem
informasi yang efektif
sebagai sumber data yang
dibutuhkan untuk
meningkatkan hasil
pembelajaran
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Bukti-bukti fisik sekolah(Mohon beri tanda
centang pada jenis bukti berikut)

Informasi dan data sekolah mutakhir

RPS/RKS

Catatan Dinas Pendidikan atau Kankemenag
kabupaten/kota mengenai kegiatan dan
pencapaian sekolah

Bukti fisik lainnya (tuliskan)

Ringkasan deskripsi sekolah menurut
indikator dan berdasarkan bukti

Tingkat yang
dicapai

6.5. Bagaimana cara memberikan dukungan dan kesempatan pengembangan profesi bagi para pendidik dan tenaga
kependidikan?

Spesifikasi
• Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- Sekolah meningkatkan kefektifan kinerja pendidik dan tenaga kependidikandan pengembangan profesi pendidik
dan tenaga kependidikan

• Supervisi dan Evaluasi
- Supevisi dan evaluasi pelaksanaan tugas pendidik dan tenaga kependidikan dan kesesuaian dengan standar

nasional

Indikator Pencapaian

Tingkat ke-3

• Pendidik bermotivasi
tinggi dan mendapat
pengakuan atas
prestasi yang
diraihnya

• Pendidik sekolah
kami mendapatkan
peluang untuk
mengembangkan
profesi yang relevan

• Kepala sekolah
melakukan penilaian
kinerja guru dengan
prosedur yang jelas

Tingkat ke-4

• Sekolah mendukung dan
menghargai prestasi
pendidik dan tenaga
kependidikan serta
mengkomunikasikan
keberhasilan dan upaya
terbaik yang telah
dilakukan.

• Pendidik dan tenaga
kependidikan sekolah
kami mendapatkan
informasi dan dukungan
materi untuk
pengembangan profesi

• Kami menyikapi dan
memonitor masalah
kesetaraan dan keadilan
di sekolah secara
sistematis

Tingkat ke-2

• Sebagian (sekitar 40%)
pendidik dan tenaga
kependidikan merasa
kurang mendapatkan
penghargaan yang memadai
serta kurang termotivasi
oleh pimpinan sekolah

• Pendidik sekolah kami
kurang mendapatkan
kesempatan terhadap
pengembangan profesinya
yang sesuai

• Sekolah kami belum
melakukan penilaian
kinerja pendidik dan
tenaga kependidikan
secara berkelanjutan

Tingkat ke-1

• Banyak pendidik dan tenaga
kependidikan se-kolah kami
yang merasa tidak ada
pengakuan dan penghargaan
atas prestasi sehingga
mereka tidak termotivasi

• Pimpinan sekolah tidak
mendorong pendidik dan
tenaga kependidikan
mengembangkan profesi
karena pimpinan sekolah
khawatir pendidik dan
tenaga kependidikan tidak
berkosentrasi pada
pekerjaannya

• Pihak pimpinan tidak
memberikan teguran kepada
pegawai sesuai kebutuhan
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Bukti-bukti fisik sekolah(Mohon beri tanda
centang pada jenis bukti berikut)

Catatan penilaian tahunan guru dan pegawai
lain oleh kepala sekolah

Hasil interviu guru

Hasil observasi

Daftar nilai peserta didik

Rencana perbaikan dan pengembangan guru
dari waktu ke waktu

Bukti fisik lainnya (tuliskan)

Ringkasan deskripsi sekolah menurut
indikator dan berdasarkan bukti

Tingkat yang
dicapai

6.6. Bagaimana cara masyarakat mengambil bagian dalam kehidupan sekolah?

Spesifikasi
• Warga sekolah terlibat dalam pengelolaan kegiatan akademis dan nonakademis
• Sekolah melibatkan anggota masyarakat khususnya pengelolaan kegiatan nonakademis

Indikator Pencapaian

Tingkat ke-3

• Kami menghargai dan
mempertimbangkan
pandangan masyarakat,
merespon keluhan
masyarakat dan
menghargai
keterlibatannya dalam
meniingkatkan reputasi
kehidupan sekolah

• Masyarakat menilai
sekolah kami relevan
dan memenuhi
kebutuhan masyarakat
daerah

• Sekolah kami
melibatkan masyarakat
dalam kegiatan
sekolah.

Tingkat ke-4

• Anggota masyarakat yang
tergabung dalam komite
sekolah, berpartisipasi aktif
mengkaji kebutuhan,
memperluas pengalaman
peserta didik dan memberikan
dukungan untuk mengurangi
hambatan dalam belajar

• Masyarakat di lingkungan
sekolah termasuk anggota
masyarakat yang kurang
mampu dan pelaku industri di
daerah kami memberikan
tanggapan positif atas laporan
mutu pendidikan yang kami
berikan, seperti meningkatnya
motivasi peserta didik dan
keluarga melibatkan diri pada
kegiatan sekolah

• Sekolah kami melibatkan
perorangan, keluarga dan
kelompok masyarakat dalam
berbagai kegiatan dan dalam
pembuatan keputusan yang
mempengaruhi masyarakat

Tingkat ke-2

• Anggota
masyarakat di luar
komite sekolah,
tidak berpartisipasi
aktif di sekolah dan
kami tidak
mendorong
mereka secara
proaktif

• Komite sekolah
kami cukup aktif
membantu kegiatan
sekolah

Tingkat ke-1

• Sekolah kami tidak banyak
berkomunikasi dengan
masyarakat setempat, tidak
memberikan perhatian
terhadap kepentingan
masyarakat atau meminta
masukan mengenai upaya
untuk perbaikan sekolah
dan kurang mendorong
mereka agar lebih terlibat
secara aktif.

• Komite sekolah kami tidak
aktif dan tidak banyak
membantu kegiatan sekolah.
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Bukti-bukti fisik sekolah(Mohon beri tanda
centang pada jenis bukti berikut)

Catatan mengenai dukungan komite sekolah

Tingkat pendaftaran peserta didik

Hasil wawancara dengan perwakilan
masyarakat setempat

Bukti fisik lainnya (tuliskan)

Ringkasan deskripsi sekolah menurut
indikator dan berdasarkan bukti

Tingkat yang
dicapai

7.1.  Apakah pemenuhan jumlah pendidikan dan tenaga kependidikan sudah memadai?

Spesifikasi
• Jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan memenuhi standar
• Pendidik dan tenaga kependidikan memenuhi standar kompetensi

Indikator Pencapaian

Tingkat ke-3

• Sekolah kami memiliki
jumlah pendidik dan
tenaga kependidikan
sesuai dengan
kualifikasi yang
ditetapkan dalam
standar

• Sekolah kami
mempunyai tenaga
pendidik yang cukup
untuk menangani
peserta didik yang
mengalami kesulitan
belajar

• Guru-guru di sekolah
kami memliki dedikasi
dan integritas yang
tinggi terhadap
pekerjaannya.

Tingkat ke-4

• Sekolah kami
memiliki pendidik dan
tenaga kependidikan
dengan jumlah,
kualifikasi, dan
kompetensi yang
memadai untuk
memberikan
pengalaman belajar
dengan kualitas tinggi
bagi semua peserta
didik, termasuk
peserta didik yang
mempunyai
kebutuhan khusus.

• Kualifikasi dan
kompetensi semua
pendidik dan tenaga
kependidikan di
sekolah kami sudah
melebihi ketentuan
yang ditetapkan dalam
standar.

Tingkat ke-2

• Tingkat keahlian mengajar
pendidik memungkinkan
tercakupnya sebagian besar
kurikulum, tetapi masih ada
kesenjangan dibidang
keahlian tertentu

• Beberapa pendidik dan
tenaga kependidikan tidak
memiliki kualifikasi
minimum yang
dipersyaratkan

• Setiap guru tetap kami
telah bekerja sesuai
dengan ketentuan standar
pelayanan minimal (SPM).
Sekolah kami
menyelenggarakan proses
pembelajaran selama 34
minggu pertahun dengan
kegiatan tatap muka sesuai
dengan standar pelayanan
minimal (SPM)

Tingkat ke-1

• Sekolah kami tidak memiliki
jumlah pendidik dan tenaga
kependidikan seperti yang
dipersyaratkan dalam
standar nasional
pendidikan.

• Sebagian besar pendidik di
sekolah kami tidak
memenuhi kualifikasi
minimum

7. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
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Bukti-bukti fisik sekolah(Mohon beri tanda
centang pada jenis bukti berikut)

Jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga
kependidikan

Beban mengajar guru

Laporan kepala sekolah mengenai supervisi
guru

Penilaian terhadap pendidik dan tenaga
kependidikan

Bukti fisik lainnya (tuliskan)

Ringkasan deskripsi sekolah menurut
indikator dan berdasarkan bukti

Tingkat yang
dicapai

8.1. Bagaimana sekolah mengelola keuangan?

Spesifikasi:
• Pengelolaan keuangan sekolah

- Anggaran sekolah dirumuskan merujuk peraturan Pemerintah, pemerintahan provinsi, dan pemerintahan
kabupaten/kota

- Pengelolaan keuangan sekolah transparan, efisien, dan akuntabel.
- Sekolah membuat pelaporan keuangan kepada pemerintah dan pemangku kepentingan.

Indikator Pencapaian

Tingkat ke-3

• Perumusan rancangan
anggaran biaya
pendapatan dan belanja
sekolah (RAPBS)
merujuk pada
peraturan pemerintah
dan dikomunikasikan
kepada komite sekolah
dan pemangku
kepentingan yang
terkait.

• Sekolah membuat
laporan
pertanggungjawaban
pendapatan dan
penggunaan keuangan
secara periodik kepada
pemerintah dan
pemangku
kepentingan.

Tingkat ke-4

• Perumusan rancangan
anggaran biaya penda-
patan dan belanja sekolah
(RAPBS) merujuk pada
peraturan pemerintah
dengan melibatkan
partisipasi komite
sekolah dan pemangku
kepentingan yang terkait.

• Sekolah membuat laporan
pertanggungjawaban
pendapatan dan
penggunaan keuangan
secara berkala dan
menyeluruh kepada
pemerintah dan pemangku
kepentingan.

Tingkat ke-2

• Perumusan rancangan
anggaran biaya
pendapatan dan
belanja sekolah
(RAPBS) merujuk
pada peraturan
pemerintah.

• Sekolah membuat
laporan
pertanggungjawaban
pendapatan dan
penggunaan keuangan
kepada pemerintah
dan pemangku
kepentingan, tetapi
masih perlu dilakukan
secara rutin dan
proses yang
transparan.

Tingkat ke-1

• Perumusan rancangan
anggaran biaya pen-dapatan
dan belanja sekolah
(RAPBS) belum sepenuhnya
merujuk pada peraturan
Pemerintah, pemerintahan
provinsi, dan pemerintahan
kabupaten/kota

• Sekolah belum membuat
laporan pertanggungjawaban
pendapatan dan penggunaan
keuangan kepada
pemerintah dan pemangku
kepentingan.

8. Standar Pembiayaan
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Bukti-bukti fisik sekolah(Mohon beri tanda
centang pada jenis bukti berikut)

RAPBS jangka panjang, menengah, dan
tahunan

Laporan pertanggungjawaban pendapatan dan
penggunaan keuangan sekolah kepada
pemerintah dan pemangku kepentingan.

Pembukuan keuangan sekolah

Wawancara dengan komite sekolah dan
pemangku kepentingan yang terkait

Catatan hasil pertemuan dengan komite
sekolah dan pemangku kepentigan yang
terkait.

Bukti fisik lainnya (tuliskan)

Ringkasan deskripsi sekolah menurut
indikator dan berdasarkan bukti

Tingkat yang
dicapai

8.2. Upaya apakah yang telah dilaksanakan oleh sekolah untuk mendapatkan tambahan dukungan pembiayaan lainnya?

Spesifikasi:
• Sekolah memiliki kapasitas untuk mencari dana dengan inisiatifnya sendiri

Indikator Pencapaian

Tingkat ke-3

• Sekolah kami
mendapatkan
pembiayaan tambahan
melalui pemanfaatan
sarana dan prasarana
sekolah.

• Kami telah
mengembangkan
hubungan kerja sama
dengan pemangku
kepentingan,
khususnya orang tua
yang mampu untuk
membantu sekolah
kami

• Kami akan melanjutkan
hubungan dengan
alumni dan mereka
membantu upaya kami
walaupun bukan dalam
hal pembiayaan

Tingkat ke-4

• Sekolah kami kreatif
menggali berbagai sumber
untuk mendapatkan
pendapatan tambahan

• Kami telah membangun
jaringan kerja yang kuat
dengan pemilik usaha dan
industri setempat dan
pemangku kepentingan
lainnya yang membantu
sekolah kami dalam hal
pembiayaan

• Kami melanjutkan
hubungan dengan alumni
kami dan menggunakan
mereka sebagai sumber
pendanaan dan bantuan
lainnya

Tingkat ke-2

• Kami berencana untuk
memperluas penggunaan
sumber daya dan
prasarana sekolah untuk
mendapatkan
pembiayaan tambahan
tetapi kami belum
mengimplementasikan-
nya

• Hubungan kami dengan
pemangku kepentingan
harus dikembangkan
lebih lanjut agar
mendapatkan bantuan
keuangan dari mereka

• Kami menyimpan catatan
alumni dan sebagian dari
mereka membantu
sekolah tetapi bukan
dalam hal pembiayaan

Tingkat ke-1

• Kami belum
mempertimbangkan
penggunaan sumber daya
atau prasarana sekolah
untuk mencari sumber
pembiayaan tambahan

• Kami belum memiliki
hubungan yang kuat
dengan dunia usaha dan
industri setempat

• Kami tidak menyimpan
catatan alumni sekolah
kami
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Bukti-bukti fisik sekolah(Mohon beri tanda
centang pada jenis bukti berikut)

RAPBS jangka panjang, menengah, dan
tahunan

Catatan alumni

Catatan hasil pertemuan dengan pemangku
kepentigan yang terkait

Catatan pendapatan dari semua sumber

Interviu dengan komite sekolah dan
pemangku kepentingan yang terkait

Bukti fisik lainnya (tuliskan)

Ringkasan deskripsi sekolah menurut
indikator dan berdasarkan bukti

Tingkat yang
dicapai

8.3. Bagaimana cara sekolah menjamin kesetaraan akses?

Spesifikasi:
• Sumbangan orang tua siswa sekolah ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi orang tua
• Sekolah melakukan subsidi silang kepada siswa kurang mampu di bidang ekonomi

Indikator Pencapaian

Tingkat ke-3

• Kami mendorong
keterlibatan semua
golongan siswa
(program inklusif) dan
mempromosikan
kesetaraan akses bagi
semua peserta didik

• Kami merumuskan
besarnya sumbangan
orang tua berdasarkan
kemampuan ekonomi
orang tua dan
menerapkan prinsip
subsidi silang.

Tingkat ke-4

• Sekolah kami melayani
anak usia sekolah dari
berbagai tingkatan sosial
masyarakat sekitar,
termasuk anak dengan
kebutuhan khusus

• Kami mematuhi standar
mengenai biaya
sumbangan orang tua dan
subsidi silang pembiayaan
dan juga memiliki alokasi
persentasi untuk
memberikan tempat bagi
anak yang sangat miskin

Tingkat ke-2

• Beberapa kelompok dari
masyarakat setempat
tidak terwakili dalam
populasi peserta didik di
sekolah kami

• Sumbangan orang tua
dirumuskan berdasarkan
kemampuan ekonomi
orangtua peserta didik,
tetapi sekolah tidak
menerapkan subsidi
silang dalam membiayai
program kegiatan
peserta didik.

Tingkat ke-1

• Kesetaraan kesempatan
peserta didik bukan
bagian penting dari apa
yang sekolah kami
lakukan

• Sumbangan orang tua
dan biaya kegiatan
sekolah lainnya
ditentukan sama untuk
semua peserta didik
dengan tidak
mempertimbangkan
kemampuan ekonomi
orang tua.
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Bukti-bukti fisik sekolah(Mohon beri tanda
centang pada jenis bukti berikut)

Angka peserta didik yang masuk dan keluar

Wawancara dengan peserta didik

Wawancara dengan orang tua

Wawancara dengan yang mewakili
masyarakat

Wawancara perwakilan masyarakat daerah

Catatan SPP yang dibayarkan

Tingkat putus sekolah

Bukti fisik lainnya (tuliskan)

Ringkasan deskripsi sekolah menurut
indikator dan berdasarkan bukti

Tingkat yang
dicapai
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2. Contoh Laporan Hasil EDS/M

1.STANDAR SARANA DAN PRASARANA

1.1.  Apakah sarana sekolah sudah memadai?

Spesifikasi
• Sekolah memenuhi standar terkait dengan ukuran ruangan, jumlah ruangan, dan persyaratan untuk sistem ventilasi,

dan lainnya.
• Sekolah memenuhi standar  terkait dengan jumlah peserta didik dalam rombongan belajar
• Sekolah memenuhi standar  terkait dengan penyediaan alat dan sumber belajar termasuk buku pelajaran

Indikator Pencapaian

Tingkat ke-3

• Sekolah kami
memenuhi standar
terkait dengan sarana,
prasarana dan
peralatan

• Sekolah kami
memenuhi standar
dalam hal jumlah
peserta didik pada
setiap rombongan
belajar

• Sekolah kami memiliki
dan menggunakan
sarana dan prasarana
sesuai standar yang
ditetapkan

• 95% calon siswa di
kecamatan mendapat
akses belajar  di
sekolah kami.

Tingkat ke-4

• Sekolah kami memiliki
bangunan gedung yang
ukuran, ventilasi dan
kelengkapan lainnya
melebihi ketentuan dalam
standar sarana dan
prasarana yang ditetapkan

• Jumlah peserta didik di
dalam rombongan belajar
kami lebih kecil dari yang
ditetapkan dalam standar
agar dapat lebih
meningkatkan proses
pembelajaran.

• Sekolah kami memiliki
sarana dan prasarana
pembelajaran yang
melebihi dari ketetapan
standar sarana dan
prasarana yang digunakan
untuk lebih membantu
proses pembelajaran.

Tingkat ke-2

• Sekolah kami memenuhi
standar terkait dengan
sarana dan prasarana

• Beberapa kelas di sekolah
kami diisi peserta didik
melebihi jumlah yang
ditetapkan dalam standar

• Sekolah kami
menyediakan buku teks
yang sudah disertifikasi
oleh pemerintah,  alat
peraga dan judul buku
pengayaan sesuai standar
pelayanan minimal (SPM)

• Sekolah kami belum
memiliki semua  sarana
dan alat-alat yang
dibutuhkan untuk
memenuhi ketetapan
dalam standar

Tingkat ke-1

• Bangunan sekolah kami
tidak memenuhi standar
dari segi ukuran atau
jumlah ruangan

• Kebanyakan ruang kelas
sekolah kami diisi
terlalu banyak peserta
didik dan kami tidak
mampu memenuhi
standar

• Sarana dan prasarana
yang kami miliki amat
terbatas dan sebagian
besar sudah ketinggalan
zaman dan dalam kondisi
buruk

a. Pertanyaan EDS

Bukti-bukti fisik sekolah(Mohon beri tanda
centang pada jenis bukti berikut)

Catatan mengenai ukuran ruangan, jumlah
dan sarana prasarana

Jumlah peserta didik per rombongan belajar

Catatan peralatan dan sumber belajar

Catatan pengeluaran

Kondisi nyata lingkungan sekolah

Bukti fisik lainnya (tuliskan)

Ringkasan deskripsi sekolah menurut
indikator dan berdasarkan bukti

Tingkat yang
dicapai
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Identifikasi Kesenjangan dan Rekomendasi
Pemenuhan SPM

I.  Rencana Sesi

A. Pengantar

Pada sesi sebelumnya telah dipelajari tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam
kaitannya dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dalam Sistem Penjaminan Mutu
Pendidikan (SPMP). Di dalam sesi tersebut telah dikemukakan pula bahwa SPM harus
tuntas paling lambat akhir tahun 2013. Karena itu, setiap satuan pendidikan (SD/MI dan
SMP/MTs) harus segera melakukan evaluasi diri untuk melihat seberapa jauh kesenjangan
yang masih ada dalam rangka pemenuhan SPM tersebut.

Pada sesi ini, peserta akan diajak berlatih menganalisis kesenjangan yang mungkin terjadi
pada beberapa indikator SPM. Semoga dengan latihan ini, peserta memiliki bekal
kemampuan untuk melanjutkan analisis kesenjangan pada indikator-indikator lainnya
secara mandiri di masing-masing satuan pendidikan.

B. Tujuan
Setelah mengikuti sesi ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan cara:
1. Menentukan keterpenuhan SPM berdasarkan data satuan pendidikan.
2. Mengidentifikasi kesenjangan yang masih ada dalam rangka pemenuhan SPM.
3. Merumuskan rekomendasi dalam rangka pemenuhan SPM.

C. Pokok Bahasan
1. Pentingnya analisis kesenjangan dalam pelaksanaan evaluasi diri sekolah.
2. Pemodelan proses analisis kesenjangan.
3. Simulasi analisis kesenjangan dalam EDS.

D. Waktu
Waktu yang tersedia untuk sesi ini adalah 160 menit.

E. Metode
1. Presentasi.
2. Simulasi.
3. Diskusi kelompok.
4. Berbagi pengalaman belajar antar kelompok.

F. Alat dan Bahan
1. Komputer/laptop dan LCD, papan tulis, flipchart.
2. Silabus Modul  Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah (EDS/M).
3. Rencana Sesi 3 - Identifikasi Kesenjangan dan Rekomendasi Pemenuhan SPM.
4. Power point (PPt) 1-8.
5. Latihan 1 Sesi 3

a. Instruksi Pelatih

3SESI
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Tahapan

Tahap 1
Pendahuluan

Tahap 2
Pemodelan
Pelatih

Tahap 3.
Identifikasi
Kesenjangan

Uraian

1. Pelatih memulai kegiatan dengan memberikan penjelasan
bahwa evaluasi diri dapat dilakukan dengan cara melihat
dan membandingkan antara ‘tuntutan SPM’ dan ‘kondisi riil’
yang ada di setiap satuan pendidikan. Proses melihat
perbedaan antara ‘tuntutan SPM’ dengan ‘kondisi riil’ ini
disebut dengan ‘analisis kesenjangan’. Oleh karena itu,
analisis kesenjangan merupakan hal penting dalam Evaluasi
Diri Sekolah (EDS).

2. Pelatih menyampaikan tujuan yang ingin dicapai dalam sesi ini.

1. Pelatih menampilkan LK Latihan 1. (di layar LCD) dan
memastikan setiap peserta bisa membacanya dengan jelas
dan/atau memiliki rekaman data seperti pada layar.

2. Pelatih membaca data yang tersedia di LK Latihan 1 tersebut,
misalnya “Banyaknya siswa kelas 1 adalah 32, dari tabel pada
LK Latihan I diperoleh informasi:
a. Ada sebanyak 29 buku Bahasa Indonesia yang telah

ditetapkan kelayakannya
b. Ada sebanyak 28 buku Matematika yang telah ditetapkan

kelayakannya
c. Ada sebanyak 22 buku IPA yang telah ditetapkan

kelayakannya
d. Ada sebanyak 27 buku IPS yang telah ditetapkan

kelayakannya
Dapat disimpulkan bahwa ada kesenjangan dalam
penyediaan buku Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS.
Bahasa Indonesia kurang 3 buku, Matematika kurang 4 buku,
IPA kurang 10 buku, dan IPS kurang 5 buku. Kalau
memungkinkan, pelatih memberikan tanda ‘background/latar
belakang gelap” pada jenis buku yang masih kurang di setiap kelas.

1. Dengan menggunakan lembar kerja terlampir, Pelatih
memandu menentukan kesenjangan yang masih ada dalam
pemenuhan SPM.

Waktu

10 menit

30 menit

Alat & Bahan

• PPt 1-4

• PPt 5
• Latihan 1

Sesi 3

b. Data: Kesenjangan terhadap SPM
c. Bacaan Latihan - Identifikasi Kesenjangan dan Rekomendasi Pemenuhan SPM.

