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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas izinnya jualah modul ini dapat
dipersiapkan dan diselesaikan sesuai jadwal oleh tim penyusun modul yang merupakan fasilitator
nasional dan fasilitator daerah LPMP Sulawesi Selatan. Fasilitator nasional dan fasilitator daerah
LPMP Sulawesi Selatan mencakup widyaiswara, pejabat struktural, Pengembang Teknologi
Pendidikan dan Staf LPMP Sulawesi Selatan.
Modul ini membahas tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Pembentukan TPMPS,
kajian SNP, pemetaan mutu pendidikan, perencanaan peningkatan mutu, pelaksanaan
pemenuhan mutu, monev internal, dan penyusunan strategi peningkatan mutu serta aplikasi eSPMI.
Kami menyadari sepenuhnya bahwa modul ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu
saran dan kritik yang konstruktif dari pembaca tentu sangat dinantikan untuk kesempurnaan
modul ini. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa meridhoi segala upaya kita dalam meningkatkan
mutu pendidikan khususnya di Sulawesi Selatan.
Semoga modul ini dapat menjadi referensi untuk pengawas sekolah dan satuan pendidikan serta
pihak-pihak yang berkepentingan lainnya dalam melaksanakan dan memfasilitasi terlaksananya
Sistem Penjaminan Mutu Internal di satuan pendidikan.

Makassar, Mei 2020
Kepala LPMP Sulawesi Selatan

Dr. H. Abdul Halim Muharram, M.Pd.
NIP 19650715 199403 1 002
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UNIT PEMBELAJARAN SATU (1)
SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL (SPMI)

UNIT PEMBELAJARAN SATU (1)
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI)
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 28 Tahun 2016
telah mendefinisikan mutu, penjaminan mutu dan sistem penjaminan mutu. Mutu
pendidikan dasar dan menengah adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan
pendidikan dasar dan pendidikan menengah dengan Standar Nasional Pendidikan pada
pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Penjaminan Mutu Pendidikan adalah suatu
mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa
seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu. Sistem
Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah adalah suatu kesatuan unsur yang
terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan
untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah yang saling berinteraksi
secara sistematis, terencana dan berkelanjutan.
Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan salah satu upaya
penjaminan mutu pendidikan. Penerapan seluruh siklus penjaminan mutu pendidikan
secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga budaya mutu tumbuh dan
berkembang secara mandiri.
SPMI-Dikdasmen direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh
setiap satuan pendidikan di jalur formal pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah
dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP).
Melihat Jumlah satuan pendidikan yang ada sangat banyak. Pemerintah pada tahun 2019
sudah melaksanakan upaya-upaya pembinaan penjaminan mutu pada 577 sekolah menuju
SNP. Pelaksanaan penjaminan mutu pada satuan pendidikan ini membutuhkan
pengontrolan dan pembinaan secara intensif dan terpadu. Selain sekolah menuju SNP
tersebut, sekolah lainnya juga sangat perlu disentuh dengan pemahaman dan pelaksanaan
sistem penjaminan mutu pendidikan sehingga percepatan pemerataan kualitas dapat
segera terwujud.
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B. Target Pencapaian Kompetenasi
Setelah mempelajari materi SPMI ini Peserta diharapkan mampu menerapkan SPMI di
satuan pendidikan.

C. Indikator Pencapaian Kompetensi
Peserta dapat:
1. Membedakan pengertian mutu dan penjaminan mutu
2. Membedakan konsep SPMI dan SPME
3. Menjelaskan pengertian SPMI
4. Mengidentifikasi prinsip SPMI
5. Mendeskripsikan ukuran keberhasilan SPMI

D. Ruang Lingkup
Kegiatan Belajar 1: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

E. Manfaat Modul Bagi Peserta
Modul ini diharapkan dapat membantu pengawas sekolah memahami dan memfasilitasi
sekolah binaannya. Demikian pula bagi satuan pendidikan diharapkan dapat memahami
dan melaksanakan SPMI di satuan pendidikan.

F. Petunjuk Penggunaan Modul
Sebelum mempelajari modul pada unit pembelajaran “Sistem Pejaminan Mutu Internal”
ini, diharapkan Saudara menyiapkan dokumen Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016
tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP). Dokumen tersebut, Saudara
jadikan acuan dalam melakukan upaya penjaminan mutu pendidikan.
Modul pembelajaran ini memuat uraian tentang pendahuluan, uraian materi, dan penutup.
Oleh karena itu, pengguna modul ini diharapkan membacanya secara terstruktur
(pendahuluan, uraian materi, dan penutup) agar mampu memahami Sistem Penjaminan
Mutu Internal.
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BAB II
KEGIATAN PEMBELAJARAN: SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

A. Tujuan Pembelajaran
Melalui kegiatan curah pendapat dan diskusi kelompok, peserta dapat:
1. Membedakan pengertian mutu dan penjaminan mutu
2. Membedakan konsep SPMI dan SPME
3. Menjelaskan pengertian SPMI
4. Mengidentifikasi prinsip SPMI
5. Mendeskripsikan ukuran keberhasilan SPMI
B. Materi Pembelajaran
1. Pengertian Mutu dan Penjaminan Mutu
Mutu pendidikan merupakan kesesuaian antara kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan
(stakeholders) dengan layanan yang diberikan oleh penyelenggara pendidikan. Penjaminan
mutu dilakukan untuk menjamin pemenuhan atau pencapaian harapan pihak-pihak yang
berkepentingan dengan pendidikan.
Dalam konteks pendidikan, penjaminan mutu, seperti dikatakan Rowley (1995), adalah “all
the policies, systems and process directed towards ensuring the maintenance and
enhancement of the quality of educational provision. For example, course design, staff
development, the collection and use of feedback from students, staff and employes”
(keseluruhan kebijakan, sistem dan proses yang diarahkan untuk menjamin terpelihara dan
meningkatnya mutu pendidikan. Sebagai contoh adalah rancangan kursus, pengembangan
staf, serta pengumpulan dan pemanfaatan umpan balik dari siswa, staf, dan karyawan).
Secara lebih tegas, Piper (1993), menjelaskan penjaminan mutu pendidikan sebagai “the
total of those mechanism and procedures adopted to assure a given quality or the continued
improvement of quality, which embodies the planning, defining, encouraging, assessing of
quality”. (Keseluruhan mekanisme dan prosedur yang diadopsi untuk menjamin tersedianya
mutu atau berlanjutnya perbaikan mutu, yang meliputi perencanaan, pendefinisian,
pendorong, dan penilaian mutu).
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Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 telah mendefinisikan mutu, penjaminan mutu dan
sistem penjaminan mutu. Berikut beberapa pengertian tentang mutu sesuai Permendikbud
Nomor 28 Tahun 2016. Mutu pendidikan dasar dan menengah adalah tingkat kesesuaian
antara penyelenggaraan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dengan Standar
Nasional Pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Penjaminan Mutu
Pendidikan adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk
memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar
mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah adalah suatu kesatuan
unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala
kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah yang saling berinteraksi
secara sistematis, terencana dan berkelanjutan.

2. Kategori Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (SPMPDM)
SPMPDM terbagi atas dua kategori yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan
Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI ini merupakan langkah awal suksesnya
penjaminan mutu eksternal. Keberhasilan SPMP ditentukan oleh keberhasilan SPMI. SPME
dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan lainnya, sementara SPMI
dilaksanakan oleh satuan pendidikan. SPMI-Dikdasmen direncanakan, dilaksanakan,
dikendalikan, dan dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan di jalur formal pada
pendidikan

dasar

dan

pendidikan

menengah.

SPME-Dikdasmen

direncanakan,

dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah,
BSNP, dan BAN-S/M sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH
(Permendikbud 28/2016)
Badan/Lembaga
Standarisasi
Evaluasi Pencapaian
Mutu

Pemerintah/Pemerintah
Daerah
Pemetaan Mutu
Sekolah

PEMETAAN
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Fasilitasi
Pemenuhan/Peningk
atan Mutu

IMPLEMENTASI
PENINGKATAN
MUTU

Inspeksi
Pelaksanaan
Penjaminan Mutu

Penetapan
Akreditasi
SISTEM PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL

SISTEM INFORMASI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Gambar 1. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP)

3. Apa itu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)?
Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah penerapan penjaminan mutu pendidikan secara
mandiri. Penerapan seluruh siklus penjaminan mutu pendidikan secara sistemik, holistik,
dan berkelanjutan, sehingga budaya mutu tumbuh dan berkembang secara mandiri.
SPMI-Dikdasmen direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh setiap
satuan pendidikan di jalur formal pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah dengan
mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP).
SPMI-Dikdasmen
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mencakup

seluruh

aspek

penyelenggaraan

pendidikan

dengan

memanfaatkan sumber daya untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan dengan siklus
sebagai berikut:
1) Memetakan mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan berdasarkan Standar

Nasional Pendidikan;
2) Membuat perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana kerja

sekolah;
3) Melaksanakan pemenuhan mutu dalam pengelolaan satuan pendidikan dan proses

pembelajaran;
4) Melakukan monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah

dilakukan; dan
5) Menyusun strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.

4. Siapa yang melaksanakan SPMI?
Satuan pendidikan adalah pelaksana SPMI-Dikdasmen. Pelaksanaan SPMI-Dikdasmen
dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh setiap satuan pendidikan pada
pendidikan dasar dan pendidikan menengah. SPMI-Dikdasmen ditetapkan oleh satuan
pendidikan serta disosialisasikan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan.
Tugas satuan pendidikan dalam penjaminan mutu adalah:
a) Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI-Dikdasmen.
b) Menyusun dokumen SPMI-Dikdasmen yang terdiri atas:
1) dokumen kebijakan
2) dokumen standar
3) dokumen formulir
c) Membuat perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana kerja sekolah;
d) Melaksanakan pemenuhan mutu, baik dalam pengelolaan satuan pendidikan maupun
proses pembelajaran;
e) Membentuk tim penjaminan mutu pada satuan pendidikan; dan
f) Mengelola data mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan.
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Kepala satuan pendidikan dalam melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dibantu oleh
Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS). Adapun tugas TPMPS dan unsurunsur TPMPS lebih rinci akan dijelaskan pada unit pembelajaran berikutnya.

5. Prinsip SPMI
Satuan pendidikan sebagai pelaksana SPMI menjalankan penjaminan mutu dengan prinsipprinsip sebagai berikut:
Tabel 1.1 Prinsip SPMI
Mandiri

dikembangkan dan diimplementasikan secara mandiri
oleh satuan pendidikan dengan membangun partisipasi
aktif dari seluruh pemangku kepentingan

Partisipatif dan terstandar

menggunakan acuan mutu minimal SNP dan dapat
ditetapkan oleh satuan pendidikan bagi satuan pendidikan
yang telah memenuhi SNP

Integritas

menggunakan data dan informasi yang jujur sesuai
dengan kondisi yang ada di satuan pendidikan

Sistematis dan berkelanjutan

dilaksanakan

secara

berkelanjutan

mengikuti

lima

langkah penjaminan mutu yang membentuk suatu siklus
yang dilaksanakan secara berurutan dan berkelanjutan
membentuk suatu siklus
holistik

dilaksanakan terhadap keseluruhan unsur yang meliputi
organisasi, kebijakan, dan proses-proses yang terkait

Transparan dan akuntabel

seluruh

aktivitas

dalam

pelaksanaan

SPMI

terdokumentasi dengan baik dalam berbagai dokumen
mutu dan dapat diakses oleh seluruh pemangku
kepentingan
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6. Ukuran Keberhasilan Penjaminan Mutu di Satuan Pendidikan
Ukuran keberhasilan penjaminan mutu oleh satuan pendidikan terdiri atas indikator keluaran
(output), hasil (outcome) dan dampak.
a) Indikator Keluaran (Output), yaitu:
1) Satuan pendidikan mampu menjalankan seluruh siklus penjaminan mutu;
2) Berfungsinya organisasi penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan;
3) Meningkatnya kompetensi pendidik dalam menjalankan proses pembelajaran mulai
dari perencanaan hingga penilaian;
4) Pengembangan kegiatan ekstrakurikuler; dan
5) Meningkatnya pengelolaan sarana prasarana dan keuangan

b) Indikator Hasil (Outcome) Proses pembelajaran berjalan sesuai standar
1) Adanya peningkatan hasil belajar peserta didik dan hasil uji kompetensi dan
penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan;
2) Prestasi satuan pendidikan beserta anggota;
3) Terwujudnya lingkungan belajar yang menyenangkan;
4) Adanya penghargaan serta dukungan finansial pemangku kepentingan;
5) Pengelolaan satuan pendidikan berjalan sesuai standar; dan
6) Terimbasnya proses SPMI kepada sekolah imbas

c) Indikator Dampak (Impact)
1) Terbangunnya budaya mutu dengan terlaksananya penjaminan mutu yang
berkesinambungan dan berkelanjutan pada satuan pendidikan; dan
2) Terbangunnya budaya mutu pada sekolah imbas
Keberhasilan pelaksanaan penjaminan mutu di satuan pendidikan dipengaruhi oleh:
1) komitmen manajemen dan kepemimpinan (management commitment and leadership);
2) perbaikan yang berkelanjutan (continous improvement);
3) berorientasi pada kepuasan pengguna layanan secara menyeluruh (total customer
satisfaction);
4) keterlibatan aktif pendidik dan tenaga kependidikan (employee involvement);
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5) pelatihan (training);
6) komunikasi (communication);
7) kerjasama (teamwork); dan
8) dukungan, bantuan, motivasi dan pengawasan dari pemerintah daerah dibantu oleh
TPMPD
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BAB III
PENUTUP

A. Rangkuman
1. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah penerapan penjaminan mutu pendidikan
secara mandiri. Penerapan seluruh siklus penjaminan mutu pendidikan secara sistemik,
holistik, dan berkelanjutan, sehingga budaya mutu tumbuh dan berkembang secara
mandiri.
2. SPMI-Dikdasmen direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh
setiap satuan pendidikan di jalur formal pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah
dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP).

B. Evaluasi
Evaluasi dapat dilihat pada link yang disediakan oleh panitia
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UNIT PEMBELAJARAN DUA (2)
PEMBENTUKAN
TPMPS
UNIT PEMBELAJARAN DUA
(2)

PEMBENTUKAN TPMPS
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pembentukan TPMPS merupakan hal yang sangat penting sebagai langkah awal penyiapan
pelaksanaan SPMI di satuan pendidikan. TPMPS adalah singkatan dari Tim Penjaminan
Mutu Pendidikan Sekolah/Satuan Pendidikan. Untuk melaksanakan SPMI di satuan
pendidikan tim penjaminan mutu perlu dibentuk sebagai tim yang mengoordinasikan semua
kegiatan atau pelaksanaan penjaminan mutu di satuan pendidikan. SPMI dapat dilaksanakan
melalui koordinasi pelaksanaan penjaminan mutu yang dikawal oleh TPMPS.
TPMPS dibentuk oleh kepala sekolah. Kepala sekolah menerbitkan SK TPMPS disertai
dengan pembagian tugas TPMPS kepada tim yang telah dipilih. TPMPS yang dibentuk oleh
kepala sekolah terdiri atas ketua TPMPS yang dibantu oleh dua kelompok kerja yaitu tim
pengembang sekolah dan tim monev internal. Masing-masing tim ini mempunyai tugas
dalam melaksanakan SPMI.
Pembentukan TPMPS ini tidak cukup hanya ditandai dengan pemberian SK namun perlu
disertai dengan deskripsi tugas dan pemberian sosialisasi atau IHT mengenai tugas-tugas
TPMPS. Pemahaman tugas TPMPS ini sangat penting dimiliki oleh semua anggota tim dan
seluruh warga sekolah agar pelaksanaan SPMI dapat berjalan dengan baik.

B. Target Pencapaian Kompetensi
Setelah mempelajari materi Pembentukan TPMPS ini, peserta diharapkan mampu mendeskripsikan
tugas pokok dan fungsi TPMPS dalam penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan.

C. Indikator Pencapaian Kompetensi
1.

Menyebutkan unsur keanggotaan TPMPS

2.

Menjelaskan tugas dan fungsi TPMPS dalam SPMI
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3.

Menggambarkan struktur organisasi TPMPS

4.

Mendeskripsikan tata cara pembentukan TPMPS

D. Ruang Lingkup
1) Pembentukan TPMPS
2) Tugas TPMPS
E. Manfaat Modul bagi Peserta
1) Modul ini diharapkan dapat membantu peserta untuk menyiapkan TPMPS
2) Modul ini diharapkan dapat membantu peserta membentuk TPMPS
F. Petunjuk Penggunaan Modul
Sebelum mempelajari modul pada unit pembelajaran “Pembentukan TPMPS” ini,
diharapkan Saudara menyiapkan dokumen Juklak dan Juknis SPMI serta Permendikbud
Nomor 28 Tahun 2016 tentang SPMP. Dokumen tersebut, Saudara jadikan acuan dalam
melakukan Pembentukan TPMPS.
Unit pembelajaran ini memuat uraian tentang pendahuluan, uraian materi, dan penutup. Oleh
karena itu, pengguna modul ini diharapkan membacanya secara terstruktur (pendahuluan,
uraian materi, dan penutup) agar mampu membentuk TPMPS di satuan pendidikan.
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BAB II
KEGIATAN PEMBELAJARAN : PEMBENTUKAN TPMPS

A. Tujuan Pembelajaran
Melalui curah pendapat dan diskusi kelompok, peserta dapat
1.

Menyebutkan unsur keanggotaan TPMPS

2.

Menjelaskan tugas dan fungsi TPMPS dalam SPMI

3.

Menggambarkan struktur organisasi TPMPS

4.

Menjelaskan langkah-langkah pembentukan TPMPS

B. Materi Pembelajaran
1. Tugas Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS)
Sistem penjaminan mutu dapat berjalan dengan baik di satuan pendidikan jika terdapat unsur
penjaminan mutu di dalam manajemennya. Unsur penjaminan mutu tersebut dibentuk dalam
sebuah Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS) yang merupakan tim independen
di luar manajemen sekolah yang minimal berisi perwakilan pimpinan satuan pendidikan,
pendidik, dan tenaga kependidikan lainnya serta komite di satuan pendidikan tersebut. Jika
sumberdaya satuan pendidikan tidak mencukupi, fungsi penjaminan mutu ini menjadi tugas dari
tim manajemen yang sudah ada dalam satuan pendidikan.
TPMPS ini berfungsi sebagai motor penggerak dan koordinator dalam melakukan peran
sebagai pengendali mutu dan pengembang sistem penjaminan mutu pendidikan di sekolahnya.
Satuan pendidikan dalam melaksanakan tugas pada sistem penjaminan mutu pendidikan dapat
melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah
(TPMPD) yang dibentuk oleh pemerintah daerah.

TPMPS

ini

berfungsi

untuk

menyelenggarakan fungsi penjaminan mutu terhadap semua program dan proses pengelolaan
di satuan pendidikan.
Adapun tugas-tugas TPMPS dalam sistem penjaminan mutu pada satuan pendidikan
dapat dilihat pada Tabel 2.1.
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Tabel 2.1. Pembagian Tugas dalam Sistem Penjaminan Mutu pada Satuan Pendidikan
Satuan Pendidikan
Merencanakan, melaksanakan,
mengendalikan, dan
mengembangkan SPMI;
Menyusun dokumen SPMI yang
terdiri atas dokumen kebijakan,
dokumen standar, dan dokumen
formulir;
Membuat perencanaan peningkatan
mutu yang dituangkan dalam
rencana kerja sekolah (RKS);
Melaksanakan pemenuhan mutu
baik dalam pengelolaan satuan
pendidikan maupun proses
pembelajaran;
Membentuk tim penjaminan mutu
pada satuan pendidikan;
Mengelola data mutu pendidikan di
tingkat satuan pendidikan.;

Tim Penjaminan Mutu
Pendidikan Sekolah
Mengoordinasikan pelaksanaan
penjaminan mutu di tingkat satuan
pendidikan;
Melakukan pembinaan, pembimbingan,
dan supervisi terhadap pelaku pendidikan
di satuan pendidikan dalam
pengembangan dan penjaminan mutu
pendidikan;
Melaksanakan pemetaan mutu
pendidikan berdasarkan data mutu
pendidikan di satuan pendidikan;
Melakukan monitoring dan evaluasi
proses pelaksanaan pemenuhan mutu
yang telah dilakukan;
Memberikan rekomendasi
strategi peningkatan mutu berdasarkan
hasil monitoring dan evaluasi
kepada kepala satuan pendidikan.

2. Struktur TPMPS
Dengan melihat pentingnya tugas-tugas dari TPMPS ini maka disusun struktur TPMPS sesuai
bidangnya masing-masing sebagai berikut:
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Kepala Satuan
Pendidikan
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Literasi
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Sekolah
Sehat
7. dll

Gambar 2.1. Struktur Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Pada Satuan Pendidikan

Tim Pengembang Sekolah bertugas melaksanakan koordinasi penjaminan mutu
pendidikan, melakukan pembimbingan, supervisi, pembinaan terhadap satuan pendidikan.
Tim Monev Internal melakukan monitoring dan evaluasi satuan pendidikan dalam
menjalankan penjaminan mutu serta memberikan rekomendasi strategi peningkatan mutu.
3. Penyiapan TPMPS dan Contoh SK TPMPS
Hal lain yang perlu pula diketahui adalah bagaimana menyiapkan TPMPS. Berikut ini
adalah langkah-langkah dalam menyiapkan TPMPS sebagai berikut:
a) TPMPS ditetapkan dengan SK kepala sekolah.
b) TPMPS paling sedikit terdiri atas perwakilan pimpinan satuan pendidikan, perwakilan
guru, perwakilan tenaga kependidikan dan perwakilan komite sekolah.
c) Jumlah anggota TPMPS disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan.
d) Jika sumberdaya satuan pendidikan tidak mencukupi maka diserahkan kepada tim manajemen
satuan pendidikan.
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e) Jika SK TPMPS telah diterbitkan, maka tim pengembang sekolah dan tim auditor internal
bersama ketua TPMPS mulai melaksanakan SPMI di tingkat satuan pendidikan.
f) Tahapan-tahapan SPMI didahului dengan adanya sosialisasi SPMI kepada semua warga
sekolah. Semua warga sekolah mendapatkan informasi mengenai apa dan bagaimana SPMI.
g) Kegiatan penyadaran penjaminan mutu ini akan lebih baik apabila dilanjutkan dengan
kegiatan dalam bentuk IHT SPMI pada satuan pendidikan agar semua langkah kerja SPMI
dapat betul-betul dipahami dan dilaksanakan
h) Setelah semua warga sekolah memahami SPMI maka warga sekolah menyatakan
komitmennya melalui penandatanganan komitmen sistem penjaminan mutu pendidikan.
i) Pernyataan komitmen dibuat oleh satuan pendidikan.