6. Latihan 2 Sesi 3
a. Instruksi Pelatih
b. Lembar Kerja - Data SDN ‘Aidle Weiss’
c. Bacaan Latihan - Identifikasi Kesenjangan Pemenuhan SPM untuk Dilaporkan

Kepada Pemerintah.
7. Latihan 3 Sesi 3

a. Instruksi Pelatih
b. Lembar Kerja - Rekapitulasi Identifikasi Kesenjangan Rekomendasi Pemenuhan

SPM.
8. Lembar Bahan Bacaan:

a. 3,5 Tahun Joni Ngajar Kelas I-VI Sendiri.
b. Penilaian Pendidikan.

G. Strategi
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Tahapan Waktu

35 menit

35 menit

40 menit

10 menit

Uraian

2. Pelatih berkeliling ke setiap kelompok, memperhatikan yang
dialami peserta, dan memberikan bantuan yang diperlukan.

3. Pelatih meminta kepada setiap kelompok untuk membuat
rekapitulasi kesenjangan dari setiap indikator SPM yang ada.

4. Pelatih mendorong peserta untuk menyiapkan bahan
sharing/dibagi kepada kelompok lain.

1. Pelatih meminta kepada setiap kelompok untuk
merumuskan rekomendasi agar SPM bisa terpenuhi

2. Pelatih berkeliling ke seluruh kelompok, meyakinkan
rekomendasi yang dibuat oleh kelompok sejalan dengan
hasil analisis kesenjangan pemenuhan SPM.

3. Pelatih meminta peserta untuk menyiapkan bahan untuk
sharing kepada kelompok lain.

1. Pelatih meminta hasil kerja dari masing-masing kelompok
untuk dikaji kelompok lain.

2. Pelatih mendorong agar karya dari setiap kelompok
setidaknya dikaji oleh dua kelompok lain.

3. Karya tersebut dibawa kembali ke kelompok asal dan
berbagi ide dengan anggota kelompok semula (10 menit)
tentang hal-hal yang ditemukan selama berbagi dengan
kelompok lain.
Catatan: Bentuk sharing bisa dilakukan dengan model
SHOPPING. Hasil kerja kelompok dipajang di dinding. Satu
orang wakil kelompok menjaga pajangan, dan kelompok
lain mengunjungi setiap pajangan sambil mengadakan tanya
jawab. Setelah memperoleh masukan dari kelompok lain,
pajangan diperbaiki sesuai dengan masukan yang diterima.

1. Pelatih kembali memberikan penekanan tentang pentingnya
menyajikan data yang akurat dan jujur agar kebijakan yang
diambil lebih tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Pelatih mengingatkan peserta perlunya berlatih kembali
melakukan analisis kajian ini dan bersama-sama dengan
seluruh pemangku kepentingan lainnya di sekolah/
madrasah masing-masing untuk setiap indikator
pemenuhan SPM yang menjadi tanggung jawab mereka.

3. Sebelum dilanjutkan ke Tahap 3. Pelatih melakukan selingan
membaca contoh kasus selama 3 menit. Peserta bernomor
gasal di kelompoknya membaca LBB 1. Sedangkan peserta
bernomor genap membaca LBB 2. Peserta diminta memberi
komentar tentang bacaannya.

Tahap 4
Perumusan
Rekomendasi

Tahap 5
Berbagi
Pengalaman

Tahap 6
Penguatan

• PPt 6
• Latihan 2

Sesi 3

• PPt 7
• Latihan 3

Sesi 3

• PPt 8
• Latihan 3

Sesi 3

• PPt 8
• LBB 1

dan 2

Alat & Bahan

H. Referensi
1. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
2. Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
3. Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Mimimal Pendidikan

Dasar.
4. Modul 2 (2A dan 2B), dan modul 3 SPM untuk sekolah yang juga diterbitkan oleh Basic

Education Sector Capacity Support Program (BESCSP) TA 4391 – INO.
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Sesi 3

Identifikasi Kesenjangan dan Rekomendasi
Pemenuhan SPM

1

II. Power Point

Pada akhir pelatihan, peserta diharapkan mampu menjelaskan cara:
• Menentukan keterpenuhan SPM berdasarkan data satuan

pendidikan,
• Mengidentifikasi kesenjangan yang masih ada dalam rangka

pemenuhan SPM,
• Merumuskan rekomendasi dalam rangka pemenuhan SPM.

2

Mengapa slide ini penting?
• Sesi ini merupakan kelanjutan dan penyederhanaan dari sesi EDS/M.

Inti uraian:
• Sekolah/madrasah perlu melakukan EDS dengan alat dan indikator yang telah disepakati

secara nasional, misalnya SNP/SPM.
• Memahami perbedaan antara standar atau indikator SPM dengan realitas (data) di sekolah/

madrasah adalah upaya mengubah paradigma dan mind set di kalangan pengelola dan
penyelenggara sekolah/madrasah.

Tujuan Sesi



Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah - SESI 3 111

Pokok Bahasan
3

Mengapa slide ini penting?
• Peserta dapat memotret kinerja sekolah/madrasahnya.

Inti uraian:
• Data melatih sekolah/madrasah jujur dan realistik dalam membangun.
• Sekolah/madrasah mempunyai, menggunakan, dan memperbaharui data untuk RKS dan RKT.
• Semua pihak – kepala sekolah/madrasah, guru, komite sekolah/madrasah, dan pengawas –

bisa bersama memahami kondisi sekolah/madrasah.

• Menjelaskan pentingnya analisis kesenjangan dalam pelaksanaan
evaluasi diri sekolah/ madrasah.

• Pemodelan proses analisis kesenjangan.
• Simulasi analisis kesenjangan dalam EDS melalui kerja kelompok

dan diskusi kelompok.

Mengapa slide ini penting?
• Ruang lingkup belajar SPM menjadi lebih jelas dan praktis.

Inti uraian:
• Evaluasi berdasarkan data dapat memotret kinerja sekolah/madrasah.
• Bukan hanya data diolah dan disajikan, tetapi bagaimana memaknai data bagi perencanaan

dan pembiayaan perbaikan sekolah/madrasah.
• Upaya kolektif dapat dimulai dari awal identifikasi kesenjangan, pelaksanaan perbaikan, dan

evaluasi dampaknya bagi warga sekolah/madrasah.
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Modeling
5

Latar Belakang
4

Mengapa slide ini penting?
• SPM merupakan awal dari pelaksanaan SNP dan SPMP di sekolah/madrasah dan pemerintah

kota/kabupaten.

Inti uraian:
• Pemerintah Kota/Kabupaten mempunyai dana, SDM, dan tanggung jawab langsung dalam

mengelola pelayanan pendidikan dasar.
• SPM hanya memiliki 27 indikator, yang wajib dipenuhi oleh sekolah/madrasah dan pemerintah

kota/kabupaten.
• Sekolah/madrasah harus bekerja keras karena wajib memenuhi 13 indikator. Pada saat yang

sama, Pemda harus berusaha memenuhi 14 indikator lainnya.
• Mungkinkah dalam 3 tahun mendatang semua sekolah/madrasah mencapai pemenuhan SPM ini?
• Mampukah Pemda menyiapkan segala kebutuhan sekolah/madrasah untuk pelaksanaan SPM?
• SPM mengajak semua pihak memulai dari yang sederhana dengan data yang akurat dari

sekolah/madrasah.

• SPM sudah ditetapkan (Permendiknas 15/2010).
• 2013 = tahun terakhir pemenuhan SPM.
• Satuan pendidikan wajib merespon.
• Kaji tuntutan data dari indikator SPM.
• Identifikasi kesenjangan dan rumuskan rekomendasi.

Perhatikan data pada Latihan 1
– Think aloud (data tentang buku)
– Selidiki (gunakan data lainnya)

• Indikator SPM manakah yang belum terpenuhi?
• Apa buktinya?
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Mengapa slide ini penting?
Setiap  SD/MI atau SMP/MTs perlu menyusun program anggaran berdasarkan fakta dan data.

Inti uraian:
• Tim pengembang sekolah/madrasah adalah pelaku yang paling tahu kondisi sekolah/madrasah.
• Pikirkan hal-hal penting, mudah dan mudah diukur di sekolah/madrasah. Misalnya, kebutuhan

buku pokok.
• Pilih salah satu indikator SPM untuk proses dan hasil kajian kinerja sekolah/madrasah.
• Kumpulkan, sajikan, dan kaji data sekolah/madrasah sebagai awal perbaikan mutu sekolah/madrasah.
• Bandingkan data dan indikator SPM.
• Temukan perbedaan antara data dan indikator pencapaian.
• Adakah kesenjangan?

Diskusi Kelompok 1
6

• Gunakan LK Latihan 2
• Identifikasi indikator SPM nomor berapa saja

yang belum terpenuhi?

Mengapa slide ini penting?
Peserta dapat melakukan analisa kesenjangan antara indikator SPM dan kondisi nyata di sekolah/
madrasah.

Inti uraian:
• Baca dan teliti data dalam LK Latihan 2
• Dalam waktu terbatas Anda akan melakukan praktik identifikasi kesenjangan.
• Klasifikasi indikator SPM yang belum terpenuhi sebagai pijakan dalam penyusunan

rekomendasi perbaikan sekolah/madrasah.
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Diskusi Kelompok 2 7

• Identifikasi program-program untuk menutup kesenjangan.
• Kelompokkan yang sejenis.
• Tuliskan rekomendasi kelompok.

No.Indikator Kesejangan yang
Teridentifikasi

Rekomendasi
Pemenuhan SKM

Mengapa slide ini penting?
• Secara berkelompok peserta melakukan analisa kesenjangan dalam pemenuhan SPM

berdasarkan kondisi nyata di sekolah/madrasah.

Inti uraian:
• Tuliskan hasil analisa data ke dalam kolom yang tersedia. Peserta dapat menggunakan kertas

plano atau lainnya.
• Diskusikan dengan kelompok tentang beberapa usulan perbaikan untuk memenuhi SPM.
• Tuliskan hasil diskusi kelompok ke dalam kertas.
• Datangilah kelompok lain dan jelaskan hasil identifikasi kesenjangan dan usulan perbaikan

dari kelompok Anda kepada kelompok lainnya.
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Mengapa slide ini penting?
• Pemahaman terhadap proses dan hasil pembelajaran tentang praktik identifikasi kesenjangan

perlu dipertajam  lewat tanya jawab.

Inti uraian:
• Adakah komentar dan pendapat dari Anda terhadap proses dan hasil diskusi Anda?
• Mengapa dan bagaimana identifikasi kesenjangan dilakukan secara jujur dan terbuka semua

pihak?
• Untuk melakukan identifikasi kesenjangan di sekolah/madrasah Anda, apa yang harus diperbaiki

dari proses pelatihan ini?

Tanya Jawab
dan Refleksi

8
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III. Latihan

1.Modeling Kesenjangan terhadap SPM

A.Instruksi Pelatih

Tujuan

Waktu

Tahapan Kegiatan

Lembar Kerja

Simpulan

Memberikan gambaran pada peserta tentang cara mengidentifikasi
kesenjangan kondisi di sekolah/madrasah terhadap indikator-
indikator SPM

30 menit

1. Pelatih memandu peserta untuk secara bersama-sama,
membaca data dari tabel terlampir secara cermat

2. Berdasarkan data tersebut, minta peserta untuk
mengidentifikasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) mana yang
masih belum terpenuhi.

3. Pelatih, selanjutnya memberikan penegasan bahwa dari data
tersebut tampak bahwa indikator SPM yang belum terpenuhi
adalah indikator SPM Nomor 4, terutama buku pengayaan yang
berupa buku fiksi. Indikator SPM lainnya yang juga masih belum
dipenuhi adalah indikator SPM Nomor 7 dan indikator SPM
Nomor 8.

Data terlampir.
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B. Data: Kesenjangan Terhadap SPM

1) Data Jumlah Buku Teks

Jumlah Buku Mata Pelajaran

Bahasa Indonesia Matematika IPA IPS
Jumlah
Peserta
Didik

30

32

28

29

30

32

Kelas

I

II

III

IV

V

V1

Terser-
tifikasi

29

30

28

30

25

34

Penilaian

B

B

M

M

B

M

Terser-
tifikasi

28

27

30

32

24

26

Penilaian

B

B

M

M

B

B

Terser-
tifikasi

22

32

24

28

29

30

Penilaian

B

M

B

B

B

B

Terser-
tifikasi

27

30

32

24

28

30

Penilaian

B

B

M

B

B

B

2) Data Jumlah Buku Pengayaan

3) Data Jumlah Buku Referensi

Fiksi Non Fiksi
Jenis Buku

Pengayaan

Banyaknya Kriteria SPM Penilaian Banyaknya Kriteria SPM Penilaian

30 40 70 60 MB

Jenis Buku

Referensi

Banyaknya Kriteria SPM Penilaian

12 10 M

4) Data tentang KTSP

KTSP sepenuhnya
dikembangkan

sendiri *)

YA

Dokumen KTSP sudah
selesai disusun *)

YA

Monitoring pelaksanaan
KTSP sudah dijalankan *)

BELUM

KTSP sudah
diterapkan *)

YA

5) Data tentang Penerapan RPP di Kelas

Penerapan RPP di Kelas

Selalu menerapkan RPP
dalam setiap pembelajaran

Kadang melaksanakan
pembelajaran tanpa RPP

Sering sekali menerapkan
pembelajaran tanpa RPP

Nama Guru

Agnes

Taufik

Ainul

Budi

No

1

2

3

4

V

V

V

V

V
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   C. Bacaan Latihan

Identifikasi Kesenjangan dan Rekomendasi Pemenuhan SPM
Basic Education Sector Capacity Support Program (BESCSP)

Pendahuluan

Langkah awal setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun
2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar, setiap satuan pendidikan dasar
(SD/MI dan SMP/MTs) harus mengumpulkan data yang dinyatakan di dalam indikator-indikator
pemenuhan SPM. Setelah data yang diperlukan tersebut terkumpul, dan diolah sebagaimana
disarankan pada Modul Standar Pelayanan Minimal, satuan pendidikan bisa dengan mudah
melakukan evaluasi diri dan melihat tingkat keterpenuhan SPM di satuan pendidikan tersebut.
Dengan cara itu, setiap satuan pendidikan bisa dengan pasti menetapkan ‘apakah dirinya sudah
memenuhi SPM’ atau ‘masih ada beberapa hal yang perlu disediakan atau perlu dilakukan agar
SPM tersebut terpenuhi’.

Pemenuhan SPM ini tidak boleh melewati tahun 2013. Pemenuhan SPM harus menjadi prioritas
setiap satuan pendidikan dasar. Program dan anggaran harus dirancang sedemikian rupa sehingga
sebelum akhir tahun 2013, semua indikator SPM tersebut sudah dipenuhi. Karena itu, setiap
satuan pendidikan dasar perlu dengan segera melakukan analisis kesenjangan untuk setiap
indikatornya.

Setiap satuan pendidikan perlu melakukan perbandingan antara ‘tuntutan SPM’ dan ‘kondisi
riil’ yang dimilikinya. Kegiatan ini tentunya akan memunculkan rekomendasi yang berisikan
kuantitas atau volume dari hal-hal yang diperlukan. Kalau harga satuan sudah bisa
diperoleh, satuan pendidikan bisa menghitung anggaran yang diperlukan.

Berikut disajikan contoh identifikasi kesenjangan dalam rangka pemenuhan SPM. Panduan ini
memberikan penjelasan secara rinci dan setahap demi setahap tentang apa yang harus dilakukan
oleh setiap satuan pendidikan, mulai dari indikator SPM nomor 1 sampai dengan nomor 13.
Selanjutnya, pada bagian akhir akan dimunculkan pula rekomendasi pemenuhan SPM sesuai
dengan hasil identifikasi kesenjangan yang telah dilakukan.
Identifikasi Kesenjangan Pemenuhan SPM

Indikator SPM nomor 1: Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan
kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan
IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik.

Untuk mengetahui apakah indikator SPM nomor 1 ini sudah terpenuhi atau masih ada kesenjangan
padanya, setiap SD/MI perlu membaca secara cermat data yang disediakan dan diisikan pada
format yang sudah diisikan. Misalkan, diperoleh hasil pengumpulan data sebagai berikut.
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Jumlah Buku Mata Pelajaran

Bahasa Indonesia Matematika IPA IPS
Jumlah
Peserta
Didik

30

32

28

29

30

32

Kelas

I

II

III

IV

V

V1

Terser-
tifikasi

29

30

28

30

25

34

Penilaian

B

B

M

M

B

M

Terser-
tifikasi

28

27

30

32

24

26

Penilaian

B

B

M

M

B

B

Terser-
tifikasi

22

32

24

28

29

30

Penilaian

B

M

B

B

B

B

Terser-
tifikasi

27

30

32

24

28

30

Penilaian

B

B

M

B

B

B

Lihat kolom ‘Penilaian’. Beberapa baris di dalam tabel itu diberi latar belakang warna berbeda
dan isinya adalah huruf B. Ini menunjukkan indikator SPM nomor 1 ini masih belum terpenuhi.

Tentang jenis dan jumlah buku yang diperlukan, dapat ditentukan sebagai berikut:
1. Buku Bahasa Indonesia kelas 1 (1 buku), kelas 2 (2 buku), dan kelas 5 (5 buku)
2. Buku Matematika kelas 1 (2 buku), kelas 2 (5 buku), kelas 5 (6 buku), dan kelas 6 (6 buku)
3. Buku IPA kelas 1 (8 buku), kelas 3 (4 buku), kelas 4 (1 buku), kelas 5 (1 buku), dan kelas 6 (2

buku)
4. Buku IPS kelas 1 (3 buku), kelas 2 (2 buku), kelas 4 (5 buku), kelas 5 (2 buku), dan kelas 6 (2

buku).

Indikator SPM nomor 2: Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan
kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set
untuk setiap perserta didik.

Cara menentukan kesenjangan untuk indikator nomor 2 sama dengan indikator nomor 1. Yang
berbeda hanya jenis mata pelajarannya yang menjadi 10 macam.

Indikator SPM nomor 3:  Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri
dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit
IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA.

Untuk menentukan apakah indikator nomor 3 ini sudah terpenuhi atau masih ada kesenjangan
padanya, setiap SD/MI perlu membaca secara cermat data yang telah diisinya pada format berikut.
Satu saja kolom ‘Penilaian’ diisi dengan huruf B, indikator SPM nomor 3 ini masih belum terpenuh.
Itu berarti, masih ada kesenjangan di sekolah itu dalam kaitannya dengan pemenuhan SPM.
Misalkan kita memperoleh data sebagai berikut.
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Jumlah dalam
Kondisi Baik

2

0

1

0

0

1

Jenis Peraga IPA

Model kerangka manusia

Model tubuh manusia

Bola dunia (globe)

Contoh peralatan optik

Kit IPA untuk
eksperimen dasar

Poster IPA

Penilaian

M

B

M

B

B

M

Tuntutan
SPM

1

1

1

1

1

1

Mengingat pada kolom ‘Penilaian’ masih ada huruf B, maka kita bisa mengatakan bahwa indikator
SPM nomor 3 ini masih belum dipenuhi. Peraga IPA yang masih perlu diadakan adalah model
tubuh manusia, contoh peralatan optik, dan kit IPA untuk eksperimen dasar, masing-masing satu
set.

Indikator SPM nomor 4:  Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi,
dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi.

Untuk menentukan apakah indikator nomor 4 ini sudah terpenuhi atau masih ada kesenjangan
padanya, setiap SD/MI dan SMP/MTs perlu membaca secara cermat data yang telah diisinya pada
format berikut.  Satu saja kolom ‘Penilaian’ diisi dengan huruf B, indikator SPM nomor 4 ini
masih belum terpenuh. Itu berarti, masih ada kesenjangan di sekolah itu dalam kaitannya dengan
pemenuhan SPM.

Sebagai contoh, misalkan diperoleh data jumlah buku di SD ‘Suka Maju’ sebagai berikut.

Fiksi Non Fiksi
Jenis Buku

Pengayaan

Banyaknya Kriteria SPM Penilaian Banyaknya Kriteria SPM Penilaian

30 40 70 60 MB

Jenis Buku

Referensi

Banyaknya Kriteria SPM Penilaian

12 10 M
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Dari data di atas, terlihat masih ada huruf B pada kolom ‘Penilaian’. Berarti, indikator nomor 4
ini masih belum dipenuhi oleh SD “Suka Maju”. Yang masih diperlukan adalah buku pengayaan
fiksi  minimal sebanyak 10 buku.

Indikator SPM nomor 5:  Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan,
termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran,
membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan.

Untuk menentukan apakah indikator nomor 5 ini sudah terpenuhi atau masih ada kesenjangan
padanya, setiap SD/MI dan SMP/MTs perlu membaca secara cermat data yang telah diisinya
pada format berikut.  Satu saja kolom ‘Penilaian’ diisi dengan huruf B, indikator SPM nomor 5 ini
masih belum terpenuh. Itu berarti, masih ada kesenjangan di sekolah itu dalam kaitannya dengan
pemenuhan SPM.

Sebagai contoh, misalkan di SD “Suka Maju” tadi ada 6 orang guru dengan rincian pekerjaan
sebagai berikut.

Nama
Guru

Ahmad

Betty

Cecep

Daniel

Eva

Fitri

......

No

1

2

3

4

5

6

7

1

32

37

30

33

36

36

Peni-
laian

B

B

B

B

B

B

Rata-rata

35.53

34.41

34.94

34.82

33.41

33.76

Dapat disimpulkan bahwa beban kerja per minggu guru-guru di SD “Suka Maju” ini masih kurang
dari kriteria SPM yang ditetapkan, yaitu 37,5 jam per minggu.

Indikator SPM nomor 6:  Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34
minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut :
Kelas I - II : 18 jam per minggu;
Kelas III : 24 jam per minggu;
Kelas IV - VI : 27 jam per minggu; atau
Kelas VII - IX : 27 jam per minggu.

Untuk menentukan apakah indikator SPM nomor 6 ini sudah terpenuhi atau masih ada kesenjangan
padanya, setiap SD/MI dan SMP/MTs perlu membaca secara cermat data yang telah diisinya pada
format berikut.  Satu saja kolom ‘Penilaian’ diisi dengan huruf B, indikator SPM nomor 6 ini
masih belum terpenuh. Itu berarti, masih ada kesenjangan di sekolah itu dalam kaitannya dengan
pemenuhan SPM.

Jumlah Jam Kerja Guru Per Minggu

2

32

40

39

37

30

29

3

32

39

39

29

32

40

4

40

32

34

35

32

31

5

38

28

28

40

29

33

6

39

29

31

28

31

38

7

38

36

38

36

40

33

8

37

40

33

38

34

33

9

39

39

36

39

31

32

10

28

31

35

39

39

30

11

37

34

37

30

37

35

12

28

39

34

31

30

32

13

34

32

39

31

36

32

14

40

34

35

32

29

32

15

36

33

35

40

30

35

16

34

28

37

40

34

38

17

40

34

34

34

38

35
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Sebagai contoh, misalnya di MI Ar Ro’du diperoleh data sebagai berikut.

Semester Ganjil    Semester Genap    Total dalam 1 tahun       Penilaian

Jumlah minggu
proses pembelajaran            18                   18                        36                             M

Kelas Jumlah Jam Belajar Per Minggu
Berdasarkan Jadwal Pelajaran Penilaian

I                    26      M

II                    26      M

II I                    28      M

IV                    28      M

V                    32      M

VI                    32      M

Tampak bahwa tidak ada satu pun huruf B yang muncul pada tabel-tabel di atas.  Berarti, indikator
SPM nomor 6 sudah terpenuhi, sehingga tidak ada kesenjangan pada indikator SPM nomor 6 ini.

Indikator SPM nomor 7:  Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan
(KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk menilai kesenjangan yang ada pada indikator SPM nomor 7 ini, pihak sekolah perlu
memperhatikan dengan cermat tabel berikut. Salah satu dari hasil kajian ini yang menunjukkan
masih dinilai BELUM maka indikator SPM nomor 7 ini masih belum terpenuhi atau masih ada
kesenjangan.

Dokumen KTSP sudah
selesai disusun

YA

Dokumen KTSP sepenuhnya
dikembangkan sendiri

YA

Dokumen KTSP sudah
diterapkan

YA

Monitoring pelaksanaan
KTSP sudah dijalankan

Belum

Tampak bahwa masih terdapat kesenjangan pada indikator SPM nomor 7. Monitoring pelaksanaan
KTSP masih belum dijalankan dengan baik. Berarti indikator SPM nomor 7 masih belum terpenuhi
di satuan pendidikan ini.

Indikator SPM nomor 8:  Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan
(KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk menentukan apakah indikator SPM nomor 8 ini sudah terpenuhi atau masih ada
kesenjangan padanya, setiap SD/MI dan SMP/MTs perlu membaca secara cermat hasil kajian
RPP setiap guru yang dituangkan dalam tabel berikut. Manakalah ada salah satu dari aspek
kesesuaian RPP dengan Silabus yang tidak mendapatkan tanda V, maka indikator nomor 8 ini
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masih belum dipenuhi, atau ada kesenjangan dalam hal ini.  Misalkan saja ada 4 guru di SD ‘Trio’
yang setelah dikaji RPP-nya memberikan data dalam format berikut.

Kesesuaian RPP dengan silabus

Kegiatan
pembelajaran

Indikator keberhasilan
pembelajaran

Sumber
belajar

Nama Guru

Agnes

Taufik

Ainul

Budi

No

1

2

3

4

V

V

V

V

Penilaian Alokasi
waktu

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Tampak bahwa RPP dari semua guru telah sesuai dengan silabus. Berarti, tidak ada kesenjangan
dalam hal kesesuaian RPP dengan silabus di sekolah ini.

Selanjutnya, setiap satuan pendidikan bisa melihat data hasil monitoring tentang penerapan RPP
di kelas. Manakala ada guru yang menerapkan RPP-nya hanya kadang-kadang atau sering
membelajarkan tanpa RPP, maka indikator nomor 8 ini masih belum terpenuhi atau ada
kesenjangan di dalamnya.

Selanjutnya, setelah dilakukan pengamatan terhadap penerapan RPP di depan kelas, ternyata
diperoleh data penerapan RPP di SD Trio sebagai berikut.

Penerapan RPP di kelas

Selalu menerapkan RPP dalam
setiap pembelajaran

Sering tanpa
RPP

Nama Guru

Agnes

Taufik

Ainul

Budi

No

1

2

3

4

V

V

Kadang melaksanakan
pembelajaran tanpa RPP

V

V

Tampak bahwa ada dua orang guru yaitu Taufik dan Ainul belum secara konsisten menerapkan
RPP yang sudah dibuatnya. Berarti indikator SPM nomor 8 masih belum sepenuhnya terpenuhi.

Indikator SPM nomor 9:  Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk
membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik.

Untuk menentukan apakah indikator SPM nomor 9 ini sudah terpenuhi atau masih ada
kesenjangan padanya, setiap SD/MI dan SMP/MTs perlu membaca secara cermat hasil kajian
terhadap program penilaian yang dikembangkan oleh para guru seperti tertuang pada format
berikut. Ada salah satu dari program penilaian ini yang belum dikembangkan oleh guru, indikator
SPM nomor 9 ini masih belum dipenuhi, atau ada kesenjangan dalam hal ini.
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Misalkan di MI Ar Rohmah diperoleh informasi sebagai berikut:

Melaksanakan
penilaian sesuai

rencana

SelaluNama Guru

Ani

Ita

Yenni

No

1

2

3

V

Mengembangkan
instrumen penilaian

sesuai KD

Menggunakan Hasil Penilaian
Untuk Meningkatkan Kemampuan

Belajar Siswa

Kadang

V

V

Jarang Selalu

V

V

Kadang

V

Jarang Selalu

V

Kadang

V

V

Jarang

Kalau memperoleh data seperti ini, maka indikator SPM nomor 9 masih belum terpenuhi. Masih
belum ada kesenjangan dalam hal ini.
• Belum semua guru yang secara kontinyu mengembangkan instrumen penilaian yang sesuai KD.
• Masih ada guru yang hanya kadang-kadang saja melaksanakan penilaian sesuai rencana.
• Hasil penilaian belum selalu digunakan untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar

siswa.

Indikator SPM nomor 10:  Kepala sekolah/madrasah melakukan supervisi kelas dan memberikan
umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester.

Untuk menentukan apakah indikator nomor 10 ini sudah terpenuhi atau masih ada kesenjangan
padanya, setiap SD/MI dan SMP/MTs setiap satuan pendidikan bisa menggunakan data yang terkait
dengan pelaksanaan supervisi.

Misalkan dalam 1 semester kegiatan supervisi yang dilakukan oleh seorang kepala sekolah tersaji
dalam tabel sebagai berikut.

Guru yang Disupervisi (nama
dan mata pelajaran yang

diampu)

Kholifah (IPA)

Suaidi (IPS)

Anik Mahayani (Matematika)

Permasalahan yang
Terungkap dan Umpan Balik

yang Diberikan

Membuat alat peraga

Mengubah lembaran kerja

Menggunakan ICT

Kajian terhadap
Pelaksanaan
Umpan Balik

Belum

Belum

Belum

Tanggal
Supervisi

2/3/2009

7/2/2009

16/3/2009

No

1

2

3

Dari data di atas, kepala sekolah tampak telah melaksanakan supervisi. Frekuensinya sudah lebih
dari 2 kali dalam satu semester. Akan tetapi, dari 3 mata pelajaran yang disupervisi, masing-
masing baru disupervisi satu kali.

Seharusnya, setiap mata pelajaran harus disupervisi minimal 2 kali dalam satu semester. Karena
itu, kalau hanya data di atas yang bisa diperoleh dari kegiatan supervisi kepala sekolah, maka
indikator SPM nomor 10 ini masih belum terpenuhi.
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Indikator SPM nomor 11:  Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran
serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah/madrasah pada akhir semester
dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik.

Untuk menentukan apakah indikator SPM nomor 11 ini sudah terpenuhi atau belum, setiap
satuan pendidikan perlu membaca secara cermat data yang telah digambarkan pada format berikut.
Misalkan diperoleh data di SMP Bakti sebagai berikut.

Nama Guru

Thomas

Yakub

Ismail

Doni

Lellyana

Mata Pelajaran

Matematika

IPA

IPS

Bahasa Indonesia

Bahasa Inggris

Lengkap

V

V

V

Tidak Lengkap

V

V

No

1

2

3

4

5

Tampak bahwa Ismail dan Doni masih belum lengkap laporan hasil evaluasi belajarnya. Berarti,
indikator SPM nomor 11 masih berlum terpenuhi. Masih ada kesenjangan dalam pemenuhan
indikator SPM nomor 11 ini.

Indikator SPM nomor 12:  Kepala sekolah/madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir
semester (UAS) dan ulangan kenaikan kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua
peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau
Kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota pada setiap akhir semester.

Untuk menentukan apakah indikator nomor 12 ini sudah terpenuhi atau belum, setiap satuan
pendidikan perlu membaca secara cermat data yang telah digambarkan pada format berikut. Misalkan
diperoleh rekapitulasi tentang penyerahan laporan UAS, UKK, US, dan lain-lain sebagai berikut.

Jenis Laporan

Hasil UAS

Hasil UKK

Hasil US

Rekapitulasi UAS,
UKK, US

Diserahkan Diterima

Oleh

Abdul

Jeffrey

Jeffrey

Tgl, jam

12/10/2007
jam 13.00

15/6/2008

15/6/2008

Tempat

Kantor Dinas

Kantor Dinas

Kantor Dinas

Oleh

Indra

Azis

Azis

Tgl, jam

12/10/2007

15/6/2008

15/6/2008

Tanda tangan

Tampak bahwa rekapitulasi UAS, UKK, US masih belum disampaikan. Berarti, indikator SPM
nomor 12 masih belum dipenuhi.
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Indikator SPM nomor 13: Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen
berbasis sekolah (MBS)

Untuk menentukan apakah indikator SPM nomor 13 ini sudah terpenuhi atau belum, setiap
satuan pendidikan perlu mengkaji dan menganalisis secara jujur dan cermat dokumen-dokumen
yang memperlihatkan keterlibatan komite sekolah dalam pengambilan keputusan, rencana kerja
tahunan yang dikembangkan, dan ketersediaan laporan proses pembelajaran dan pembelanjaan
untuk biaya operasional dan investasinya di tempat umum.

Misalkan diperoleh data tentang kajian penerapan MBS di suatu satuan pendidikan memberikan
informasi sebagai berikut.

Keterlibatan Komite

Komite tidak aktif

Keberadaan Rencana
Kerja Tahunan

Ada

Ketersediaan laporan
pertanggungjawaban

Ada

Maka kita bisa menyimpulkan bahwa indikator SPM nomor 13 ini masih belum sepenuhnya
terpenuhi. Keterlibatan Komite Sekolah tampaknya masih perlu ditingkatkan.

REKAPITULASI IDENTIFIKASI KESENJANGAN REKOMENDASI PEMENUHAN SPM
Setelah masing-masing indikator SPM ini dikaji keterpenuhannya, setiap SD/MI dan SMP/MTs
dapat melakukan rekapitulasi tentang kesenjangan SPM yang ada di sekolahnya dengan mengisikan
hasil analisis kesenjangan di atas ke dalam tabel berikut.

Kesenjangan yang Teridentifikasi Rekomendasi Pemenuhan SPMNo.IP

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
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Penutup

Meskipun indikator SPM nomor 1 s/d nomor 14 bukan tanggung jawab pihak satuan pendidikan
(SD/MI dan SMP/MTs) untuk memenuhinya, tetapi analisis kesenjangan untuk indikator-indikator
tersebut tetap diperlukan. Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah Kementerian
Agama, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota memerlukan informasi ketercapaian
indikator-indikator tersebut.

Setiap satuan pendidikan bisa menggunakan pemahaman yang telah dimiliki pada modul ini dan
bantuan pendataan yang telah disiapkan, untuk melakukan evaluasi diri terhadap indikator SPM
nomor 1 sampai dengan nomor 14 tersebut.
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Tujuan

Waktu

Tahapan Kegiatan

Lembar Kerja

Simpulan

Memberikan pengalaman langsung pada peserta tentang bagaimana
mengidentifikasi kesenjangan terhadap SPM

60 menit

1. Bagi peserta dalam kelompok kecil.
2. Pelatih menunjukkan Lembar Kerja, kepada peserta.
3. Berdasarkan data terlampir, minta peserta untuk menentukan

kesenjangan yang masih ada dalam pemenuhan SPM.
4. Dampingi peserta dalam melakukan identifkasi ini.
5. Minta peserta untuk membuat rekapitulasi dari setiap indikator SPM

yang ada di tingkat sekolah.
6. Menjelang akhir sesi ini, umumkan bahwa hasil rekapitulasi yang

disusun akan digunakan sebagai bahan diskusi dengan kelompok
lain.

Data terlampir.

      2. Diskusi Kelompok Bagian 1

A. Instruksi Pelatih
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Jumlah Buku Mata Pelajaran

Bahasa Indonesia Matematika IPA IPS
Jumlah
Peserta
Didik

30

32

28

29

30

32

Kelas

I

II

III

IV

V

V1

Terser-
tifikasi

29

30

28

30

25

34

Penilaian Terser-
tifikasi

28

27

30

32

24

26

Penilaian Terser-
tifikasi

22

32

24

28

29

30

Penilaian Terser-
tifikasi

27

30

32

24

28

30

Penilaian

1) Data Jumlah Buku Teks

Banyaknya di Sekolah yang
dalam Kondisi Baik

0

0

3

0

1

4

Jenis Peraga IPA

Model kerangka manusia

Model tubuh manusia

Bola dunia (globe)

Contoh peralatan optik

Kit IPA untuk
eksperimen dasar

Poster IPA

PenilaianTuntutan
SPM

1

1

1

1

1

1

2) Data Alat Peraga IPA

Fiksi Non Fiksi
Jenis Buku

Pengayaan

Banyaknya Kriteria SPM Penilaian Banyaknya Kriteria SPM Penilaian

30 40 70 60

Jenis Buku

Referensi

Banyaknya Kriteria SPM Penilaian

12 10

3) Data Jumlah Buku Pengayaan

4) Data Jumlah Buku Referensi

B. Lembar Kerja: Data SDN ‘Aidle Weiss’
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Kelas Jumlah Jam Belajar Per Minggu
Berdasarkan Jadwal Pelajaran Penilaian

I                    26

II                    26

II I                    28

IV                    28

V                    32

VI                    32

5) Data Jumlah Jam Belajar Per Minggu

6) Data Beban Kerja Guru

7) Data RPP dan Silabus

Kesesuaian RPP dengan silabus

Kegiatan
pembelajaran

Indikator keberhasilan
pembelajaran

Sumber
belajar

Nama Guru

Ahmad

Betty

Cecep

Daniel

Eva

Fitri

No

1

2

3

4

5

6

V

V

V

V

V

Penilaian Alokasi
waktu

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Nama
Guru

Ahmad

Betty

Cecep

Daniel

Eva

Fitri

......

No

1

2

3

4

5

6

7

1

32

37

30

33

36

36

Peni-
laian

B

B

B

B

B

B

Rata-rata

35.53

34.41

34.94

34.82

33.41

33.76

Jumlah Jam Kerja Guru Per Minggu

2

32

40

39

37

30

29

3

32

39

39

29

32

40

4

40

32

34

35

32

31

5

38

28

28

40

29

33

6

39

29

31

28

31

38

7

38

36

38

36

40

33

8

37

40

33

38

34

33

9

39

39

36

39

31

32

10

28

31

35

39

39

30

11

37

34

37

30

37

35

12

28

39

34

31

30

32

13

34

32

39

31

36

32

14

40

34

35

32

29

32

15

36

33

35

40

30

35

16

34

28

37

40

34

38

17

40

34

34

34

38

35
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Penerapan RPP di kelas

Selalu menerapkan RPP
dalam setiap pembelajaran

Sering sekali menerapkan
pembelajaran tanpa RPP

Nama Guru

Ahmad

Betty

Cecep

Daniel

Eva

Fitri

No

1

2

3

4

5

6

V

V

Kadang melaksanakan
pembelajaran tanpa RPP

V

V

V

8) Data tentang Penerapan RPP di Kelas

V

9) Data tentang KTSP

Dokumen KTSP sudah
selesai disusun

YA

Dokumen KTSP sepenuhnya
dikembangkan sendiri

YA

Dokumen KTSP sudah
diterapkan

YA

Monitoring pelaksanaan
KTSP sudah dijalankan

Belum

10) Data tentang Program Penilaian

Melaksanakan
penilaian sesuai

rencana

SelaluNama Guru

Ahmad

Betty

Cecep

Daniel

Eva

Fitri

No

1

2

3

4

5

6

V

V

V

Mengembangkan
instrumen penilaian

sesuai KD

Menggunakan Hasil Penilaian
Untuk Meningkatkan Kemampuan

Belajar Siswa

Kadang

V

V

V

Jarang Selalu

V

V

V

V

Kadang

V

Jarang Selalu

V

V

Kadang

V

V

V

Jarang

V V
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11) Data tentang Pelaksanaan Supervisi oleh Kepala Sekolah

Guru yang Disupervisi
(nama dan mata pelajaran

yang diampu)

Ahmad (IPA)

Betty (IPS)

Cecep (Matematika)

Permasalahan yang
Terungkap dan Umpan

Balik yang Diberikan

Membuat alat peraga

Mengubah lembaran kerja

Menggunakan ICT

Kajian terhadap
Pelaksanaan Umpan Balik

Belum sempat dilaksanakan

Belum sempat dilaksanakan

Belum sempat dilaksanakan

Tanggal
Supervisi

2/3/2009

7/2/2009

16/3/2009

No

1

2

3

12) Data Penyerahan Laporan Hasil Penilaian kepada Kepala Sekolah

Nama Guru

Ahmad

Betty

Cecep

Daniel

Eva

Fitri

Kelas yang diampu

I

II

III

IV

V

VI

Lengkap

V

V

V

Tidak Lengkap

V

V

No

1

2

3

4

5

6

13) Data tentang Jumlah Minggu Proses Pembelajaran

Jumlah Minggu Proses Pembelajaran

Semester
Ganjil

18

Semester
Genap

18

Total dalam
1 tahun

36

Penilaian

14) Data Penyerahan Rekapitulasi Laporan Hasil Belajar Kepada Dinas

Jenis Laporan

Hasil UAS

Hasil UKK

Hasil US

Rekapitulasi UAS,
UKK, US

Diserahkan Diterima

Oleh

Abdul

Jeffrey

Jeffrey

Tgl, jam

12/10/2007
jam 13.00

15/6/2008

15/6/2008

Tempat

Kantor Dinas

Kantor Dinas

Kantor Dinas

Oleh

Indra

Azis

Azis

Tgl, jam

12/10/2007

15/6/2008

15/6/2008

Tanda tangan

15) Data Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah

Keterlibatan Komite

Tidak aktif

Keberadaan Rencana Kerja
Tahunan

Ada

Ketersediaan laporan
pertanggungjawaban

Ada
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C. Bacaan Latihan

Identifikasi Kesenjangan Pemenuhan SPM untuk Dilaporkan Kepada Pemerintah
Basic Education Sector Capacity Support Program (BESCSP)

Pemdahuluan
Standar Pelayanan Minimal yang baru menuntut tanggung jawab yang baru pula pada Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan Kantor Kementerian
Agama Kabupaten/Kota. Dari 27 indikator pemenuhan SPM, Dinas Pendidikan dan Kantor
Wilayah Kementerian Agama, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota berkewajiban
untuk mewujudkan indikator pencapaian SPM nomor 1 sampai dengan nomor 14.

Indikator-indikator ini umumnya menuntut pengamatan di seluruh satuan pendidikan. Karena
itu, untuk membantu Dinas Pendidikan dan Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan Kantor
Kementerian Agama Kabupaten/Kota memenuhi tanggung jawabnya, satuan pendidikan perlu
secara proaktif menyampaikan informasi terkait dengan pemenuhan indikator SPM tersebut.

Setiap satuan pendidikan perlu mengkaji data-data yang diperoleh dari Latihan 2 dan menentukan
apakah indikator SPM nomor 1 s/d nomor 14 sudah terpenuhi atau belum. Berikut disajikan
ilustrasi identifikasi kesenjangan untuk indikator nomor 1 sampai dengan nomor 14.

Identifikasi Analisis Kesenjangan

Indikator SPM nomor 1:  Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan
kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman
permanen di daerah terpencil.

Misalkan diperoleh data sebagai berikut.

Alamat tempat
tinggal

(permukiman)

Ds. Sukajadi

Jarak dari
Rumah ke
Sekolah

7 km

Sekolah terdekat dari permukiman peserta
didik yang kurang dari 3 km jaraknya (SD/

MI) atau kurang dari 6 km (SMP/MTs)

SDN Sukamulya

Nama
Siswa

Fatimah

No

1

2

3

Kelas

III

Maka, sebenarnya indikator SPM nomor 1 sudah dipenuhi. Anak yang bersangkutan sebenarnya
bisa bersekolah di SDN Sukamulya. Pemerintah tidak perlu risau memikirkan penyediaan sekolah
lagi bagi Fatimah ini.

Indikator SPM nomor 2:  Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI
tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan
belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk
peserta didik dan guru, serta papan tulis.
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Misalkan diperoleh data sebagai berikut.

Berdasarkan data di atas, jumlah siswa di kelas VIII melebihi batas maksimal jumlah siswa dalam
satu rombongan belajar (yakni lebih dari 36). Berarti, Indikator SPM nomor 2 masih belum
dipenuhi.  Selanjutnya, ada satu kursi guru yang rusak pada kelas IX. Berarti ada lagi data tambahan
yang menunjukkan bahwa indikator SPM nomor 2 masih belum terpenuhi.

Indikator SPM nomor 3: Di setiap SMP/MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi
dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktik
IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik.

Misalkan diperoleh data ruang laboratorium IPA sebagai berikut.

No Ruang Lab
IPA

1

Ukuran
Ruang

9 x 8 m2

Penilaian

M

Banyaknya
meja

4 (ukuran besar)

Penilaian

M

Banyaknya
kursi

34

Penilaian

B

Peralatan ruang laboratorium IPA

Jenis Peralatan

Kit mekanika

Kit listrik dan magnet

Kit optika

Kit hidrostatika dan panas

Alat fisika

Model anatomi

Alat biologi

Peraga carta

Kondisi Saat Ini

Baik, ada di ruang kepala sekolah

Baik, ada di ruang kepala sekolah

Baik, ada di ruang laboratorium

No

1

2

3

4

5

6

7

8

Jumlah

1

1

0

0

0

0

0

1
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Berdasarkan data tersebut, tampak bahwa ada kesenjangan jumlah kursi siswa di ruang
laboratorium IPA. Ruang laboratorium IPA ini memerlukan tambahan 2 kursi siswa.

Selanjutnya, terkait dengan perangkat IPA, tampak bahwa di sekolah ini sedikitnya sudah ada
perangkat IPA untuk keperluan eksperimen dan demonstrasi. Permasalahannya adalah bahwa
perangkat tersebut perlu dimanfaatkan. Artinya, perangkat tersebut perlu diletakkan di ruang
laboratorium, bukan di ruang kepala sekolah. Perangkat IPA tersebut perlu lebih banyak digunakan
daripada sekedar dimiliki.

Indikator SPM nomor 4: Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi
dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah/madrasah dan staf kependidikan
lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah/ madrasah yang terpisah dari ruang
guru.

Perangkat

Kursi pimpinan

Meja pimpinan

Kursi tamu

Jumlah Dalam
Kondisi Baik

1

1

1

Penilaian

M

M

M

Kondisi Ruang Guru

Misalkan diperoleh data tentang ruang pimpinan sebagai berikut.

Perabot

Kursi kerja guru

Meja kerja guru

Tuntutan SPM
(jumlah guru = 8)

8

8

Jumlah Yang Tersedia
dalam Kondisi Baik

7

8

Penilaian

B

M

Dari data di atas, tampak bahwa kebutuhan meja dan kursi di ruang pimpinan telah memenuhi
persyaratan SPM, namun untuk ruang guru masih kekurangan satu buah karena ada satu buah
kursi kerja yang kondisinya rusak.

Indikator SPM nomor 5: Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta
didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat)
orang guru setiap satuan pendidikan.

Status sekolah

SD di daerah
khusus

Jumlah Guru

4

Penilaian

M

Jumlah siswa

127

Penilaian

M

Misalkan diperoleh data sebagai berikut.
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Berdasarkan data di atas, tampak bahwa meski jumlah guru yang ada hanya 4 orang, mengingat
bahwa sekolah ini berada di daerah khusus, jumlah 4 orang itu sudah memenuhi SPM.

Dari jumlah siswa yang sebanyak 127 orang, maka setiap orang guru menangani sebanyak 127/
4 yang berarti 31,75 atau kurang dari 32 peserta didik per guru.

Dengan demikian, indikator SPM nomor 5 terpenuhi.

Indikator SPM nomor 6: Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata
pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran.

Misalkan diperoleh data guru dari SMPN 17 “Suka Tani” sebagai berikut.

Nama Guru Mata
Pelajaran

1.Drs. Sudirman
2.Sulistyawati, S.Pd

1.Choyrul Anwar

1.Cholisotul Samsiah
2.Muhlis Anwar
3.Robiatul Adawiyah
4.Sri Retnaning

1.Tuti Alawiyatus S
2.Suaibah

1.Ja’far Shodiq

1.Bani Masduki
2.Ibrahim Musthofa

-

1.Muqoddas
2.Fadil Harun

1.Zamron

1.Mualimin

Jumlah Guru Mata
Pelajaran

2

1

4

2

1

1

0

2

1

1

Mata Pelajaran

1. Pendidikan Agama

2. PKn

3. Bahasa Indonesia

4. Matematika

5. IPA

6. IPS

7. Bahasa Inggris

8. Pendidikan Seni dan Budaya

9. Pendidikan Keterampilan dan TIK

10. Pendidikan Jasmani dan Kesehatan

Penilaian

M

M

M

M

M

M

B

M

M

M

Berdasarkan data di atas, tampak bahwa hampir semua mata pelajaran telah memiliki guru, kecuali
Bahasa Inggris. Sesuai dengan aturan di atas, dapat disimpulkan bahwa indikator SPM nomor 6
masih belum dipenuhi.

Indikator SPM nomor 7: Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi
akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.
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Misalkan diperoleh data bahwa di SDN Tegangan sebagai berikut.