Langkah terakhir yang dapat dilakukan adalah contoh isi pernyataan komitmen
berikut:
PERNYATAAN KOMITMEN
Yang bertandatangan di bawah ini adalah
………………………………….
………………………………….
…………………………………., dst
Menyatakan dengan sepenuh hati, ikhlas dan jujur bersedia:
1. Mengimplementasikan SPMI
2. Menyosialisasikan SPMI kepada warga sekolah dan orang tua siswa
3. Meningkatkan mutu manajemen pengelolaan sekolah
4. Meningkatkan mutu akademik
5. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
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sebagai

Berikut disajikan contoh SK TPMPS yang dapat dijadikan sebagai acuan namun tidak harus
sama persis dengan contoh tersebut. Satuan pendidikan dapat mengembangkan SK TPMPS
sendiri sesuai dengan template yang biasa digunakan dan kebutuhan serta kondisi satuan
pendidikan masing-masing.
Contoh SK TPMPS
SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH ……………………..

Nomor

: ……………………………

Tanggal

: ………………………………..

URAIAN TUGAS TIM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN SEKOLAH (TPMPS)
SEKOLAH ……………………….
TAHUN ……………………

Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS) secara umum berfungsi:
1. Mengoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat satuan pendidikan;
2. Melakukan pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap pelaku pendidikan di
satuan pendidikan dalam pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan;
3. Melaksanakan pemetaan mutu pendidikan berdasarkan data mutu pendidikan di satuan
pendidikan;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah
dilakukan;
5. Memberikan rekomendasi strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan
evaluasi kepada kepala satuan pendidikan.
Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS) terdiri atas Tim Pengembang
Sekolah dan Tim Monev Internal. Tim Pengembang menjalankan tugas pemetaan, perencanaan
dan implementasi pemenuhan mutu, sedangkan Tim Monev menjalankan tugas kontrol, evaluasi
dan monitoring.
Uraian Tugas masing-masing sebagai berikut;
A. Tim Pengembang
1. Mengoordinasikan dan mendokumentasikan proses dan hasil pelaksanaan seluruh siklus
penjaminan mutu internal untuk pemenuhan standar kompetensi lulusan.
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2. Mengoordinasikan dan mendokumentasikan proses dan hasil pelaksanaan seluruh siklus
penjaminan mutu internal untuk pemenuhan standar isi.
3. Mengoordinasikan dan mendokumentasikan proses dan hasil pelaksanaan seluruh siklus
penjaminan mutu internal untuk pemenuhan standar proses.
4. Mengoordinasikan dan mendokumentasikan proses dan hasil pelaksanaan seluruh siklus
penjaminan mutu internal untuk pemenuhan standar penilaian.
5. Mengoordinasikan dan mendokumentasikan proses dan hasil pelaksanaan seluruh siklus
penjaminan mutu internal untuk pemenuhan standar penididik dan tenaga kependidikan.
6. Mengoordinasikan dan mendokumentasikan proses dan hasil pelaksanaan seluruh siklus
penjaminan mutu internal untuk pemenuhan standar proses.
7. Mengoordinasikan dan mendokumentasikan proses dan hasil pelaksanaan seluruh siklus
penjaminan mutu internal untuk pemenuhan standar pengelolaan.
8. Mengoordinasikan dan mendokumentasikan proses dan hasil pelaksanaan seluruh siklus
penjaminan mutu internal untuk pemenuhan standar pembiayaan.
B. Tim Monev Internal
1. Menjamin proses dan hasil pemetaan mutu setiap standar berjalan dengan baik.
2. Menjamin proses dan hasil perencanaan pemenuhan mutu setiap standar berjalan dengan
baik.
3. Menjamin proses dan hasil implementasi pemenuhan mutu setiap standar berjalan dengan
baik.
4. Menjamin proses monev terhadap proses dan hasil program-program pemenuhan mutu.
5. Menjamin proses analisis keberhasilan dan memberikan rekomendasi strategi
peningkatan mutu untuk perencanaan lebih lanjut.

……………………..Maret 2020
Kepala Sekolah,

……………………………………………
NIP………………………………………
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BAB III
PENUTUP

A. Rangkuman

TPMPS adalah singkatan dari Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah/Satuan
Pendidikan. Untuk melaksanakan SPMI di satuan pendidikan tim penjaminan mutu perlu
dibentuk sebagai tim yang mengoordinasikan semua kegiatan atau pelaksanaan penjaminan
mutu di satuan pendidikan.
TPMPS ini berfungsi sebagai motor penggerak dan koordinator dalam melakukan peran
sebagai pengendali mutu dan pengembang sistem penjaminan mutu pendidikan di
sekolahnya. TPMPS ini berfungsi untuk menyelenggarakan fungsi penjaminan mutu
terhadap semua program dan proses pengelolaan di satuan pendidikan.

B. Evaluasi
Evaluasi dapat dilihat pada link yang disediakan oleh panitia
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UNIT PEMBELAJARAN TIGA (3)
KAJIAN STANDAR NASIONAL
PENDIDIKAN (SNP)

UNIT PEMBELAJARAN TIGA (3)
KAJIAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
(SNP)
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Mutu pendidikan dasar da menengah adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan
pendidikan dasar dan menengah dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) di sekolah
(Permnedikbud No. 28 Tahun 2016). Mutu pendidikan di sekolah cenderung tidak ada
peningkatan tanpa diiringi dengan penjaminan mutu pendidikan oleh sekolah. Mutu
pendidikan d satuan pendidikan sulit diwujudkan tanpa upaya penjaminan mutu pendidikan.
Penjaminan mutu sebagaimana yang dinyatakan dalam Permendikbud Nomor 28 Tahun
2016 adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk
memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar
mutu. Hal ini menunjukkan bahwa standar mutu merupakan acuan dalam melakukan
penjaminan mutu oleh satuan pendidikan.
Penjaminan mutu pendidikan mengacu pada standar sesuai peraturan yang berlaku. Acuan
utama adalah Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang telah ditetapkan sebagai kriteria
minimal yang ha-rus dipenuhi oleh satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan.
Standar Nasional Pendidikan terdiri atas:
❖ Standar Kompetensi Lulusan
❖ Standar Isi
❖ Standar Proses
❖ Standar Penilaian
❖ Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
❖ Standar Pengelolaan
❖ Standar Sarana dan Prasarana
❖ Standar Pembiayaan
Kedelapan standar tersebut membentuk rangkaian input, proses, dan output. Standar
Kompetensi Lulusan merupakan output dalam rangkaian tersebut dan akan terpenuhi apabila
input terpenuhi sepenuhnya dan proses berjalan dengan baik. Standar yang menjadi input
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dan proses dideskripsi-kan dalam bentuk hubungan sebabakibat dengan output. Standar
dijabarkan dalam bentuk indikator mutu untuk mempermudah kegiatan pemetaan mutu
dalam penjaminan mutu pendidikan.
Pemahaman tentang SNP oleh satuan pendidikan adalah sebuah keniscayaan. Sebab tanpa
pemahaman yang baik tentang hal tersebut, maka satuan pendidikan akan sulit melakukan
penjaminan mutu pendidikan secara optimal. Jika hal ini terjadi, maka pemenuhan atau
peningkatan mutu pendidikan akan sulit pula tercapai. Oleh karena itu, maka dipandang
perlu adanya kajian SNP sebagai langkah awal dalam melakukan penjaminan mutu
pendidikan di satuan pendidikan.

B. Target Pencapaian Kompetensi
Setelah mempelajari unit pembelajaran Kajian SNP ini diharapkan peserta mampu
menganalisis SNP.

C. Indikator Pencapaian Kompetensi
Setelah mengikuti mata diklat ini diharapkan peserta mampu
1)

Mendeskripsikan 8 SNP

2)

Mengidentifikasi Indikator dan Sub Indikator dari 8 SNP

3)

Menyimpulkan risiko yang timbul jika SNP tidak tercapai

D. Ruang Lingkup
1) Standar Kompetensi Lulusan;
2) Standar Isi;
3) Standar Proses;
4) Standar Penilaian;
5) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
6) Standar Sarana dan Prasarana;
7) Standar Pengelolaan;
8) Standar Pembiayaan.
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E. Manfaat Modul Bagi Peserta
Modul ini diharapkan dapat membantu peserta melaksanakan kajian SNP sehingga
memudahkan dalam melakukan kegiatan-kegiatan SPMI.

F. Petunjuk Penggunaan Modul
Modul/Unit Pembelajaran SNP ini berisi pembelajaran tentang 8 SNP
1. Sebelum mempelajari modul ini, pengawas dan satuan pendidikan sudah memiliki dan
mengkaji dokumen sebagai berikut:
a) PP No.19 Tahun 2005/PP No.32 Tahun 2013/PP No.13 Tahun 2015 tentang
Standar Nasional Pendidikan.
b) Permendikbud No.20 Tahun 2016 tentang SKL
c) Permendikbud No.21 Tahun 2016 tentang Standar Isi
d) Permendikbud No. 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses
e) Permendikbud No.23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian
f) Permendiknas No.13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah
g) Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan
Kompetensi Guru
h) Permendiknas No.24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah
i) Permendiknas No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana
j) Permendiknas No. 19 Tahun 2017 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar
dan Menengah
k) Permendiknas No. 69 Tahun 2009 tentang Standar Pembiayaan
2. Waktu yang digunakan untuk mempelajari modul ini 4 JP @ 45 menit.
3. Untuk melakukan kegiatan pembelajaran, pengawas dan satuan pendidikan harus
memulai dengan membaca target kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi,
menyiapkan dokumen yang diperlukan, mengikuti tahap demi tahap kegiatan
pembelajaran secara sistematis dan mengerjakan perintah kegiatan pembelajaran pada
lembar kerja (LK).
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BAB II
KEGIATAN PEMBELAJARAN: KAJIAN SNP DAN
INDIKATOR MUTU PENDIDIKAN

A. Tujuan Pembelajaran
Melalui kegiatan curah pendapat, diskusi kelompok, menyelesaikan tugas kelompok dan
presentasi, peserta dapat:
1. Mendeskripsikan 8 SNP
2. Mengidentifikasi Indikator dan Sub Indikator dari 8 SNP
3. Menjelaskan risiko yang timbul jika SNP tidak tercapai

B. Materi Pembelajaran
1. SNP sebagai Acuan Mutu Awal
Sebagai tahap awal dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan, setiap satuan
pendidikan wajib menetapkan standar mutu yang akan digunakan sebagai acuan. Sesuai
dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 setiap satuan pendidikan di Indonesia wajib
menggunakan Standar Nasional Pendidikan sebagai kriteria minimal.
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Gambar 3.1 Siklus Penjaminan Mutu Pendidikan

2. Penetapan Acuan Mutu Awal
Tiap satuan pendidikan wajib untuk mengevaluasi pemenuhan standar mutu yang telah
ditetapkan oleh satuan pendidikan. Satuan pendidikan yang baru memenuhi sebagian standar
dalam SNP, diharapkan tetap fokus untuk memenuhi standar yang masih belum optimal
pemenuhannya.
Satuan pendidikan yang melampaui standar nasional pendidikan dapat menggunakan atau
menetapkan standar di atas SNP sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian, dan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan. Standar yang
ditetapkan oleh satuan pendidikan harus lebih tinggi dari SNP. Penetapan standar dan
indikatornya harus disesuaikan dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan di Indonesia
yang diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang
Sistem Pendidikan Nasional Bab III Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 4 yang
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diuraikan sebagai berikut.
a) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif
dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keragamaan, nilai kultural, dan
kemajemukan bangsa.
b) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka
dan multimakna.
c) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan
peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
d) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan
mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
e) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis dan
berhitung bagi segenap warga masyarakat.
f) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat
melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan
pendidikan.

Sebagai persiapan melaksanakan SPMI, terdapat beberapa kegiatan yang mesti dilakukan oleh
sekolah yaitu mengkaji SNP, mengisi instrumen e-EDS, mengkaji hasil evaluasi diri sekolah (rapor
mutu sekolah), mengkaji hasil monev internal sekolah tahun lalu (bagi sekolah yang sudah
melakukan monev internal), dan mengisi format lembar kerja SNP.
Mengkaji SNP adalah bagian yang sangat penting sebelum melakukan pemetaan mutu. Semua
komponen satuan pendidikan atau warga sekolah harus membaca dan mengkaji 8 SNP sebagai
persiapan melaksanakan SPMI. Aktivitas mengkaji SNP yang perlu dilakukan adalah
a.

TPMPS mengoordinasikan pembentukan tim kerja yang melibatkan semua warga
sekolah. Tim kerja disesuaikan dengan jumlah PTK yang ada di sekolah.

b.

Tim pengembang sekolah mencetak dokumen SNP dan dokumen buku indikator
mutu.

c.

Semua warga sekolah mengkaji dokumen SNP dan dokumen buku indikator mutu.

d.

Mengadakan kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun (Focus Group Discussion) dimana
semua warga sekolah terlibat mendiskusikan isi dokumen SNP dan dokumen buku
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indikator mutu.
Setelah melaksanakan kajian SNP, satuan pendidikan perlu melakukan sosialisasi SPMI kepada
semua warga sekolah dan melakukan penandatanganan komitmen penjaminan mutu pendidikan
oleh semua warga sekolah. Penandatanganan komitmen ini dilakukan dengan penuh kesadaran
dan semua warga sekolah memahami isi atau butir komitmen penjaminan mutu.
Pada UU 20 Tahun 2003 dinyatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal
tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Standar nasional pendidikan terdiri atas standar:
1. kompetensi lulusan
2. isi,
3. proses,
4. penilaian pendidikan
5. pendidik dan tenaga kependidikan,
6. sarana dan prasarana,
7. pembiayaan , dan
8. pengelolaan
SNP diatur pada PP 19 Tahun 2005 yang direvisi sebanyak 2 kali yaitu PP 32 Tahun 2013 dan PP
13 Tahun 2015. Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang
bermutu. Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang
bermartabat.
Standar Nasional Pendidikan memuat 8 Standar dimana setiap standar terdiri dari Indikator dan
Sub Indikator
1) Indikator dan Sub Indikator
a) Standar Kompetensi Lulusan
Pada Standar Kompetensi Lulusan, terdapat 3 indikator dan 17 sub indikator sebagai
berikut:
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Tabel 3.1 Indikator dan Sub Indikator SKL
Standar

Indikator

Sub Indikator

Kompetensi
Lulusan
1

Lulusan memiliki kompetensi 1. perilaku yang mencerminkan sikap
pada dimensi sikap

beriman dan bertakwa kepada Tuhan
YME
2. perilaku yang mencerminkan sikap
berkarakter
3. perilaku yang mencerminkan sikap
disiplin
4. perilaku yang mencerminkan sikap
santun
5. perilaku yang mencerminkan sikap
jujur
6. perilaku yang mencerminkan sikap
peduli
7. perilaku yang mencerminkan sikap
percaya diri
8. perilaku yang mencerminkan sikap
bertanggungjawab
9. perilaku pembelajar sejati sepanjang
hayat
10. perilaku sehat jasmani dan rohani

2

Lulusan memiliki kompetensi pengetahuan
pada dimensi pengetahuan

3

faktual,

prosedural,

konseptual, metakognitif

Lulusan memiliki kompetensi 1. keterampilan berpikir dan bertindak
pada dimensi keterampilan

kreatif
2. keterampilan berpikir dan bertindak
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produktif

3. keterampilan berpikir dan bertindak
kritis
4. keterampilan berpikir dan bertindak
mandiri
5. keterampilan berpikir dan bertindak
kolaboratif
6. keterampilan berpikir dan bertindak
komunikatif

b) Standar Isi
Pada Standar Isi, terdapat 3 indikator dan 13 sub indikator sebagai berikut:
Tabel 3.2 Indikator dan Sub Indikator Standar Isi
Standar

Indikator

Sub Indikator

Isi
1

Perangkat

pembelajaran 1. Memuat

sesuai rumusan kompetensi

karakteristik

kompetensi

karakteristik

kompetensi

sikap

lulusan
2. Memuat

pengetahuan
3. Memuat

karakteristik

kompetensi

keterampilan
4. Menyesuaikan

tingkat

kompetensi

siswa
5. Menyesuaikan ruang lingkup materi
pembelajaran
2

KTSP dikembangkan sesuai 1. Melibatkan pemangku kepentingan
prosedur

dalam pengembangan kurikulum
2. Melewati
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tahapan

operasional

pengembangan
3. perangkat kurikulum tingkat satuan
pendidikan yang dikembangkan
4. Mengacu

pada

kerangka

dasar

penyusunan
3

Sekolah

melaksanakan 1. Menyediakan

kurikulum sesuai ketentuan

alokasi

pembelajaran

waktu

sesuai

struktur

kurikulum yang berlaku
2. Mengatur beban belajar bedasarkan
bentuk pendalaman materi
3. Menyelenggarakan aspek kurikulum
pada muatan lokal
4. Melaksanakan

kegiatan

pengembangan diri siswa

c) Standar Proses
Pada Standar Proses, terdapat 3 indikator dan 25 sub indikator sebagai berikut:
Tabel 3.3 Indikator dan Sub Indikator Standar Proses
Standar

Indikator

Sub Indikator

Proses
1

Sekolah merencanakan proses 1. Mengacu pada silabus yang telah
pembelajaran
ketentuan

sesuai

dikembangkan
2. Mengarah

pada

pencapaian

kompetensi

3. Menyusun dokumen rencana dengan
lengkap dan sistematis
4. Mendapatkan evaluasi dari kepala
sekolah dan pengawas sekolah
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2

Proses

pembelajaran 1. Membentuk

dilaksanakan dengan tepat

rombongan

belajar

dengan jumlah siswa sesuai ketentuan
2. Mengelola kelas sebelum memulai
pembelajaran
3. Mendorong siswa mencari tahu
4. Mengarahkan

pada

penggunaan

pendekatan ilmiah
5. Melakukan

pembelajaran

berbasis

kompetensi
6. Memberikan pembelajaran terpadu
7. Melaksanakan pembelajaran dengan
jawaban yang kebenarannya multi
dimensi
8. Melaksanakan pembelajaran menuju
pada keterampilan aplikatif
9. Mengutamakan pemberdayaan siswa
sebagai pembelajar sepanjang hayat
10. Menerapkan prinsip bahwa siapa saja
adalah guru, siapa saja adalah siswa,
dan di mana saja adalah kelas
11. Mengakui atas perbedaan individual
dan latar belakang budaya siswa
12. Menerapkan

metode

pembelajaran

sesuai karakteristik siswa
13. Memanfaatkan media pembelajaran
dalam meningkatkan efisiensi dan
efektivitas pembelajaran
14. Menggunakan aneka sumber belajar
15. Mengelola
pembelajaran
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kelas

saat

menutup

3

Pengawasan
otentik

dan

penilaian 1. Melakukan penilaian otentik secara

dilakukan

proses pembelajaran

dalam

komprehensif
2. Memanfaatkan hasil penilaian otentik

3. Melakukan

pemantauan

proses

supervisi

proses

pembelajaran
4. Melakukan

pembelajaran kepada guru
5. Mengevaluasi proses pembelajaran
6. Menindaklanjuti

hasil

pengawasan

proses pembelajaran

d) Standar Penilaian Pendidikan
Pada Standar Penilaian Pendidikan, terdapat 5 indikator dan 12 sub indikator sebagai
berikut:
Tabel 3.4 Indikator dan Sub Indikator Standar Penilaian
Standar

Indikator

Sub Indikator

Penilaian
1

Aspek penilaian sesuai ranah 1. Mencakup ranah sikap, pengetahuan
kompetensi

dan keterampilan

2. bentuk pelaporan sesuai dengan ranah

2

Teknik penilaian obyektif dan 1.
akuntabel

yang obyektif dan akuntabel
2.

3

Penilaian
ditindaklanjuti
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Menggunakan jenis teknik penilaian

perangkat teknik penilaian lengkap

pendidikan 1. Menindaklanjuti
penilaian

hasil

pelaporan

2. Melakukan pelaporan penilaian secara
periodik
4

Instrumen

penilaian 1. Menggunakan

menyesuaikan aspek

instrumen

penilaian

instrumen

penilaian

aspek sikap
2. Menggunakan

aspek pengetahuan
3. Menggunakan

instrumen

penilaian

aspek keterampilan
5

Penilaian

dilakukan 1. Melakukan

mengikuti prosedur

penilaian

berdasarkan

penyelenggara sesuai prosedur
2. Melakukan

penilaian

berdasarkan

ranah sesuai prosedur
3. Menentukan

kelulusan

siswa

berdasarkan pertimbangan yang sesuai

e) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pada Standar Pendidik dan Tenaga kependidikan, terdapat 5 indikator dan 51 sub
indikator sebagai berikut:
Tabel 3.5 Indikator dan Sub Indikator Standar PTK
Standar

Indikator

Sub Indikator

PTK
Ketersediaan dan kompetensi 1. Berkualifikasi minimal S1/D4
guru sesuai ketentuan
2. Rasio guru kelas terhadap rombongan
belajar seimbang
3. Tersedia untuk tiap mata pelajaran
4. Bersertifikat pendidik
5. Berkompetensi pedagogik minimal
baik
6. Berkompetensi kepribadian minimal
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baik
7. Berkompetensi profesional minimal
baik
8. Berkompetensi sosial minimal baik
2

Ketersediaan dan kompetensi 1. Berkualifikasi minimal S1/D4
kepala

sekolah

ketentuan

sesuai 2. Berusia

sesuai

kriteria

saat

pengangkatan
3. Berpengalaman mengajar selama yang
ditetapkan
4. Berpangkat minimal III/c atau setara
5. Bersertifikat pendidik
6. Bersertifikat kepala sekolah
7. Berkompetensi kepribadian minimal
baik
8. Berkompetensi manajerial minimal
baik
9. Berkompetensi

kewirausahaan

minimal baik
10. Berkompetensi supervisi minimal baik
3

Ketersediaan dan kompetensi 1. Tersedia Kepala Tenaga Administrasi
tenaga

administrasi

ketentuan

sesuai 2. Kepala

Tenaga

Administrasi

berkualifikasi minimal SMK/sederajat
3. Kepala

Tenaga

Administrasi

bersertifikat

4. Tersedia Tenaga Pelaksana Urusan
Administrasi

5. Tenaga
Administrasi
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Pelaksana
berpendidikan

Urusan
sesuai

ketentuan
6. Berkompetensi kepribadian minimal
baik
7. Berkompetensi sosial minimal baik
8. Berkompetensi teknis minimal baik
9. Berkompetensi manajerial minimal
baik
4

Ketersediaan dan kompetensi 1. Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium
laboran sesuai ketentuan

2. Kepala

Tenaga

Laboratorium

berkualifikasi sesuai
3. Kepala

Tenaga

Laboratorium

bersertifikat
4. Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium
berpengalaman sesuai
5. Tersedia Tenaga Teknisi Laboran
6. Tenaga

Teknisi

Laboran

berpendidikan sesuai ketentuan
7. Tersedia Tenaga Laboran
8. Tenaga Laboran berpendidikan sesuai
ketentuan
9. Berkompetensi kepribadian minimal
baik
10. Berkompetensi sosial minimal baik
11. Berkompetensi manajerial minimal
baik
12. Berkompetensi profesional minimal
baik
5