Dari data tersebut, tampak bahwa di SDN Tegangan tersebut, sudah ada 3 orang guru yang
berkualifikasi S1, sehingga memenuhi batas minimal jumlah guru SD yang berkualifikasi S1 atau
D-IV. Juga ada 2 orang yang telah tersertifikasi. Dengan demikian, indikator SPM nomor 7 telah
dipenuhi di sekolah tersebut.

Indikator SPM nomor 8: Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau
D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat
pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%.

Misalkan di MTs Subulus Salam Srengseng diperoleh data sebagai berikut.
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Mengingat kelulusan S2 mempersyaratkan lulus S1, berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa
jumlah guru yang memiliki ijazah S1 ada sebanyak 8 orang atau 80% dari jumlah keseluruhan
guru. Berarti syarat 70% sudah terlampaui. Jumlah yang memiliki sertifikat ada 3 orang, atau baru
30% dari keseluruhan guru yang memiliki sertifikat pendidik. Ini berarti, masih kurang dari standar
minimal yang ditetapkan (minimal 35%).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa indikator SPM nomor 8 masih belum dipenuhi.

Indikator SPM nomor 9: Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau
D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran
Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.

Mari kita perhatikan data guru pada MTs Subulus Salam yang tersedia pada tabel sebelumnya.

Mari kita fokuskan perhatian kepada guru-guru mata pelajaran: Matematika, IPA, Bahasa Indone-
sia, dan Bahasa Inggris.

Guru Matematika telah memiliki ijazah S1 tetapi belum bersertifikat pendidik. Guru IPA belum
memiliki ijazah S1, meskipun sudah bersertifikat pendidik. Guru Bahasa Inggris sudah S1 tetapi
belum bersertifikat pendidik. Hanya guru Bahasa Indonesia yang sudah berijazah S1 dan
bersertifikat pendidik.

Dengan demikian, indikator SPM nomor 9 masih belum terpenuhi.

Indikator SPM nomor 10: Di setiap kabupaten/kota semua kepala SD/MI berkualifikasi
akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.
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Misalkan diperoleh data tentang Kepala Sekolah SD X sebagai berikut.

Dari data tersebut, tampak bahwa Kepala SD X telah memenuhi indikator SPM nomor 10.

Indikator SPM nomor 11: Di setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi
akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.

Misalkan diperoleh data tentang Kepala Sekolah SMP Abror sebagai berikut.

Dari data tersebut, tampak bahwa Kepala SMP Abror memenuhi indikator SPM nomor 11.

Indikator SPM nomor 12: Di setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah/madrasah memiliki
kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.

Misalkan diperoleh data:

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa meskipun pengawas Imam Sujali sudah memiliki
kualifikasi akademik S1 atau D-IV dari perguruan tinggi dan program studi yang sudah terakreditasi,
namun yang bersangkutan masih belum memiliki sertifikat pendidik. Karena itu, indikator SPM
nomor 12 masih belum terpenuhi.

Indikator SPM nomor 13: Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan
kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses
pembelajaran yang efektif.
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Misalkan data tentang pelatihan yang diikuti oleh guru-guru di SD Meumpek sebagai berikut.

Berdasarkan data di atas, belum terlihat adanya pelatihan yang dirancang dan dilaksanakan oleh
pemerintah kabupaten/kota untuk membantu pelaksanaan kurikulum secara lebih baik. Pelatihan-
pelatihan yang diikuti oleh para guru lebih banyak dilakukan oleh selain pemerintah kabupaten/
kota.

Indikator SPM nomor 14: Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap
bulan dan se-tiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.

Misalkan diperoleh informasi tentang kunjungan pengawas Drs. Suyitno ke SMP An Nuur pada
tahun ajaran 2008/2009 sebagai berikut.

Dari tabel di atas, tampak bahwa kunjungan pengawas Drs. Suyitno ke SMP An Nuur sudah
cukup intensif. Meskipun tidak setiap bulan, mengingat satu pengawas memiliki beban tanggung
jawab supervisi ke beberapa sekolah, maka frekuensi kunjungan ke SMP ini sudah cukup baik.
Hanya saja, kalau dilihat dari kegiatan yang dilakukan, tampak bahwa kegiatan tersebut tidak
terlalu fokus kepada supervisi dan pembinaan akademik. Karena itu, indikator SPM nomor 14
tampaknya masih belum terpenuhi.
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3. Diskusi Kelompok Bagian 2

Tujuan

Waktu

Tahapan Kegiatan

Lembar Kerja

Simpulan

Memberikan gambaran pada peserta tentang cara mengidentifikasi
kesenjangan kondisi di sekolah terhadap indikator-indikator SPM.

80 menit (termasuk sharing dengan kelompok lain)

1. Dari hasil latihan sebelumnya, pelatih meminta kepada setiap
kelompok untuk merumuskan rekomendasi agar SPM bisa
terpenuhi.

2. Pelatih memberikan waktu 40 menit bagi setiap kelompok
untuk merumuskan rekomendasi yang sejalan dengan hasil
analisis kesenjangan pemenuhan SPM.

3. Setelah 40 menit berlalu, pelatih meminta hasil kerja dari
masing-masing kelompok dikirimkan ke kelompok lain dengan
didampingi oleh salah seorang wakil kelompok.

4. Kelompok lain kemudian mengkaji dan mengadakan tanya
jawab untuk hal-hal yang dianggap penting kepada wakil
kelompok.

5. Pelatih mendorong agar karya dari setiap kelompok setidaknya
dikaji oleh dua kelompok lain. Karena itu, setelah 15 menit
dikaji, pelatih meminta karya tersebut dikirimkan ke kelompok
lainnya.

6. Setelah 2 kali 15 menit, karya tersebut dibawa kembali ke
kelompok asal dan berbagi ide dengan anggota kelompok
semula (kurang lebih selama 10 menit) tentang hal-hal yang
ditemukan selama berbagi dengan kelompok lain.

Catatan: Bentuk sharing bisa saja dilakukan dengan model
SHOPPING. Hasil kerja kelompok dipajangkan di dinding. Satu
orang wakil kelompok menjaga pajangan, dan kelompok lain
mengunjungi pajangan demi pajangan sambil mengadakan tanya
jawab. Setelah memperoleh masukan dari kelompok lain,
pajangan diperbaiki sesuai dengan masukan yang diterima.

Lihat kertas kerja terlampir

A. Instruksi Pelatih



 Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah - SESI 3142

B. Lembar Kerja

Rekapitulasi Identifikasi Kesenjangan Rekomendasi Pemenuhan SPM

Setelah masing-masing indikator SPM dikaji keterpenuhannya, sekolah/madrasah dapat
melakukan rekapitulasi tentang kesenjangan SPM yang ada ditemukan dengan mengisikan hasil
analisis kesenjangan ke dalam tabel berikut.

No. IP   Kesenjangan yang Teridentifikasi             Rekomendasi Pemenuhan SPM

1

2

3

4

5

6

7
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No. IP   Kesenjangan yang Teridentifikasi             Rekomendasi Pemenuhan SPM

8

9

10

11

12

13

14
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IV. Lembar Bahan Bacaan

1. 3,5 Tahun Joni Ngajar Kelas I-VI Sendiri

Minggu, 18 Juli 2010 | 09:48 WIB

KOMPAS.com - Namanya Joni. Umur 38 tahun. Joni bekerja sebagai guru sekolah dasar negeri
di wilayah pedalaman Dusun Gun Jemak di daerah tapal batas Kalimantan Barat - Sarawak (Ma-
laysia). Joni sempat 3,5 tahun mengajar murid dari kelas satu sampai enam sendirian saja, tanpa
ada guru lain yang membantunya. 

“Saya, sempat kurang lebih 3,5 tahun mengajar sendirian di enam kelas sekaligus. Pada awalnya
memang kesulitan, tetapi lama kelamaan menjadi biasa,” kata Joni guru SD 16 Gun Jemak,
Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, menceritakan pengalamannya menjadi guru di desa
terpencil.

Ia mengungkapkan mulai mengajar sendiri tidak lama setelah ia diterima sebagai guru berstatus
pegawai negeri sipil pada tahun 2005. Sebelumnya selama dua tahun ia adalah guru honorer.
Kurang lebih 3,5 tahun lamanya ia mengajar anak murid dari kelas satu sampai kelas enam dengan
cara menggabungkan enam kelas ke dalam tiga ruang kelas.

Untuk kelas satu digabung dengan kelas dua, kelas tiga digabung dengan kelas empat, dan kelas
lima dengan kelas enam.

“Penggabungan itu untuk mempermudah proses belajar dan mengajar,” kata lulusan Sekolah
Pendidikan Guru (SPG) Sanggau tahun 1986 itu.

Dengan niat tulus dan kegigihannya, proses pembelajaran bisa tetap berlangsung, bahkan kini
anak didiknya ada yang sampai menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di bangku
kuliah, jelasnya.

Gun Jemak adalah sebuah dusun yang terletak di hulu Sungai Sekayam dan hanya bisa ditempuh
menggunakan jalur transportasi sungai, misalnya speedboat atau sampan, yang waktu tempuhnya
mencapai delapan jam dari ibu kota kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau.

Joni mengatakan, pada awalnya SD yang ada di Gun Jemak memiliki lima guru, termasuk Joni.
Namun, empat guru tidak betah dengan kondisi di daerah yang terpencil, sehingga meminta
pindah dan meninggalkan Joni sendiri.

Keadaan seorang diri sempat membuat dirinya menjadi pusing, harus bagaimana menjalankan
sebuah sekolah dan proses belajar mengajarnya.

“Jika saya berdiam diri, maka bagaimana dengan pendidikan anak-anak di daerah terpencil ini,
dan saya sebagai guru harus bertanggung jawab secara moral dan berkewajiban untuk menunaikan
tugas dengan sebaik-baiknya. Maka saya terus mengajar walaupun hanya sendiri,” kata Joni
mengisahkan.
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Ia pun memboyong keluarganya termasuk tiga anaknya ke dusun pedalaman itu agar dirinya
betah di tempat mengajar.

Ia mengatakan, istrinya sangat mendukung dan memotivasi dirinya untuk terus memberikan yang
terbaik bagi anak-anak bangsa di Gun Jemak.

Namun tahun ini Joni tidak lagi mengajar sendiri, karena pada tahun 2009 datang guru bantu
lainnya yang ditugaskan di daerah tersebut. Selain itu ada tambahan guru honorer dari warga
setempat untuk membantu menjalankan tugas mengajar sehari-hari.

Akhir tahun 2009, Joni mendapatkan tugas baru sebagai guru di SD mini yang hanya memiliki
kelas satu sampai kelas tiga di Dusun Gun Tembawang. Lokasinya lebih dalam ke pehuluan lagi,
kurang lebih dua jam jalan kaki dari Gun Jemak. Sebenarnya dusun Gun Tembawang adalah
dusun lama sebelum adanya kampung baru Gun Jemak.

Menurut dia, di daerah Gun Tembawang  jumlah muridnya kurang lebih 43 siswa dari kelas satu
sampai tiga.

Sebelum adanya SD mini, katanya, kebanyakan anak-anak usia sekolah enggan menuntut ilmu,
karena jarak tempuh cukup jauh dan menembus hutan lebat untuk bersekolah di SD Gun Jemak.

“Mereka harus berangkat subuh jika tidak ingin terlambat bersekolah. Sangat memprihatinkan
sekali,” katanya.

Adanya SD mini itu, yang dibangun secara swadaya masyarakat bersama komite sekolah setempat,
merupakan solusi agar anak-anak pedalaman bisa bersekolah.

Demikian pula baru-baru ini dibangun rumah dinas guru yang dibangun secara swadaya. Joni
mengakui bahwa dirinya tidak ada niat untuk pindah dari daerah tersebut, karena sudah merasa
dekat dengan masyarakat setempat.

Harapan dirinya saat ini hanyalah ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi,
karena dirinya hanya tamatan SPG.

“Kalau ada peluang, ingin kuliah lagi untuk menambah disiplin ilmu, itu pun jika pemerintah
mengizinkan,” katanya sambil tersenyum.

Sekarang Joni tengah mempersiapkan segala kebutuhan untuk tahun ajaran baru di sekolah dasar
mini yang ada di Gun Tembawang, mulai dari kapur tulis, buku-buku pelajaran hingga pengadaan
peta. Semuanya dibeli di kota kecamatan dengan waktu tempuh lebih dari delapan jam.

Editor: Abi
Sumber : ANT
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    2.Penilaian Pendidikan: “Encouragement”

Oleh Rhenald Kasali

Lima belas tahun lalu saya pernah mengajukan protes pada guru sebuah sekolah tempat anak
saya belajar di Amerika Serikat. Masalahnya, karangan berbahasa Inggris yang ditulis anak saya
seadanya itu telah diberi nilai E (excellent) yang artinya sempurna, hebat, bagus sekali. Padahal
dia baru saja tiba di Amerika dan baru mulai belajar bahasa. Karangan yang dia tulis sehari
sebelumnya itu pernah ditunjukkan kepada saya dan saya mencemaskan kemampuan verbalnya
yang terbatas. Menurut saya tulisan itu buruk, logikanya sangat sederhana. Saya memintanya
memperbaiki kembali, sampai dia menyerah. Rupanya karangan itulah yang diserahkan anak
saya kepada gurunya dan bukan diberi nilai buruk, malah dipuji. Ada apa? Apa tidak salah memberi
nilai? Bukankah pendidikan memerlukan kesungguhan? Kalau begini saja sudah diberi nilai tinggi,
saya khawatir anak saya cepat puas diri. Sewaktu saya protes, ibu guru yang menerima saya hanya
bertanya singkat. “Maaf Bapak dari mana?” “Dari Indonesia,” jawab saya. Dia pun tersenyum.

Budaya Menghukum

Pertemuan itu merupakan sebuah titik balik yang penting bagi hidup saya. Itulah saat yang
mengubah cara saya dalam mendidik dan membangun masyarakat. “Saya mengerti”, jawab ibu
guru yang wajahnya mulai berkerut, namun tetap simpatik itu.”Beberapa kali saya bertemu ayah-
ibu dari Indonesia yang anak-anaknya dididik di sini,” lanjutnya. “Di negeri Anda, guru sulit memberi
nilai. Filosofi kami mendidik di sini bukan untuk menghukum, melainkan untuk merangsang
orang agar maju. Encouragement!” Dia pun melanjutkan argumentasinya. “Saya sudah 20 tahun
mengajar. Setiap anak berbeda-beda. Namun anak sebesar itu, baru tiba dari negara yang bahasa
ibunya bukan bahasa Inggris, saya dapat menjamin, ini adalah karya yang hebat”, ujarnya menunjuk
karangan berbahasa Inggris yang dibuat anak saya.

Dari diskusi itu saya mendapat pelajaran berharga. Kita tidak dapat mengukur prestasi orang
lain menurut ukuran kita. Saya teringat betapa mudahnya menyelesaikan study saya yang
bergelimang nilai “A”, dari program master hingga doktor. Sementara di Indonesia, saya harus
menyelesaikan studi jungkir balik ditengarai ancaman drop out dan para penguji yang siap
menerkam. Saat ujian doktor saya pun dapat melewatinya dengan mudah. Pertanyaan mereka
memang sangat serius dan membuat saya harus benar-benar siap. Namun suasana ujian dibuat
sangat bersahabat. Seorang penguji bertanya dan penguji yang lain tidak ikut menekan, melainkan
ikut membantu memberikan jalan begitu mereka tahu jawabannya. Mereka menunjukkan grafik-
grafik yang saya buat dan menerangkan seterang-terangnya sehingga kami makin mengerti. Ujian
penuh puja-puji, menanyakan ihwal masa depan dan mendiskusikan kekurangan penuh
keterbukaan.

Pada saat kembali ke Tanah Air, banyak hal sebaliknya sering saya saksikan. Para pengajar bukan
saling menolong, malah ikut “menelan” mahasiswanya yang duduk di bangku ujian. Ketika seorang
penguji atau promotor membela atau meluruskan pertanyaan, penguji marah-marah, tersinggung,
dan menyebarkan berita tidak sedap seakan kebaikan itu ada udang di balik batunya. Saya sempat
mengalami frustrasi yang luar biasa menyaksikan bagaimana para dosen menguji, yang maaf,
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menurut hemat saya sangat tidak manusiawi. Mereka bukan melakukan encouragement, melainkan
discouragement. Hasilnya pun bisa diduga, kelulusan rendah dan yang diluluskan pun kualitasnya
tidak hebat-hebat betul. Orang yang tertekan ternyata belakangan saya temukan juga menguji
dengan cara menekan. Ada semacam balas dendam dan kecurigaan.

Saya ingat betul bagaimana guru-guru di Amerika memajukan anak didiknya. Saya berpikir
pantaslah anak-anak di sana mampu menjadi penulis karya-karya ilmiah yang hebat, bahkan
penerima Hadiah Nobel. Bukan karena mereka punya guru yang pintar secara akademis, melainkan
karakternya sangat kuat: karakter yang membangun, bukan merusak. Kembali ke pengalaman
anak saya di atas, ibu guru mengingatkan saya. “Janganlah kita mengukur kualitas anak-anak kita
dengan kemampuan kita yang sudah jauh di depan,” ujarnya dengan penuh kesungguhan.

Saya juga teringat dengan rapor anak-anak di Amerika yang ditulis dalam bentuk verbal. Anak-
anak Indonesia yang baru tiba umumnya mengalami kesulitan, namun rapornya tidak diberi nilai
merah, melainkan diberi kalimat yang mendorongnya untuk bekerja lebih keras, seperti
berikut.”Sarah telah memulainya dengan berat, dia mencobanya dengan sungguh-sungguh. Namun
Sarah telah menunjukkan kemajuan yang berarti.” Malam itu saya mendatangi anak saya yang
tengah tertidur dan mengecup keningnya. Saya ingin memeluknya di tengah-tengah rasa salah
telah memberi penilaian yang tidak objektif. Dia pernah protes menerima nilai E yang berarti
excellent (sempurna), tetapi saya mengatakan “gurunya salah”. Kini saya melihatnya dengan
kacamata yang berbeda. Melahirkan kehebatan. Bisakah kita mencetak orang-orang hebat dengan
cara menciptakan hambatan atau rasa takut? Bukan tidak mustahil kita adalah generasi yang
dibentuk oleh sejuta ancaman: gesper, rotan pemukul, tangan bercincin batu akik, kapur, dan
penghapus yang dilontarkan dengan keras oleh guru, sundutan rokok, dan seterusnya. Kita
dibesarkan dengan seribu satu kata-kata ancaman : Awas...; Kalau...; Nanti...; dan tentu saja tulisan
berwarna merah menyala di atas kertas ujian dan rapor di sekolah. Sekolah yang membuat kita
tidak nyaman mungkin telah membuat kita menjadi lebih disiplin. Namun di pihak lain dia juga
bisa mematikan inisiatif dan mengendurkan semangat.Temuan-temuan baru dalam ilmu otak
ternyata menunjukkan otak manusia tidak statis, melainkan dapat mengerucut (mengecil) atau
sebaliknya, dapat tumbuh. Semua itu sangat tergantung dari ancaman atau dukungan (dorongan)
yang didapat dari orang-orang di sekitarnya. Dengan demikian kecerdasan manusia dapat tumbuh,
sebaliknya dapat menurun. Seperti yang sering saya katakan, ada orang pintar dan ada orang yang
kurang pintar atau bodoh. Tetapi ada juga orang yang tambah pintar dan ada orang yang tambah
bodoh. Mari kita renungkan dan mulailah mendorong kemajuan, bukan menaburkan ancaman
atau ketakutan. Bantulah orang lain untuk maju, bukan dengan menghina atau memberi ancaman
yang menakut-nakuti.

Sumber:
Sindo, Kamis 15 Juli 2010. IM2 Netsafe: Ayo dukung Internet Sehat dan aktifkan fitur Netsafe
untuk blokir situs-situs negative. www.indosatm2.com/broadband.
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Aplikasi Pelaporan dan Manajemen
Informasi Sekolah/Madrasah

Tool for Reporting and Information Management by School (TRIMS)

I. Rencana Sesi

A. Pengantar
Education Management Information System atau yang biasa diistilahkan dengan EMIS,
merupakan suatu sistem untuk mengumpulkan, memproses dan diseminasi data dan
informasi untuk mendukung penentuan kebijakan, analisis kebijakan, perencanaan, moni-
toring dan manajemen di semua level sistem pendidikan. Sistem yang dimaksud disini
mencakup sumber daya personil, teknologi, metodologi, proses, prosedur dan regulasi
yang berfungsi secara bersama-sama untuk mendukung para penentu kebijakan di bidang
pendidikan. EMIS diharapkan dapat menghasilkan data yang komprehensif, terintegrasi,
relevan, reliabel, tidak ambigu dan dapat digunakan tepat waktu.1

Data pendidikan yang baik tidak hanya diperlukan dalam hal perencanaan seperti
penyusunan rencana pembangunan, strategi, rencana kerja dan road map. Namun juga
penting untuk melihat tingkat kemajuan dan evaluasi pendidikan di Indonesia. EMIS
diharapkan dapat mensinkronisasi sejumlah data yang selama ini dimiliki oleh sekolah,
Dinas Pendidikan di provinsi dan kabupaten/kota, serta Kementerian Pendidikan Nasional.
Sementara itu, pada level internasional, EMIS diharapkan dapat memberikan data dan
informasi akurat terkait pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium atau Millennium De-
velopment Goals (MDGs) yaitu mencapai pendidikan dasar untuk semua.

Di beberapa negara lain, EMIS telah diimplementasikan terlebih dahulu. Sebagai misal,
Guatemala telah memulai proyek EMIS pada tahun 2005. Sedangkan Meksiko telah
melakukan perbaikan terhadap kualitas data dan informasi pendidikan guna memperbaiki
kualitas sekolah. Hal serupa juga dilakukan oleh Brazil.2 Sedangkan Nigeria memiliki
NEMIS yang telah dikembangkan sejak 2004. Nigeria melakukan lebih dari tiga kali sen-
sus sekolah sejak 1988. Namun data yang terkumpul cenderung tumpang tindih dan belum
mampu dijadikan basis data bagi perencanaan pendidikan nasional. Melalui program Edu-
cation Strategic Plans (ESP) dari Bank Dunia pada tahun 2001-2003, Nigeria terus
memperbaiki EMIS. EMIS pada level nasional pertama kali digunakan sebagai baseline
data dalam Kaduna Education Summit pada bulan Juli 2005.3 EMIS juga telah dikembangkan
di Mozambik sejak 1980. Data dikumpulkan pada level provinsi sedangkan analisis
dilakukan pada level nasional. Dengan EMIS, Departemen Pendidikan Mozambik dapat
menyusun dua laporan statistik tiap tahunnya, yaitu annual school survey dan annual school
results. Keunggulan EMIS terletak pada kemudahan dalam melakukan input data. Hal ini
merupakan faktor yang menentukan keberlanjutan EMIS di Mozambik. Selain itu, EMIS

4SESI

1 Tom Cassidy,  EMIS Development in Latin  America and the Carribean: Lessons and Challenges. IDB, 2005.
2 Ibid
3 World Bank, InfoDev Program (2006), Education Management Information System: a Short Case Study of

Nigeria. Working Paper No.5, Cambridge Education.
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dapat membantu sekolah dalam menyusun perencanaan dimana kegiatan tersebut
sebelumnya hanya dilakukan pada level kebijakan di tingkat nasional.4

Pada tingkat nasional, Kementerian Pendidikan Nasional sejak tahun 2007 mengembang-kan
Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan berbasis Web (PadatiWeb), yang dikelola oleh
Balitbang. PadatiWeb lebih berfungsi sebagai data base pendidikan, namun hingga kini belum
banyak informasi pendidikan yang dapat diunduh pada situs tersebut.5 Di sisi lain, Ditjen
Manajemen Pendidikan Dasar Menengah memiliki data sekolah yang diperoleh dari proses
pendataan dan penyaluran dana BOS. Namun data tersebut terbatas pada jumlah siswa di tiap
sekolah sehingga belum cukup untuk digunakan dalam mendukung perencanaan baik di tingkat
sekolah maupun Dinas Pendidikan. Selain PadatiWeb, terdapat Paket Aplikasi Sekolah (PAS)
yang membantu administrasi sekolah sehari-hari serta terhubung dengan form LI dalam
PadatiWeb. Beberapa aplikasi analisis lainnya juga telah dikembangkan oleh Kementerian
Pendidikan Nasional dan beberapa lembaga donor, seperti dalam proyek BERMUTU, Bank
Dunia; DPISS (District Planning Information Support System) pada proyek DBE-1, USAID; Analisis
Data dan Perencanaan Pendidikan, proyek MGPBE, UNICEF dan MBE USAID dan Pengelolahan
Data Sekolah, proyek DBEP, Depdiknas-ADB.6

Sedangkan untuk Kementerian Agama, sejak tahun 1994 sudah memiliki EMIS yang dikelola
oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. EMIS pertama kali dikembangkan melalui
proyek Junior Secondary Education Project (JSEP) atas dukungan pendanaan dari ADB pada
tahun 1994-1998. Perkembangan EMIS terus dilakukan melalui proyek lainnya yaitu Ba-
sic Education Project (BEP) dan The Development of Madrasah Aliyah Project (DMAP) pada
tahun 2000 dimana keduanya juga didukung oleh ADB. Sejak 2001, EMIS telah sepenuhnya
mendapat dukungan pendanaan dari APBN.7

Keberadaan data pendidikan di Indonesia telah lama dikumpulkan di berbagai level institusi
pendidikan. Namun data tersebut belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini
karena belum adanya satu sistem pelaporan informasi pendidikan secara khusus.
Berdasarkan pertimbangan diatas, maka Bank Dunia menginisiasi dan mengembangkan
TRIMS (Tool for Reporting and Information Management by School).