Ketersediaan dan kompetensi 1. Tersedia Kepala Tenaga Pustakawan
pustakawan sesuai ketentuan

2. Kepala

Tenaga

berkualifikasi sesuai
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Pustakawan

3. Kepala Tenaga Pustakawan
bersertifikat
4. Kepala Tenaga Pustakawan
berpengalaman sesuai
5. Tersedia Tenaga Pustakawan

6. Tenaga Pustakawan berpendidikan
sesuai ketentuan
7. Berkompetensi manajerial minimal
baik
8. Berkompetensi pengelolaan informasi
minimal baik
9. Berkompetensi kependidikan minimal
baik
10. Berkompetensi kepribadian minimal
baik
11. Berkompetensi sosial minimal baik
12. Berkompetensi pengembangan profesi
minimal baik

f) Standar Sarana Prasarana
Pada Standar Sarana Prasarana, terdapat 3 indikator dan 28 sub indikator sebagai berikut:
Tabel 3.6 Indikator dan Sub Indikator Sarana Prasarana
Standar

Indikator

Sub Indikator

Sarana
Prasarana
1

Kapasitas

daya

sekolah memadai

tampung 1. kapasitas rombongan belajar yang
sesuai dan memadai
2. Rasio luas lahan sesuai dengan jumlah
siswa
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3. Kondisi lahan sekolah memenuhi
persyaratan
4. Rasio luas bangunan sesuai dengan
jumlah siswa
5. Kondisi bangunan sekolah memenuhi
persyaratan
6. ragam prasarana sesuai ketentuan
2

Sekolah memiliki sarana dan 1. ruang kelas sesuai standar
prasarana pembelajaran yang 2. laboratorium bahasa sesuai standar
lengkap dan layak

3. laboratorium IPA sesuai standar
4. ruang perpustakaan sesuai standar
5. tempat

bermain/lapangan

sesuai

standar
6. laboratorium biologi sesuai standar
7. laboratorium komputer sesuai standar
8. laboratorium fisika sesuai standar
9. laboratorium kimia sesuai standar
3

Sekolah memiliki sarana dan 1. ruang pimpinan sesuai standar
prasarana pendukung yang 2. ruang guru sesuai standar
lengkap dan layak

3. ruang UKS sesuai standar
4. tempat ibadah sesuai standar
5. jamban sesuai standar
6. gudang sesuai standar
7. ruang sirkulasi sesuai standar
8. ruang tata usaha sesuai standar
9. ruang konseling sesuai standar
10. ruang organisasi kesiswaan sesuai
standar
11. Menyediakan kantin yang layak
12. Menyediakan tempat parkir yang
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memadai
13. Menyediakan unit kewirausahaan dan
bursa kerja

g) Standar Pembiayaan
Pada Standar Pembiayaan, terdapat 3 indikator dan 7 sub indikator sebagai berikut:
Tabel 3.7 Indikator dan Sub Indikator Standar Pembiayaan
Standar

Indikator

Sub Indikator

Pembiayaan
1

Sekolah

memberikan 1. Membebaskan biaya bagi siswa tidak

layanan subsidi silang

mampu
2. daftar siswa dengan latar belakang
ekonomi yang jelas
3. Melaksanakan subsidi silang untuk
membantu siswa kurang mampu

2

Beban operasional sekolah 1. biaya operasional non personil sesuai
sesuai ketentuan

3

Sekolah

ketentuan
melakukan 1. Mengatur alokasi dana yang berasal

pengelolaan dana dengan

dari

APBD/APBN/Yayasan/sumber

baik

lainnya
2. laporan pengelolaan dana
3. laporan yang dapat diakses oleh
pemangku kepentingan

h) Standar Pengelolaan
Pada Standar Pengelolaan, terdapat 4 indikator dan 16 sub indikator sebagai berikut:
Tabel 3.8 Indikator dan Sub Indikator Standar Pengelolaan
Standar

Indikator

Sub Indikator

Pengelolaan
1
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Sekolah

melakukan 1. visi, misi, dan tujuan yang jelas sesuai

perencanaan pengelolaan

ketentuan
2. Mengembangkan
sekolah

ruang

rencana

kerja

lingkup

sesuai

ketentuan
3. Melibatkan pemangku kepentingan
sekolah

dalam

perencanaan

pengelolaan sekolah
2

Program

pengelolaan 1. pedoman

dilaksanakan

sesuai

ketentuan

pengelolaan

sekolah

lengkap
2. Menyelenggarakan kegiatan layanan
kesiswaan
3. Meningkatkan dayaguna pendidik dan
tenaga kependidikan
4. Melaksanakan kegiatan evaluasi diri
5. Membangun

kemitraan

dan

melibatkan peran serta masyarakat
serta lembaga lain yang relevan
6. Melaksanakan

pengelolaan

bidang

kurikulum dan kegiatan pembelajaran
3

Kepala sekolah berkinerja 1. Berkepribadian
baik

dalam

melaksanakan

tugas kepemimpinan

dan

bersosialisasi

dengan baik
2. Berjiwa kepemimpinan
3. Mengembangkan sekolah dengan baik
4. Mengelola sumber daya dengan baik
5. Berjiwa kewirausahaan
6. Melakukan supervisi dengan baik

4

Sekolah mengelola sistem sistem
informasi manajemen
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informasi

ketentuan

manajemen

sesuai

3. Evaluasi Diri Sekolah
a) Hubungan Standar, Indikator dan Instrumen e-EDS
Satuan

pendidikan

perlu

memahami

hubungan

standar,

indikator

dan

pertanyaan/pernyataan yang ada pada instrumen e-EDS. Dengan memahami hubungan
antara standar, indikator dan pertanyaan/pernyataan yang ada pada instrumen e-EDS akan
memudahkan satuan pendidikan memahami instrumen e-EDS dan melihat hubunganhubungannya pada standar.
.
Indikator pada SKL
1.1.1Memiliki perilaku yang mencerminkan
sikap beriman dan bertakwa kepada
Tuhan YME
1.1.2Memiliki

perilaku yang
mencerminkan sikap
berkarakter
1.1.3Memiliki perilaku yang
mencerminkan sikap disiplin
1.1.4Memiliki perilaku yang
mencerminkan sikap santun
1.1.5Memiliki perilaku yang
mencerminkan sikap jujur
1.1.6Memiliki perilaku yang
mencerminkan sikap peduli
1.1.7Memiliki perilaku yang
mencerminkan sikap percaya
diri
1.1.8Memiliki perilaku yang
mencerminkan sikap
bertanggungjawab
1.1.9Memiliki perilaku pembelajar
sejati sepanjang hayat

Instrumen e-EDS

A. Hasil Belajar
1. Gambarkan kondisi capaian
sikap siswa di sekolah Anda?
Berdoa sebelum dan setelah
melakukan aktivitas
Taat menjalankan ibadah
sesuai dengan agama
masing-masing
Melaksanakan aturan agama
yang dianut
Menghargai dengan melihat
karakteristik/ras/agama/suku
/fisik
TIdak melakukan
perundungan
Menghormati orang
tua/teman/guru
Tidak berkata kasar
Tidak meludah di sembarang
tempat

Mengkaji hubungan antara standar, indikator dan instrumen e-EDS perlu dilakukan
untuk meningkatkan pemahaman terhadap 8 SNP beserta indikator dan sub
indikatornya. Langkah selanjutnya adalah mengkaji hasil EDS.
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b) Mengkaji hasil EDS (rapor mutu sekolah)
1) Setelah rapor mutu dipublikasikan, tim pengembang sekolah mencetak dokumen rapor
mutu sekolah.
2) Mengadakan kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun (Focus Group Discussion)
dimana semua warga sekolah terlibat dalam mengkaji dokumen rapor mutu sekolah.
c) Mengkaji strategi yang disusun sebagai hasil monev internal sekolah tahun lalu (bagi
sekolah yang sudah melakukan monev internal)
1) Bagi sekolah yang telah memiliki strategi hasil monev internal dapat mendiskusikan
kembali hasil monev internalnya.
2) Strategi hasil monev internal dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau perbaikan
pada saat menganalisis kondisi sekolah.
d) Mengisi format lembar kerja SNP
1) Tim kerja yang melibatkan semua warga sekolah dibawah koordinasi TPMPS mulai
mengisi format lembar kerja SNP seperti yang ada pada tabel 1.
2) Kolom pertama (1) diisi delapan SNP.
3) Kolom kedua (2) diisi dengan indikator mutu yang merupakan komponen dari standar
terkait.
4) Kolom (3) menjabarkan deskripsi indikator mutu
5) Kolom (4) menjabarkan resiko yang akan timbul jika indikator mutu tidak terpenuhi
6) Penjelasan kolom (4), dan (5) ada pada buku indikator mutu. Namun perlu diperhatikan,
apa yang ada pada buku indikator mutu, masih bersifat umum, sekolah perlu
mendiskusikan kembali boleh ditambah ataupun dikurangi sesuai kondisi faktanya yang
terjadi di sekolah.
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Tabel 3.9. Lembar Kerja SNP

Standar

Indikator Mutu

1

2

SKL
ISI
PROSES
PENILAIAN
PTK
PENGELOLA AN
SARPRAS
PEMBIAYAAN
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Deskripsi

3

Resiko Jika
Standar Mutu
Tidak
Tercapai
4

Tabel 3.10 Contoh Kajian Standar Nasional Pendidikan
NO

STANDA
R

INDIKATOR MUTU

DESKRIPSI

RESIKO JIKA STANDAR
MUTU TIDAK TERCAPAI

1

Standar
Kompete
nsi
Lulusan

Lulusan memiliki
kompetensi pada
dimensi sikap

Kompetensi pada dimensi sikap
meliputi memiliki perilaku yang
mencerminkan sikap beriman
dan bertakwa kepada Tuhan
YME, sikpa berkarakter, sikap
disiplin, sikap santun, sikap
jujur sikap peduli, sikap percaya
diri, sikap bertanggung jawab,
sikap pembelajar sejati
sepanjang hayat, dan sehat
jasmani dan rohani.

Lulusan tidak memiliki
kompetensi pada dimensi sikap
yang mencerminkan sikap
beriman dan bertakwa kepada
Tuhan YME, sikpa berkarakter,
sikap disiplin, sikap santun,
sikap jujur sikap peduli, sikap
percaya diri, sikap bertanggung
jawab, sikap pembelajar sejati
sepanjang hayat, dan sehat
jasmani dan rohani.

2

Standar
Isi

Perangkat
pembelajaran sesuai
rumusan kompetensi
lulusan

Perangkat pembelajaran
memuat karakteristik
kompetensi sikap, pengetahuan,
keterampilan, menyesuaikan
kompetensi sikap dan ruang
lingkup materi pembelajaran

Pembelajaran tidak terarah
dengan baik karena acuannya
tidak sesuai dengan tujuan yang
seharusnya dicapai

3

Standar
Proses

Sekolah
merencanakan proses
pembelajaran sesuai
ketentuan

Proses pembelajaran mengacu
pada silabus yang telah
dikembangkan, mengarah pada
pencapaian kompetensi,
menyusun dokumen rencana
dengan lengkap dan sistematis,
serta mendapatkan evaluasi dari
kepala sekolah dan pengawas
sekolah.

Kegiatan pembelajaran tidak
terlaksana secara sistematis

4

Penilaian

Aspek penilaian
sesuai ranah
kompetensi

Aspek penilaian mencakup
ranah sikap, pengetahuan, dan
keterampilan. Selain itu,
penilaian memiliki bentuk
pelaporan sesuai dengan ranah.

Pencapaian kompetensi siswa
tidak dapat diukur dengan tepat
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5

Pendidik
dan
Tenaga
Kependi
dikan

Ketersediaan dan
kompetensi guru
sesuai ketentuan

Ketersediaan dan kompetensi
guru meliputi kualifikasi
minimal S1/D4, rasio guru kelas
dan rombongan belajar
seimbang, tersedia untuk setiap
mata pelajaran, bersertifikat
pendidik, berkompetensi
pedagogik, kepribadian, sosial,
dan professional minimal baik

Kedalaman substansi materi
pembelajaran kurang maksimal

6

Standar
Sarana
dan
Prasaran
a

Kapasitas daya
tampung sekolah
memadai

Kapasitas rombongan belajar
yang sesuai dan memadai, rasio
luas lahan sesuai jumlah siswa,
kondisi lahan sekolah
memenuhi persyaratan, rasio
bangunan sesuai jumlah siswa,
kondisi bangunan sekolah
memenuhi persyaratan, dan
memiliki ragam prasarana
sesuai ketentuan

Proses pembelajaran tidak
berjalan secara optimal

7

Standar
Pengelol
aan

Sekolah melakukan
perencanaan
pengelolaan

Sekolah memiliki visi, misi, dan
tujuan yang jelas sesuai
ketentuan, mengembangkan
rencana kerja sekolah ruang
lingkup sesuai ketentuan, dan
melibatkan pemangku
kepentingan sekolah dalam
perencanaan pengelolaan
sekolah.

Sekolah tidak memiliki
perencanaan pengelolaan yang
sistematis.

8

Standar
Pembiay
aan

Sekolah melakukan
pengelolaan dana
dengan baik

Sekolah mengatur alokasi dana
yang berasal dari
APBD/APBN/Yayasan, dan
sumber lainnya. Selain itu,
sekolah memiliki laporan
pengelolaan dana dan dapat
diakses oleh pemangku
kepentingan

Pemanfaatan dana tidak
terkontrol secara maksimal
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BAB III
PENUTUP

A. Rangkuman
Sebagai tahap awal dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan, setiap satuan
pendidikan wajib menetapkan standar mutu yang akan digunakan sebagai acuan.
Satuan pendidikan perlu melakukan persiapan sebelum melaksanakan SPMI. Persiapan
itu adalah mengkaji SNP sebagai acuan mutu awal, mengisi e-EDS, dan mengisi format
lembar kerja SNP. Kegiatan ini dilanjutkan dengan sosialisasi SPMI dan penandatangan
komitmen penjaminan mutu.

B. Evaluasi
Evaluasi dapat dilihat pada link yang disediakan oleh panitia
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UNIT PEMBELAJARAN EMPAT (4)
PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN

UNIT PEMBELAJARAN EMPAT (4)
PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pemetaan mutu pendidikan merupakan langkah yang pertama dilaksanakan dalam siklus
Sistem Penjaminan Mutu Internal. Kegiatan dalam pemetaan mutu pendidikan dimulai
dengan pengembangan instrumen, pengumpulan data, analisis data, penentuan akar
masalah dan penyusunan rekomendasi. Pengembangan instrumen dan pengumpulan data
telah dilakukan oleh satuan pendidikan melalui evaluasi diri sekolah yang dikenal sebagai
istilah e-EDS. Hasil evaluasi diri sekolah ini dinamakan sebagai rapor mutu
sekolah/satuan pendidikan.
Rapor mutu satuan pendidikan sangat perlu ditindaklanjuti dalam bentuk analisis data,
penentuan akar masalah dan penyusunan rekomendasi. Ketiga hal inilah yang akan kita
bahas pada unit pembelajaran ini. Untuk selanjutnya dijadikan sebagai bahan dalam
merencanakan peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan.

B. Target Pencapaian Kompetensi
Setelah mempelajari Pemetaan Mutu Pendidikan, peserta diharapkan mampu melakukan
pemetaan mutu pendidikan di satuan pendidikan.

C. Indikator Pencapaian Kompetensi
1. Menganalisis data mutu
2. Menganalisis akar masalah sesuai kondisi sekolah
3. Menyusun rekomendasi sesuai akar masalah

D. Ruang Lingkup
1) Analisis data mutu
2) Analisis akar masalah
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3) Penyusunan rekomendasi

E. Manfaat Modul Bagi Peserta
Modul ini diharapkan dapat membantu peserta melaksanakan pemetaan mutu dengan
harapan memudahkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan analisis data mutu, mencari
akar masalah dan penyusunan rekomendasi.

F. Petunjuk Penggunaan Modul
Sebelum mempelajari modul pada unit pembelajaran “Pemetaan Mutu” ini, diharapkan
Saudara menyiapkan dokumen 8 Standar Nasional Pendidikan, Buku Indikator Mutu,
rapor mutu/ hasil e-EDS. Dokumen tersebut, Saudara jadikan acuan dalam melakukan
Pemetaan Mutu.
Unit pembelajaran ini memuat uraian tentang pendahuluan, uraian materi, dan penutup.
Oleh karena itu, pengguna modul ini diharapkan membacanya secara terstruktur
(pendahuluan, uraian materi, dan penutup) agar mampu melaksanakan pemetaan mutu di
satuan pendidikan.

.
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BAB II
KEGIATAN PEMBELAJARAN : PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN

A. Tujuan Pembelajaran
Melalui curah pendapat, diskusi kelompok, penyelesaian tugas kelompok dan presentasi,
peserta mampu
1. Melakukan analisis data mutu berdasarkan rapor mutu sekolah
2. Menentukan masalah berdasarkan hasil analisis data mutu
3. Menemukan akar masalah dari masalah yang telah ditentukan
4. Menyusun rekomendasi untuk pemenuhan mutu atau SNP.

B. Materi Pembelajaran
1. Analisis Data Mutu
Setelah mengkaji 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) beserta indikatornya dan sub
indikatornya, TPMPS dapat melakukan Analisis Data Mutu Sekolah dengan mengacu
pada hasil Evaluasi Diri Sekolah (EDS) berupa Rapor Mutu Sekolah. Setiap sekolah
diharapkan dapat menganalisis rapor mutunya setiap tahun berjalan, sehingga baik
sekolah maupun pihak lain yang berkepentingan dapat menyimak perkembangan atau
peningkatan mutu sekolah secara berkesinambungan.
Rapor Mutu Sekolah merupakan cerminan sekolah. Jika instrumen EDS diisi seobyektif
mungkin, maka Rapor Mutu yang dihasilkan akan benar-benar mewakili kondisi riil
sekolah. Oleh karena itu, pihak sekolah harus mampu mencermati capaian pada tiap sub
indikator yang merupakan kelemahan dan kekuatan sekolah agar dapat dengan segera
merespon hal-hal yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Capaian per sub indikator
tentu akan berbeda-beda sehingga pihak sekolah perlu memahami kategori capaian yang
telah ditetapkan seperti pada gambar berikut ini:
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Gambar 4.1 Kategori Capaian SNP

Kategori tersebut diatas selanjutnya dapat disandingkan dengan Rapor Mutu Sekolah
yang dapat dilihat pada ilustrasi berikut:

Gambar 4.2 Contoh Rapor Mutu Sekolah

Setelah mencermati capaian SNP yang ada pada Rapor Mutu, pihak sekolah dapat
melakukan Analisis Data Mutu dengan mengikuti langkah-langkah seperti:
1. TPMPS menyusun format analisis dengan pendekatan-pendekatan yang dipahami
oleh pemangku kepentingan
2. Satuan pendidikan bersama TPMPS mengisi format sesuai dengan dokumentasi hasil
pengisian instrumen
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3. Satuan pendidikan bersama TPMPS menentukan masalah berdasarkan hasil analisis
kondisi sekolah.
Adapun format Analisis Data Mutu yang dapat digunakan adalah:
Tabel 4.1 Format Analisis Data Mutu

NO
.

1

2

3
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STANDAR

Standar
Kompetensi
Lulusan

Standar isi

Standar
Proses

INDIKATOR
MUTU

Lulusan
memiliki
kompetensi
pada dimensi
sikap

Perangkat
pembelajaran
sesuai
rumusan
kompetensi
lulusan

Sekolah
merencanaka
n proses
pembelajaran
sesuai
ketentuan

KONDISI
SAAT INI
(DIISI
DENGAN
CAPAIAN SUB
INDIKATOR
MUTU)

ANALISIS LINGKUNGAN
INTERNAL

KEKUATAN

KELEMAHA
N

Memiliki
perilaku yang
mencerminkan
sikap jujur
(6.93)

Memiliki
perilaku yang
mencerminka
n sikap jujur
(6.93)

Memiliki
perilaku yang
mencerminkan
sikap disiplin
(5.76)

Memiliki
perilaku yang
mencerminkan
sikap disiplin
(5.76)
Menyesuaikan
tingkat
kompetensi
siswa (6.67)

Menyesuaika
n tingkat
kompetensi
siswa (6.67)

Menyesuaikan
ruang lingkup
materi
pembelajaran
(4.26)
Mengacu
pada silabus
yang telah
dikembangka
n (6.93)

Menyesuaikan
ruang lingkup
materi
pembelajaran
(4.26)

Mengacu
pada silabus
yang telah
dikembangka
n (6.93)

Menyusun
dokumen
rencana
dengan
lengkap dan
sistematis
(3.20)

Menyusun
dokumen
rencana
dengan

lengkap dan
sistematis
(3.20)

4

5

6

7
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Standar
Penilaian
Pendidikan

Aspek
penilaian
sesuai ranah
kompetensi

Standar
Pendidik dan
Tenaga
Kependidika
n

Ketersediaan
dan
kompetensi
guru sesuai
ketentuan

Standar
Sarana dan
Prasarana
Pendidikan

Kapasitas
daya tampung
sekolah
memadai

Standar
Pengelolaan
Pendidikan

Sekolah
melakukan
perencanaan
pengelolaan

Mencakup
ranah sikap,
pengetahuan,
dan
keterampilan
(6.73)

Mencakup
ranah sikap,
pengetahuan,
dan
keterampilan
(6.73)

Penilaian
memiliki
bentuk
pelaporan
sesuai dengan
ranah (5.34)

Penilaian
memiliki
bentuk
pelaporan
sesuai dengan
ranah (5.34)
Bersertifikat
pendidik
(6.67)

Bersertifikat
pendidik
(6.67)

Berkompetensi
pedagogik
minimal baik
(4.64)

Rasio luas
lahan sesuai
dengan
jumlah siswa
(7.00)

Memiliki
ragam
prasarana
sesuai
ketentuan
(2.15)

Memiliki visi,
misi, dan
tujuan yang
jelas sesuai
ketentuan
(6.87)

Melibatkan
pemangku
kepentingan
sekolah dalam
perencanaan
pengelolaan
sekolah (5.42)

Berkompetensi
pedagogik
minimal baik
(4.64)
Rasio luas
lahan sesuai
dengan jumlah
siswa (7.00)
Memiliki
ragam
prasarana
sesuai
ketentuan
(2.15)
Memiliki visi,
misi, dan
tujuan yang
jelas sesuai
ketentuan
(6.87)

Melibatkan
pemangku
kepentingan
sekolah dalam
perencanaan
pengelolaan
sekolah (5.42)
8

Standar
Pembiayaan

Sekolah
melakukan
pengelolaan
dana dengan
baik

Memiliki
laporan yang
dapat diakses
oleh
pemangku
kepentingan
(6.70)

Memiliki
laporan yang
dapat diakses
oleh
pemangku
kepentingan
(6.70)

Memiliki
laporan
pengelolaan
dana (5.56)

Memiliki
laporan
pengelolaan
dana (5.56)

Berikut keterangan singkat terkait pengisian format Analisis Data Mutu:
a. Standar: menyajikan standar mutu atau 8 Standar Nasional Pendidikan.
b. Indikator Mutu: menyajikan indikator mutu yang merupakan komponen dari standar
terkait.
c. Kondisi Saat Ini: menjabarkan capaian indikator mutu sesusai dengan hasil yang ada
pada Rapor Mutu.
d. Kekuatan: menjabarkan hasil penilaian kondisi saat ini yang dinyatakan sebagai
kekuatan yang ditetapkan dengan mengacu kepada capaian indikator mutu yang telah
memenuhi standar (nilai 6,67 sampai 7).
e. Kelemahan: Menjabarkan hasil penilaian kondisi saat ini yang dinyatakan sebagai
kelemahan yang ditetapkan dengan mengacu kepada capaian indikator mutu yang
memiliki nilai dibawah standar minimal yang telah ditetapkan (dibawah 6,67).

Setelah mengisi format diatas, sekolah telah memiliki gambaran tentang kekuatan dan
kelemahan yang dimiliki oleh sekolah serta dapat membandingkannya dengan kondisi
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ideal yang mengacu pada 8 SNP. Satuan pendidikan perlu mengklasifikasikan kekuatan
dan kelemahan dalam setiap indikator sehingga akan mempermudah mereka dalam
menentukan masalah dan akar masalah yang nantinya akan menjadi prioritas dalam
rekomendasi perbaikan mutu.

2. Analisis Akar Masalah
Setelah melakukan analisis data mutu, pihak sekolah dapat melakukan identifikasi masalah
dengan mencermati capaian indikator dan sub indikator yang masih berada dibawah atau
bahkan jauh dibawah standar minimal yang telah ditetapkan (6,67 -7.00). Setelah penentuan
masalah, pihak sekolah dapat mencari akar masalah yang berkontribusi pada lemahnya
capaian pada sub indikator yang dimaksud. Akar masalah ini sangat penting untuk diketahui
agar sekolah dapat melakukan tindakan-tindakan pencegahan secara efektif dan masalah
yang sama tidak berulang setiap saat.
Beberapa sekolah belum benar-benar melakukan analisis akar masalah sehingga tindakan
perbaikan yang dihasilkan pun relatif bersifat umum dan sulit dijabarkan pada saat
penyusunan rekomendasi, perencanaan, dan impelementasi pemenuhan mutu kaitannya
dengan capaian 8 SNP. Penentuan masalah dan akar masalah merupakan kunci utama dalam
melakukan peningkatan capaian mutu pendidikan di sekolah. Jika keliru dalam merumuskan
masalah dan akar masalah, maka respon yang dihasilkan pun tidak akan berdampak pada
peningkatan capaian mutu seperti yang diharapkan.
Langkah-langkah yang dapat ditempuh pada saat penentuan akar masalah adalah sebagai
berikut:
1. Satuan pendidikan bersama TPMPS menganalisis masalah berdasarkan hasil analisis
data mutu
2.

Mencari akar dari setiap masalah yang telah teridentifikasi sebagai hasil analisis
sebelumnya

3. Mencari hubungan antar akar atau penyebab suatu masalah dengan masalah lain
4. Membuat prioritas masalah yang akan dipecahkan dalam upaya peningkatan mutu
pendidikan di satuan pendidikan.
Selanjutnya, Format Analisis Akar Masalah di bawah ini dapat digunakan oleh pihak
sekolah dalam menentukan masalah dan akar masalah.
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Tabel 4.2 Format Analisis Akar Masalah
NO.

1

STANDAR

MASALAH

AKAR MASALAH

REKOMENDASI

Standar
Kompetensi
Lulusan

Tingkat
kedisiplinan siswa
masih rendah

Tata tertib sekolah
belum diterapkan
secara maksimal

Sekolah perlu
melaksanakan
kegiatan untuk
menumbuhkan sikap
disiplin siswa

Minimnya kegiatan
penumbuhan sikap
disiplin siswa
Sikap disiplin tidak
diintegrasikan dalam
pembelajaran
2

Standar Isi

Ruang lingkup
materi
pembelajaran dlm
perangkat
pembelajaran yg
dibuat guru belum
belum memadai

Kurikulum sekolah
belum memuat
materi pembelajaran
yang disesuaikan
dengan kebutuhan
siswa
Kemampuan guru
dalam
mengembangkan
perangkat
pembelajaran yang
sesuai dengan tahap
perkembangan
siswa masih kurang

Sekolah perlu
memfasilitasi guru
dalam peningkatan
kompetensinya
menyusun perangkat
pembelajaran yang
sesuai dengan tahap
perkembangan siswa

Ruang lingkup
materi tidak sesuai
dengan silabus.
3

Standar
Proses
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RPP yg dibuat guru
belum lengkap dan
sistematis

Guru belum
memahami
mekanisme
penyusunan RPP
Kompetensi

Sekolah perlu
memfasilitasi guru
dalam peningkatan
kompetensinya

supervisi kepala
menyusun RPP
sekolah masih rendah
Kurangnya sarana
dan prasarana
pendukung
4

Standar
Penilaian
Pendidikan

Laporan penilaian
yg dibuat guru
belum sesuai
dengan kaidah
penulisan laporan
penilaian

Laporan penilaian
siswa belum
mengikuti prosedur
yang telah
ditetapkan

Sekolah perlu
memfasilitasi guru
untuk meningkatkan
kompetensinya
dalam penyusunan
laporan penilaian

Kemampuan guru
untuk
mendeskripsikan
capaian siswa dalam
bentuk kalimat yang
mendidik masih
terbatas
Masih ada guru yang
belum melakukan
penilaian secara
obyektif
5

Standar
Pendidik
dan Tenaga
Kependidika
n

Kompetensi
pedagogik guru
masih rendah

Minimnya
pemahaman guru
tentang aspekaspek dalam
kompetensi
pedagogik
Hasil supervisi
akademik oleh
kepala sekolah tidak
ditindaklanjuti
Pengawasan dan
pembimbingan oleh
kepala sekolah belum
maksimal
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Sekolah perlu
memfasilitasi guru
dalam meningkatkan
kompetensi
pedagogiknya

6

Standar
Sarana dan
Prasarana
Pendidikan

Sarana dan
prasarana
pendidikan belum
memadai

Prasarana
pembelajaran dan
prasarana
penunjang sekolah
masih kurang
Daya tampung
sekolah tidak
memadai
Pihak sekolah kurang
mengetahui jenis
prasarana yang
dipersyaratkan
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Sekolah perlu
menyediakan
prasarana
pembelajaran dan
prasarana penunjang
sesuai ketentuan

7

Standar
Pengelolaan
Pendidikan

Sekolah belum
melibatkan
sepenuhnya
pemangku
kepentingan sekolah
dalam perencanaan
pengelolaan sekolah

Visi, misi, dan
tujuan sekolah
belum
disosialisasikan
Kepala sekolah
kurang mampu
menjalankan tugas
kepemimpinannya

Sekolah perlu
mengoptimalkan
keterlibatan
pemangku
kepentingan sekolah
dalam perumusan
perencanaan
pengelolaan sekolah

Belum ada
pembagian peran
antara pihak
sekolah dengan
pemangku
kepentingan
8

Standar
Pembiayaan

Laporan pengelolaan
dana yang dibuat
sekolah belum
lengkap

Laporan
pengelolaan dana
tidak mengikuti
sistematika yang
dipersyaratkan
Pemahaman
pendidik/tenaga
kependidikan dalam
penyusunan laporan
pengelolaan
pendanaan terbatas
Sekolah tidak
memiliki tenaga
khusus yang
mengelola
pendanaan sekolah

Sekolah perlu
mengikuti sistematika
yang dipersyaratkan
dalam menyusun
laporan pengelolaan
dana

Sebelum mengerjakan format tersebut diatas, berikut ini beberapa hal yang harus
diperhatikan antara lain:
a. Standar: menyajikan standar mutu
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b. Masalah: Capaian sub indikator yang dipilih oleh sekolah sebagai permasalahan
utama yang diprioritaskan sekolah untuk diselesaikan. Pilihlah sub indikator-sub
indikator yang capaiannya masih rendah (yang merupakan kelemahan pada analisis
data mutu)
c. Akar Masalah: menjabarkan penyebab capaian sub indikator yang dinyatakan sebagai
masalah memiliki capaian rendah. Akar masalah ditetapkan dengan menganalisis
capaian sub indikator-sub indikator lain, baik dalam standar yang sama maupun yang
berasal dari standar lainnya. Akar masalah yang dibold hitam adalah akar masalah
prioritas untuk diselesaikan
d. Rekomendasi:

analisis perbaikan yang dapat dilakukan untuk memperbaiki

kinerja indikator pada akar masalah yang menjadi prioritas.

Agar lebih mudah menentukan masalah dan akar masalah, siklus berikut ini dapat
dijadikan bahan latihan pada beberapa capaian sub indikator yang relatif rendah.
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Gambar 4.3 Siklus Penentuan Masalah dan Akar Masalah

3. Penyusunan Rekomendasi Perbaikan
Setelah mendapatkan akar masalah, maka langkah selanjutnya adalah mencari
rekomendasi yang akan berimplikasi pada perbaikan terhadap masalah dan akar masalah
yang telah dirumuskan. Ada beberapa teknik menyusun rekomendasi perbaikan yang dapat
kita pakai. Making Effective Recommendation yang ditulis oleh Association for Prevention
of Torture (APT), Center for Detention Studies (2011) menawarkan beberapa teknik untuk
menyusun rekomendasi perbaikan, yaitu:
1. S2 – Solution Suggestive
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Saran memuat cara pemecahan, bentuk kegiatannya berupa apa yang diyakini dapat
memperbaiki/meningkatkan baik berupa kuantitas maupun kualitas sasaran. Hal ini
menuntut pengetahuan dan pengalaman yang cukup dari pembuat rekomendasi.
2. M2 – Mindful of prioritation and sequencing ( mempertimbangkan prioritas dan tata
urutan): perbaikan/peningkatan mungkin meliputi beberapa sub-komponen. Misalnya
oada standar proses, guru memiliki kelemahan dalam penerapan penilaian otentik
dalam proses pembelajaran, bisa juga dikaitkan dengan sejumlah sub indikator pada
standar penilaian.
3. A2-Argued (beralasan): berdasarkan hasil rapor mutu, mana yang nilainya paling
rendah atau memerlukan perhatian khusus dibandingkan dengan sub indikator
lainnya.
4. T2 – Targetted (memiliki target): harus dinyatakan dengan jelas apa yang ingin dicapai
dan seberapa banyak.
Dalam merumuskan rekomendasi, pihak sekolah dapat menempuh langkahlangkah sebagai berikut:
1. Menyusun prioritas dari masalah yang paling mendesak untuk diselesaikan sampai ke
masalah yang kurang mendesak.
2. Menentukan solusi untuk memecahkan masalah tersebut.
3. Menyusun laporan hasil pemetaan mutu dan rekomendasi pemecahan masalah
tersebut.
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BAB III
PENUTUP

A. Rangkuman
Analisis data mutu merupakan langkah awal yang perlu dilakukan oleh satuan
pendidikan setelah rapor mutu telah dipublikasi. Analisis hasil rapor mutu dapat
dilakukan dengan menganalisis data mutu, mencari masalah dan akar masalah serta
menentukan

rekomendasi

yang

tepat

untuk

menyelesaikan

masalah

meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pengelolaan satuan pendidikan.

B. Evaluasi
Evaluasi dapat dilihat pada link yang disediakan oleh panitia
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atau

UNIT PEMBELAJARAN LIMA (5)
PERENCANAAN PENINGKATAN MUTU

UNIT PEMBELAJARAN LIMA (5)
PERENCANAAN PENINGKATAN MUTU
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Perkembangan teknologi yang saat ini dikenal dengan era revolusi 4.0 memaksa kita
menyesuaikan seluruh kerangka sendi dan perangkat kerja pada setiap segmen kehidupan,
termasuk pengelolaan sekolah. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat pesat
menuntut seluruh komponen sekolah untuk mengembangkan kompetensinya secara
berkelanjutan. Pendidik dan tenaga kependidikan perlu memiliki kualifikasi yang
dipersyaratkan, kompetensi yang terstandar serta mampu mendukung dan menyelenggarakan
pendidikan secara profesional. Peserta didik yang berkualitas merupakan keluaran (output)
dari sistem persekolahan yang baik. Pendidik dan tenaga kependidikan sebagai penentu
utama yang mengelola masukan (input), proses, dan keluaran (output) dengan mengacu pada
Standar Nasional Pendidikan (SNP).
Perencanaan adalah salah satu komponen yang berfungsi sebagai pengendali manajemen di
lingkungan sekolah. Perencanaan juga memegang peran penting dalam upaya kemajuan
sekolah. Rencana diibaratkan suatu peta. Ketika rencana telah dibuat, satuan pendidikan
dapat melihat sejauh mana kemajuan yang telah dibuat, dan seberapa jauh posisinya dari
tujuan yang telah dicanangkan. Dengan mengetahui di mana posisi sekarang, satuan
pendidikan dapat mengambil keputusan yang akan dilakukan berikutnya. Perencanaan yang
baik pada suatu kegiatan adalah awal dalam meraih sebuah kesuksesan. Sehingga dalam
membuat perencanaan harus menggunakan data, fakta dan estimasi yang ada dasarnya.
Mengingat betapa pentingnya sebuah perencanaan bagi satuan pendidikan, setiap satuan
pendidikan membutuhkan perencanaan yang terprogram dan terarah. Dengan perencanaan
diharapkan dapat memperkecil kesenjangan antara kondisi ideal yang ditetapkan dalam
standar dengan kondisi sekolah yang terpetakan berdasarkan hasil EDS. Satuan pendidikan
diharapkan mampu mencari solusi dan membuat perubahan dengan cara melakukan upaya
yang bersumber dari kekuatan sendiri.
Modul ini disusun untuk mempermudah pengawas dan satuan pendidikan dalam proses
penyusunan perencanaan peningkatan mutu sekolah yang selanjutnya dituangkan dalam
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Rencana Kerja Sekolah (RKS), baik Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) dan atau
Rencana Kerja Tahunan (RKT)/Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang
disusun berdasarkan hasil pemetaan mutu sekolah.

B. Target Pencapaian Kompetensi
Setelah mempelajari modul ini diharapkan peserta mampu membuat perencanaan
peningkatan mutu berdasarkan hasil pemetaan mutu yang dituangkan dalam Rencana Kerja
Sekolah (RKS).

C. Indikator Pencapaian Kompetensi
1. Menjelaskan konsep dan proses perencanaan peningkatan mutu
2. Menentukan program dan kegiatan peningkatan mutu berdasarkan hasil rekomendasi
3. Menyusun rencana peningkatan mutu berdasarkan hasil pemetaan mutu

D. Ruang Lingkup
Modul ini membahas tentang:
1) Konsep dan proses perencanaan peningkatan mutu
2) Strategi penyusunan program dan kegiatan
3) Penyusunan rencana peningkatan mutu

E. Manfaat
Setelah mempelajari unit pembelajaran pada modul ini, peserta dapat menyusun
perencanaan peningkatan mutu pendidikan berdasarkan hasil pemetaan mutu pendidikan.

F. Petunjuk Penggunaan Modul
Aktivitas pembelajaran pada Modul ini akan dilakukan baik secara individu maupun
kelompok dan atau Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS) yang telah
dibentuk. Modul ini diuraikan mulai dengan menguraikan konsep perencanaan peningkatan
mutu, penyusunan rencana peningkatan mutu, strategi penyusunan program dan kegiatan,
dan penyusunan rencana peningkatan mutu berdasarkan hasil pemetaan mutu. Pada akhir
proses kegiatan pembelajaran akan dilakukan evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman
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pengawas dan pihak satuan pendidikan. Seluruh materi dalam modul ini dapat dilakukan
secara luring maupun daring. Adapun penjelasan teknis mengenai modul sebagai berikut:
1)

Modul ini berisi pembelajaran tentang konsep dan proses perencanaan peningkatan
mutu, strategi penyusunan program dan kegiatan, dan penyusunan rencana
peningkatan mutu sekolah.

2)

Modul ini terdiri dari 3 (tiga) bagian utama yaitu: pendahuluan, kegiatan
pembelajaran, dan evaluasi.

3)

Pada bagian pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang penyusunan
perencanaan

peningkatan

mutu,

standar

kompetensi,

indikator

pencapaian

kompetensi, ruang lingkup materi, dan petunjuk penggunaan modul.
4)

Pada bagian kegiatan pembelajaran terdiri atas tiga bagian dimana setiap kegiatan
pembelajaran menyajikan informasi tentang konsep dan proses perencanaan
peningkatan mutu, strategi penyusunan program dan kegiatan, dan penyusunan
rencana peningkatan mutu, baik secara individu atau kelompok dengan tatap muka
langsung (luring) ataupun melalui pembelajaran daring

5)

Pada bagian evaluasi menyajikan latihan/soal untuk dikerjakan secara mandiri
maupun kelompok.

6)

Modul ini berkaitan erat dengan modul pemetaan mutu pendidikan.
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BAB II
KEGIATAN PEMBELAJARAN: PERENCANAAN PENINGKATAN
MUTU PENDIDIKAN

A. Tujuan Pembelajaran
Melalui curah pendapat, diskusi kelopok, penyelesaian tugas kelompok dan presentasi,
peserta dapat:
1. menjelaskan pengertian dan proses perencanaan peningkatan mutu
2. menyusun strategi penyusunan program dan kegiatan
3. menyusun rencana peningkatan mutu sekolah berdasarkan hasil pemetaan mutu.

B. Materi Pembelajaran
1. Konsep dan Proses Perencanaan Peningkatan Mutu
Perencanaan merupakan salah satu komponen yang terkait erat dengan komponen lainnya
dalam sebuah manajemen. Perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing),
menggerakkan atau memimpin (actuating atau leading), dan pengendalian (controlling)
merupakan fungsi-fungsi yang harus dijalankan dalam proses manajemen. Jika digambarkan
dalam sebuah siklus, perencanaan merupakan langkah pertama dari keseluruhan proses
manajemen tersebut.
Perencanaan dapat dikatakan mempunyai fungsi terpenting di antara fungsi-fungsi
manajemen lainnya. Apapun yang dilakukan berikutnya dalam proses manajemen bermula
dari perencanaan. Daft (1988: 100) menyatakan: “When planning is done well, the other
management functions can be done well.” Perencanaan pada intinya merupakan upaya
penentuan ke mana sebuah organisasi akan menuju pada masa depan dan bagaimana sampai
pada tujuan itu. Di dalam lingkungan sekolah, diharuskan untuk membuat RKS.
Perencanaan peningkatan mutu adalah upaya mengisi kesenjangan antara keadaan satuan
pendidikan sekarang

dengan keadaan yang diharapkan pada SNP. Oleh karena itu,

perencanaan penting karena:
1. dengan adanya perencanaan diharapkan adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatankegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan
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2. dengan perencanaan, maka dapat dilakukan suatu perkiraan atau prediksi
3. perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternative
4. dengan perencanaan dapat dilakukan penyusunan prioritas
5. dapat menjadi suatu alat pengukur untuk mengadakan monitoring evaluasi internal

2. Proses Perencanaan Peningkatan Mutu
Perencanaan peningkatan mutu dengan melibatkan seluruh komponen yang ada di sekolah
merupakan hal yang penting termasuk tindakan-tindakan apa yang satuan pendidikan dapat
lakukan dalam memilih kegiatan prioritas. Perencanaan peningkatan mutu sangat penting
bagi satuan pendidikan. Tanpa perencanaan, maka jalannya organisasi tidak jelas arah dan
tujuannya.
Rencana peningkatan mutu merupakan aktivitas mencari solusi dengan cara melakukan
upaya yang bersumber dari kekuatan sendiri. Pada langkah ini, aktivitas-aktivitas yang perlu
dilakukan adalah:
1) TPMPS menyusun rencana peningkatan mutu berdasarkan hasil pemetaan mutu,
dokumen kebijakan pendidikan pada level nasional, daerah dan satuan pendidikan serta
rencana strategis pengembangan satuan pendidikan.
2) Menuangkan hasil perencanaan ke dalam dokumen penyusunan rencana peningkatan
mutu sekolah dengan menggunakan tabel 1
3) Kepala sekolah, TPMPS, dan seluruh warga sekolah perlu duduk bersama menyusun
atau menyempurnakan rencana kerja sekolah.
Rencana peningkatan mutu diharapkan dapat memperkecil kesenjangan antara kondisi ideal
yang ditetapkan dalam standar dengan kondisi sekolah yang terpetakan berdasarkan hasil
EDS. Satuan pendidikan diharapkan mampu mencari solusi dan membuat perubahan dengan
cara melakukan upaya yang bersumber dari kekuatan sendiri, oleh karena itu kepala dan
pengawas pada satuan pendidikan dituntut untuk memiliki kompetensi pengembangan
kemampuan strategis. Rencana peningkatan mutu berisikan tanggung jawab untuk
pelaksanaannya, dilengkapi dengan kerangka waktu, tenggang waktu dan ukuran
keberhasilan.
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Alur proses perencanaan peningkatan mutu dapat dilihat:

Gambar 5.1. Alur Proses Perencanaan Peningkatan Mutu
Proses perencanaan peningkatan mutu diawali dengan melakukan Evaluasi Diri Sekolah.
Evaluasi diri sekolah (EDS) adalah proses evaluasi diri yang bersifat internal untuk melihat
kinerja sekolah berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang hasilnya dipakai
sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Sekolah (RKS) yang kemudian penjabarannya
secara rinci pada dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kegiatan an
Anggaran Sekolah (RKAS). dan sebagai masukan bagi perencanaan investasi pendidikan
tingkat kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lainnya.
Dalam sebuah perencanaan perlu membangun visi bersama atau visioning untuk membangun
komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan mengenai kondisi yang diharapkan
pada masa yang akan datang. Komitmen dibangun dengan mempelajari kondisi sekolah saat
ini sesuai hasil EDS dan diselaraskan dengan perkembangan kebijakan pemerintah serta
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aspirasi warga sekolah. Sebagai buktinya adanya dokumen kesepakatan, Dokumen
kesepakatan, visi, misi, dan tujuan sekolah. Visi, misi dan tujuan satuan pendidikan
digunakan dalam penyusunan program dan kegiatan peningkatan mutu satuan pendidikan.

3.