Melaui aplikasi TRIMS diharapkan mampu mendukung mensinkronisasi semua data yang
telah dikumpulkan oleh sekolah dan dinas pendidikan setempat. Aplikasi TRIMS dibuat
berdasarkan format pelaporan yang telah ada sebelumnya sehingga sekolah dapat
melakukan input data dengan mudah. TRIMS juga dilengkapi dengan indikator SPM sehingga
data yang di-input oleh sekolah dapat dimanfaatkan untuk menyusun Rencana
Pembangunan Sekolah (RPS), Renstra Sekolah, Rencana Kerja Kepala Sekolah dan
dokumen perencanaan lainnya. Bagi Kementerian Pendidikan Nasional, aplikasi TRIMS
dapat menyediakan data yang mendukung proses penentuan kebijakan, perencanaan,
monitoring dan manajemen.

4 World Bank, InfoDev Program (2006),  Education Management Information System: a Short Case Study of
Mozambique. Working Paper No. 3, Cambridge Education.

5 Lihat  http:// www.padatiweb.depdiknas.go.id
6 BEC-TF Program, World Bank, European Union, Pemerintah Belanda dan Kementrian Pendidikan Nasional,

Modul Sistem Informasi Manajemen Pendidikan
7 Departemen Agama Republik Indonesia, Dirjen Pendidikan Islam (2009). Pedoman Mekanisme Pendataan

Lembaga Pendidikan Islam.
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Untuk mendukung efektivitas dan ketepatan dalam penyampaian materi aplikasi TRIMS
terdapat beberapa strategi yang perlu dilakukan, yaitu:
1. Sebelum pelatihan dilaksanakan, peserta pelatihan terlebih dahulu sudah menerima

materi-materi yang terkait aplikasi TRIMS melalui Paket CD Materi Pelatihan BOS.
Selain itu, penyampaian materi aplikasi TRIMS dilakukan melalui pengiriman email
dan/atau up loading di website Kementerian Pendidikan Nasional dan Dinas Pendidikan
di tingkat provinsi dan kabupaten/kota,

2. Pada saat pelaksanaan ToT BOS pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota disampaikan
dan didistribusikan materi yang terkait aplikasi TRIMS kepada peserta ToT sehingga
pada saat Pelatihan BOS di tingkat sekolah dapat didistribusikan kepada peserta dari
sekolah/madrasah,

3. Setelah penyampaian aplikasi TRIMS dalam Pelatihan BOS, untuk menampung dan
menjelaskan berbagai pertanyaan mengenai apilkasi TRIMS yang berasal dari sekolah
maka perlu dibentuk personel atau tim yang bertanggung jawab pada Kantor Dinas
Pendidikan di level provinsi dan kabupaten/kota terkait.

B. Tujuan
Setelah mengikuti sesi ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan:
1.  Latar belakang dan karakteristik aplikasi TRIMS.
2.  Pemanfaatan out put TRIMS bagi sekolah/madrasah.
3.  Langkah penting dalam aplikasi TRIMS.

C. Pokok Bahasan
1. Pengantar Aplikasi TRIMS.
2. Pemanfaatan Keluaran TRIMS bagi Sekolah.
3. Beberapa Langkah Penting dalam Aplikasi TRIMS:

a. Menyiapkan aplikasi TRIMS di Komputer termasuk Penyesuaian Setting Security pada
Excel 2003 dan 2007 serta Membuka Excel untuk Memulai TRIMS,

b. Input data TRIMS,
c. Validasi Data dan  Simpan,
d. Analisis Sederhana,
e. Cetak Hasil dan Mengirim File TRIMS.

D. Waktu
Alokasi waktu yang disediakan untuk sesi ini adalah 120 menit.

E. Metode
1. Presentasi.
2. Demonstrasi melalui video tutorial.
3. Diskusi dan tanya jawab.

G.  Alat dan Bahan
1. Komputer/laptop dan LCD, papan tulis, flipchart.
2. Silabus Modul 1- Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah.
3. Rencana Sesi 4 - Aplikasi Pelaporan dan Manajemen Informasi Sekolah.
4. Power point (PPt) 1-30
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Tahapan Waktu

20 menit

20 menit

Alat & Bahan

• PPt 1-15
• PPt :

Pengantar
Ms Exel

• PPt 16 - 20
• PPt :

Manfaat
keluaran
TRIMS bagi
sekolah/
madrasah

1. Pelatih menyampaikan mengapa aplikasi
TRIMS perlu digunakan.

2. Pelatih menjelaskan karakteristik penggunaan
aplikasi TRIMS.

3. Pelatih menjelaskan jenis-jenis data dalam
aplikasi TRIMS.

4. Pelatih menjelaskan TRIMS dalam sistem
EMIS saat ini.Materi tambahan untuk kelompok
C: Pengantar MsExcel

1. Pelatih memberikan penjelasan tentang
manfaat apa saja yang diperoleh sekolah/
madrasah dengan menerapkan aplikasi
TRIMS.

2. Pelatih memberikan uraian tentang manfaat
nyata keluaran TRIMS dalam fokus kajian
berikut: penyusunan perencanaan
pengembangan sekolah/ madrasah, penilaian
kinerja sekolah/ madrasah melalui tolok ukur
SPM, evaluasi kemajuan sekolah/madrasah
dan penilaian kondisi keuangan sekolah/
madrasah.

3. Contoh kasus pemanfaatan keluaran aplikasi
TRIMS.

Kegiatan

5. Video tutorial dengan narasinya serta manual TRIMS versi elektronik dan cetak.
6. Lembar Bahan Bacaan:

a. Pelaporan dan Manajemen Data dan Informasi Tingkat Sekolah.
b. Panduan TRIMS – Versi Cetak.
c. Data Pendidikan.
d. Panduan Narasi Pelatih Video Tutorial TRIMS.

G. Strategi

Peserta Pelatihan BOS akan dibagi dalam tiga kelompok sesuai dengan tingkat kemajuan
kinerja yang telah dicapai oleh sekolah/madrasah masing-masing.

Kelompok A adalah peserta dari sekolah/madrasah yang sudah maju.

Kelompok B adalah peserta dari sekolah/madrasah yang potensial.

Kelompok C adalah peserta dari sekolah/madrasah yang masih terbelakang.

Dengan demikian, dalam sesi ini terdapat kegiatan dan alokasi waktu yang berbeda bagi
setiap kelompok.

Tahap 1.
Pengantar Aplikasi
TRIMS

Tahap 2.
Manfaat Keluaran
TRIMS bagi
Sekolah/ Madrasah
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H. Referensi
1. Panduan Aplikasi TRIMS, baik elektronik maupun non elektronik
2. Contoh aplikasi TRIMS yang sudah terisi
3. Pelaporan dan manajemen data dan informasi tingkat sekolah
4. Manajemen Berbasis Sekolah, Agus Dharma, Pusdiklat Pegawai Depdiknas, 2003
5. Tutorial Cara Membuat Email Yahoo Indonesia, http://www.yahoo.co.id
6. Tutorial Membuat Email di Gmail, www.google.co.id
7. Tutorial Microsoft Excel, IlmuKomputer.Com, 2003

Tahapan Waktu

Kel.A =
50 menit

Kel.B/C =
60 menit

Kel.A =
30 menit

Kel.B/C =
20 menit

Alat & Bahan

• PPt 21- 29
• Video

Tutorial
• Manfaat

Bahan
Narasi
Pelatih

• LBB 2
• LBB 2

Kegiatan

Tahap 3.
Aplikasi TRIMS
menggunakan
video tutorial

Tahap 4.
Diskusi dan Tanya
Jawab

1. Pada bagian awal, pelatih menjelaskan secara
singkat 6 langkah menjalankan aplikasi
TRIMS dan memberikan waktu 1 menit
kepada peserta untuk mengendapkan 6
langkah tersebut dalam pikiran mereka
sebelum memulai menayangkan satu demi
satu.

2. Pelatih menayangkan video tutorial dan
memandu peserta untuk memahami
tayangan tersebut melalui fasilitator note
yang disediakan sesuai dengan tayangan
video.

3. Pelatih memberikan kesempatan tanya
jawab/ klarifikasi kepada peserta setiap kali
tayangan video tutorial untuk setiap langkah
selesai (masing-masing langkah 8 - 10 menit)
yang meliputi:
a. Menyiapkan aplikasi TRIMS di komputer

termasuk penyesuaian Setting Security
pada Excel 2003 dan 2007 serta
membuka Excel untuk memulai TRIMS,

b. Input data TRIMS,
c. Validasi data dan simpan,
d. Analisis sederhana,
e. Cetak hasil dan mengirimkan File TRIMS.

Materi Tambahan:
Kelompok B/C diberikan materi mengenai cara
pembuatan email dan teknik mengirimkan email
melalui internet.Kelompok C diberikan penjelasan
mengenai aplikasi TRIMS dengan versi cetak.

Setelah penyampaian materi, akan dilakukan
diskusi dan tanya jawab antara pelatih dengan
peserta pelatihan.

PPt 30



 Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah - SESI 4154

Setelah mengikuti sesi ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan:
• Latar berlakang dan karakteristik aplikasi TRIMS,
• Pemanfaatan keluaran TRIMS bagi sekolah/madrasah,
• Langkah penting dalam aplikasi TRIMS.

Sesi 4

Aplikasi Pelaporan dan Manajemen Informasi
Sekolah/Madrasah

1

II. Power Point

2

Mengapa slide ini penting?
Menjelaskan tujuan yang ingin dicapai dalam sesi ini. Terdapat beberapa tujuan sesi yang akan
diurai satu per satu yang menjadi informasi penting di awal presentasi pelatihan.

Tujuan Sesi

Mengapa slide ini penting?
Memberikan penjelasan tentang topik yang akan dibahas dalam sesi ini.

Inti uraian:  Pelatih menjelaskan tentang sebuah aplikasi baru yang membantu dalam penyusunan
pelaporan sekolah/madrasah untuk menghasilkan informasi bagi pengambilan kebijakan,
perencanaan, penganggaran, monitoring, dan evaluasi sekolah/madrasah.
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Inti uraian: Pelatih meminta peserta untuk membaca dan mengendapkan dalam pikiran mereka
satu demi satu tujuan sesi ini. Hal ini cukup penting agar selama proses pelatihan berlangsung,
peserta diharapkan mengevaluasi dirinya sendiri apakah tujuan-tujuan tersebut telah tercapai
untuk mereka. Tidak ada salahnya juga pelatih menanyakan lagi kepada peserta pada akhir setiap
sesi apakah mereka sudah memahami apa yang telah disampaikan. Tanyakan pada peserta selama
ini, berapa lama mereka membuat laporan?

3
Pokok Bahasan

Mengapa slide ini penting?
Menggambarkan 3 hal penting yang akan dibahas dalam sesi ini.

Inti uraian:
1. Dalam pengantar TRIMS dibahas tentang apa, mengapa, dan bagaimana TRIMS.
2. Dalam Pemanfaatan Keluaran TRIMS diuraikan tentang manfaat TRIMS bagi operasional dan

kajian pengembangan sekolah/madrasah.
3. Bagian ketiga menguraikan 5 langkah dalam mengoperasikan TRIMS.

• Pengantar TRIMS.
• Pemanfaatan Keluaran TRIMS.
• Beberapa Langkah Penting Mengoperasikan Aplikasi TRIMS.
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4
Pengantar TRIMS

Tool for Reporting and Information
Management by Schools

Aplikasi
Pelaporan dan Manajemen Informasi Sekolah

Mengapa slide ini penting?
Memberikan pengenalan awal dan mendasar mengenai aplikasi TRIMS.

Inti uraian:  Pelatih menjelaskan secara singkat isi utama slide sebelum satu demi satu dibahas
lebih jauh, yaitu Apa dan Mengapa TRIMS serta Karakter TRIMS dan bagaimana operasionalisasinya
untuk sekolah yang tidak mempunyai komputer dan atau internet.

5
Apakah TRIMS itu?

• TRIMS (Tool for Reporting and Information Management by Schools ) adalah aplikasi
praktis dan mudah yang berbasis excel (2003 dan 2007).

• TRIMS tidak hanya sebagai pengumpul data, tetapi juga secara otomatis
menyediakan bahan dan informasi utama (grafik, tabel, indikator utama)
pendidikan.

• TRIMS untuk mendukung monitoring dan evaluasi, pelaporan, kebijakan strategis,
serta perencanaan dan penganggaran dalam rangka memperkuat EMIS.

Mengapa slide ini penting?
Mengenalkan TRIMS secara umum untuk menjawab pertanyaan tingkat pentingnya penggunaan TRIMS.

Inti uraian: Pengenalan TRIMS secara umum mencakup 3 hal utama yaitu secara teknis, fungsi,
serta manfaat secara umum. Perlu ditekankan bahwa fungsi TRIMS bukanlah hanya pengumpul
data, tetapi juga menyediakan bahan dan informasi utama melalui grafik dan tabel.
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6

• Mendorong pemanfaatan data dan informasi.
• Perlunya perubahan paradigma bagi sekolah/madrasah dari “pengumpul data” menjadi

“pengguna data”
• Mampu meningkatkan cakupan dan kualitas data (akurasi, relevansi, ketersediaan,

dan ketepatan waktu).
• Kesenjangan kapasitas antar sekolah/madrasah dan daerah, baik infrastruktur maupun

kapasitas SDM.
• Menyediakan data dan informasi yang akurat bagi sekolah/madrasah dalam

penyusunan RKT dan RKS, keuangan serta monitoring dan evaluasi pencapaian SPM.
• Relevan dengan desentralisasi pendidikan.

Mengapa slide ini penting?
Memberikan kerangka pemikiran mengapa TRIMS itu penting untuk diimplementasikan oleh
sekolah/madrasah dengan mengedepankan nilai tambah dari sekolah/madrasah yang telah
menggunakannya.

Inti uraian:  Pelatih menekankan tentang beberapa aspek yang menjadi alasan pentingnya TRIMS
dalam konteks Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (EMIS) yang ada saat ini. TRIMS  dapat
dianggap sebagai versi baru dari EMIS.

Mengapa TRIMS ?

7
Karakter TRIMS

• Tidak perlu install program baru - cukup Excel 2003 ke atas.
• Proses sederhana dengan keterampilan komputer yang minimal.
• Klik dan Klik…minimalisasi pengetikan dan kesalahan input.
• Validasi data secara otomatis.
• Mudah dikirimkan karena ukuran file yang kecil (< 1MB).
• Hasil ringkas (tabel, grafik, indikator) langsung dapat dimanfaatkan oleh

sekolah/madrasah.

Mengapa slide ini penting?
Menjelaskan kelebihan aplikasi TRIMS..

Inti uraian: Pelatih menekankan pada kemudahan dan kesederhanaan TRIMS melalui tampilan
dalam bentuk grafik dan tabel, tidak terbatas pada narasi saja sehinggal lebih menarik dan mudah
dipahami.
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9Bagaimana Jika Sekolah/madrasah Tidak Mempunyai
Komputer dan atau Internet?

8

Kelompok Data TRIMS

Mengapa slide ini penting?
Merinci jenis-jenis data pendidikan dan keuangan yang digunakan dalam aplikasi TRIMS.

Inti uraian: Pelatih menegaskan bahwa data yang dibutuhkan merupakan data yang selama ini
sudah dikumpulkan sekolah/madrasah, bukan data yang sama sekali baru sehingga tidak akan
menyulitkan sekolah/madrasah.

Mengapa slide ini penting?
Menegaskan tentang tingkat fleksibilitas penggunaan TRIMS sesuai dengan kapasitas IT sekolah/
madrasah masing-masing.
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Inti uraian: Pelatih menjelaskan empat kondisi di atas pada peserta. Tekankan bahwa TRIMS
dirancang untuk mengakomodasi semua kondisi sekolah, baik  yang belum dilengkapi komputer
dan atau internet dengan menjalankan dan mengirimkan TRIMS sesuai matrik kondisi di atas.
(Dalam DVD referensi yang dibagikan, terdapat juga panduan untuk memilih komputer dengan
spesifikasi yang sesuai dan cara mengakses internet).

10

TRIMS dan Paket Aplikasi yang Sudah Ada

• Pada prinsipnya:
– TRIMS tidak untuk menggantikan aplikasi yang sudah ada, tetapi

memperkuatnya, terutama dari aspek pemanfaatan data dan pelaporan.
– untuk data yang sama, sekolah/madrasah tidak perlu melakukan entri 2 kali

atau bahkan lebih.
• Oleh karena itu, TRIMS sudah dikoordinasikan dengan PAS dan PSP-

Balitbang (LI)
– Integrasi PAS-TRIMS sudah dikembangkan: TRIMS bisa import data dari PAS.
– TRIMS telah mencakup sekitar 85% data dan indikator LI dan keduanya

berbasis Excel sehingga secara teknis tidak banyak kesulitan untuk sinergi.

Mengapa slide ini penting?
Menjelaskan bahwa TRIMS melengkapi dan memperkaya aplikasi yang telah ada sebelumnya.
TRIMS bukan untuk meniadakan  aplikasi lain yang sudah dikembangkan terlebih dahulu, tetapi
TRIMS dapat dijalankan secara sinergis dengan aplikasi lainnya.

Inti uraian: Pelatih menjelaskan beberapa hal fundamental yang terdapat dalam TRIMS. Hal yang
paling pokok adalah bahwa kehadiran TRIMS untuk memperkuat aplikasi EMIS lainnya. Di dalam
pengembangan TRIMS ini bukan hanya berjalan secara parsial tetapi sudah dilakukan berbagai
upaya koordinasi dan konsolidasi dengan berbagai stakeholder  lainnya.
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Mengapa slide ini penting?
Memberikan informasi tambahan yang penting bagi sekolah/madrasah yang tingkat kemampuan
penggunaan komputer, seperti aplikasi Excel, masih sangat rendah.

Inti uraian: Pelatih mengajukan beberapa pertanyaan berikut:
“Siapa saja yang pernah atau bisa mengoperasikan program Excel?”.
(Jika sebagian besar sudah pernah mengoperasikan Excel, meskipun hanya sekali, “slide pengantar
Excel” ini ini bisa dilewati atau ditayangkan secara cepat).

Materi Tambahan…
Khusus Untuk Sekolah/Madrasah

Kelompok C

Pengantar Aplikasi Excel

12Apa itu Excel?

Mengapa slide ini penting?
Mengenalkan kepada peserta mengenai pemahaman umum tentang aplikasi excel.

• Microsoft Office Excel (Microsoft Excel atau Excel) adalah sebuah program
aplikasi lembar kerja spreadsheet elektronik yang memiliki fitur kalkulasi dan
pembuatan grafik. Lebih fleksibel, bisa ditata sesuai kebutuhan serta bisa langsung
menghitung, dengan menggunakan rumusan matematika.
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14
Bergerak Dalam Layar Excel

13Mengenal Layar Excel

Inti uraian: Pelatih hendaknya fokus pada contoh tampilan perbedaan lembar kerja manual dan
elektronik.

Mengapa slide ini penting?
Menjelaskan tentang bagaimana aplikasi excel itu dapat dijalankan. Untuk itu, visualisasi layar
excel menjadi sangat penting.

Inti uraian: Pelatih menjelaskan beberapa menu penting yang terdapat di dalam layar excel, serta
maksud dan fungsi dari masing-masing menu tersebut.
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Pemanfaatan Keluaran TRIMS

Tool for Reporting and Information
Management by Schools

Aplikasi
Pelaporan dan Manajemen Informasi Sekolah

Mengapa slide ini penting?
Menjelaskan langkah-langkah mengoperasikan tombol dalam layar excel.

Inti uraian: Pelatih menyebutkan beberapa tombol penting secara berurutan satu persatu pada
layar excel serta menjelaskan fungsi dari masing-masing tombol tersebut. Dengan menguasai
beberapa tombol tersebut maka peserta akan dapat mengoperasikan excel secara memadai.

15Bekerja Dengan Worksheet

Contoh memakai Excel:
• Akan dihitung nilai BOS per triwulan
• Nilai BOS/siswa/tahun Rp 400.000,
• Jumlah Siswa : 150 siswa
• Jumlah triwulan dalam 1 tahun= 4

Mengapa slide ini penting?
Menunjukkan langkah-langkah dalam penggunaan lembar kerja Excel.

Inti uraian: Pelatih menggunakan contoh yang tertera untuk memandu peserta memasukkan
data ke dalam lembar kerja Excel.

Tahapan yang harus dilakukan:
• Arah kursor pada Kolom C baris 4 (sel C4), Ketikan: Jumlah Siswa
• Pindah kursor pada sel D4: ketikan angka 150
• Ketikan pada sel E4: siswa, el C5: Niai BOS persiswa/tahun, sel D5: 400000, sel C6: Jumlah dana BOS

Total, sel C8: Jumlah Triwulan,  sel D8: 4, sel C9: BOS per triwulan.
• Untuk meformat angka agar keluar pembatas digit dan desimal: tekan tanda
• Ketikan formula pada sel D6: D4*D5 dan pada sel D9: D6/D8
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A. Data Profil Sekolah/Madrasah
• Mengidentifikasi apa yang dimiliki dan tidak dimiliki sekolah/madrasah
• Mengetahui kondisi sekolah/madrasah terkait dengan berbagai aspek misalnya

kualitas KBM, tenaga kependidikan, prasarana dan sarana, program BOS, dll.
• Mengembangkan profil sekolah/madrasah yang dapat terus diperbaharui.

B. Komunikasi dan Interaksi Antar Pemangku Kepentingan Sekolah/
Madrasah
• Mengkatalisasi diskusi antar staf.
• Mengkomunikasikan keadaan sekolah/madrasah ke komite sekolah/madrasah.
• Merespon dan mengkomunikasikan informasi yang relevan ke Dinas Pendidikan

dan pihak-pihak terkait lainnya, seperti manajemen BOS, bahkan LSM.

Mengapa slide ini penting?
Menegaskan berbagai pemanfaatan keluaran TRIMS bagi sekolah.

Inti uraian:
Pelatih  memberikan informasi awal tentang 3 pokok bahasan pada sesi ini yaitu:
• Manfaat TRIMS bagi operasional sekolah,
• Manfaat TRIMS bagi kajian pengembangan sekolah dan
• Bagaimana memanfaatkan TRIMS untuk sekolah.

Mengapa slide ini penting?
Merinci lebih lanjut manfaat TRIMS bagi operasional sekolah/madrasah.

Inti uraian: Pelatih menjelaskan secara sistematis dan rinci manfaat TRIMS bagi operasional
sekolah/ madrasah ditinjau dari aspek data profil sekolah/madrasah dan aspek komunikasi dan
interaksi antar pemangku kepentingan sekolah/madrasah. Di dalam menjelaskan aspek-aspek
manfaat TRIMS tersebut, pelatih dapat menerangkan secara lebih konkret melalui contoh sehingga
mudah ditangkap oleh peserta.