Strategi Penyusunan Program dan Kegiatan
Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan
oleh sekolah untuk mencapai sasaran dan tujuan peningkatan mutu penyelenggaraan
pendidikan di sekolah. Program dan kegiatan yang disusun satuan pendidikan secara ideal
bertujuan untuk memberikan layanan bermutu kepada para pemangku kepentingan dengan
target memenuhi atau melampaui SNP dengan jadwal dan tahapan yang jelas.
Program adalah upaya untuk mencapai sasaran:
a. Satu sasaran dapat dicapai melalui satu atau beberapa program.
b. Program yang dicanangkan tergantung pada sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan
pendidikan itu sendiri.
c. Dapat dilaksanakan oleh satuan pendidikan maupun melibatkan pihak lain, misalnya
komite atau warga masyarakat yang lebih luas.
d. Perlu ditentukan penanggung jawab program agar pelaksanaan program lebih
terkoordinasikan dengan baik
e. Penanggung jawab program bisa berupa suatu unit kerja misalnya komite, atau bisa juga
perorangan misalnya pendidik kelas atau kepala satuan pendidikan.
Program perencanaan peningkatan mutu disusun berdasarkan hasil rekomendasi dari
hasil pemetaan mutu setiap satuan pendidikan. Program yang telah disusun dituangkan dalam
rencana kerja sekolah baik pada rencana kerja jangka menengah maupun rencana kerja
tahunan. Program perencanaan peningkatan mutu pada akhirnya dituangkan pada rencana
kegiatan dan anggaran sekolah. Program kerja sekolah dapat berhubungan dengan:
1) Pengembangan kompetensi lulusan.
2) Pengembangan kurikulum/KTSP.
3) Pengembangan proses pembelajaran.
4) Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan.
5) Pengembangan sarana dan prasarana sekolah.
6) Pengembangan dan implementasi manajemen sekolah.
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7) Pengembangan dan penggalian sumber dana pendidikan.
8) Pengembangan dan implementasi sistem penilaian.
Contoh program: Peningkatan kompetensi guru, program pengadaaan sarana sekolah,
dst.

4.

Strategi Penyusunan Kegiatan
Kegiatan adalah tindakan yang akan dilakukan di dalam suatu program dan merupakan
turunan dari sebuah program. Dalam satu program yang sudah disusun dapat menghasilkan
beberapa kegiatan. Kegiatan yang direncanakan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah.
Kegiatan perlu dirumuskan dari setiap program dengan mengacu pada indikator keberhasilan
yang telah ditetapkan sehingga program dapat dicapai. Perumusan kegiatan dilakukan dengan
cara membuat daftar kegiatan yang terkait dengan program tersebut. Kegiatan yang baik
adalah yang mengarah pada pencapaian indikator keberhasilan Kegiatan yang telah
dirumuskan, dan dapat diperkirakan biaya atau anggarannya.
Indikator kegiatan adalah ukuran yang digunakan untuk menilai berhasil atau tidaknya suatu
kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai sasaran. Apabila indikator kegiatan telah
dapat dicapai, maka kegiatan tersebut dapat dikatakan berhasil. Indikator kegiatan dapat
bersifat kuantitatif atau kualitatif, yang penting dapat diukur dan dirumuskan secara spesifik,
operasional, dan dalam bentuk kalimat pernyataan. Kegiatan yang dilakukan dapat berbentuk
pelatihan, workshop, pendampingan, mentoring, bimbingan teknis, FGD, IHT, dan atau yang
berhubungan dengan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana sekolah dalam rangka
mendukung peningkatan mutu dan peningkatan SNP. Kegiatan yang dimaksud dapat
dilakukan

secara

mandiri,

PKG/KKG/MGMP/KKKS/MKKS,

internal
bekerjasama

sekolah,
dengan

melalui
instansi

lain

wadah
seperti

LPMP/LPPKSPS/PPPPTK/LPPPTK KPTK & TIK, atau lembaga lain yang relevan.
Kegiatan yang dilakukan memperhatikan kondisi sekolah, baik yang menyangkut pendanaan,
kecukupan waktu, urgensitasnya, maupun dukungan SDM.
Contoh kegiatan: Workshop pengembangan model-model pembelajaran. Kegiatan lain yang
bisa dilakukan sekolah dalam rangka peningkatan mutu adalah Bimtek penyusunan soal
Hots, dll.
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5.

Penyusunan Rencana Peningkatan Mutu
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan
Dasar dan Menengah menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memenuhi standar
pengelolaan pendidikan yang berlaku secara nasional. Standar pengelolaan yang dimaksud
terdiri atas perencanaan program, pelaksanaan rencana program sekolah, pengawasan dan
evaluasi kegiatan pada satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi atau nasional. agar
tercapai efisiensi dan keefektifan penyelenggaraan pendidikan. Salah satu komponen
penting dalam standar pengelolaan tersebut adalah perencanaan program karena merupakan
dasar berjalannya kegiatan sekolah.
Sejalan dengan itu, Permendikbud Nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu
Pendidikan Dasar dan Menengah pasal 3 menyatakan bahwa sitem penjaminan mutu
pendidikan dasar dan menengah terdiri atas SPMI dan SPME. Kemudian pada pasal 5
dinyatakan bahwa SPMI-Dikdasmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:
1.

Memetakan mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan berdasarkan Standar
Nasional Pendidikan;

2.

Membuat perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana kerja
sekolah;

3.

Melaksanakan peningkatan mutu dalam pengelolaan satuan pendidikan dan proses
pembelajaran;

4.

Melakukan monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan peningkatan mutu yang telah
dilakukan; dan

5.

Menyusun strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.

Salah satu bagian penting dari siklus di atas adalah membuat/menyusun perencanaan
peningkatan mutu yang dituangkan dalam Rencana Kerja Sekolah (RKS) berdasarkan pemetaan
mutu yang diperoleh dari hasil Evaluasi Diri Sekolah (EDS). Rencana kerja sekolah terdiri dari
Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Penyusunan
rencana ini dilakukan dengan cara menyempurnakan Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM)
dalam RKS yang meliputi: Arah kebijakan dan program kerja sekolah, Strategi dan kegiatan
pemenuhan mutu sekolah, Indikator dan sasaran kinerja sekolah, Anggaran, dan Sumber daya.
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Penyempurnaan RKJM sekolah harus menjamin seluruh atau sebagian besar permasalahan
sekolah berdasarkan hasil EDS.
Rencana kerja sekolah berupa rencana kerja jangka menengah dan rencana kerja tahunan disusun
dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang prioritas, baik dilihat dari urgensinya,
kecukupan waktu penyelesaian, ketersediaan dana, dan sumber daya manusia. Penjabaran
rencana kerja jangka menengah kedalam rencana kerja tahunan selanjutnya kedalam rencana
kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS), merupakan wujud dari komitmen sekolah untuk
mengawal agar setiap kebijakan serta strategi dalam pemenuhan mutu mendapatkan alokasi
sumber daya.
Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai
dalam kurun waktu empat tahun yang berkaitan dengan mutu lulusan yang ingin dicapai dan
perbaikan komponen yang mendukung peningkatan mutu lulusan. Rencana Kerja Tahunan
(RKT) yang dinyatakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dilaksanakan
berdasarkan Rencana Kerja Jangka Menengah dengan mempertimbangkan sumberdaya yang
dimiliki menuju sekolah yang memenuhi Standar Nasional Pedidikan (SNP).
RKAS adalah dokumen yang berisi rencana program pengembangan sekolah satu tahun ke depan
yang disusun berdasarkan RKJM untuk mengatasi kesenjangan yang ada antara kenyataan
dengan yang diharapkan menuju terpenuhinya SNP. Langkah yang dilakukan untuk menjabarkan
rencana kerja jangka menengah ke dalam rencana kerja dan anggaran sekolah sekolah antara
lain:
1.

Pembuatan rencana biaya satuan pendidikan
Rencana biaya program dan kegiatan dilakukan untuk mengetahui berapa biaya yang
diperlukan untuk melaksanakan program/kegiatan tersebut, dan apakah satuan
pendidikan memiliki dana, dan dari mana dana tersebut diperoleh.

2.

Pembuatan rencana pendanaan satuan pendidikan
Rencana pendanaan adalah rencana sumber pendapatan satuan pendidikan yang sesuai
dengan kebutuhan dan urutan tingkat kepastian perolehan dana. Perolehan dana sekolah
sebagai berikut:
a. Bantuan operasional satuan pendidikan (BOS) yang sudah dianggarkan dan
ditetapkan.
b. Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi satuan pendidikan yang terpilih.
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c. APBD berbeda-beda pada setiap daerah.
d. Sumbangan masyarakat belum dapat dipastikan.
e. Donatur (perusahaan/industri/alumni/lainnya) belum dapat dipastikan.

3. Penyesuaian rencana biaya dengan sumber pendanaan.
a. TPMPS melalui tim pengembang sekolah mempelajari aturan penggunaan sumber
pendanaan sesuai aturan pemberi dana. Sumber dana dipertanggungjawabkan sesuai
dengan aturan pemberi dana.
b. Menyesuaikan rencana biaya dengan sumber pendanaan.
Tabel 5.1. Penyusunan Rencana Peningkatan Mutu
Standar

Rekomendasi Program

Kegiatan

Volume

Biaya

Sumber Dana

SKL
Isi
Proses
Penilaian
PTK
Pengelolaan
Sarpras
Pembiayaan

Penjelasan Tabel:
1.

Program: instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan
oleh sekolah untuk mencapai sasaran dan tujuan peningkatan mutu penyelenggaraan
pendidikan di sekolah

2.

Kegiatan: bagian dari program yang dilaksanakan sekolah dan terdiri dari sekumpulan
tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia),
barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau
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ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan
keluaran (output)
3.

Volume: besaran kuantitas sumber daya yang perlu disediakan untuk menghasilkan
keluaran

4.

Biaya: besaran kebutuhan biaya atau anggaran untuk menyelenggarakan atau
menyediakan sumber daya

5.

Sumber Dana: asal usul pendanaan untuk menyediakan sumber daya (bisa dari dalam
sekolah atau sumber-sumber lain di luar sekolah)
Tabel 5.2. Contoh Pengisian Tabel Penyusunan Rencana Peningkatan Mutu

Standar
SKL

Isi
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Rekomendasi

Program

Sekolah perlu
penguatan
memfasilitasi kegiatan
pendidikan
untuk menumbuhkan
karakter
perilaku dan sikap disiplin
siswa

Sekolah perlu
Peningkatan
memfasilitasi guru dalam kompetensi
peningkatan
guru
kompetensinya menyusun
perangkat pembelajaran
yang sesuai dengan tahap
perkembangan siswa

Kegiatan

Volume

- Pembiasaan
disiplin dalam
berbagai
kegiatan
di
sekolah dan
diluar sekolah
(kerjasama
orang
tua/komite
sekolah)
- Pengintegrasi
an
sikap
disiplin dalam
kegiatan
pembelajaran
di sekolah
- Workshop
1 Keg
penyusunan
perangkat
pembelajaran
- Belajar mandiri

Biaya

Sumber Dana

-

-

Rp.
500.000

Dana BOS

Proses

Sekolah perlu
Peningkatan
memfasilitasi guru dalam kompetensi
guru
peningkatan
kompetensinya menyusun
RPP

Workshop
1 Keg
penyusunan RPP

Rp.

Dana BOS

Sekolah perlu
Peningkatan
memfasilitasi guru dalam kompetensi
meningkatkan
guru
kompetensinya dalam
menyusun laporan
penilaian

IHT penyusunan 1 keg

Rp.

laporan penilaian

500.000

Sekolah perlu memfalitasi Peningkatan
guru dalam meningkatkan kompetensi
kompetensi pedagogiknya guru

- IHT
peningkatan
kompetensi
pedagogik guru

500.000

.
Penilaian

PTK

1 Keg

Dana komite

Rp.
500.000

1 keg
- Pelatihan
peningkatan
kompetensi
pedagogik guru
- Belajar mandiri
mengenai
karakteristik
peserta didik,
teori-teori
belajar,
dan
pengelolaan
pembelajaran

Bekerjasama
Rp.
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dengan dinas

10.000.00 pendidikan/B
0

-

PSDM

-

- Menindaklanjut
i hasil supervisi
akademik guru
(kegiatan
disesuaikan
dengan
kebutuhan dan

Dana Bos

-

Sarana
Prasarana

Pengelolaan
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kemampuan
sekolah/pilih
salah
satu
kegiatan
yang
sesuai)
Sekolah perlu
Pengadaan
- Pembangunan 1 unit
menyediakan prasarana prasarana
toilet
pembelajaran dan
penunjang di perempuan
prasarana penunjang
sekolah
(kegiatan
sesuai ketentuan
(pilih
yang disesuaikan
dengan
prioritas)
kebutuhan
sekolah/pilih
yang prioritas)
Sekolah perlu
Optimalisasi - Menyusun
1 keg
mengoptimalkan
keterlibatan
perencanaan
keterlibatan pemangku
pemangku
sekolah dengan
kepentingan sekolah
kepentingan
melibatkan
dalam perumusan
dalam
warga sekolah
perencanaan pengelolaan pengelolaan
dan
komite
sekolah
sekolah
sekolah
- Sosialisasi RKS
dan
KTSP
sekolah kepada
semua warga
sekolah, komite
sekolah,
dan
pemangku
kepentingan
lain.
(kegiatan
disesuaikan
dengan
kebutuhan
sekolah/pilih
yang prioritas)

5 juta

Dana DAK
(boleh kerja
sama dengan
pihak lain)

Rp.
200.000

Dana BOS

Pembiayaan Sekolah perlu mengikuti
sistematika yang
dipersyaratkan dalam
menyusun laporan
pengelolaan dana

Penyusunan
Workshop
1 Keg
laporan
penyusunan
pengelolaan
laporan
dana
sesuai pengelolaan dana
sistematika
yang
dipersyaratkan

Rp.

Dana BOS

150.000

Perencanaan peningkatan mutu disusun berdasarkan hasil pemetaan mutu sekolah dan
selanjutnya dituangkan ke dalam Rencana Kerja Sekolah (RKS). Rencana kerja sekolah disusun
dengan memperhatikan program-program prioritas dalam rangka pemenuhan SNP. Format
penyusunan RKS (RKJM/RKT/RKAS) diserahkan kepada sekolah masing-masing sesuai dengan
bimbingan pengawas pembina.
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BAB III
PENUTUP

A. Rangkuman
Perencanaan peningkatan mutu dapat meningkatkan kualitas pendidikan atau layanan
kegiatan di satuan pendidikan dan dapat mengetahui seberapa besar sumber daya yang
dimiliki untuk dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin.
Perencanaan peningkatan mutu yang lengkap dan rinci mempermudah satuan pendidikan
dalam menyusun RKS/RKT/RKAS sekolah dengan memperhatikan program-program
prioritas sekolah dalam rangka ketercapaian dan pemenuhan SNP.

B. Refleksi dan Tindak lanjut
1. Apa yang Bapak/Ibu pahami tentang perencanaan peningkatan mutu?
2. Apa yang Bapak/Ibu belum pahami dari keseluruhan isi modul ini?
3. Apa yang akan Bapak/Ibu lakukan di sekolah setelah mempelajari modul ini?

C. Evaluasi
Evaluasi dapat dilihat pada link yang disediakan oleh panitia
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UNIT PEMBELAJARAN ENAM (6)
PELAKSANAAN PEMENUHAN
MUTU

UNIT PEMBELAJARAN ENAM (6)
PELAKSANAAN PEMENUHAN MUTU
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan
mutu pendidikan sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Penjaminan Mutu
Pendidikan adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk
memastikan bahwa

seluruh

proses

penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan

standar mutu. Penjaminan mutu pendidikan ini bertujuan untuk memenuhi atau melampaui
Standar Nasional Pendidikan (SNP).
Satuan pendidikan beserta seluruh komponen di dalamnya memiliki tanggung jawab dalam
peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan. Agar peningkatan dan penjaminan mutu di
satuan pendidikan dapat berjalan dengan baik di segala lapisan pengelolaan pendidikan,
Kemdikbud telah mengembangkan sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah
yang terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu
Eksternal (SPME). SPMI dilaksanakan oleh satuan pendidikan, sedangkan SPME
dilaksanakan oleh institusi di luar satuan pendidikan, seperti pemerintah pusat, pemerintah
daerah, Badan Standar Nasional Pendidikan, dan Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah.
SPMI berjalan di dalam satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen dalam
satuan pendidikan. SPMI mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan dengan
memanfaatkan berbagai sumber daya untuk mencapai SNP. Sistem Penjaminan mutu ini
dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh satuan pendidikan. SPMI ini
ditetapkan oleh satuan pendidikan untuk dituangkan dalam pedoman pengelolaan satuan
pendidikan serta disosialisasikan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan.
Pelaksanaan SPMI meliputi beberapa tahap kegiatan yang dilakukan sepanjang tahun yang
disebut dengan siklus SPMI. Siklus SPMI sebagaimana dinyatakan dalam Permendikbud
Nomor 28 Tahun 2016 terdiri atas tahap-tahap kegiatan sebagai berikut: (1) memetakan
mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan berdasarkan Standar
Pendidikan; (2) membuat
rencana kerja sekolah;
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perencanaan

peningkatan

mutu

Nasional

yang dituangkan dalam

(3) melaksanakan pemenuhan mutu dalam pengelolaan satuan

pendidikan dan proses pembelajaran; (4) melakukan

monitoring

proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan; dan

dan

evaluasi

(5) menyusun strategi

peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.
Agar SPMI di satuan pendidikan dapat diterapkan secara optimal, maka perlu dikembangkan
modul-modul SPMI sebagai referensi dan panduan bagi satuan pendidikan dalam
menjalankan SPMI. Pada modul SPMI yang dikembangkan ini terdapat salah satu unit
pembelajaran terkait tentang Pelaksanaan Pemenuhan Mutu Pendidikan. Modul ini memberi
informasi kepada pembaca tentang bagaimana pelaksanaan pemenuhan mutu di satuan
pendidikan sebagai upaya untuk mencapai atau melampaui SNP.
B. Target Pencapaian Kompetensi
Setelah mempelajari Pelaksanaan Pemenuhan Mutu ini Pengawas dan Satuan
Pendidikan

diharapkan

mampu

mengimplementasikan

program

pemenuhan

mutu

pendidikan dan membuat laporan best practice, serta mengembangkan manajemen dan
pembelajaran.
C. Indikator Pencapaian Kompetensi
1. Menentukan program dan bentuk kegiatan pemenuhan mutu.
2. Menentukan penanggung jawab kegiatan pemenuhan mutu.
3. Menentukan pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam kegiatan pemenuhan mutu.
4. Menentukan waktu pelaksanaan/jadwal kegiatan pemenuhan mutu.
5. Menentukan bukti fisik kegiatan pemenuhan mutu.
6. Mendeskripsikan langkah-langkah kegiatan pemenuhan mutu.
7. Melaksanakan kegiatan pemenuhan mutu.
8. Mendeskripsikan konsep best practice.
9. Membuat laporan best practice.
10. Mendeskripsikan konsep Manajemen.
11. Menjelaskan konsep manajemen berbasis sekolah (MBS).
12. Medeskripsikan komponen-komponen MBS.
13. Menjelaskan konsep pembelajaran berbasis aktivitas.
14. Merancang pembelajaran berbasis aktivitas.
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D. Ruang Lingkup
Secara umum modul ini terdiri atas 5 (lima) bab/bagian, yakni:
1. Pendahuluan, yang meliputi latar belakang, target kompetensi, indikator pencapaian
kompetensi, deskripsi singkat, petunjuk penggunaan modul dan manfaat penggunaan
modul.
2. Kegiatan pembelajaran 1: Pelaksanaan Pemenuhan Mutu.
3. Kegiatan pembelajaran 2: Best Practice Pemenuhan Mutu.
4. Kegiatan pembelajaran 3: Pengembangan Manajemen dan Pembelajaran.
5. Penutup yang meliputi Rangkuman dan Evaluasi.

E. Manfaat Penggunaan Modul
Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari modul Pelaksanaan pemenuhan mutu ini adalah:
1. Bagi Pengawas
Modul ini akan bermanfaat bagi pengawas dalam memfasilitasi atau melakukan
pendampingan pada satuan pendidikan dalam melaksanakan kegiatan pemenuhan mutu
pendidikan.
2. Bagi Satuan Pendidikan
Modul ini akan bermanfaat sebagai pedoman bagi satuan pendidikan dalam menerapkan
SPMI, khususnya pada kegiatan pemenuhan mutu pendidikan berdasarkan perencanaan
pemenuhan mutu yang telah dibuat.
3. Bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Modul ini bisa dijadikan sebagai bahan ajar dalam melaksanakan bimtek atau workshop
SPMI di kabupaten/kota.

F. Petunjuk Penggunaan Modul
Unit pembelajaran Pelaksanaan Pemenuhan Mutu dalam modul ini berisi pembelajaran
tentang bagaimana pelaksanaan pemenuhan mutu itu dilakukan berdasarkan rencana
pemenuhan mutu yang telah dibuat dan membuat laporan best practice dari pelaksanaan
pemenuhan mutu yang telah dilakukan. Modul ini juga menguraikan tentang pengembangan
manajemen dan pembelajaran.
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1) Sebelum mempelajari modul ini, pengawas dan satuan pendidikan sudah memiliki dan
mengkaji dokumen sebagai berikut:
a. Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
Dasar dan Menengah
b. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005, PP Nomor 32 Tahun 2013, dan
PP Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
c. Permendikbud yang terkait dengan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan
d. Dokumen Rapor Mutu Sekolah
e. Dokumen Perencanaan Pemenuhan Mutu Pendidikan yang telah dibuat.
2) Waktu yang digunakan untuk mempelajari modul ini 4 JP @ 45 menit.
3) Untuk melakukan kegiatan pembelajaran, pengawas dan satuan pendidikan harus
memulai dengan membaca target kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi,
menyiapkan dokumen yang diperlukan, mengikuti tahap demi tahap kegiatan
pembelajaran secara sistematis dan mengerjakan perintah kegiatan pembelajaran pada
lembar kerja (LK).
4) Modul ini disusun dengan mengintegrasikan kecakapan abad 21, yakni literasi, PPK,
4C (critical thinking, creative, collaboration, and communikcation) dan keterampilan
berpikir tingkat tinggi (HOTS).
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BAB II
KEGIATAN PEMBELAJARAN-1: PELAKSANAAN PEMENUHAN MUTU

A. Tujuan Pembelajaran
Melalui kegiatan curah pendapat, diskusi kelompok, menyelesaikan tugas kelompok dan
presentasi, pengawas dan satuan pendidikan dapat:
1) Mendeskripsikan cara pelaksanaan pemenuhan mutu pendidikan.
2) Melaksanakan kegiatan pemenuhan mutu berdasarkan rencana pemenuhan pendidikan
yang telah ditetapkan.

B. Materi Pembelajaran
Pelaksanaan Pemenuhan Mutu
Setelah pemetaan mutu dan perencanaan peningkatan mutu, maka kegiatan berikutnya
dalam siklus SPMI adalah pelaksanaan pemenuhan mutu. Pelaksanaan pemenuhan
mutu satuan pendidikan adalah realisasi seluruh program dan kegiatan yang telah
dirancang dan telah tertuang dalam dokumen perencanaan pemenuhan mutu satuan
pendidikan yang harus dikerjakan oleh seluruh pemangku kepentingan. Pelaksanaan
pemenuhan mutu ini merupakan faktor yang sangat menentukan bagi satuan
pendidikan dalam pencapaian SNP. Jika kegiatan ini dilaksanakan dengan baik, maka
satuan pendidikan berpeluang untuk mencapai bahkan melampaui SNP. Namun
sebaliknya, jika pelaksanaan pemenuhan mutu ini tidak berjalan dengan baik, maka
bisa berakibat mutu satuan pendidikan jalan di tempat. Oleh karena itu diperlukan
komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan
pemenuhan mutu pendidikan, dan penerapan SPMI secara umum.
Agar pelaksanaan pemenuhan mutu di satuan pendidikan dapat berjalan dengan baik,
maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut: 1) persiapan; 2) pelaksanaan;
3) monitoring dan evaluasi. Khusus point (3) ini akan dibahas secara khusus pada
modul “Monev proses pelaksanaan pemenuhan mutu”. Langkah-langkah tersebut
dapat diuraikan sebagai berikut:
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1) Persiapan
a. Menganalisis rencana pemenuhan mutu yang telah dibuat sebelumnya.
b. Menyiapkan format pelaksanaan pemenuhan mutu
c. Mengisi program dan kegiatan pada format yang telah disiapkan, dengan
mengutip program dan kegiatan pada format rencana pemenuhan mutu yang
telah ditetapkan sebelumnya.
d. Menentukan penanggung jawab setiap kegiatan.
e. Menentukan pemangku kepentingan yang akan dilibatkan.
f. Menentukan jadwal kegiatan.
g. Menyiapkan daftar hadir, materi dan panduan kegiatan sebagai bukti fisik.
h. Menyiapkan instrumen monev proses pelaksanaan pemenuhan mutu.
2) Pelaksanaan
a. Panitia, fasilitator dan peserta mengisi daftar hadir.
b. Membagikan kepada peserta materi dan panduan kegiatan.
c. Pembukaan kegiatan
d. Kegiatan Inti (penyajian materi, kerja kelompok, diskusi, presentasi, dan
penguatan).
e. Penutup.
f. Membuat laporan pelaksanaan pemenuhan mutu dan dilampiri dengan bukti fisik
3) Monev proses pelaksanaan pemenuhan mutu.
a. Monitoring

adalah

pemantauan

rutin

terhadap

pelaksanaan

kegiatan

pemenuhan mutu untuk mengetahui perkembangan dan mengidentifikasi
apakah kegiatan dijalankan sesuai perencanaan atau tidak. Jika terjadi
pelaksanaan kegiatan pemenuhan mutu yang tidak sesuai dengan perencanaan,
segera diatasi supaya tidak terjadi kesalahan yang lebih fatal. Monitoring
umumnya dilakukan ketika proses sedang berlangsung.
b. Evaluasi adalah penilaian terhadap pencapaian indikator keberhasilan.
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Tabel 6.1. Pelaksanaan Pemenuhan Mutu
Program
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Kegiatan

Penanggung
jawab

Pemangku
kepentingan
yang dilibatkan

Waktu
pelaksanaan

Bukti fisik

Tabel 6.2. Contoh Pelaksanaan Pemenuhan Mutu
Program

Penguatan
Pendidikan
Karakter

Peningkatan
kompetensi
guru

Kegiatan

Waktu
Pelaksana
an

Bukti Fisik

•
Kepala
Sekolah
•
Guru
•
Tenaga
Kependidikan

Setiap hari

• Daftar Hadir
• Jurnal harian
guru
• Buku piket

• Kepala Sekolah
• Pengawas/
Narasumber
• Guru

Bulan Juni

• Daftar Hadir
• Panduan
Kegiatan
• Struktur
Program
daan Jadwal
• Perangkat
pembelajaran
hasil
workshop
• Laporan
pelaksanaan
kegiatan
• Daftar Hadir
• Panduan
Kegiatan
• Struktur
Program
daan Jadwal
• RPP
hasil
workshop
• Laporan
pelaksanaan
kegiatan
• Daftar Hadir
• Panduan
Kegiatan
• Struktur

Penanggung
Pemangku
Jawab
Kepentingan yang
Dilibatkan

Pembiasaan
Guru
disiplin
di
kelas/guru
dalam dan di
mata
luar kelas
pelajaran
Pengintegrasi
an
sikap
disiplin
dalam
kegiatan
pembelajaran
di sekolah
• Workshop
• Kepala
Sekolah
penyusunan
perangkat
pembelajaran

Peningkatan
kompetensi
guru

• Workshop
penyusunan
RPP

• Kepala
Sekolah

• Kepala
Sekolah
• Pengawas/
Narasumber
• Guru

Bulan Juni

Peningkatan
kompetensi
guru

• IHT
Penyusunan
Laporan
Penilaian

• Kepala
Sekolah

• Kepala
Sekolah
• Pengawas/
Narasumber

Bulan Juni
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• Guru
•

•

Peningkatan
kompetensi
guru

• IHT
Peningkatan
kompetensi
pedagogik
guru

• Kepala
Sekolah

• Kepala Sekolah
• Pengawas/
Narasumber
• Guru

Bulan Juli

•
•
•
•
•

• PembanguPengadaan
• Kepala
nan
toilet
Sekolah/
prasarana
perempuan
Wakaur
penunjang di
Sarpras
sekolah
(di SMA)

• Kepala Sekolah Bulan Juli
• Wakaur Sarpras
(kalau di SMA)

•
•
•
•

Optimalisasi
keterlibatan
pemangku
kepentingan
dalam
pengeloaan
sekolah
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• Menyusun
• Kepala
Sekolah
perencanaan
sekolah
dengan
melibatkan
warga
sekolah dan
komite
sekolah
• Sosialisasi
RKS
dan
KTSP
sekolah
kepada
semua warga
sekolah,

• Kepala Sekolah
• Pengawas
• PTK
• Komite
• Orang tua siswa

Bulan Juli,
Desember

•
•
•

Program
daan Jadwal
Laporan
penilaian
hasil
workshop
Laporan
pelaksanaan
kegiatan
Daftar Hadir
Panduan
Kegiatan
Struktur
Program dan
Jadwal
Hasil IHT
Laporan
pelaksanaan
kegiatan
Proposal
Kuitansi/nota
pembelian
barang
Barang yang
dibeli
Laporan
pertanggung
jawaban
Agenda
kegiatan
Daftar hadir
peserta
kegiatan
Notulen
rapat

Penyusunan
laporan
pengelolaan
dana

komite
sekolah, dan
pemangku
kepentingan
lain.
•
• Workshop
• Kepala
penyusunan
Sekolah
laporan
pengelolaan
dana sesuai
sistematika
yang
dipersyaratka
n

• Kepala
sekolah
• PTK
• Narasumber
• Pengawas

Bulan
Desember

• Daftar Hadir
• Panduan
Kegiatan
• Struktur
Program dan
Jadwal
• Hasil
Workshop
• Laporan
pelaksanaan
kegiatan

C. Aktivitas Pembelajaran
LK-1
Petunjuk Pengisian LK :
1) Bentuklah kelompok 4 – 5 orang.
2) Cermatilah Rencana Pemenuhan Mutu yang telah dibuat pada pembelajaran modul
“Perencanaan Pemenuhan Mutu”
3) Pelajari contoh Pelaksanaan Pemenuhan Mutu yang ada pada modul ini.
4) Isilah Format Pelaksanaan Pemenuhan Mutu berdasarkan Rencana Pemenuhan Mutu
yang telah dibuat dengan menggunakan format LK-1.
5) Salah satu kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, dan kelompok lain akan
memberi tanggapan dan saran.
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Tabel 6. 3. LK-1. Pelaksanaan Pemenuhan Mutu
Program
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Kegiatan

Penanggung
jawab

Pemangku
kepentingan
yang dilibatkan

Waktu
pelaksanaan

Bukti fisik

BAB III
KEGIATAN PEMBELAJARAN-2: BEST PRACTICE PEMENUHAN MUTU

A. Tujuan Pembelajaran
Melalui kegiatan curah pendapat, diskusi kelompok, menyelesaikan tugas kelompok dan
presentasi, pengawas dan satuan pendidikan dapat:
1) Mendeskripsikan konsep best practice dalam pemenuhan mutu pendidikan.
2) Melakukan best practice pemenuhan mutu pendidikan di satuan pendidikan.
3) Membuat laporan best practice pemenuhan mutu pendidikan di satuan pendidikan.
B. Materi Pembelajaran
Best Practice
Satuan pendidikan yang telah menerapkan SPMI, diharapkan dapat mengimbaskan kepada
satuan pendidikan lainnya tentang praktek terbaik yang telah dilakukan dalam menerapkan
SPMI sebagai upaya pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Agar pengimbasan
yang dimaksud lebih efektif, maka satuan pendidikan atau Kepala Sekolah perlu membuat
laporan best practice untuk kemudian mempublikasikannya melalui pertemuan di KKG,
MKKS, MKPS atau di media cetak.
1. Konsep Best Practice
Kata best practice digunakan untuk mendeskripsikan/menguraikan “pengalaman terbaik”
dari keberhasilan seseorang atau kelompok dalam melaksanakan tugas, termasuk dalam
mengatasi berbagai masalah dalam lingkungan tertentu. Secara spesifik, Apandi (2018)
mengemukakan bahwa Best Practice adalah sebuah karya tulis yang menceritakan
pengalaman terbaik dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang dihadapi oleh pendidik
dan tenaga kependidikan sehingga mampu memperbaiki mutu layanan pendidikan dan
pembelajaran. Oleh karena itu dalam sebuah best practice terdapat tindakan-tindakan taktis
dan praktis untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Sebuah karya tulis dapat dikategorikan
sebagai best practice apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut (https://id.wikipedia.org): 1)
mengembangkan cara baru dan inovatif dalam penyelesaian masalah pendidikan; 2)
membawa perubahan atau hasil yang signifikan; 3) mampu mengatasi persoalan secara
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berkelanjutan; 4) mampu menjadi model atau inspirasi bagi guru lain; 5) cara dan metode
yang dilakukan bersifat ekonomis dan efisien.
2. Kegiatan Best Practice
Berikut ini disajikan contoh kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan dalam
pemenuhan mutu atau Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai bentuk besat practice.
Tabel 6.3. Contoh Intisari Best Practice Sekolah dalam Pemenuhan Mutu (SNP)
No

1

2

3

4

Permasalahan
teridentifikasi

Kegiatan nyata yang telah
dilakukan dan dinyatakan
sebagai pengalaman terbaiknya

Hasil kegiatan sebagai
best practice

Sekolah menerapkan reward
and punishment yang edukatif
untuk meningkatkan
kedisiplinan peserta didik
Kemampuan pendidik
Workshop penyusunan
dalam menyusun
perangkat pembelajaran
perangkat pembelajaran dengan strategi pemodelan
belum maksimal
Kemampuan guru
Diskusi grup terfokus tentang
dalam menerapkan
penerapan pendekatan saintifik
pendekatan saintifik
dalam pembelajaran.
masih terbatas

Tingkat kedisiplinan
peserta didik meningkat

Tingkat kedisiplinan
peserta didik masih
rendah

Pendidik pada
umumnya belum
mampu menyusun
instrumen penilaian
dengan benar.

Inhouse Traning (IHT)
penyusunan instrumen
penilaian

Kemampuan guru
menyusun perangkat
pembelajaran
meningkat
Kemampuan guru
dalam menerapkan
pendekatan saintifik
dalam pembelajaran
meningkat
Kemampuan pendidik
dalam menyusun
instrumen penilaian
meningkat

Tabel 3 di atas memberikan informasi tentang permasalahan yang teridentifikasi pada
Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan alternatif tindakan yang dilakukan untuk mengatasi
permasalahan tersebut serta hasil yang diperoleh sebagai best practice. Kegiatan best
practice pada tabel 3 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :
1) Permasalahan yang terjadi pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL) khususnya pada
dimensi Sikap, adalah rendahnya tingkat kedisiplinan peserta didik. Untuk mengatasi
permasalahan tersebut, satuan pendidikan menerapkan “reward and punishment yang
edukatif”, yakni memberikan penghargaan (reward) kepada peserta didik yang disiplin
dan hukuman (punishment) yang edukatif terhadap peserta didik yang tidak disiplin.
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Bentuk hukuman yang edukatif (mendidik) tersebut, misalnya siswa diminta untuk
meringkas buku bacaan di perpustakaan atau memungut dan membuang sampah pada
tempat yang telah ditentukan. Hasil dari penerapan reward dan punishment yang
edukatif tersebut adalah meningkatnya tingkat kedisiplinan peserta didik.

Gambar 6.1. Siswa disiplin mengikuti kegiatan di sekolah

2) Kemampuan pendidik dalam menyusun perangkat pembelajaran belum maksimal,
adalah contoh permasalahan yang ditemukan pada Standar Isi. Permasalahan tersebut
diatasi dengan melaksanakan “workshop dengan strategi pemodelan” dalam penyusunan
perangkat pembelajaran. Hasil dari kegiatan tersebut adalah meningkatnya kemampuan
pendidik dalam menyusun perangkat pembelajaran.

Gambar 6.2. Workshop Penyusunan Perangkat Pembelajaran
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3) Pada Standar Proses, ditemukan permasalahan tentang terbatasnya kemampuan guru
dalam menerapkan pendekatan saintifik. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, satuan
pendidikan melakukan “Focus Group Discussion (FGD) atau Diskusi Grup Terfokus”
tentang penerapan

pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Hasil dari kegiatan

tersebut adalah meningkatnya kemampuan guru dalam menerapkan pendekatan saintifik
dalam pembelajaran.

Gambar 6.3. Penerapan Pendekatan Saintifik dalam Pembelajaran

4) Permasalahan yang terjadi pada Standar Penilaian adalah, pada umumnya pendidik
belum mampu menyusun instrumen penilaian dengan benar. Atas dasar hal tersebut,
maka satuan pendidikan menyelenggarakan “Inhouse Traning (IHT)” penyusunan
instrumen penilaian. Hasil dari kegiatan IHT tersebut adalah meningkatnya kemampuan
pendidik dalam menyusun instrumen penilaian.

3. Laporan best practice
Kegiatan best practice yang telah dilakukan oleh satuan pendidikan untuk pemenuhan
mutu atau SNP, sebaiknya ditulis agar bisa dibaca dan ditiru oleh satuan pendidikan
lainnya. Buletin LPMP Sulawesi Selatan dapat dijadikan sebagai salah satu wadah untuk
diseminasi hasil best practice pemenuhan mutu. Dengan demikian maka implementasi
SPMI, khususnya pada kegiatan “pemenuhan mutu” yang efisien dan efektif dapat pula
diterapkan pada satuan pendidikan lainnya. Jika hal ini dilakukan, maka lambat laun
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pemerataan mutu pendidikan dapat tercapai. Seperti apakah bentuk laporan best practice
itu? Berikut ini disajikan sebuah contoh laporan best practice tentang upaya pemenuhan
Standar Kompetensi Lulusan (SKL), khususnya pada Dimensi Sikap (Kemdikbud,
2018). Best practice dengan judul “Penguatan Karakter Bernuansa Budaya di SD Negeri
5 Lembang Cina Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan” ini menguraikan
tentang penerapan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) sebagai upaya untuk
membentuk Sikap (perilaku baik) peserta didik.

PENGUATAN KARAKTER BERNUANSA BUDAYA:
PRAKTIK BAIK DI SDN 5 LEMBANG CINA
Oleh St Hartati, S. Pd, MM
Kepala SDN 5 Lembang Cina
SDN 5 Lembang Cina Bantaeng berada di kelurahan Pallantikang, kecamatan
Bantaeng, kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Lokasinya yang beradadi tengah kota,
menjadikan sekolah ini dapat diakses dari berbagai kecamatan di kabupaten Bantaeng.
Sejak dulu sekolah ini selalu diminati oleh banyak peserta didik. Hal ini menjadi
kekuatan sekaligus tantangan bagi sekolah kami. Sejak awal saya menjadi kepala
sekolah, saya terus mencari cara agar sekolah ini tetap menjadi favorit berkat prestasi
akademik dan non akademik serta karakter peserta didiknya. Saya juga ingin sekolah
menjadi rumah kedua peserta didik, tempat orang tua menitipkan putra-putrinya. Dengan
kepercayaan orang tua, maka sekolah menjadi mitra orang tua. Menjadi pemimpin di
sekolah favorit, saya ingin peserta didik merasa bangga terhadap prestasi yang mereka
raih dengan jerih payah mereka sendiri, sesuai dengan visi kami, “Terwujudnya
sekolah efektif, unggul, menyenangkan, dan mampu mencetak peserta didik yang
memiliki nilai-nilai karakter, peduli lingkungan serta berwawasan global.”
SDN 5 Lembang Cina sebelumnya adalah sekolah unggulan, RSBI, sekolah
pembina, lalu berganti nama menjadi sekolah rujukan, dan yang terbaru sekolah kami
menjadi sekolah piloting Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) pada tahun 2016.
Sekolah kami juga selalu menjuarai lomba-lomba OSN, O2SN, FL2SN, mendapat
predikat sekolah ramah anak, sekolah sehat, dan sekolah Adiwiyata. Sebagai sekolah
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piloting, saya ingin peserta didik saya tumbuh dengan kearifan lokal budaya Bugis
Makassar.
Sejak program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dilakukan di sekolah kami,
terdapat kebiasaan baik yang tumbuh pada diri peserta didik, salah satunya mereka
terbiasa shalat dhuha, shalat dhuhur, dan shalat ashar berjamaah di sekolah. Nilai
karakter juga kami integrasikan dalam kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler seperti
seni musik, seni tari, seni suara, melukis, sastra, serta olahraga seperti voli, sepak takraw,
dan lain lain.
Sekolah kami juga memiliki branding budaya TABE. Budaya TABE diambil dari
bahasa Bugis yang artinya mohon izin dan bermakna penghormatan. Perilaku ini
merupakan warisan dari nilai budaya yang harus diturunkan kepada peserta didik.
Budaya TABE ini kami terjemahkan dalam nilai-nilai prioritas yang disingkat SATU,
yaitu:
1.

S: Santun dalam bersikap
Peserta didik perlu dapat membawakan dirinya dengan baik dalam lingkungan
sosialnya dan di masyarakat.

2.

A: Anggun dalam berpenampilan
Dengan mengikuti keteladanan guru, peserta didik menerapkan kedisiplinan dalam
berpakaian, berpenampilan rapid an menyenangkan.

3.

T: Taat dalam melakukan kebaikan
Kebaikan tidak hanya dilakukan peserta didik dalam beribadah semata, namun juga
dalam membantu sesama. Misalnya peserta didik mengantarkan bantuan ke rumah
temannya yang membutuhkan dengan didampingi oleh guru. Untuk pemberian
bantuan sosial ini, setiap kelas memiliki dana sosial yang diperoleh dari donasi
orang tua. Dalam kegiatan parenting bulanan, orang tua mengadakan arisan, dan
25% dari perolehan arisan ini disumbangkan kepada kelas. Telah banyak anggota
masyarakat yang dibantu dengan dana ini, termasuk tukang becak di sekitar
sekolah.

4.

U: Unggul dalam prestasi
Peserta didik diberi kesempatan mengikuti lomba, baik di tingkat gugus,
kecamatan, kabupaten, provinsi maupun nasional seperti OSN, O2SN, FLS2N.
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Setiap peserta didik yang mampu menjuarai perlombaan diberi apresiasi berupa
buku dan uang yang disediakan oleh sekolah dibantu oleh komite sekolah.
Secara lebih rinci, SATU dilaksanakan dalam kegiatan PPK sebagai berikut:
a.

Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Kelas
PPK berbasis kelas dilakukan dalam bentuk pembiasaan harian. Misalnya 15

menit sebelum memulai pembelajaran, peserta didik membaca buku cerita. Untuk
kelas 1 dan 2, guru mendongeng atau membacakan buku cerita, lalu peserta didik
diminta untuk menceriterakan kembali cerita yang didengarnya. Sementara kelas 3
sampai kelas 6, guru menyiapkan pojok baca di kelas, lalu peserta didik memilih
bahan bacaan yang mereka sukai, lalu secara bergantian mereka membacakannya di
depan teman-temannya atau menceriterakan apa yang telah mereka baca.
Pembiasaan ini dimaksudkan untuk menumbuhkan minat peserta didik membaca
buku. Selain membaca, peserta didik juga menyanyikan lagu wajib nasional dan
lagu-lagu daerah khas Makassar.
Selain kedua pembiasaan di atas, PPK juga diintegrasikan dalam kegiatan
pembelajaran, misalnya peserta didik bekerja kelompok dalam menyelesaikan
tugas, berdiskusi, dan presentasi. Dengan kegiatan semacam itu, maka peserta didik
akan

memiliki

kecakapan

berkomunikasi,

percaya

diri,

santuan

dalam

menyampaikan pendapat dan toleransi dalam menerima perbedaan pendapat.
Kegiatan pembelajaran tidak hanya dilakukan di dalam kelas tapi juga di luar
kelas untuk menyelesaikan tugas proyek (pembelajaran berbasis proyek).
Contohnya “Proyek Penanaman Jagung” yang dilakukan dalam beberapa fase,
mulai dari guru menjelaskan kiat-kiat menanam jagung, kemudian secara
berkelompok peserta didik menyiapkan bahan, menanam bibit, merawat sambil
menunggu hasilnya hingga menyusun laporan. Melalui kegiatan pembelajaran
berbasis proyek ini, peserta didik akan memiliki sikap ketelitian, kesabaran,
ketekunan, tanggung jawab dan kemampuan bekerja sama.
Pembiasaan lain yang dilakukan di dalam kelas adalah membersihkan kelas,
dan memungut sampah. Sebagai kepala sekolah, saya mencontohkan LISA (lihat
sampah ambil) agar peserta didik menirunya. Kamipun memanfaatkan bahan-bahan
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bekas untuk didaur ulang atau dimanfaatkan kembali dalam bentuk hiasan kelas.
Hal ini kami lakukan untuk meningkatkan kreativitas peserta didik.
b. Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Sekolah
PPK berbasis budaya sekolah mencakup perumusan tata kelola sekolah, desain
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), perumusan tata aturan atau norma
sekolah. PPK berbasis budaya sekolah berfokus pada pembiasaan dan pembentukan
budaya yang merepresentasikan nilai-nilai yang menjadi prioritas sekolah. Untuk
membudayakan karakter di sekolah, kami melakukan beberapa hal berikut:
1) Guru menjemput peserta didik
Setiap pagi, secara bergiliran guru datang lebih pagi dan menjemput peserta
didik di gerbang sekolah. Kegiatan ini dapat meningkatkan kedisiplinan,
kesopanan dan kesantunan peserta didik terhadap guru. Di gerbang sekolah ini
pula guru dapat berinteraksi dengan orang tua peserta didik.
2) Apel pagi
Apel pagi di sekolah kami dilakukan setiap hari, dari hari Selasa sampai Kamis.
Kegiatan apel pagi ini dilanjutkan dengan apresiasi buat peserta didik yang
berprestasi. Pada hari Kamis seusai apel pagi dilanjutkan dengan senam pagi
bersama. Khusus pada hari Kamis minggu ke empat, kegiatan senam pagi
diganti dengan jalan santai dari sekolah ke taman bermain di Panatai Seruni
yang berjarak 1 kilometer dari sekolah kami. Dengan pengawasan guru, peserta
didik bermain di kawasan ini selama 30 menit. Agar kegiatan berjalan tertib,
beberapa orang tua dan peserta didik yang biasa bertugas sebagai polisi cilik
ikut membantu guru mengawasi dan mengamankan kegiatan.
3) Shalat berjamaah
Pada hari Jumat, sekolah kami melaksanakan Shalat Dhuha berjamaah yang
dilaksanakan di lapangan sekolah. Shalat berjamaah ini dilanjutkan dengan
kultum oleh guru agama. Kultum juga sering diisi oleh orang tua atau tokoh
masyarakat.