Manfaat TRIMS Bagi Operasional Sekolah/
Madrasah (1)
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C. Proyeksi Kebutuhan Sekolah/Madrasah
• Memberikan informasi untuk RKS dan RKT
• Mengujicoba berbagai skenario, misal untuk menjawab pertanyaan “apa yang

akan terjadi dengan jumlah guru dan besar rombel jika kita menaikkan jumlah
siswa sebesar 5%?”

D. Proses Pengelolaan Sekolah/Madrasah
• Mendorong pengelolaan sekolah/madrasah lebih efektif dan efisien
• Mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tepat
• Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi
• Monitoring dan evaluasi capaian SPM

Manfaat TRIMS Bagi Operasional Sekolah/
Madrasah (2)

Mengapa slide ini penting?
Merinci lebih lanjut manfaat TRIMS bagi operasional sekolah/madrasah.

Inti uraian: Pelatih menjelaskan secara sistematis dan rinci manfaat TRIMS bagi operasional
sekolah/madrasah ditinjau dari aspek proyeksi kebutuhan sekolah/madrasah dan aspek proses
pengelolaan sekolah/madrasah. Di dalam menjelaskan aspek-aspek manfaat TRIMS tersebut,
pelatih dapat menerangkan secara lebih konkret sehingga mudah ditangkap oleh peserta.

Sebaiknya pada satu atau dua poin manfaat diberikan contoh nyata yang mengarahkan peserta
agar mampu menerjemahkannya di sekolah/madrasah.

19

• Kajian Perencanaan Pengembangan Sekolah/Madrasah
• Kajian SPM Tingkat Sekolah/Madrasah
• Kajian Keuangan Sekolah/Madrasah
• Kajian Evaluasi Kinerja Sekolah/Madrasah

Manfaat TRIMS Bagi Kajian Pengembangan
Sekolah/Madrasah

Mengapa slide ini penting?
Menampilkan manfaat TRIMS bagi pengembangan sekolah/madrasah.
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20Bagaimana Memanfaatkan Keluaran TRIMS?
Contoh Aspek SPM untuk SMP / MTs

Inti uraian: Pelatih menegaskan adanya 4 manfaat TRIMS dalam pengembangan sekolah/madrasah
yang bisa diambil dari TRIMS yaitu perencanaan pengembangan sekolah/madrasah, SPM tingkat
sekolah/madrasah, keuangan sekolah/madrasah dan evaluasi kinerja sekolah/madrasah. Berikan
contoh konkrit sehingga mempermudah pemahaman peserta.

Mengapa slide ini penting?
Menjelaskan manfaat keluaran TRIMS bagi sekolah/madrasah dilihat dari aspek SPM untuk jenjang
SMP/MTs.

Inti uraian: Pelatih menggarisbawahi bahwa data yang digunakan pada kolom analisis indikator
hanya merupakan contoh sederhana, sekolah/madrasah yang berbeda mungkin saja akan
mempunyai program yang berbeda untuk kondisi indikator yang hampir sama.

21

Beberapa Langkah Penting
Mengoperasikan Aplikasi TRIMS

(Video Tutorial)

Tool for Reporting and Information Management
by Schools

Aplikasi
Pelaporan dan Manajemen Informasi Sekolah
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Mengapa slide ini penting?
Memandu peserta dalam mengoperasionalisasikan aplikasi TRIMS secara visual melalui video
tutorial sehingga peserta dapat memahami dan mengerti secara baik beberapa langkah penting
dalam menjalankan aplikasi TRIMS.

Inti uraian: Pada sesi ini, tugas utama pelatih adalah memandu peserta untuk mengikuti tahap
demi tahap tayangan video tutorial dengan mengacu pada panduan narasi yang telah disiapkan
untuk setiap langkah. Pada akhir setiap langkah, pelatih diharuskan memberikan waktu jedah 2-
3 menit kepada peserta, baik itu untuk pertanyaan dan klairifikasi maupun untuk mengendapkan
apa yang sudah dipelajari melalui video tersebut sehingga penyerapan materi bisa lebih optimal
sebelum dilanjutkan kepada video tutorial (langkah TRIMS) berikutnya.

22

• Pelatih menayangkan video tutorial TRIMS.
• Pelatih membaca narasi yang telah disiapkan

sesuai tampilan video tutorial.

Video Tutorial TRIMS

Mengapa slide ini penting?
Memberikan gambaran tentang hal apa saja yang akan dilakukan dalam proses video tutorial
TRIMS.

Inti uraian: Pelatih mengikuti menayangkan video tutorial TRIMS dan memberikan penjelasan
sesuai dengan panduan narasi.
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Materi Tambahan…
Khusus untuk Sekolah/Madrasah

Kelompok C

Mengoperasikan TRIMS Versi
Non-elektronik (Paper Based)

Mengapa slide ini penting?
Mengorientasi peserta yang belum mempunyai PC/Laptop untuk tetap bisa mengoperasikan
TRIMS melalui versi non-elektronik atau menggunakan kertas-kerja (paper based).

Inti uraian: Pelatih menanyakan kepada peserta lebih dahulu terkait pengetahuan dan pengalaman
mengoperasikan Lembar Individual (LI) sekolah versi cetak. Hasil identifikasi ini mungkin
memberikan informasi yang akan bermanfaat bagi pelatih saat menjelaskan TRIMS versi cetak ini.

24
TRIMS Versi Cetak

(untuk sekolah/madrasah tidak berkomputer)

1. Isikan semua data pada instrumen cetak (panduan TRIMS versi cetak).
2. Melakukan verifikasi manual kelengkapan isian data
3. Mentransfer lembar isian versi cetak ke dalam Excel menggunakan komputer

terdekat yang ada di sekolah/madrasah, komputer UPTD, komputer dinas atau
organisasi lain terdekat (mengikuti tahapan TRIMS elektronik).

4. Mengirimkan file tersebut kepada dinas pendidikan, via email dengan akses terdekat,
(warnet, telkomnet) atau file transfer (flashdisk, dan atau CD) melalui UPTD atau
langsung ke kantor dinas pendidikan.

5. Jangan lupa mencetak keluaran TRIMS.

Mengapa slide ini penting?
Menegaskan bahwa sekolah/madrasah yang tidak memiliki komputer dapat mengimplementasikan
TRIMS dengan mengikuti beberapa prosedur yang telah disusun.
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Inti uraian:
Pelatih menjelaskan prosedur yang dapat dilaksanakan oleh sekolah/madrasah yang tidak memiliki
komputer untuk menerapkan TRIMS. Untuk itu telah dirancang TRIMS versi cetak.  (Bagi pelatih
diharapkan dapat menerangkan tahap demi tahap TRIMS versi cetak ini sehingga peserta diharapkan
pula dapat menjalankan TRIMS sesuai kondisi sekolah/madrasah yang tidak berkomputer).

Contoh Tampilan TRIMS Versi Cetak

Mengapa slide ini penting?
Menampilkan contoh aplikasi  TRIMS versi cetak.

Inti uraian: Pelatih menampilkan contoh TRIMS versi cetak dan cara pengisiannya. Perlu
disampaikan ke peserta bahwa setelah versi cetak terisi dengan lengkap, maka harus diinput ke
komputer agar sekolah/madrasah mendapatkan grafik dan tabel sebagai bahan monitoring dan
analisis evaluasi diri sekolah/madrasah.

26

Materi Tambahan…
Khusus Untuk Sekolah/Madrasah

Kelompok B Dan C

Pengantar Tentang E-mail
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Mengapa slide ini penting?
Memandu dan mengajarkan teknik atau tata cara membuat email, terutama bagi sekolah/madrasah
yang belum mempunyai email.

Inti uraian: Pelatih mengajukan pertanyaan awal kepada peserta: “Apakah sekolah/madrasah sudah
mempunyai alamat email?”   Jika sebagian besar peserta belum memiliki e-mail, maka slide berikut
ditayangkan secara keseluruhan.

27
Dasar-dasar e-mail (surat elektronik)

• Proses pengiriman surat secara elektorika melalui internet.
• Sama dengan surat biasa: ada nama dan alamat pengirim, penerima, dan ada

proses pengiriman dan pengantaran

Mengapa slide ini penting?
Pelatih perlu menjelaskan terlebih dahulu mengenai dasar-dasar e-mail atau surat elektronik
kepada peserta sebelum melangkah kepada tahap selanjutnya.

Inti uraian: Pada slide ini pelatih perlu menjelaskan esensi e-mail itu sendiri. Kemudian, supaya
lebih konkret pemahaman mengenai e-mail, pelatih bisa menjelaskan secara perbandingan dengan
surat biasa. Hanya saja, pelatih perlu menegaskan bahwa proses pengiriman e-mail itu melalui
jalur internet.
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Alamat e-mail

• Identitas lokasi surat elektronik untuk menerima dan mengirim pesan
• Untuk mempunyai alamat email bisa registrasi pada situs penyedia jasa, seperti:

Yahoo Mail, Google Mail, Hot Mail, Telkom Mail dst
• Contoh alamat e-mail: sdnkartini1@yahoo.com (cara membaca: sdnkartini1

at yahoo dot com)
- sdn_1_kartini: nama kotak surat (mailbox) atau nama pengguna (user

name) yang menunjukan identitas kita dan terserah kita namanya, namun
akan ditolak saat mendaftar jika sudah ada yang memakai

- yahoo.com: nama mailserver tempat pengguna yang dituju, tergantung
pada penyedia jasa mana kita mendaftar, apakah gmail.com, yahoo.co.id,
ymail.com, rocketmail.com, dll.

Mengapa slide ini penting?
Menjelaskan kepada peserta apa dan bagaimana alamat e-mail itu.

Inti uraian: Pelatih menegaskan bahwa dengan mempunyai alamat e-mail itu maka akan bisa
menerima dan mengirim pesan secara elektronik. Kemudian, perlu dijelaskan pula cara memiliki
alamat e-mail dengan memanfaatkan beberapa situs penyedia jasa.  (Setelah itu pelatih memberikan
beberapa contoh alamat e-mail termasuk cara membaca alamat e-mail itu).

29
Bagaimana membuat e-mail?

Mengapa slide ini penting?
Merinci tata cara membuat e-mail baik untuk sekolah/madrasah maupun untuk peserta secara
pribadi.
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Inti uraian: Pelatih menguraikan tahapan dalam membuat e-mail. Di dalam slide yang ditampilkan
ini terdapat 5 langkah dalam membuat e-mail. Diharapkan setelah pelatihan ini, peserta dapat
membuat e-mail masing-masing.

Tanya Jawab
dan

Kesimpulan

Mengapa slide ini penting?
Merupakan penanda berakhirnya sesi ini dan memberikan kesempatan pada peserta untuk
menanyakan hal-hal yang belum jelas.

Inti uraian: Pelatih secara ringkas menyarikan bahasan yang telah dilakukan pada sesi ini dan
membuat kesimpulan sebelum menutup sesi ini.
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III. Lembar Bahan Bacaan

       1.Pelaporan dan Manajemen Data dan Informasi Dekolah
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2.  Panduan TRIMS – Versi Cetak

Panduan TRIMS – Versi Cetak

Aplikasi Pelaporan dan Manajemen
Informasi Sekolah



 Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah - SESI 4180

Daftar Isi

A. PENDAHULUAN

B. PETUNJUK PENGISIAN DATA PENDIDIKAN

1. Identitas dan Kondisi Sekolah
2. Data Siswa
3. Jumlah Lulusan & Ranking Sekolah
4. Nilai Rata-Rata Mata Pelajaran di Ujian Nasional
5. Jumlah Siswa Berdasarkan Usia

6 . Data Guru dan Tenaga Kependidikan

PETUNJUK PENGISIAN DATA KEUANGAN
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A. PENDAHULUAN

Aplikasi Pelaporan dan Manajemen Informasi Sekolah/Tools for Reporting Information Man-
agement by School (TRIMS) merupakan sistem informasi pendidikan yang diharapkan mampu
mensinkronisasi data-data penting yang telah dikumpulkan oleh sekolah, dinas cabang/UPT,
Dinas/Kanwil di tingkat kabupaten/Kota, Provinsi dan Kementrian Pendidikan Nasional. EMIS-
TRIMS dibuat berdasarkan format pelaporan yang telah ada sebelumnya sehingga sekolah
dapat melakukan input data dengan mudah. EMIS-TRIMS juga dilengkapi dengan indikator
pendidikan di sekolah berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sehingga data yang
diinput oleh sekolah nantinya dapat dimanfaatkan oleh sekolah dalam menyusun Rencana
Pengembangan Sekolah (RPS), Renstra Sekolah, Renja Kepala Sekolah dan dokumen
perencanaan lainnya. Bagi Kementrian Pendidikan Nasional dan Kementrian Agama, dengan
adanya EMIS-TRIMS diharapkan dapat menyediakan data yang mendukung dalam proses
penentuan kebijakan, perencanaan, monitoring dan manajemen.

Meskipun demikian, perangkat komputer yang diperlukan untuk melakukan input aplikasi
TRIMS tidak selalu dimiliki oleh sekolah. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia di
sekolah dalam mengaplikasikan komputer, keterbatasan pasokan listrik dan sambungan
internet di sekolah juga merupakan tantangan bagi implementasi TRIMS.

Atas dasar tersebut, disusun TRIMS – versi cetak  sebagai bridging atau alat bantu bagi sekolah
sebelum melakukan input TRIMS ke dalam komputer. Panduan ini merupakan panduan
pengisian TRIMS – versi cetak. Meskipun demikian, sekolah diharapkan tetap melakukan in-
put aplikasi TRIMS melalui komputer (PC) atau laptop setelah mengisi TRIMS – versi cetak
(Gambar 1).

Adapun Panduan TRIMS versi cetak terdiri dari tiga bab, yaitu:
A. Pendahuluan
B. Petunjuk Pengisian Data Pendidikan
C. Petunjung Pengisian Data Keuangan

Bab Petunjuk Pengisian Data Sekolah secara umum menjelaskan cara pengisian tujuh jenis
data yang termasuk dalam lingkup Data Pendidikan. Tujuh data tersebut antara lain:
1) Identitas dankondisi sekolah, termasuk sarana dan prasarana, kualitas, ketersediaan sumber

daya, kurikulum, manajemen dan TIK.
2) Data siswa berdasarkan jenis kelamin, termasuk nilai rata-rata ujian akhir, jumlah mutasi

masuk, tinggal kelas dan jumlah rombongan belajar.
3) Jumlah lulusan dan ranking sekolah di tingkat kabupaten/kota
4) Nilai rata-rata mata pelajaran di Ujian Nasional
5) Jumlah siswa berdasarkan usia
6) Data guru, termasuk tanggal lahir, posisi, status, waktu mulai bertugas, tingkat pendidikan,

sertifikasi, usia dan lama mengajar.
7) Data tenaga kerja non kependidikan, termasuk tanggal lahir, posisi, status, waktu mulai

bertugas, tingkat pendidikan, sertifikasi, usia dan lama mengajar.
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Sedangkan Bab Petunjuk Pengisian Data Keuangan memaparkan tentang cara pengisian tiga
jenis data, yaitu:
1) Laporan keuangan sekolah
2) Data rekening sekolah
3) Peran komite sekolah

Gambar 1. Tahapan Mengoperasikan TRIMS

A. PETUNJUK PENGISIAN DATA PENDIDIKAN

Data pendidikan pada TRIMS versi cetak terdiri dari tujuh tabel, dengan rincian sebagai berikut:
1. Identitas dan Kondisi Sekolah.

Pertama-tama, sekolah akan diminta untuk mengisi level dan identitas sekolah seperti pada
tabel berikut ini.
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Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN): adalah kode/nomor pengenal sekolah yang bersifat
unik dan membedakan satu sekolah dengan sekolah lainnya. Tuliskan NPSN dengan angka yang
benar.

Nama Sekolah: Isilah nama sekolah tanpa disertai dengan level dan status sekolah. Sebagai contoh,
jika Anda berasal dari SDN Duren Seribu 4, Depok maka yang Anda tulis ialah “Duren Seribu 4,
Depok”.

Alamat Sekolah: alamat yang dimaksud disini termasuk provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan
desa/kelurahan termasuk nama jalan bila ada.

Fax: tuliskan nomor fax resmi (termasuk kode wilayah) yang dimiliki dan digunakan sekolah
Telepon: tuliskan nomor fax resmi (termasuk kode wilayah) yang dimiliki dan digunakan sekolah.
Jika tidak ada, dapat diganti dengan nomor telepon genggam Kepala Sekolah.

Email: alamat email resmi yang dimiliki dan digunakan sekolah

Koordinat GPS: Ini adalah koordinat bujur dan lintang yang akan mendeskripsikan lokasi sekolah
Anda pada peta. Koordinat ini bisa diperoleh menggunakan sistem satelit yang cukup rumit.
Koordinat ini dapat diperoleh menggunakan alat GPS atau telepon genggam yang memiliki fitur
GPS.  Biasanya koordinat diambil di depan gerbang sekolah untuk standarisasi.

Isian selanjutnya ialah identifikasi, seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2. Identifikasi Identitas Sekolah

Sekolah negeri atau swasta?  negeri  swasta

Nomor Statistik Sekolah/ Madrasah (NSS/NSM): .______________________ (isi dengan angka)

Nomor Statistik Sekolah (NSS): ialah angka identitas  yang diperuntukkan  bagi  lembaga
pendidikan  Sekolah Dasar (SD),  Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas
(SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sedangkan Nomor Statistik Madrasah (NSM):
ialah nomor  identitas  yang diperuntukkan  bagi  lembaga  pendidikan  Madrasah  Ibtidaiyah
(MI),  Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA). Dalam mengisi NSS/NSM harap
didahului dengan tanda koma atas (‘) baru diikuti dengan nomor NSS/NSM.

Kemudian sekolah akan diminta untuk mengisi data sarana dan prasana berikut ini:
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Jika toilet untuk siswa perempuan dan laki-laki dicampur maka sekolah harus memilih
berdasarkan frekuensi penggunaan toilet. Jika toilet untuk siswa perempuan lebih sering
digunakan oleh seluruh siswa, maka yang diisi ialah jumlah ruangan toilet (yang berfungsi)
untuk siswa perempuan. Sedangkan jumlah toilet (yang berfungsi) untuk siswa laki-
laki diisi dengan angka nol.

Jumlah Laboratorium/Tempat Praktikum: pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dinyatakan bahwa
setiap SMP/ MTs memiliki 1 buah lab sains dengan kursi dan meja untuk 36 dan setidaknya satu
alat peraga untuk demonstrasi dan eksperimen siswa. Dengan demikian, satu buah lab sains
dihitung bila memenuhi kedua kriteria tersebut. Karena tidak ada penjelasan SPM untuk SD/ MI
maka pengisian TRIMS mengikuti standar SMP.

Ada Ruang Guru Lengkap Dengan Furniturnya: Setiap SD/ MI dan SMP/MTs memiliki satu ruang
guru dengan kursi dan meja untuk tiap guru dan tenaga kependidikan; dan untuk SMP/MTs harus
memiliki ruang kepala sekolah yang terpisah.  Pilihan dijawab “ya” bila memenuhi kriteria tersebut
dan “tidak” bila kriteria tersebut tidak terpenuhi.

Ada Akses Air Bersih: Sekolah memiliki akses terhadap air pipa, air sumur gali, air sumur pompa
atau tadah hujan dengan supply air yang stabil setiap tahun. Bagi sumur gali maupun sumur pompa
minimal berjarak 10 meter dari septic tank. Bila memenuhi semua kriteria tersebut, maka dijawab
“ya”. Bila memiliki akses terhadap air pipa, air sumur gali, air sumur pompa maupun tadah hujan
akan tetapi supply air tidak stabil atau jarak sumur gali atau septic tank maka dikategorikan
sebagai “tidak memadai”. Bila tidak memiliki akses terhadap minimal salah satu dari air pipa, air
sumur gali, air sumur pompa maupun tadah hujan, maka dikategorikan sebagai “tidak”

Ada Akses Listrik: memiliki akses terhadap listrik, apapun sumbernya, misalnya PLN, genset
maupun sumber listrik yang lain. Bila memiliki akses listrik tersebut dan lancar, maka dijawab
“ya.” Bila memiliki akses listrik tersebut dan tidak lancar, maka dijawab “kadang-kadang.” Bila
tidak memiliki akses listrik tersebut, dijawab “tidak”.

Ada Sarana Olah Raga: Jika sekolah memiliki lapangan olahraga dan peralatan olah raga maka
dijawab “ya”. Bila tidak memenuhi dua kriteria tersebut atau hanya ada salah satu saja maka
dijawab “tidak”.

Jumlah Toilet (Yang Berfungsi) Untuk Siswa Perempuan: Toilet yang digunakan khusus untuk
siswa perempuan yang masih berfungsi/digunakan.

Jumlah Toilet (Yang Berfungsi) Untuk Siswa Laki-Laki: Toilet yang digunakan khusus untuk siswa
laki-laki yang masih berfungsi/digunakan.

Jumlah Toilet (Yang Berfungsi) Untuk Staf Sekolah: Toilet yang digunakan khusus untuk staf sekolah,
misalnya: kepala sekolah, guru, dan staf kependidikan lainnya.

Apakah Sekolah Perlu Renovasi: diisi “tidak” jika tidak terdapat bangunan penting sekolah (seperti
ruang kelas) yang memerlukan renovasi. Diisi “ringan” jika terdapat bangunan penting sekolah
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(seperti ruang kelas) mengalami kerusakan terutama pada komponen non struktural
seperti penutup atap, langit-langit (plafond), penutup lantai dan dinding pengisi. Sedangkan pilihan
“berat” jika bangunan sekolah memerlukan rehabilitasi berat dimana telah terjadi kerusakan
pada sebagian/seluruh komponen struktural (seperti pondasi, kolom, struktur atap, struktur
lantai, dan lain sebagainya) dan jika terdapat kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan
(baik struktural maupun non struktural).

Apakah Furnitur Sekolah Butuh Perbaikan: diisi “tidak” jika tidak ada mebeler penting sekolah
(seperti kursi dan meja di ruang kelas) yang memerlukan perbaikan. Diisi “ringan” jika terdapat
sebagian kecil mebeler yang membutuhkan perbaikan. Diisi “sebagian besar” jika sebagian besar
mebeler memerlukan perbaikan.

Data selanjutnya adalah terkait dengan kualitas sekolah, berikut rinciannya:

Sekolah Ini Dikunjungi Pengawas Tiap Bulan: Dalam hal ini yang dinilai adalah kunjungan dan
alokasi waktu. Standar Pelayanan Minimal (SPM) menyebutkan bahwa kunjungan dilakukan mini-
mal satu kali dalam 1 bulan dengan waktu 3 jam. Bila datang kurang dari 3 jam tetapi datang lebih
dari 1 kali dalam satu bulan, maka akan dihitung berdasar total alokasi waktu kunjungan dalam 1
bulan. Bila memenuhi kriteria tersebut berarti dijawab “ya” bila sebaliknya dijawab “tidak”

Kepsek Melakukan Pengawasan Langsung ke Tiap Kelas:  Kepala sekolah melakukan supervisi
kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester. Bila memenuhi
kriteria tersebut berarti dijawab “ya” bila sebaliknya dijawab “tidak”

Guru Menyerahkan Laporan Hasil Belajar Siswa: Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi
mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala Sekolah pada akhir se-
mester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik. Bila memenuhi kriteria tersebut
berarti dijawab “ya” bila sebaliknya dijawab “tidak”

Kepsek Menyerahkan Laporan Akhir Siswa Ke Orang Tua/ Kabuapaten/ Kota: Kepala Sekolah
atau Madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan
Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan
rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kandepag pada setiap akhir se-
mester. Bila memenuhi kriteria tersebut berarti dijawab “ya” bila sebaliknya dijawab “tidak”.
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Jumlah Total Buku Teks yang Tersedia untuk Siswa:
SPM untuk Buku: Setiap SD dan MI menyediakan  buku teks yang sudah disertifikasi oleh
Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dengan perbandingan
satu set untuk setiap peserta didik. Setiap SMP dan MTS menyediakan buku teks yang sudah
disertifikasi oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set
untuk setiap peserta didik.

Agar penghitungan jumlah buku di sekolah untuk pengisian TRIMS versi cetak bisa sesuai dengan
SPM untuk masing-masing tingkatan, maka jumlah buku yang dimasukkan ke dalam TRIMS versi
cetak adalah jumlah set buku yang sesuai dengan SPM. Yang dimaksud dengan set adalah kumpulan
buku yang sesuai untuk tiap anak. Minimal 1 buku yang sesuai untuk setiap set.