Seusai

kultum,

peserta

didik

diberi

kesempatan

untuk

menyampaikan ceramah agama, pembacaan surah pendek dari Alquran dan
tadarus bersama.
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4) Membaca bersama
Setiap hari Kamis di minggu pertama, setelah senam pagi, peserta didik, guru
dan tenaga kependidikan melakukan kegiatan membaca bersama di lapangan
sekolah selama 30 menit. Setelah membaca dilanjutkan dengan tanya jawab
tentang apa yang telah dibaca oleh peserta didik.
5) Kegiatan ekstrakurikuler
Penguatan karakter di sekolah kami juga dilakukan melalui kegiatan
ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler di sekolah kami antara lain
kepramukaan, seni dan olahraga.
6) Bantuan sosial
Untuk melatih kepekaan dan kecakapan sosial peserta didik, mereka dibiasakan
untuk peduli terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan. Misalnya
pemberian bantuan kepada korban gempa di Lombok, bakti sosial kepada
masyarakat yang kurang mampu. Pada kegiatan ini selain menumbuhkan
kepedulian, mereka juga belajar mengelola dana bantuan untuk meningkatkan
sikap integritas.
c. Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Masyarakat
PPK berbasis masyarakat, kami lakukan dengan mengundang pihak eksternal
untuk memberi penguatan karakter kepada peserta. Misalnya narasumber dari
kepolisian diundang untuk menyosialisasikan tata tertib lalu lintas kepada peserta
didik untuk membentuk kedisiplinan dan tanggung jawab sebagai pengguna jalan
yang baik. Pihak kepolisian kami undang sebagai Pembina upacara sekali dalam tiga
bulan agar pengetahuan lalulintas ini lebih tertanam pada peserta didik. Kami juga
membentuk polisi cilik (PolCil) yang membantu ketertiban lalu lintas di sekitar
sekolah.
Selain pihak kepolisian, kami juga mengundang dokter dari Dinas Kesehatan
untuk menyosialisasikan gaya hidup bersih dan sehat seperti cara merawat
kebersihan gigi, mencuci tangan, dan merawat kebersihan tubuh. Selain itu, kami
juga melibatkan alumni dalam program sekolah. Sekali dalam enam bulan alumni
hadir di sekolah untuk memberikan motivasi belajar kepada peserta didik.
Demikian salah satu contoh best practice yang telah dilakukan oleh Kepala SDN 5
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Lembang Cina Kabupaten Bantaeng dalam menerapkan Penguatan Pendidikan
Karakter (PPK) sebagai upaya untuk meningkatkan capaian SKL, khususnya pada
dimensi sikap. Namun jika laporan best practice akan dijadikan Karya Tulis Ilmiah
(KTI) sebagai salah satu unsur Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)
yang dapat dikonversi menjadi Angka Kredit, maka penulisan laporan best practice
tersebut harus mengikuti sistematika penulisan KTI best practice yang telah
ditentukan. Menurut Kemdikbud (2018), sistematika penulisan best practice adalah
sebagai berikut:
a.

Bagian Awal, yang terdiri atas: 1) halaman judul; 2) lembaran persetujuan; 3)
kata pengantar; 4) daftar isi; 5) abstrak atau ringkasan; 6) daftar tabel; 7) daftar
gambar, dan

b.

8) daftar lampiran (bila ada).

Bagian Isi, yang terdiri atas:
Bab I Pendahuluan:
Menjelaskan tentang latar belakang timbulnya masalah, rumusan dan
pendekatan masalah, tujuan, dan manfaat.
Dalam latar belakang diuraikan mengapa masalah itu timbul dan bagaimana
mengatasi masalah yang terjadi serta justifikasi bahwa masalah tersebut
sangat penting untuk dipecahkan, mengingat dampak terhadap proses
pengelolaan sekolah/pendidikan sangat signifikan.
Dalam pendekatan masalah diuraikan berbagai cara dalam mengatasi
masalah, dijelaskan bahwa cara pemecahan masalah yang dipilih adalah
yang terbaik (inovatif, ekonomis, lestari).
Tujuan diuraikan sesuai dengan identifikasi masalah, proses pemecahan.
Manfaat diuraikan sesuai dengan siapa yang akan memanfaatkan hasil best
practice tersebut. Misalnya Sekolah, Siswa, Guru dan lainnya.
Bab II Kajian Teori/Tinjauan Pustaka
Bab ini berisi tentang teori-teori yang digunakan untuk menganalisis hasil
penyelesaian permasalahan yang dilakukan oleh kepala sekolah. Kajian
teori/tinjauan pustaka dapat berupa laporan hasil penelitian/best practice
terdahulu yang relevan dengan tema best practice yang sedang dilakukan baik
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yang sudah diterbitkan dalam bentuk artikel jurnal ilmiah maupun dalam bentuk
buku.
Bab III Pembahasan Masalah
Pembahasan masalah harus didukung data yang ada di sekolah. Pada bab ini
harus ada kejelasan ide atau gagasan asli penulis yang terkait dengan upaya
pemecahan

masalah

dan

sudah

berhasil

diterapkan.

Langkah-langkah

pembahasan masalah antara lain:
menjelaskan bagaimana cara pemecahan masalah yang menguraikan langkahlangkah atau cara-cara dalam memecahkan masalah, termasuk hambatanhambatan yang harus diatasi yang dituangkan secara rinci.
menuliskan bagaimana tindakan, cara, langkah yang dilakukan oleh kepala
satuan pendidikan, tentang alat dan atau instrumen yang digunakan, tempat
dan waktu, lembaga mana yang menunjang pelaksanaan sehingga kegiatan
tersebut dinyatakan sebagai pengalaman terbaiknya dalam memecahkan
masalah dan juga dihubungkan dengan kajian teori/tinjauan pustaka yang
menunjang.
menunjukkan keaslian, kejelasan, dan kecermelangan ide/gagasan terkait
dengan upaya pemecahan masalah. Uraian ini merupakan inti tulisan Best
Practice.
Menguraikan hasil yang dicapai dan indikator pencapaian
Menjelaskan

bahwa

hasilnya

luar

biasa

(outstanding)

dengan

membandingkan data-data yang ada baik di sekolah sendiri maupun sekolah
lain. Menjelaskan hasil yang dicapai dnegan membandingkan kondisi
sebelum dan sesudah dilakukan best practice.
Menjelaskan bahwa langkah yang ditempuh cukup inovatif (aspek tertentu).
Inovatif berarti langkah yang diambil tidak seperti biasa atau berbeda
dengan yang dilakukan orang lain.
Menguraikan bahwa hasilnya dikategorikan lestari/tidak sesaat. Contoh:
keberhasilan yang dicapai atas usahanya telah berlangsung beberapa tahun
bahkan semakin meningkat
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Menjelaskan bahwa langkah-langkah yang diambil sangat efisien dan
ekonomis.
Menguraikan tentang hasil pemecahan yang telah dilakukan dan didukung
(dilampirkan) dengan data yang benar.

Bab IV Simpulan dan Saran
Bab ini berisi uraian tentang hal-hal yang dapat dipetik sarinya dari pengalaman
berharga tersebut. Simpulan diikuti dengan saran atau rekomendasi ditujukan
kepada pihak-pihak terkait dengan pemecahan masalah tersebut.
c. Bagian Penunjang
Bagian ini berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran tentang semua data yang
dipakai untuk menunjang tulisan ini antara lain.
1)

Daftar hadir

2)

Foto kegiatan

3)

Contoh instrumen yang telah diisi

4)

Media/alat yang digunakan (jika ada)

5) Hasil Best Practice (antara lain: hasil kerja, bukti yang menggambarkan
perubahan setelah best practice)
6) Bukti fisik pelaksanaan seminar best practice. Syarat seminar best practice
sama dengan syarat seminar Penelitian Tindakan Kelas, yakni dihadiri oleh
minimal 15 guru dari 3 sekolah setingkat. Untuk daerah remote area (daerah
3 T: Terdepan, Terluar, Tertinggal) boleh diseminarkan di sekolah sendiri
dengan jumlah peserta seadanya. Boleh juga diseminarkan di KKG, MGMP.
Bukti fisik seminar berupa, berita acara seminar, notula seminar, daftar
hadir seminar, dan foto pelaksanaan seminar.
7) Berita acara seminar ditandatangani oleh panitia seminar atau kepala
sekolah yang ditempati seminar. Jika seminar dilakukan di KKG atau
MGMP yang menandatangani berita acara seminar adalah ketuanya.

105 | P a g e

C. Aktivitas Pembelajaran
LK-2
Petunjuk Pengisian LK-2 :
1. Kerjakan secara individu.
2. Identifikasilah permasalahan yang ada di sekolah Anda yang berhubungan dengan
pencapaian 8 SNP.
3. Tuliskan kegiatan yang telah Anda dilakukan dan dinyatakan sebagai pengalaman
terbaik? dan bagaimana hasilnya sebagai best practice?.
4. Tuliskan jawaban Anda pada format LK-2 yang telah disediakan.
5. Buatkan laporan best practice (optional).
Tabel 6. 4. Format LK-2. Intisari Best Practice Sekolah dalam
Pemenuhan Mutu (SNP)
No

1

2

3

4
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Permasalahan
teridentifikasi

Kegiatan nyata yang telah
dilakukan dan dinyatakan
sebagai pengalaman terbaiknya

Hasil kegiatan sebagai
best practice

BAB IV
KEGIATAN PEMBELAJARAN 3: PENGEMBANGAN MANAJEMEN
DAN PEMBELAJARAN

A. Tujuan Pembelajaran
Melalui kegiatan curah pendapat, diskusi kelompok, menyelesaikan tugas kelompok dan
presentasi, pengawas dan satuan pendidikan dapat:
1) Mendeskripsikan konsep manajemen dan manajemen berbasis sekolah (MBS).
2) Mendeskripsikan manajemen komponen-komponen sekolah.
3) Mendeskripsikan konsep pembelajaran.
4) Mengembangkan silabus.
5) Mengembangkan RPP

B. Materi Pembelajaran
1. Pengembangan Manajemen
Hasil Evaluasi Diri Sekolah (EDS) yang bermuara pada Rapor Mutu Satuan Pendidikan
tahun 2018 memberi informasi bahwa secara umum satuan pendidikan di Sulawesi Selatan
belum memenuhi atau mencapai Standar Nasional Pendidikan (LPMP Sul-Sel, 2019). Hal
ini menunjukkan bahwa di satuan pendidikan masih banyak permasalahan yang berkaitan
dengan upaya pemenuhan SNP. Jika masalah ini tidak segera diatasi, maka tentu berdampak
pada rendahnya kualitas proses dan hasil belajar peserta didik. Oleh sebab itu dalam
mengelola satuan pendidikan, diperlukan pengetahuan dan pemahaman tentang manajemen,
khususnya Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Penerapan MBS yang baik di satuan
pendidikan, akan membantu memecahkan permasalahan yang ada, sehingga pemenuhan
SNP di satuan pendidikan tersebut dapat tercapai.
a) Konsep Manajemen
Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris “management” yang diambil dari kata kerja “to
manage”, yang artinya mengemudikan, mengendalikan, mengurus, mengatur, menjalankan,
membina dan memimpin (Chozanah, dkk,1995). Dengan demikian lanjut Chozanah, dkk
(1995), manajemen diartikan sebagai tindakan atau seni pengurusan, pengaturan, pengarahan
dan pengawasan. Banyak ahli yang memberikan definisi tentang manajemen. Menurut
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George R Terry (dalam Syafril, 2005), manajemen adalah usaha untuk mencapai tujuan yang
telah ditetapkan terlebih dahulu dengan menggunakan kegiatan orang lain. Sejalan dengan
pendapat tersebut, Harold Koontz dan Cyril O’Donnell (dalam Syafril, 2005)
mengemukakan bahwa manajemen adalah cara untuk mencapai tujuan tertentu melalui
kegiatan orang lain. Sementara itu, James A.F. Stoner (dalam Dayat, 2005) menyatakan
bahwa manajemen adalah seni untuk melaksanakan suatu pekerjaan melalui orang-orang.
Dari beberapa pengertian manajemen tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen
adalah ilmu dan seni tentang upaya untuk memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki
untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.
Manajemen pada dasarnya berfungsi untuk melaksanakan berbagai kegiatan dalam upaya
mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu. Kegiatan yang dilakukan untuk
mencapai tujuan tersebut dinamakan fungsi manajemen. Banyak ahli yang mengemukakan
tentang fungsi-fungsi manajemen. Menurut George R Terry (dalam Chozanah, 1995), fungsi
manajemen meliputi: 1) Planning (Perencanaan); 2) Organizing (Pengorganisasian); 3)
Actuating (Pelaksanaan); 4) Controlling (Pengendalian). Sementara Henry Fayol (dalam
Chozanah, 1995) mengemukakan bahwa fungsi manajemen terdiri dari: 1) Planning
(Perencanaan); 2) Organizing (Pengorganisasian); 3) Commanding (Pemberian Komando);
4) Coordinating (Pengkoordinasian); 5) Controlling (Pengawasan). Kedua pendapat tersebut
hampir sama, perbedaannya adalah fungsi Actuating (Pelaksanaan) pada pendapat George R
Terry, oleh Henry Fayol dirinci menjadi Commanding (Pemberian Komando) dan
Coordinating (Pengkoordinasian). Berdasarkan fungsi manajemen tersebut, maka dapat
dikatakan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan,
dan pengawasan atau pengendalian penggunaan sumber daya dan pelaksanaan tugas untuk
mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.
b)

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Istilah manajemen berbasis sekolah merupakan terjemahan dari “school based
management”. Menurut Mulyasa (2005), istilah ini pertama kali muncul di Amerika Serikat
ketika masyarakat mulai mempertanyakan relevansi pendidikan dengan tuntutan dan
perkembangan masyarakat setempat.
Lebih lanjut Mulyasa (2005) mengemukakan bahwa MBS merupakan paradigma baru
pendidikan yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah (pelibatan masyarakat)
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dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Otonomi diberikan agar sekolah leluasa
mengelola sumber daya dan sumber dana dengan mengalokasikannya sesuai dengan
prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap dengan kebutuhan setempat. Dengan demikian dapat
dinyatakan bahwa MBS merupakan sistem pengelolaan persekolahan yang memberikan
kewenangan dan kekuasaan kepada institusi sekolah untuk mengatur kehidupan sesuai
dengan potensi, tuntutan dan kebutuhan sekolah yang bersangkutan. Sejalan dengan
pendapat tersebut, Slamet (2008) mengemukakan bahwa MBS adalah model pengelolaan
sekolah berdasarkan kekhasan, kebolehan, kemampuan dan kebutuhan sekolah.
Pada sistem MBS, sekolah dituntut secara mandiri menggali, mengalokasikan, menentukan
prioritas, mengendalikan, dan mempertanggungjawabkan pemberdayaan sumber-sumber,
baik kepada masyarakat maupun pemerintah. Dengan demikian, maka MBS menjamin
adanya keberagaman dalam pengelolaan sekolah, tetapi harus tetap dalam koridor kebijakan
pendidikan nasional.
c) Manajemen Komponen-komponen Sekolah.
Menurut Mulyasa (2005), sedikitnya terdapat tujuh komponen sekolah yang harus dikelola
dengan baik dalam rangka MBS, yaitu: 1) kurikulum dan program pembelajaran; 2) tenaga
kependidikan; 3) kesiswaan/peserta didik; 4) keuangan; 5) sarana dan prasarana pendidikan;
6) hubungan sekolah dan masyarakat; serta 7) pelayanan khusus lembaga pendidikan.
Suharno (2009: 43) memandang, Manajemen Berbasis Sekolah memberikan kewenangan
kepada sekolah dan menciptakan iklim sekolah yang terbuka dan demokratis yang bertujuan
untuk memenuhi kebutuhan mutu sekolah serta mengembangkan berbagai program
pendidikan, yang disesuaikan dengan minat dan kebutuhan siswa di sekolah tersebut.
Manajemen Berbasis Sekolah merupakan sistem manajemen yang memberikan keleluasaan
kepada sekolah dengan melibatkan peran serta stakeholder untuk mengoptimalkan seluruh
potensi sumber daya yang ada, sehingga penyelenggaraan pendidikan berjalan efektif dan
efisien.
Pengembangan manajemen di satuan pendidikan wajib mengacu pada Standar Nasional
Pendidikan lebih spesifiknya pada Indikator Mutu yang telah ditetapkan pemerintah.
Pengawas dan satuan pendidikan perlu memperhatikan dengan seksama yang menjadi
tuntutan dari setiap indikator/sub indikator empat standar yang terkait manajemen yaitu: 1).
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Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 2). Standar Sarana dan Prasarana, 3). Standar
Pengelolaan, dan 4). Standar Pembiayaan.
Beberapa bentuk pengembangan manejemen yang mengacu pada indikator mutu dapat
dilakukan satuan pendidikan dengan dukungan dari stake holder yang ada antara lain:
1) Manajemen Kurikulum dan Program Pembelajaran
Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan
pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan
pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (UU No.20 Tahun 2003).
Sementara Pembelajaran adalah proses interaksi antarpeserta didik dan antara peserta didik
dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar (Permendikbud No.103
Tahun 2014). Kurikulum operasional yang dikembangkan dan diimplementasikan oleh
satuan pendidikan diwujudkan dalam bentuk Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
Dalam PP No.19 Tahun 2005 dinyatakan bahwa KTSP adalah kurikulum operasional yang
disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.
KTSP dikembangkan oleh satuan pendidikan dengan melibatkan komite sekolah/madrasah,
dan kemudian disahkan oleh kepala dinas pendidikan atau kantor kementerian agama
provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Komponen KTSP 2013,
sebagaimana dinyatakan dalam Permendikbud Nomor 61 Tahun 2014 tentang KTSP,
meliputi 3 dokumen, yakni Buku I KTSP, berisi sekurang-kurangnya visi, misi, tujuan,
muatan, pengaturan beban belajar, dan kalender pendidikan; Buku II KTSP, berisi silabus,
dan Buku III KTSP, berisi rencana pelaksanaan pembelajaran yang disusun sesuai potensi,
minat, bakat, dan kemampuan peserta didik di lingkungan belajar.
Manajemen kurikulum dan program pembelajaran mencakup kegiatan Perencanaan,
Pelaksanaan, dan Penilaian Kurikulum dan pembelajaran (https://www.asikbelajar.com,
diakses tanggal 13 April 2020).
a. Perencanaan KTSP
Perencanaan

KTSP,

merupakan

serangkaian

tindakan

yang

dilakukan

untuk

mengimplementasikan KTSP. Hasil dari perencanaan tersebut akan melahirkan Dokumen
KTSP, yakni Buku I KTSP, dan Buku II KTSP (Silabus) yang menjadi pedoman
pelaksanaan pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan di sekolah. Menurut
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Kementerian Pendidikan Nasional (2010) Kegiatan Perencanaan atau pengembangan
KTSP meliputi:
1) Membentuk Tim Pengembang Kurikulum (TPK) yang bertugas untuk
merancang dan mengembangkan kurikulum. TPK terdiri atas wakil kepala
sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan, dan kepala sekolah sebagai ketua
merangkap anggota.
2) Melakukan analisis konteks meliputi: a) analisis SKL, Standar Isi, Standar
Proses, Standar Penilaian dan Standar Pengelolaan; b) analisis kondisi satuan
pendidikan; dan c) analisis kondisi lingkungan satuan pendidikan.
3) Menyusun Draf KTSP (Buku I) dan Silabus (Buku II)
4) Review dan revisi draf
5) Finalisasi
6) Validasi dan rekomendasi
7) Verifikasi dan tanda tangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8) Naskah KTSP 2013 diberlakukan
b. Pelaksanaan KTSP
Setelah naskah KTSP sudah selesai, maka KTSP tersebut siap dilaksanakan oleh satuan
pendidikan. Tahap pelaksanaan KTSP meliputi:
1) Penyusunan Perangkat Pembelajaran
2) Penjabaran materi pelajaran
3) Penentukan strategi dan metode pembelajaran;
4) Penyediaan sumber, alat, dan sarana pembelajaran;
5) Penentuan cara dan alat penilaian proses dan hasil belajar;
6) Setting lingkungan pembelajaran
7) Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Penilaian proses dan hasil belajar
peserta didik.
c. Penilaian KTSP
Penilaian KTSP dilakukan untuk mengetahui efektivitas keterlaksanaan KTSP di
satuan pendidikan. Penilaian KTSP mencakup: 1) Penilaian Buku I KTSP; 2)
Penilaian Buku II KTSP (Silabus); 3) Penilaian Buku III KTSP (RPP); dan 4)
Penilaian Keterlaksanaan KTSP (kegiatan pembelajaran dan penilaian proses dan hasil
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belajar). Hasil penilaian KTSP dijadikan dasar untuk melakukan penyempurnaan pada
KTSP tersebut sebagai upaya untuk memenuhi atau melampaui SNP.
2) Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) bertujuan untuk mendayagunakan
PTK secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal, namun tetap dalam
kondisi yang menyenangkan (Mulyasa, 2005). Lebih lanjut Mulyasa (2005) menguraikan
bahwa manajemen PTK mencakup: 1) perencanaan PTK; 2) pengadaan PTK; 3) pembinaan
dan pengembangan PTK; 4) promosi dan mutasi; 5) pemberhentian PTK ; 6) kompensasi; 7)
penilaian PTK.
Perencanaan PTK merupakan kegiatan untuk menentukan kebutuhan PTK, baik secara
kuantitatif maupun kualitatif untuk sekarang dan masa depan. Sementara pengadaan PTK
merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan PTK pada suatu satuan pendidikan, baik
jumlah maupun kualitasnya. PTK merupakan salah satu sumber daya yang penting dan
utama dalam menunjang proses pembelajaran di satuan pendidikan. Oleh karena itu perlu
dilakukan pembinaan dan pengembangan PTK secara berkelanjutan agar pengelolaan
pendidikan dapat dapat dilakukan secara efisien dan efektif.
Pembinaan dan pengembangan PTK dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, workshop, in
house training, dan sebagainya. Peningkatan kapasitas pendidikan dan tenaga pendidik

dilakukan dalam bentuk seminar dengan mendatangkan pembicara tamu yang membahas
materi atau kompetensi yang dibutuhkan.
a) Lokakarya untuk pengembangan manajemen, misalnya
i.