Contoh 1: Sekolah A memiliki 100 set buku Matematika penerbit A dan 50 buku Matematika
penerbit B, maka akan dihitung memiliki 100 set buku Matematika.

Contoh 2: Sekolah X memiliki 100 siswa. Daftar buku yang ada di sekolah tersebut adalah: 110
set  Bahasa Indonesia, 100 set Matematika, 90 set IPA, 90 set IPS dan 100 set Bahasa Daerah.
Maka yang ditulis di TRIMS ialah 100 set, dimana jumlah siswa = jumlah set buku (tidak bias).
Dalam hal ini, 1 set buku terdiri dari 1 buku Bahasa Indonesia + 1 buku Matematika + 1 buku IPA
+ 1 buku IPS. Sedangkan buku Bahasa Daerah tidak masuk kedalam penghitungan sebab diluar
SPM.

Sekolah Memiliki Alat Bantu Belajar Sains: Pada SPM, tiap SD dan MI menyediakan satu set
peraga IPA dan bahan yang terdiri dari kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia
(globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster IPA. Jika sekolah
memenuhi kriteria tersebut pertanyaan dijawab “ya”, dan sebaliknya, jika sekolah tidak memenuhi
maka dijawab “tidak”. Karena tidak ada pembahasan SPM ini untuk SMP dan MTs, maka kriteria
diatas juga berlaku.

Sekolah Memiliki Perpustakaan Atau Bahan Bacaan: Setiap SD dan MI memiliki 100 judul buku
pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP dan MTs memiliki  200 judul buku pengayaan
dan 20 buku referensi. Bila sekolah memenuhi kriteria tersebut, maka dijawab “ya”, dan jika
tidak memenuhi maka dijawab “tidak”.

Jumlah Guru Yang Mengembangkan KTSP: Dalam SPM, satuan pendidikan diharapkan menerapkan
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku. Jumlah guru yang
ditulis pada TRIMS versi cetak adalah jumlah guru yang melaksanakan hal tersebut.

Jumlah Guru Yang Menyusun RPP: Dalam SPM, setiap guru menerapkan Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya.
Jumlah guru yang ditulis pada TRIMS versi cetak dalah jumlah guru yang melaksanakan hal tersebut.
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Jumlah Guru Yang Melaksanakan Evaluasi Belajar: Dalam SPM, setiap guru diharapkan
mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan
belajar peserta didik. Jumlah guru yang ditulis pada TRIMS versi cetak adalah jumlah guru yang
melaksanakan hal tersebut.

Sekolah Ini Menggunakan Manajemen Berbasis Sekolah: Dalam SPM dinyatakan bahwa setiap
satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Bila kriteria
tersebut terpenuhi, maka dijawab “ya” dan bila tidak terpenuhi maka dijawab “tidak”

Jumlah Hari Dalam Salah Satu Tahun Ajaran Di Sekolah Ini: Total jumlah hari belajar yang
dilaksanakan di sekolah dalam 1 tahun ajaran.

Jumlah Total Absen Guru Per Tahun:  Agregat dari ketidakhadiran semua guru dalam satu tahun
ajaran

Jumlah Total Absen Siswa Per Tahun: Agregat dari ketidakhadiran semua siswa dalam satu tahun
ajaran

Sekolah Ini Menerima Pelatihan BOS: Sekolah menerima pelatihan BOS, baik yang
diselenggarakan manajemen BOS propinsi, manajemen BOS kabupaten maupun pihak ketiga.
Bila memenuhi kriteria ini maka dijawab “ya” dan bila tidak memenuhi dijawab “tidak”

Sekolah Ini Memiliki Rencana Pengembangan Sekolah (RPS): Bila sekolah memiliki Rencana
Pengembangan  Sekolah (RPS) maka dijawab “ya” dan bila sebaliknya maka dijawab “tidak”.

Sekolah Ini Memiliki Komite Yang Beranggotakan Orang Tua: Bila sekolah memiliki komite yang
beranggotakan orang tua, maka dijawab “ya” dan bila sebaliknya maka dijawab “tidak”. Bagi
sekolah swasta yang memiliki komite sekolah namun anggotanya berasal dari yayasan (bukan
dari unsur orang tua), maka dijawab “tidak”.
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* Standar Pelayanan Minimal (SPM) mensyaratkan bahwa siswa harus
menerima setidaknya 34 minggu (atau 204 hari) belajar per tahun.

* Jumlah hari per minggu dikalikan dengan jumlah minggu belajar, lalu
dikurangi jumlah hari libur selama setahun, untuk memperoleh
jumlah hari (efektif belajar) dalam satu tahun ajaran.

Jumlah Siswa Yang Dibebaskan Biaya: Dalam konteks ini, siswa yang dibebaskan biaya adalah
siswa yang kurang beruntung secara ekonomi: Yang dimasukkan kedalam TRIMS versi cetak adalah
siswa yang tidak tidak dipungut biaya sama sekali (bagi sekolah negeri) dan siswa yang tidak
dipungut biaya sama sekali maupun dikurangi pungutannya (bagi sekolah swasta) pada tahun
sebelumnya.

Jumlah Siswa Dengan Kebutuhan Khusus: Siswa dengan kebutuhan khusus adalah siswa yang
berhak menerima proses pembelajaran yang dirancang khusus atau belajar di sekolah “luar
biasa.” Yang ditulis pada TRIMS versi cetak adalah jumlah siswa yang memenuhi dengan kriteria
tersebut di sekolah Anda. Kategori ini tidak mencakup siswa dalam program pendidikan untuk
anak berbakat atau program “akselerasi.”

Jumlah Komputer Yang Berfungsi: Jumlah komputer, baik PC maupun Laptop, yang masih berfungsi
dengan baik dan layak untuk digunakan dalam kegiatan belajar mengajar maupun kegiatan
operasional sekolah.

Sekolah Ini Memiliki Koneksi Internet Yang Aktif: Sekolah memiliki koneksi internet, baik melalui
sambungan speedy, modem eksternal atau Jardiknas yang dibiayai pusat maupun sambungan
internet lainnya, yang lancar dan bisa digunakan untuk kegiatan operasional sekolah. Bila memenuhi
kriteria ini, maka dijawab “ya” dan bila sebaliknya dijawab “tidak”
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Sekolah Ini Secara Aktif Berhubungan Dengan Jardiknas: Sekolah melakukan hubungan dengan
dengan Jardiknas, baik dalam pembuatan nomor pokok sekolah nasional (NPSN), pembuatan
nomor induk siswa nasional (NISN), koneksi internet maupun hal lainnya yang terkait dengan
Jardiknas. Bila memenuhi salah satu kriteria yang disebutkan, maka dijawab “ya” dan bila sebaliknya
dijawab “tidak”

Jumlah Guru Yang Terlatih Di Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK): yang dimaksud
dengan guru yang terlatih di bidang TIK adalah guru yang memiliki ijasah/ sertifikat atau diakui
oleh atasan bahwa guru tersebut terlatih TIK

Sekolah Ini Memiliki Kapasitas Untuk Mengatasi Masalah Terkait TIK: sekolah memiliki sumber
daya yang cukup untuk menangani masalah ringan (install, scan virus dan sebagainya) yang berkaitan
dengan TIK

Jumlah Guru Yang Bersertifikasi:
Tuliskan jumlah guru yang bersertifikasi. Adapun SPM untuk sertifikasi ialah sebagai berikut:
Untuk SD/MI à minimal tersedia 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.

Untuk SMP/MTs à minimal tersedia 1 orang guru  yang sudah bersertifikat untuk masing-masing
mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Apakah Kepala Sekolah Memiliki Ijasah S1 Dan Bersertifikasi: Pilih “ya” bila kepala sekolah
memenuhi ketua kriteria tersebut. Pilih “tidak” bila tidak bisa memenuhi salah satu atau kedua
kedua kriteria tersebut

Jumlah Guru Perempuan: Diisi berdasarkan total jumlah guru perempuan yang ada di sekolah.

Tabel 1.8. Peran Komite Sekolah

Apakah komite sekolah menyetujui rencana anggaran sekolah: jika ketua komite kekolah atau
perwakilannya ikut menandatangani RAPBS atau RKAS maka pilihlah jawaban “ya” dan sebaliknya.

Apakah sekolah mempunyai rencana pengadaan barang dan jasa: jika sekolah membuat Format
BOS 13, Lembar Perbandingan barang dan jasa maka pilihlah jawaban “ya”.

Apakah komite sekolah melakukan review laporan keuangan sekolah: jika ketua komite sekolah
atau perwakilannya ikut mencermati dan memberi masukan bagi laporan keuangan sekolah
maka pilihlah jawaban “ya” dan sebaliknya.
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Apakah komite sekolah menyetujui laporan keuangan sekolah: jika ketua komite sekolah atau
perwakilannya ikut menandatangani laporan keuangan sekolah maka pilihlah jawaban “ya” dan
sebaliknya.

Apakah sekolah mengumumkan penggunaan dana di papan pengumuman sekolah: yang dimaksud
dengan mengumumkan penggunaan dana di papan pengumuman sekolah ialah jika sekolah
mengumumkan penggunaan dana sekolah di papan pengumuman, dimana pengumuman tersebut
diperbaharui secara reguler dan papan pengumuman diletakkan di tempat yang dapat diakses
oleh orang banyak. Jika memenuhi hal tersebut maka pilihlah jawaban “ya” dan sebaliknya.

2. Data Siswa

Setelah selesai mengisi identifikasi dan kondisi sekolah maka langkah selanjutnya ialah mengisi
tabel data siswa. Mohon perhatikan petunjuk dan contoh berikut ini mengingat perhitungan
data siswa membutuhkan ketelitian.

Tabel 2. Data Siswa
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Siswa: Isilah kolom siswa sejumlah siswa yang terdaftar di sekolah Anda dalam tahun ajaran
tertentu. Dengan kata lain, yang termasuk jumlah siswa disini ialah seluruh siswa yang absensinya
dicatat dan dilaporkan.

Nilai: Nilai rata-rata ujian akhir dalam skala 100.

Tinggal Kelas: Siswa yang terdaftar di kelas atau tingkat yang sama pada suatu program pendidikan
untuk kedua kalinya.

Transfer Masuk: Jumlah siswa mutasi masuk ke sekolah Anda

Rombel: Jumlah rombongan belajar tiap jenjang kelas

Contoh: Data Siswa SDN Duren Seribu 4, Depok ialah sebagai berikut:

Maka data yang ditulis pada TRIMS versi cetak ialah sebagai berikut:

Perhatikan bahwa:
• Jumlah siswa kelas 1 pada tahun 2010 menjadi 103, sebagai hasil dari 96 siswa baru (TA

2010/2011) + 4 siswa tidak naik dari TA 2009/2010 + 3 siswa mutasi/transfer masuk.
• Jumlah siswa kelas 2 menjadi 93, sebagai hasil dari 97 siswa – 4 siswa yang tinggal kelas (dari

kelas 1)
• Jumlah siswa kelas 4 menjadi 99, sebagai hasil dari 98 siswa dari kelas 3 yang naik ke kelas 4

+ 1 siswa mutasi/transfer masuk.
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3. Jumlah Lulusan & Ranking Sekolah

Data ini diperlukan agar tiap sekolah dapat membandingkan prestasi dengan sekolah lain di
wilayahnya, dalam hal ini kabupaten/kota. Jika Anda tidak mengetahui jumlah sekolah dan rank-
ing sekolah, maka informasi ini dapat diperoleh melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Jumlah Lulusan: Jumlah siswa yang sukses menyelesaikan semua persyaratan program pendidikan
termasuk Ujian Nasional, khususnya kelas 6 untuk SD/MI, kelas 9 untuk SMP/MTs dan kelas 12
untuk SMA/SMK/MA.

Jumlah Sekolah Di Kab./Kota: Tuliskan jumlah seluruh sekolah (sesuai level) di kabupaten/kota
tempat sekolah Anda berada. Contoh: jika Anda berasal dari SDN Duren Seribu 4, Kota Depok
maka yang harus ditulis ialah jumlah Sekolah Dasar yang ada di Kota Depok.

Ranking Sekolah Se-Kab./Kota: Tuliskan ranking sekolah Anda (sesuai level) di kabupaten/kota
tempat sekolah Anda berada. Contoh: jika Anda berasal dari SMUN 70, Jakarta Selatan maka
yang harus ditulis ialah ranking sekolah Anda dibandingkan dengan SMU lainnya se-Jakarta Selatan.

4. Nilai Rata-rata Mata Pelajaran di Ujian Nasional

Tuliskan nilai-rata-rata dari mata pelajaran dalam Ujian Nasional terakhir, misalnya tahun 2010
sesuai dengan level sekolah Anda. Core subject terdiri dari mata pelajaran Matematika (Mtk),
Bahasa Indonesia (B.Indo) dan Bahasa Inggris (B.Ing). Science terdiri dari mata pelajaran Ilmu
Pengetahuan Alam (IPA), Fisika, Kimia dan Biologi. Sedangkan Social terdiri dari mata pelajaran
Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Ekonomi (Eko) dan Geografi (Geo). Sedangkan language/bahasa
terdiri dari mata pelajaran Bahasa Asing (B.Asing), Sastra dan Antropologi.

Perhatikan bahwa angka maksimal pengisian nilai pada Tabel 4 ialah 10.
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5.  Jumlah Siswa Berdasarkan Usia

Tuliskan jumlah siswa Anda berdasarkan usia dan jenis kelamin, sesuai dengan level sekolah
Anda. Contoh: jika Anda berasal dari SMPN 19, Jakarta Selatan maka pada baris (1) mengacu
pada jumlah siswa dengan usia < 13 tahun; baris (2) mengacu pada jumlah siswa dengan usia 13-
15 tahun; dan baris (3) mengacu pada jumlah siswa dengan usia = 13 tahun.

Perhatikan bahwa jumlah siswa dengan usia = 13 tahun merupakan
bagian dari jumlah siswa antara 13-15 tahun. Dengan kata lain,
pada Tabel Jumlah Siswa Berdasarkan Usia, baris (3) merupakan
bagian dari baris (2)

Tabel 5 Jumlah Siswa Berdasarkan Usia

6.  Data Guru dan Tenaga Kependidikan

Tabel Data Guru untuk kepentingan layout disusun portrait tanpa mengubah substansi. Pada
TRIMS versi cetak tabel ini memiliki orientasi landscape.

Tabel 6. Data Guru*



 Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah - SESI 4194

  (1) ID: tuliskan Nomor Induk Pegawai (NIP) terbaru.
  (2) Nama: nama lengkap tanpa gelar
  (3) Tgl lahir: ditulis dengan format tanggal/bulan/tahun
  (4) Posisi: pilih salah satu diantara pilihan berikut: guru senior atau guru
  (5) Status: pilih salah satu diantara pilihan berikut: PNS, kontrak atau honorer
  (6) Tgl Mulai: ditulis dengan format tanggal/bulan/tahun
  (7) Mapel: jika seseorang mengajar lebih dari 1 pelajaran maka harus memilih salah satunya

sehingga yang ditulis pada tabel hanya 1 pelajaran.
  (8) Tingkat pendidikan: pilih salah satu diantara pilihan berikut: S-1, S-2, D-1, D-2, D-3, D-4
  (9) Bersertifikasi: pilih salah satu diantara pilihan berikut: ya atau tidak
(10) Umur: dalam tahun (ditulis dengan angka)
(11) Pengalaman: dalam tahun (ditulis dengan angka).

B. PETUNJUK PENGISIAN DATA KEUANGAN

Bab ini akan menjelaskan tata cara pengisian Data Keuangan. Pada TRIMS versi cetak, Isian Data
Keuangan terdiri dari tiga bagian, yaitu: Laporan Keuangan Sekolah; Data Rekening Sekolah; dan
Peran Komite Sekolah.

Tabel 1. Pemasukan Sekolah
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Isilah tabel 1 diatas berdasarkan laporan keuangan pada satu tahun ajaran. Angka yang ditulis
sejumlah nominal aslinya.

Nama Pemegang Rekening: tulislah nama pemegang rekening sekolah sesuai buku rekening
Bank/ kantor pos.

Nama Bank/Kantor Cabang: tulislah nama bank dan kantor cabang atau nama kantor pos. Misalnya:
BCA Cabang Pasar Minggu, Jakarta Selatan; Kantor Pos Bojong Sari, Depok.

Nomor Rekening: tulislah nomor rekening yang lengkap sesuai buku rekening Bank/kantor pos
Penandatangan 1: tulislah nama lengkap penandatangan 1 sesuai buku rekening Bank/kantor
pos.

Penandatangan 2: tulislah nama lengkap penandatangan 1 sesuai buku rekening Bank/kantor
pos.

Data Rekening Sekolah yang diisi harus berstatus aktif.
Penandatangan 1 umumnya ialah Kepala Sekolah, sedangkan
Penandatangan 2 umumnya ialah bendahara

Setelah mengisi pemasukan maka langkah selanjutnya ialah mengisi tabel pengeluaran. Tabel ini
merupakan Format BOS K2, sehingga Anda akan lebih mudah mengisinya.

Perhatikan bahwa kolom berwarna gelap tidak perlu diisi sebab akan secara otomatis terisi
atau dihitung jika Anda melakukan input TRIMS ke komputer atau laptop.
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3. Data Pendidikan

Tabel 1. Identitas dan Kondisi Sekolah
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Tabel 2. Peran Komite Sekolah

Tabel 3. Data Siswa

 *  Nilai ialah nilai rata-rata ujian akhir (maksimal 100)
** Transfer masuk ialah jumlah siswa mutasi masuk ke sekolah Anda

Tabel 4. Jumlah Lulusan & Ranking Sekolah

Tabel 5. Nilai Rata-rata Mata pelajaran di Ujian Nasional tahun 2010
(maksimum 10)
(Kelas 6 bagi SD/MI, Kelas 9 bagi SMP/MTs, Kelas 12 bagi SMA/SMK/MA)
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Tabel 6. Jumlah Siswa Berdasarkan Usia

Tabel 7. Data Guru (cara pengisian mohon perhatikan keterangan dibawah Tabel 7)

Tabel 8. Data Tenaga Kerja Non Kependidikan (cara pengisian mohon perhatikan
keterangan dibawah)



 Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah - SESI 4200

Keterangan:
  (1) ID: NUPTK terbaru
  (2) Nama: nama lengkap tanpa gelar
  (3) Tgl lahir: ditulis dengan format tanggal/bulan/tahun
  (4) Posisi: pilih salah satu diantara pilihan berikut: guru senior atau guru. Jika tidak ada klasifikasi

ini, maka semua berstatus “guru”
  (5) Status: pilih salah satu diantara pilihan berikut: PNS, GTY, dan sementara
  (6) Tgl Mulai: ditulis dengan format tanggal/bulan/tahun
  (7) Mata Pelajaran: jika seseorang mengajar lebih dari 1 pelajaran maka harus memilih salah

satunya sehingga yang ditulis pada tabel hanya 1 pelajaran.
  (8) Tingkat Pendidikan: pilih salah satu diantara pilihan berikut: S-1, S-2, D-1, D-2, D-3, D-4
  (9) Bersertifikasi: pilih salah satu diantara pilihan berikut: ya atau tidak
(10) Umur: dalam tahun (ditulis dengan angka)
(11) Pengalaman: lama mengajar dalam tahun (ditulis dengan angka)

Data Keuangan

Tabel 1. Laporan Keuangan Sekolah

Tabel 2. Data Rekening Sekolah

Nama Pemegang Rekening

Nama Bank/Kantor Cabang

Nomor Rekening

Penandatangan 1

Penandatangan 2
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4.Panduan Narasi Pelatih Video Tutorial TRIMS

Pengantar
Garis Besar Video Tutorial

Instruksi bagi Pelatih:
Pelatih menyampaikan garis besar atau bagian-bagian dari video tutorial yang akan
ditayangkan. Penyampaian ini harus dilakukan sebelum penayangan. Bangkitkan perhatian
dan antusiasme peserta terhadap jalannya penayangan video tutorial tersebut.

Selanjutnya untuk memulai setiap bagian harus diawali tentang penggambaran dasar isi
dalam bagian tersebut agar peserta mudah memahami rincian tutorial selanjutnya

Pelatih:
“Bapak/Ibu sekalian, kita telah melewati sesi pengantar tentang aplikasi TRIMS sebagai bahan
dasar pengetahuan Bapak/Ibu dalam menjalankan TRIMS nantinya. Sekarang saya akan
menyampaikan garis besar video ini yang terdiri dari pengantar video tutorial dan lima langkah
Pengoperasian TRIMS, yaitu (1) Persiapan pengoperasian TRIMS di komputer/laptop; (2)
Input data TRIMS; (3) Validasi dan simpan data (4) Analisis sederhana; dan (5) Cetak hasil dan
mengirim file TRIMS kepada Dinas Pendidikan. Kini, mari kita saksikan secara cermat tahapan
pengoperasian TRIMS sebagaimana yang akan ditayangkan.”

Langkah 1
Persiapan Pengoperasian TRIMS

1. Memasang File TRIMS di Komputer/Laptop

Instruksi bagi Pelatih:
Pelatih harus memastikan bahwa peserta mengetahui harus membuat folder baru bernama
“TRIMS” sebagai tempat menyimpan master file aplikasi TRIMS. Selain itu, memastikan
bahwa peserta memahami proses copy file TRIMS dari flashdisk atau CD ke dalam
komputer/laptop dilakukan secara benar.

Kita mulai bagian ini, yaitu:
1. Membuat folder baru bernama TRIMS. Perhatikan dengan baik proses tersebut dan jangan

lupa mengganti nama folder baru tersebut dengan”TRIMS”, bukan yang lain.
2. Sebelumnya, Anda tentu sudah memiliki file aplikasi TRIMS di dalam flash disk Anda. Perhatikan

baik-baik cara copy file aplikasi TRIMS ke dalam folder baru “TRIMS”. Jangan sampai salah
alamat.

3. Dengan demikian, file TRIMS telah berada di dalam komputer/laptop Anda. Anda telah berhasil
memasangnya dengan baik.
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2. Penyesuaian Setting Security pada Excel 2003 dan 2007

Instruksi bagi Pelatih:
Pelatih harus menjelaskan bahwa kini banyak digunakan dua jenis Excel yaitu Excel
2003 dan Excel 2007. Pelatih dapat bertanya kepada peserta, Excel manakah yang paling
sering digunakan untuk mendapatkan gambaran awal. Pada bagian ini pelatih harus
menyampaikan pentingnya penyesuaian security setting ini untuk memastikan Ms Excel
bisa menerima program makro yang ada pada applikasi TRIMS.

Pelatih:
“Bapak/Ibu sekalian, sekarang kita sudah punya file TRIMS dalam komputer/laptop kita. Sebelum
kita mulai menjalankan program TRIMS, kita perlu menyesuaikan security setting Excel. Ada dua
Excel yaitu 2003 dan 2007 yang berbeda dalam hal pemasangan pengamanannya. Mari kita lihat
perbedaannya!”
1. Perhatikan secara cermat bagaimana proses pemasangan pengamanan pada Excel 2003. Klik

Tools, Macro, Security, Medium, lalu klik OK. Aman!
2. Bandingkan dengan Excel 2007, tahapannya lebih panjang. Jika sudah, klik OK.
3. Anda aman untuk mengoperasikan TRIMS!

3. Membuka Excel untuk Memulai Aplikasi TRIMS

Instruksi bagi Pelatih:
Untuk memulai aplikasi TRIMS, pelatih perlu menegaskan kepada peserta sebaiknya
dibuka melalui program Excel, jangan langsung double click file TRIMS itu sendiri.
Pelatih harus menyampaikan dulu pentingnya cara membuka Excel tersebut sebagai pintu
masuk  ile TRIMS sesungguhnya.

Pelatih:
“Kita mulai dengan Excel 2003, perhatikan baik-baik”
1. Membuka program Excel.
2. Melalui menu File – Open dalam Excel 2003 yang sudah terbuka, cari folder dimana file

aplikasi TRIMS telah tersedia (dalam folder “TRIMS”)
3. File TRIMS tidak dapat langsung muncul sebelum mengklik Enable Macro dalam box Secu-

rity Warning.
4. Kini muncul di hadapan Anda, lembar “Selamat Datang” dari file aplikasi TRIMS. Silakan

lihat kotak dialognya. Kita siap-siap memasukkan (input) data.

“Sekarang dengan Excel 2007, lebih cepat tapi harus tetap teliti”
1. Membuka program excel. Perhatikan baik-baik prosesnya
2. Cari folder dimana file TRIMS telah tertanam dalam komputer/laptop Anda. Jika sudah diklik

akan muncul layar berikut ini.
3. Klik Enable this Content untuk melihat lembar “Selamat Datang” aplikasi TRIMS.

“Jika penyesuaian security setting sudah selesai dan lembar pertama aplikasi TRIMS sudah
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terbuka, Anda dapat langsung mengisi data diri Anda sebagai pengguna TRIMS ini. Isilah dengan
benar dan baca dengan cermat kotak dialog ini sebelum melangkah ke bagian berikutnya.”

Setelah Langkah 1 ini berakhir, pelatih memberikan kesempatan kepada peserta untuk
mengajukan pertanyaan dan atau mengendapkan dalam pikiran mereka langkah 1
tersebut. Pelatih akan memberikan jawaban standar sesuai tahapan video bagian pertama
ini dengan harapan seluruh peserta dapat memahami dengan baik. Jangan lupa, waktu
Anda sekitar 2-3 menit untuk jedah ini, jangan sampai terlalu lama. Selanjutnya
akan masuk pada Langkah 2.

Langkah 2
Input Data TRIMS

Instruksi bagi Pelatih:
Pelatih jangan langsung memulai Bagian ketiga ini sebelum menjelaskan segmen-segmen
yang ada di dalamnya. Penyebutan segmen-segmen harus jelas sehingga tergambar dengan
baik di benak peserta tentang penggunaan aplikasi TRIMS sesungguhnya. Bagian ini adalah
“nyawa” dari TRIMS itu sendiri. Jadi, pelatih harus meminta perhatian ekstra dari peserta
agar mereka tahu seluk beluk pengisian data dengan benar dan akurat. Kesalahan pada
bagian ini akan berakibat fatal bagi kebergunaan data yang telah di-input.

Pelatih:
“Bapak/Ibu sekalian, kita akan masuk ke bagian sangat penting yang akan dibagi ke dalam tiga
segmen, yaitu:
a. Mengisi data identitas sekolah.
b. Mengisi data pendidikan.
c. Mengisi data keuangan.

“Sebelum melakukan entri data, kami perlu tunjukkan secara garis besar bagian utama dari
interface (antar muka) aplikasi ini yaitu bagian untuk entri data pendidikan, data siswa, data
keuangan, keluaran tabel dan grafik dst, sehingga Anda memahami interface TRIMS sebelum
melakukan data entri. Perhatikan baik-baik video tutorial. Selain itu, untuk mendapatkan
tampilan yang diinginkan, Anda dapat mengubah zoom menggunakan ikon yang sudah
dipersiapkan oleh aplikasi ini. “
“Selanjutnya uraian langkah-langkah untuk 3 segmen tersebut. Perhatikan dengan seksama
karena menyangkut data sekolah, harus diisi secara akurat!”

1. Segmen-1: Mengisi data identitas sekolah
• Klik “Untuk Memulai, Klik Disini”, lalu akan tampil kotak dialog yang berisi instruksi. Baca

dengan cermat sebelum kita mulai ke langkah berikutnya.
• Pastikan bahwa data sekolah yang akan Anda isi tidak salah, misalnya jika Anda berasal dari

SD Anda harus mengklik kotak “SD”, begitu juga dengan sekolah-sekolah lain. Salah klik
sangat berpengaruh pada format isian data sekolah Anda. Sebelum itu, jangan lupa mengklik
“Hapus Data”
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• Ada dua blok sel yang harus diisi dengan jelas yaitu rincian alamat sekolah berikut dengan
titik bujur dan lintang sekolah.
Jangan lupa bahwa NPSN harus disis dengan benar karena nama file adalah otomatis NPSN
sekolah bersangkutan.

2. Segmen-2: Mengisi data pendidikan
• Aturan-aturan dasar yang harus dilaksanakan dalam mengisi Segmen-2 ini:

- Data harus diisikan pada sel yang berwarna abu-abu tua.
- Pada sel yang berwarna abu-abu muda tidak perlu diisi data, karena akan secara otomatis

diisi oleh aplikasi.
- Warna abu-abu tua yang harus Anda isi pertama kali dalam Segmen-2 ini adalah “Sekolah

Negeri atau Swasta”
- Perhatikan kolom merah itu menunjukkan ‘Di bawah SPM’
- Bila ada tanda panah ke bawah pada ujung sel, berarti ada pilihan jawaban. Pilih salah

satu jawaban dengan mengklik jawaban yang diinginkan. Jawaban tidak bisa diisi di luar
alternatif jawaban yang ada.

- Segitiga merah di ujung kotak sel menunjukkan adanya penjelasan tentang sel ini. Untuk
mengetahuinya, arahkan kursor ke sel ini, maka akan muncul penjelasannya.

- Adanya dua panah yang bertolak belakang menunjukkan pengisian data numerik yang
dapat dilakukan dengan klik panah kanan untuk menambah dan klik panah kiri untuk
mengurangi. Data bisa langsung diketik pada sel ini.

- Ketika kursor diletakkan di atas sel dengan sudut bertanda segitiga merah. Muncul
penjelasan tentang data yang diinput, dengan latar belakang kuning.

- Pada sel yang tidak ada segitiga merah, ketika kursor diletakkan di dalamnya dan diklik,
akan muncul penjelasan tentang data yang diinput, dengan latar belakang kuning.

• Anda harus mengisi data pendidikan sesuai aturan-aturan di atas. Anda dipastikan akan
menemukan aturan-aturan dasar tersebut pada saat atau setelah Anda melakukan pengisian
data.

• Untuk pengisian data SMA/SMK/MA, klik SMA/SMK/MA dan akan muncul model kolom
sendiri sebagaimana yang terlihat disini.

• Setelah data indikator SPM Anda isi, jangan lupa mengisi data siswa dan data guru di
sebelahnya. Mari lihat tayangan ini.

• Data sekolah sudah Anda isi, tapi jangan lupa klik Simpan. Tunggu dengan sabar sampai
proses penyimpanan selesai dan melanjutkan ke pengisian data keuangan berikutnya.
Setelah semua data pendidikan diisi dengan lengkap, perhatikan bahwa semua grafik dan
tabel akan muncul dengan sendirinya yang akan sangat bermanfaat bagi sekolah untuk
analisis kondisi keuangannya.

3. Segmen-3: Mengisi data keuangan
• Ada tiga macam data yang harus diisi di segmen data keuangan sekolah ini yaitu: pemasukan,

pengeluaran, dan data rekening BOS.
• Untuk memulainya, klik “Isi data keuangan” atau sheet Finance (di bawah). Mari kita lihat

proses pengisian keempat kelompok data tersebut yang dimulai dengan pengisian uang
BOS.

• Lihat kolom Pemasukan.
• Lihat kolom Pengeluaran.
• Lihat data rekening BOS sekolah.
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Setelah semua data keuangan diisi dengan lengkap, perhatikan bahwa semua grafik akan
muncul dengan sendirinya, yang akan sangat bermanfaat bagi sekolah untuk analisis kondisi
keuangannya.

Setelah berakhirnya Langkah 2 ini, pelatih memberikan kesempatan kepada peserta untuk
mengajukan pertanyaan. Pelatih akan memberikan jawaban standar sesuai tahapan video
bagian pertama ini dengan harapan seluruh peserta dapat memahami dengan baik.
Jangan lupa, waktu Anda sekitar 2-3 menit untuk jedah ini, jangan sampai terlalu
lama. Selanjutnya akan masuk pada Langkah 3.

Langkah 3
Validasi dan Simpan Data

Instruksi bagi Pelatih:
Jangan lupa kembali ke halaman awal. Bagian ini merupakan tahap akhir dari input data.
Pelatih harus memastikan bahwa bagian ini berjalan dengan baik sebagai bentuk finalisasi
input data

Pelatih:
“Bapak/Ibu, kita akan melihat tampilan file, validasi data dan menyimpan hasil input data”
• Untuk melakukan validasi, klik Validasi. Jika ada lingkaran merah itu berarti masih ada kolom

yang belum diisi. Jadi anda harus mengisinya dengan lengkap agar hasil file TRIMS Anda bisa
bermanfaat.

• Sebagai penutup, klik Simpan dan Tutup. Tunggu dengan sabar hingga proses penyimpanan
selesai.

• Setelah berakhirnya Langkah 3 ini, pelatih memberikan kesempatan kepada peserta untuk
mengajukan pertanyaan. Pelatih akan memberikan jawaban standar sesuai tahapan video bagian
pertama ini dengan harapan seluruh peserta dapat memahami dengan baik. Jangan lupa,
waktu Anda sekitar 2-3 menit untuk jedah ini, jangan sampai terlalu lama. Selanjutnya
akan masuk pada Langkah 4.
Jangan menambah atau mengurangi nama file, cukup NPSN saja yang secara otomatis dilakukan
oleh aplikasi ini. Lihat perbedaan nama FILE YANG BETUL dan nama FILE YANG SALAH.
Hanya ada satu nama file yang betul sebagaimana yang ditunjukkan oleh file ini.

Setelah berakhirnya Langkah 3 ini, pelatih memberikan kesempatan kepada peserta untuk
mengajukan pertanyaan. Pelatih akan memberikan jawaban standar sesuai tahapan video
bagian pertama ini dengan harapan seluruh peserta dapat memahami dengan baik. Jangan
lupa, waktu Anda sekitar 2-3 menit untuk jedah ini, jangan sampai terlalu lama.
Selanjutnya akan masuk pada Langkah 4.



Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah - SESI 4 207

Langkah 4
Analisis Sederhana (Pemanfaatan Keluaran TRIMS)

Instruksi bagi Pelatih:Jangan lupa menekankan kepada peserta bahwa TRIMS tidak
hanya mengumpulkan data, tetapi juga memberikan fasilitas untuk memudahkan analisis
awal. Pelatih harus memastikan bahwa bagian ini berjalan dengan baik sebagai bentuk
arahan bagaimana memanfaatkan keluaran TRIMS.

Pelatih:
“Bapak/Ibu sekalian, kita akan masuk pada bagian sangat penting berikutnya, yaitu bagaimana
memanfaatkan keluaran TRIMS. Anda sudah bekerja dengan baik memasukkan data yang akurat,
namun tidak akan bermanfaat optimal jika tidak memanfaatkan hasil atau keluarannya. Aplikasi
TRIMS sudah menyediakan tabel dan grafiknya sehingga tidak akan menyulitkan Bapak/Ibu untuk
menggunakannya dalam operasional dan kebijakan strategis sekolah:”
• Setelah proses validasi dan simpan file selesai, klik kotak merah “Yang perlu diperhatikan”.

Jika ada warna merah di kolom isian data, berarti ada indikator yang belum sesuai dengan
standar tertentu misalnya standar SPM untuk indikator SPM.

• Perhatikan juga bahwa grafik dan tabel sudah didesain sedemikian rupa sehingga akan sangat
mudah dibaca oleh sekolah dan stakeholder lainnya untuk memahami kondisi sekolah terkait
aspek tertentu, misalnya kinerja proses pendidikan, kualitas guru, dst.

Setelah berakhirnya Langkah 4 ini, pelatih memberikan kesempatan kepada peserta
untuk mengajukan pertanyaan. Pelatih akan memberikan jawaban standar sesuai tahapan
video bagian pertama ini dengan harapan seluruh peserta dapat memahami dengan baik.
Jangan lupa, waktu Anda sekitar 2-3 menit untuk jedah ini, jangan sampai
terlalu lama. Selanjutnya akan masuk pada Langkah 5.

Langkah 5
Cetak Hasil dan Mengirimkan file TRIMS ke Dinas Pendidikan

Instruksi bagi Pelatih:Jangan lupa menekankan kepada peserta bahwa:
1. Hasil keluaran TRIMS bisa dicetak dan menjadi bahan diskusi dengan pemangku

kepentingan lainnya, termasuk guru, komite dan orang tua.
2. Mengirimkan file TRIMS ke Dinas Pendidikan, tidak hanya melalui email, tetapi juga bisa

melalui file transfer dengan CD, flashdisk dan bisa dititipkan kepada rekan sekolah
yang akan ke kantor Dinas Pendidikan, UPTD, pengawas sekolah dan lainnya..

3. Pada bagian akhir langkah 5, sebelum menutup sesi video tutorial, pelatih hendaknya
merangkum lagi 5 langkah yang telah ditayangkan agar peserta bisa merangkai semua
langkah tersebut.
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Pelatih:
“Bapak/Ibu sekalian, kita akan masuk ke bagian berikutnya, yaitu bagaimana mencetak keluaran
TRIMS serta mengirimkan file TRIMS ke dinas pendidikan”
• Proses cetak file TRIMS dengan ketentuan berikut: kotak biru untuk cetak data sekolah dan

kotak hijau untuk cetak data keuangan. Sebelum mencetak, pastikan printer yang Anda pilih
sudah sesuai.

• Untuk mengirim file, terlebih dahulu membuka email account Anda.
• Melakukan file attachment (melampirkan). Perhatikan baik-baik bagaimana indikator apakah

file sudah dilampirkan (attachment) sebelum Anda klik “send”
• Mengirimkan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota.

Dengan berakhirnya bagian ini, maka video tutorial tuntas sudah dilaksanakan. Dengan
demikian, kami berharap Anda dapat mengaplikasinnya di sekolah masing-masing dan
semoga bermanfaat untuk meningkatkan kualitas sekolah Anda. Apabila Anda masih ada
pertanyaan klarifikasi, masih ada waktu sekitar 3 menit.
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SUPLEMEN

Pengintegrasian Pengurangan Risiko Bencana ke dalam
Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah (EDS/M)

Petunjuk: Bahan suplemen ini ditujukan untuk membantu sekolah/madrasah dalam menemukenali/
mengidentifikasi ancaman bencana dan mengkaji risiko dampak bencana yang dihadapi sekolah/
madrasah, sebagai bagian dari proses Evaluasi Diri Sekolah/ Madrasah (EDS/M).

Atas dasar penilaian risiko dampak bencana ini, sekolah/madrasah diharapkan dapat menentukan
pilihan tindakan Pengurangan Risiko Bencana menurut jenis dan tingkatan ancaman bencana
yang dihadapi sekolah/madrasah, untuk bisa dimasukkan ke dalam Rencana Pengembangan
Sekolah/Madrasah (RPS/M) dan Rencana Kerja Sekolah/Madrasah (RKS/M).

A. Tentang Ancaman Bencana di Indonesia
Jenis-jenis bencana di Indonesiayang dapat mempengaruhi keamanan dan
keselamatan sekolah/madrasah.

Gempa Bumi adalah kejadian alam akibat pergeseran lempeng bumi atau meletusnya gunung
berapi, yang berakibat pada pergerakan permukaan bumi. Gerakan permukaan bumi ini dapat
meruntuhkan bangunan rumah, gedung, sekolah/madrasah, jembatan dan jalan. Gempa bumi dapat
diikuti oleh bahaya tambahan seperti kebakaran, benda-benda jatuh, atau bahkan banjir akibat
bendungan rusak. Gempa bumi dapat mengakibatkan jatuhnya benda-benda yang terletak di
atas, meruntuhkan bangunan sekolah/madrasah, dan menjebak murid dan guru di dalam
reruntuhan bangunan.

Tsunami adalah gelombang besar yang diakibatkan oleh adanya perubahan dasar laut atau badan
air yang terjadi akibat gempa bumi, letusan gunung berapi atau longsoran bawah laut. Gelombang
yang terjadi menjalar dengan kecepatan dan elevasi yang tinggi di lautan dan ketika mencapai
daratan dapat menjadi banjir bandang yang sangat dahsyat berakibat merusak benda-benda yang
dilewatinya. Gelombang tsunami dapat menghancurkan dan menghanyutkan bangunan rumah,
sekolah/madrasah, perkantoran dan bangunan publik lainnya yang terletak di pinggir pantai atau
pada jalur air yang dekat dengan laut.

Banjir adalah kejadian dimana air menggenang dalam waktu tertentu pada daerah yang biasanya
tidak digenangi air. Banjir terjadi saat kapasitas air melebihi daya tampung sungai, danau, rawa
atau penampung air lainnya. Kejadian ini dipengaruhi oleh intensitas curah hujan, lamanya hujan,
kondisi topografi, kondisi tanah, dan kondisi tutupan lahan. Banjir dapat menggenangi bangunan
sekolah/madrasah atau menghanyutkan peralatan di dalamnya.

Tanah Longsor adalah pergerakan batuan atau tanah secara menurun menuju kaki suatu lereng.
Longsor dapat terjadi akibat gempa bumi, banjir dan letusan gunung berapi. Tanah longsor juga
terjadi ketika kekuatan dari batuan atau tanah yang membentuk lereng dilampaui oleh tekanan
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massa lereng dan benda-benda di atasnya. Pengurangan kekuatan tanah ini dapat disebabkan
oleh meningkatnya kandungan air, meningkatnya sudut kemiringan lereng, berkurangnya pohon
penyangga kemiringan tanah serta bertambahnya beban di permukaan lereng. Tanah longsor
dapat menimpa, menggeser atau menimbun bangunan sekolah/madrasah.

Kebakaran adalah kejadian dimana api menghanguskan bangunan rumah, sekolah/ madrasah
dan bangunan publik lainnya. Kebakaran gedung dan pemukiman pada dasarnya diakibatkan oleh
kelalaian manusia terutama dalam hal pemilihan bahan yang mudah terbakar, pemakaian alat-
alat pembakaran yang menyalahi aturan, atau pemasangan instalasi listrik yang salah dan pemakaian
alat-alat elektronik yang mengakibatkan arus pendek dan percikan api. Kebakaran dapat juga
disebabkan oleh api dari kompor atau alat pemanas lainnya. Kebakaran dapat merusak bangunan
sekolah/madrasah dan menjebak murid dan guru di dalam kungkungan api.

B. Analisa Risiko
Memahami kondisi lingkungan sekolah/madrasah dengan melihat  pada ancaman,
kerentanan, keterpaparan dan kekuatan bangunan sekolah/madrasah dalam
menghadapi bencana

B.1. Beberapa Pengertian Dasar
Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan risiko bencana.

Ancaman (Hazard) adalah suatu kejadian atau
peristiwa alam yang dapat menimbulkan ancaman
bencana, seperti getaran permukaan tanah akibat
gempa bumi, luapan air akibat tsunami atau banjir,
dan tanah longsor serta kebakaran.

Keterpaparan (Exposure) adalah keadaan dimana
manusia berada di hadapan arah ancaman sehingga
berpotensi terkena dampak langsung jika suatu
kejadian alam terjadi. Kejadian alam yang tidak
mengenai manusia bukanlah suatu bencana.

Kerentanan (Vulnerability) adalah suatu keadaan
yang menyebabkan ketidakmampuan manusia dalam
menghadapi bahaya.  Anak-anak, ibu hamil, lanjut usia,
dan penyandang cacat umumnya termasuk kaum
rentan.

Kapasitas (Capacity) adalah kemampuan-
kemampuan khusus yang dimiliki seseorang atau
kelompok untuk menghadapi keadaan darurat
bencana. Kapasitas terbangun melalui pengenalan
dan pelatihan penanggulangan bencana.

Gambar yang menjelaskan
ancaman bencana tanah
longsor, keterpaparan (expo-
sure) sebagian bangunan
sekolah/madrasah terhadap
bongkahan batu yang
sewaktu-waktu bisa runtuh,
serta kerentanan murid dan
guru yang berada di dalam
bangunan sekolah/
madrasah.
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B.2. Analisa Sederhana Risiko Bencana Sekolah/Madrasah
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan YA (Y) atau TIDAK (T)

Sekolah/madrasah kami berada pada wilayah rawan ancaman gempa
bumi

Sekolah/madrasah kami berlokasi di daerah yang pernah terkena
gempa bumi besar sebelumnya

Bangunan sekolah/madrasah kami bukan bangunan yang dirancang
tahan gempa

Pintu kelas dan gerbang sekolah/madrasah kami tidak cukup lebar
untuk penyelamatan saat gempa

Sekolah/madrasah kami belum membuat jalur evakuasi dan tempat
berkumpul saat kejadian gempa bumi

Sekolah/madrasah kami belum memperoleh atau melakukan
pelatihan dan simulasi untuk kejadian bencana gempa bumi

Sekolah/madrasah kami berada pada wilayah yang rawan terjadinya
kejadian bencana alam tsunami

Sekolah/madrasah kami berlokasi di daerah yang pernah terkena
bencana alam tsunami sebelumnya

Rancangan sekolah/madrasah kami belum memiliki rancangan yang
aman dari tsunami

Sekolah/madrasah kami belum membuat jalur evakuasi dan tempat
berkumpul yang aman saat kejadian tsunami

Sekolah/madrasah kami belum memperoleh atau melakukan
pelatihan dan simulasi untuk kejadian bencana tsunami

Sekolah/madrasah kami berada pada daerah berlereng curam yang
sewaktu-waktu bisa longsor

Sekolah/madrasah kami berlokasi di daerah yang pernah terkena
bencana tanah longsor sebelumnya

Sekolah/madrasah kami sangat dekat dengan lokasi pusat kejadian
bencana tanah longsor sebelumnya
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Rancangan sekolah/madrasah kami belum memperhitungkan ancaman
tanah longsor yang ada di sekitar

Sekolah/madrasah kami belum memperoleh atau melakukan pelatihan
dan simulasi untuk penyelamatan dari tanah longsor

Sekolah/madrasah kami berada pada wilayah yang rawan terhadap
kejadian banjir

Sekolah/madrasah kami berlokasi di daerah yang dekat dengan aliran
sungai yang dapat meluap

Sekolah/madrasah kami pernah mengalami bencana banjir sebelumnya

Rancangan sekolah/madrasah kami belum memperhitungkan risiko
genangan akibat banjir

Sekolah/madrasah kami belum memperoleh atau melakukan pelatihan
dan simulasi untuk kejadian bencana banjir

Sekolah/madrasah kami berada pada wilayah permukiman padat yang
rawan kebakaran

Rancangan sekolah/madrasah kami belum memperhitungkan risiko
bencana kebakaran

Pintu kelas dan gerbang sekolah/madrasah kami tidak cukup lebar
untuk penyelamatan saat kebakaran

Sekolah/madrasah kami belum mebuat jalur evakuasi dan tempat
berkumpul saat kejadian kebakaran

Sekolah/madrasah kami belum memperoleh atau melakukan pelatihan
dan simulasi untuk kejadian bencana kebakaran

Sekolah/madrasah kami belum memiliki prosedur keselamatan saat
terjadi kebakaran

Longsor (lanjutan)

Untuk masing-masing ancaman di atas:
Jika semua jawaban Y, sekolah/madrasah memiliki risiko yang SANGAT TINGGI
Jika lebih banyak jawaban Y, sekolah/madrasah memiliki risiko yang TINGGI
Jika lebih banyak jawaban T, sekolah/madrasah memiliki risiko yang SEDANG
Jika semua jawaban T, sekolah/madrasah memiliki risiko yang RENDAH
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C. Tindak lanjut hasil EDS/M tentang risiko bencana yang dihadapi
sekolah/madrasah
Menyikapi hasil EDS/M tentang risiko bencana

Secara umum idealnya aspek Keselamatan Sekolah/Madrasah (School Safety) merupakan bagian
dari Standar Pelayanan Minimal (SPM). Kalaupun belum menjadi standar wajib, aspek keselamatan
merupakan kebutuhan mendasar bagi berlangsungnya proses belajar mengajar yang aman, nyaman
dan terlindungi.

Bagi sekolah/madrasah yang memiliki risiko SANGAT TINGGI, TINGGI dan SEDANG dari
hasil analisa sederhana di atas, maka disarankan agar sekolah/madrasah merujuk ke Suplemen
tentang Pengintegrasian Tindakan Pengurangan Risiko Bencana ke dalam Rencana Pengembangan
Sekolah/Madrasah (RPS/M) dan Rencana Kerja Sekolah/Madrasah (RKS/M) yang tersedia pada
Modul Perencanaan dan Penganggaran Sekolah/Madrasah.
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