Pengelolaan keuangan dan sumberdaya lainnya.

ii.

Pengelolaan perpustakaan, laboratorium, pemanfaatan lahan dan lainnya.

b) Lokakarya peningkatan mutu pembelajaran, misalnya :
i.

Penyusunan rencana pembelajaran, metode pembelajaran dan cara evaluasi.

ii.

Pengembangan media pembelajaran.

iii.

Pengembangan sumber belajar.

iv.

Pemanfaatan IT dalam pembelajaran.

v.

Penulisan karya tulis, dan sebagainya.

c) Forum pertemuan pendidik (KKG/MGMP) dalam kegiatan pengembangan bahan
pembelajaran dengan mengintegrasikan isu lokal/nasional/global ke tema-tema dan/atau
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mata pelajaran, teknik pengembangan penyusunan alat penilaian, dan sebagainya.
(Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan oleh Satuan Pendidikan, 2017.
Direktorat Dikdasmen Kemdikbud, Jakarta)
Promosi dan mutasi merupakan bagian dari manajemen PTK yang bertujuan untuk
mengembangkan karir PTK yang bersangkutan. Promosi adalah bentuk apresiasi terhadap
PTK yang memiliki kinerja diatas standar organisasi dan berperilaku sangan baik.
Pendidik yang memiliki prestasi Baik atau Sangat Baik bisa dipromosikan menjadi kepala
sekolah, sementara Tenaga Kependidikan yang berkinerja Baik atau Sangat Baik dapat
dipromosikan menjadi Kepala Tata Usaha. Sementara mutasi dapat terjadi karena dua hal,
yaitu keinginan PTK itu sendiri dan keinginan instansi, dengan tujuan instansi ingin
menunjukkan kepada PTK yang bersangkutan bahwa mutasi bukan hukuman, melainkan
upaya untuk menjamin kelangsungan hidup pekerjaan PTK yang bersangkutan.
Pemberhentian PTK merupakan bagian dari siklus manajemen PTK. Menurut Mulyasa
(2005), pemberhentian PTK dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis: 1) pemberhentian
atas permohonan sendiri; 2) pemberhentian oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau
Pemerintah; 3) pemberhentian karena sebab lain, misalnya meninggal dunia.
\Kompensasi menjadi salah satu bagian penting manajemen pengembangan sumber daya
manusia termasuk PTK. Kompensasi adalah balas jasa yang diberikan organisasi
(instansi) kepada pegawai, yang dapat dinilai dengan uang dan mempunyai
kecenderungan diberikan secara tetap (Mulyasa, 2005). Lebih lanjut Mulyasa (2005)
mengemukakan bahwa pemberian kompensasi, selain dalam bentuk gaji dapat juga
berupa tunjangan, fasilitas perumahan, kendaraan dan lain-lain. Menurut Handoko (dalam
Supardy, dkk, 2014), kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para karyawan
sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Kompensasi tersebut, lanjut Handoko (dalam
Supardy, dkk, 2014) dapat meningkatkan prestasi kerja, motivasi dan kepuasan kerja serta
meningkatkan kebutuhan hidup karyawan.
Untuk melaksanakan fungsi-fungsi manajemen PTK di atas, diperlukan sistem penilaian
pegawai secara objektif dan akurat. Penilaian tenaga kependidikan ini difokuskan pada
prestasi individu dan peran sertanya dalam kegiatan sekolah. Menurut Mulyasa (2005),
penilaian ini tidak hanya penting bagi sekolah, tetapi juga bagi pegawai (PTK) itu sendiri.
Bagi PTK penilaian berguna sebagai umpan balik berbagai hal seperti kemampuan,
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kekurangan dan potensi yang pada gilirannya bermanfaat untuk menentukan
pengembangan karir. Sementara bagi sekolah, hasil penilaian kinerja PTK sangat penting
dalam pengambilan keputusan berbagai hal, seperti identifikasi kebutuhan program
sekolah, penempatan, promosi, dan sebagainya.
3) Manajemen Kesiswaan/Peserta didik
Manajemen kesiswaan adalah penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan
dengan peserta didik, mulai masuk sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari
suatu sekolah (Mulyasa, 2005). Dalam https://www.mitrakuliah.com (diakses tanggal 8
April 2020), dinyatakan bahwa ruang lingkup manajemen kesiswaan itu meliputi :
a) Analisis kebutuhan siswa
Analisis kebutuhan siswa, yaitu penetapan siswa yang dibutuhkan oleh satuan
pendidikan. Kegiatan yang dilakukan dalam langkah ini adalah: a) Merencanakan
jumlah siswa yang akan diterima, dengan mempertimbangkan: Daya tampung kelas atau
kelas yang tersedia; Rasio murid dan guru. Secara ideal rasio murid dan guru adalah
1:30 atau jika dalam pendidikan anak usia dini 1:15. b) Menyusun program kegiatan
kesiswaan berdasarkan: visi dan misi satuan pendidikan yang bersangkutan; minat dan
bakat siswa; sarana dan prasarana yang ada; anggaran yang tersedia; dan
tenaga kependidikan yang tersedia.
b) Rekrutmen Siswa
Rekrutmen siswa pada hakikatnya merupakan proses pencarian, menentukan, dan
menarik pendaftar yang mampu untuk menjadi siswa di satuan pendidikan yang
bersangkutan. Kegiatan dilakukan dengan membentuk panitia penerimaan siswa/peserta
didik baru.
c) Seleksi Siswa
Seleksi siswa adalah kegiatan pemilihan calon siswa untuk menentukan diterima atau
tidaknya calon siswa menjadi siswa di sekolah tersebut berdasarkan ketentuan yang
berlaku. Adapun cara seleksi yang digunakan adalah: a) melalui tes atau ujian; b)
melalui penelusuran bakat kemampuan. c) berdasarkan nilai UN.
Berdasarkan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik
Baru (PPDB) pada TK, SD, SMP, SMA, SMK, bahwa pendaftaran PPDB dilaksnakan
melalui jalur: 1) zonasi; 2) afirmasi; 3) perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau 4)
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prestasi. Jalur zonasi dapat menerima siswa 50% dari daya tampung sekolah, jalur
afirmasi 15% dari daya tampung sekolah, jalur perpindahan tugas orang tua/wali 5%
dari daya dari daya tampung sekolah, dan jalur prestasi 0-30 persen disesuaikan dengan
kondisi daerah.
PPDB jalur zonasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah
zonasi yang ditetapkan pemerintah daerah. Sementara jalur afirmasi diperuntukkan bagi
peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu. Adapun jalur
perpindahan orang tua/wali dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga,
kantor atau perusahaan yang mempekerjakan, sedangkan jalur prestasi ditentukan
berdasarkan Nilai Ujian Sekolah atau UN, dan/atau hasil perlombaan dan/atau
penghargaan di bidang akademik maupun non akademik.
d) Orientasi
Orientasi siswa yang biasa disebut dengan masa orientasi siswa (MOS) adalah kegiatan
penerimaan siswa baru dengan mengenalkan situasi dan kondisi lembaga pendidikan
tempat siswa itu menempuh pendidikan. Situasi dan kondisi menyangkut lingkungan
fisik sekolah dan lingkungan sosial sekolah. Tujuan diadakan orientasi bagi siswa antara
lain:
a) Agar siswa lebih mengerti dan menaati segala peraturan yang berlangsung di sekolah;
b) Agar siswa dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan
sekolah; c) Agar siswa siap menghadapi lingkungannya yang baru, baik secara fisik,
mental, dan emosional sehingga ia merasa betah dalam mengikuti proses pembelajaran
di sekolah serta dapat menyesuaikan dengan kehidupan di sekolah; d) Untuk anak usia
dini atau dalam lingkungan sekolah TK sistem orientasi hanya dengan cukup
mengenalkan kepada para siswa tentang lingkungan sekolahnya seperti mengenalkan
setiap ruangan yang ada, mengenalkan kepala sekolah, guru dan staf sekolah lainnya
dan mengenalkan beberapa tata tertib yang ada di sekolah tersebut.
e) Penempatan Siswa (Pembagian Kelas)
Sebelum siswa mengikuti proses pembelajaran, terlebih dahulu perlu ditempatkan atau
dikelompokkan dalam kelompok belajarnya. Pengelompokan siswa pada sekolahsekolah sebagian besar didasarkan pada sistem kelas. Disamping itu pengelompokan
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juga didasarkan pada perbedan-perbedaan yang ada dalam diri individu siswa, seperti
minat, bakat, kemampuan dan sebagainya.
f) Pembinaan dan Pengembangan Siswa
Langkah berikutnya dalam manajemen kesiswaan adalah melakukan pembinaan dan
pengembangan terhadap siswa. Pembinaan dan pengembangan siswa ini dilakukan
sehingga anak mendapat bermacam-macam pengalaman belajar untuk bekal di mana
mendatang. Pembinaan dan pengembangan dapat dilakukan melalui pelayanan khusus
yang menunjang manajemen peserta didik. Layanan-layanan yang dibutuhkan peserta
didik di sekolah meliputi: a) layanan bimbingan konseling; b) layanan perpustakaan; c)
layanan kantin; d) layanan kesehatan; e) layanan transportasi; f) layanan asrama.
g) Pencatatan dan Pelaporan
Kegiatan pencatatan dan pelaporan dimulai sejak siswa diterima di sekolah tersebut
sampai mereka tamat atau meninggalkan sekolah tersebut. Pencatatan tentang kondisi
siswa perlu dilakukan agar pihak sekolah dapat memberikan bimbingan yang optimal
pada siswa. Pelaporan dilakukan sebagai wujud tanggung jawab sekolah agar pihakpihak terkait dapat mengetahui perkembangan siswa di sekolah tersebut. Untuk
melakukan pencatatan dan pelaporan diperlukan peralatan dan perlengkapan yang dapat
mempermudah tugas manajemen kesiswaan, berupa:
1) Buku induk siswa. Buku ini berisi catatan tentang siswa disertai dengan nomor
pokok/stambuk dan dilengkapi dengan data-data lain siswa;
2) Buku klapper yang berfungsi untuk membantu buku induk, memuat data murid
yang penting. Buku ini digunakan untuk memudahkan mencari data murid, apalagi
yang belum diketahui nomer induknya. Karena dalam buku klapper nama disusun
menurut abjad;
3) Daftar presensi. Buku ini dibuat dan diisi setiap hari, selanjutnya direkap setiap
bulan. Mengetahui kehadiran siswa penting

dalam rangka pembinaan disiplin

siswa dan pemberian materi pelajaran yang belum dipelajari akibat ketidakhadiran.
Absensi siswa dapat menjadi tolak ukur tingkat kedisiplinan siswa;
4) Daftar mutasi siswa yang diisi setiap awal dan akhir bulan. Hal ini sangat
membantu dalam pembuatan laporan keadaan siswa setiap bulan/triwulan/tahun.
Ditutup tiap akhir bulan di tandatangani oleh kepala sekolah/kepala tata usaha;
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5) Buku lengger/daftar kelas yang digunakan untuk mencatat biodata setiap siswa
dalam satu kelompok belajar, termasuk nilai rapot setiap siswa dan setiap semester.
Hal ini untuk menghindari tercecernya atau hilangnya data siswa khususnya data
nilai belajar siswa;
6) Buku rapot, berfungsi untuk melihat kemajuan siswa setiap jangka waktu tertentu.
Rapot diberi nomor seri yang berbeda pada setiap siswanya agar tidak di
salahgunakan. Rapot juga sebagai acuan bagaimana tingkat kemajuan siswa dalam
mengikuti kegiatan belajar dan berkelakuan menaati peraturan yang ada disekolah
dengan baik;
7) Kelulusan dan Alumni Proses kelulusan adalah kegiatan paling akhir dari
manajemen kesiswaan. Kelulusan adalah pernyataan dari lembaga pendidikan
tentang telah diselesaikannya program pendidikan yang harus diikuti oleh siswa.
Setelah siswa selesai mengikuti seluruh program pendidikan dan berhasil lulus,
maka kepada siswa itu diberikan surat keterangan lulus atau sertifikat. Umumnya
surat keterangan itu sering disebut ijazah atau surat tanda tamat belajar (STTB).
Ketika siswa sudah lulus, maka secara formal hubungan antara siswa dengan
lembaga pendidikan tersebut telah selesai.
4) Manajemen Keuangan
Ada 3 indikator pada standar pembiayaan, yaitu: 1). Sekolah memberikan layanan subsidi
silang; 2). Beban operasional sekolah sesuai ketentuan; 3). Sekolah melakukan pengelolaan
dana dengan baik.
Beberapa bentuk pengembangan terkait standar pengelolaan yang dapat dilakukan satuan
pendidikan antara lain:
a) Integrasi data base peserta didik yang memuat data pribadi, prestasi dan kondisi
ekonomi peserta didik dalam website sekolah sehingga mudah diakses oleh
masyarakat.
b) Melaksanakan program Beasiswa Terpadu bagi peserta didik yang tidak mampu secara
ekonomi dengan pelibatan satuan pendidikan, masyarakat umum, alumni, dunia
indutri, dll. Program tersebut dapat diakses secara online di website sekolah.
c) Penyusunan Pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional, dll.
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Keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan
merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan. Menurut
Depdiknas (dalam Sudrajat, 2010) bahwa manajemen keuangan merupakan tindakan
pengurusan/ketatausahaan

keuangan

yang

meliputi

pencatatan,

perencanaan,

pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan. Dengan demikian, manajemen
keuangan sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan
sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan
pertanggungjawaban keuangan sekolah.
a. Perencanaan Pengelolaan Dana Sekolah
Perencanaan pengelolaan dana sekolah mengacu pada program-program yang
direkomendasikan dari hasil pemetaan mutu yang telah dibuat berdasarkan raport
mutu yang lahir dari hasil Evaluasi Diri Sekolah (EDS). Program-program prioritas
tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Sekolah (RKS) yang terdiri atas jangka
menengah (4 tahun) berupa Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), dan jangka
pendek (1 tahun) berupa Rencana Kerja Tahunan (RKT) serta Rencana Kegiatan
dan Anggaran Sekolah (RKAS). RKAS merupakan pedoman pembiayaan
penyelenggaraan pendidikan di sekolah agar tertib administrasi dalam pengelolaan
keuangan.
Saat merencanakan pengelolaan dana, perlu dianalisis sumber-sumber dana dan
jumlah nominal yang mungkin diperoleh untuk memenuhi kebutuhan. Menurut
Mulyasa (2005), sumber keuangan dan pembiayaan sekolah dapat dikelompokkan
atas tiga sumber, yaitu: 1) pemerintah;

2) orang tua atau peserta didik; 3)

masyarakat, baik mengikat maupun tidak mengikat. Namun saat ini sumber
pendanaan mayoritas sekolah dari dana pemerintah, khususnya pendidikan dasar
yang hanya bersumber dari dana Bantuan Operasiona Sekolah (BOS) Reguler.
BOS Reguler adalah program pemerintah pusat untuk penyediaan pendanaan biaya
operasional bagi sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus non fisik. Dana
BOS Reguler ini bertujuan untuk membantu biaya operasional sekolah, dan
meningkatkan aksesibilitas dan mutu pembelajaran peserta didik. Perencanaan
anggaran sekolah harus mengacu pada Petunjuk Teknis BOS yang diatur melalui
Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020.
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b. Pembelanjaan Dana Sekolah
Pembelanjaan dana sekolah pada prinsipnya mencakup semua bentuk aliran dana ke
luar sekolah yang digunakan untuk penyediaan layanan pendidikan baik langsung
maupun tidak langsung. Menurut Mulyasa (2005), pengeluaran atau pembelanjaan
sekolah meliputi biaya rutin dan biaya pembangunan. Biaya rutin adalah biaya
yang harus dikeluarkan dari tahun ke tahun, seperti gaji pegawai (PTK), biaya
operasional, biaya pemeliharaan gedung, fasilitas dan alat-alat pembelajaran
(barang-barang habis pakai). Sedangkan biaya pembangunan, misalnya biaya
pembelian atau pengembangan tanah, pembangunan gedung, perbaikan atau rehab
gedung, penambahan furniture, serta biaya atau pengeluaran lain untuk barangbarang yang tidak habis pakai.
Pembelanjaan dana mengacu pada perencanaan yang telah ditetapkan. Di sekolah
setiap pembelanjaan harus mengacu pada komponen-komponen yang telah
ditetapkan dalam RKAS. Pembukuan uang masuk dan keluar harus dilakukan
secara cermat dan transparan. Oleh karena itu kepala sekolah dan bendahara harus
memahami regulasi yang terkait dengan pembelanjaan dan pembukuan keuangan.
Dalam Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler
dinyatakan bahwa, Penggunaan dana BOS Reguler dilakukan berdasarkan prinsip:
1) fleksibilitas, yaitu penggunaan dana BOS Reguler dikelola sesuai dengan
kebutuhan Sekolah; 2) efektivitas, yaitu penggunaan dana BOS Reguler diupayakan
dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan
pendidikan di Sekolah; 3) efisiensi, yaitu penggunaan dana BOS Reguler
diupayakan untuk meningkatan kualitas belajar siswa dengan biaya seminimal
mungkin dengan hasil yang optimal; 4) akuntabilitas, yaitu penggunaan dana BOS
Reguler

dapat

pertimbangan

dipertanggungjawabkan

yang

logis

sesuai

secara

peraturan

keseluruhan

berdasarkan

perundang-undangan;

dan

5)

transparansi, yaitu penggunaan dana BOS Reguler dikelola secara terbuka dan
mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan Sekolah.
c. Pembukuan
Setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran uang yang dilakukan oleh bendahara
di sekolah harus disertai dengan bukti-bukti yang sah berupa nota, kuitansi, atau
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faktur, dan harus dibukukan secara tertib sesuai pedoman dan peraturan yang
berlaku. Oleh karena itu salah satu tugas bendahara sekolah adalah melakukan
pembukuan keuangan sekolah.
Menurut Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS
Reguler, pembukuan yang harus disusun oleh sekolah adalah: 1) RKAS; 2) Buku
Kas Umum; 3) Buku Pembantu Kas; 4) Buku Pembantu Bank; 5) Buku Pembantu
Pajak; dan 6) dokumen lain yang diperlukan.
RKAS dibuat setiap tahun pada awal tahun pelajaran. RKAS ditandatangani oleh
Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan Ketua Yayasan (khusus untuk sekolah yang
diselenggarakan oleh masyarakat) diverifikasi oleh Pengawas Pembina, dan
disahkan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi. BKU merupakan buku harian
yang digunakan untuk mencatat semua penerimaan dan pengeluaran uang. BKU
harus diisi setiap terjadi transaksi, dan transaksi yang dicatat di BKU, juga harus
dicatat dalam Buku Pembantu, yaitu Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank,
dan Buku Pembantu Pajak.
Buku Pembantu Kas mencatat tiap transaksi tunai dan ditandatangani oleh
Bendahara dan Kepala Sekolah. Sementara Buku Pembantu Bank mencatat
transaksi melalui Bank (baik cek, giro, maupun tunai) dan ditandatangani oleh
Bendahara dan Kepala Sekolah. Adapun Buku Pembantu Pajak mencatat semua
transaksi yang harus dipungut pajak serta memonitor pungutan dan penyetoran
pajak yang dipungut selaku wajib pajak.
d. Pelaporan
Penerimaan

dan

pengeluaran

keuangan

sekolah

harus

dilaporkan

dan

dipertanggungjawabkan secara rutin sesuai peraturan yang berlaku. Tata cara
pelaporan sebagaimana diuraikan dalam Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020,
adalah sebagai barikut: 1) sekolah harus menyusun pembukuan secara lengkap; 2)
sekolah

harus

menyusun

laporan

secara

lengkap;

3)

sekolah

harus

mempublikasikan semua pelaporan baik penerimaan dan penggunaan dana BOS
Reguler kepada masyarakat secara terbuka.
Dalam hal pelaporan Dana BOS, Indawati, dkk (2019), menguraikan bahwa
mekanisme pelaporan penggunaan Dana BOS adalah sebagai berikut : 1)
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pembuatan laporan realisasi penggunaan dana tiap sumber dana yang dibuat setiap
triwulan dan ditandatangani oleh bendahara, kepala sekolah, dan komite sekolah; 2)
pembuatan rekapitulasi penggunaan Dana BOS yang dibuat setiap triwulan dan
ditandatangani oleh bendahara, kepala sekolah, dan komite sekolah; 3) pencatatan
pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat yang terdiri atas lembar
pencatatan pengaduan masyarakat dan lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran;
4) laporan asset, yakni laporan hasil pembelian barang yang menjadi aset
pemerintah daerah; 5) laporan ke Dinas Pendidikan, yakni ke Tim BOS Kabupaten
(pendidikan dasar) atau Tim BOS Provinsi (pendidikan menengah dan pendidikan
khusus). Laporan yang disampaikan tersebut merupakan kompilasi tahunan dari
laporan rekapitulasi penggunaan BOS tiap tri wulan yang diserahkan paling lambat
tanggal 5 Januari tahun berikutnya; 6) laporan Online ke Laman BOS yang harus
diunggah setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
e. Pengawasan
Untuk menjamin pengelolaan dana sekolah dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, diperlukan adanya pengawasan. Secara umum pengawasan
diartikan sebagai usaha yang dilakukan dengan mengamati dan membandingkan
pelaksanaan dengan rencana dan mengoreksinya apabila terjadi penyimpangan.
Menurut Kemdikbud (dalam Indawati, 2019), pengawasan yang disebut juga
monitoring dibedakan menjadi dua, yakni monitoring internal dan monitoring
eksternal. Monitoring internal adalah monitoring yang dilakukan oleh tim
manajemen BOS tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Monitoring internal
ini bersifat klinis, yaitu melakukan monitoring dan ikut menyelesaikan masalah jika
ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan program BOS. Sementara monitoring
eksternal lebih bersifat evaluasi terhadap pelaksanaan program dan melakukan
analisis terhadap dampak program, kelemahan dan rekomendasi untuk perbaikan
program. Monitoring eksternal ini dapat dilakukan oleh Balitbang atau lembaga
independen lainnya yang kompeten.
5) Manajemen Sarana dan Prasarana
Menurut Mulyasa (2005), sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara
langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan di sekolah, seperti gedung, ruang
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kelas, meja, kursi serta alat dan media pembelajaran. Sementara prasarana pendidikan adalah
fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan di sekolah,
seperti halaman, taman sekolah, kantin. Lebih lanjut (Mulyasa, 2005) menyatakan bahwa
manajemen sarana dan prasarana pendidikan bertugas mengatur dan menjaga sarana dan
prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada
jalannya proses pendidikan.
Sambodo (2019) mengemukakan bahwa kegiatan manajemen sarana dan prasarana sekolah
meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan dan penghapusan
barang. Secara rinci, kegiatan tersebut diuraikan sebagai berikut:
a. Perencanaan Sarana Prasarana
Perencanaan sarana prasarana dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses perkiraan
secara matang rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitasi, distribusi atau pembuatan
peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Tujuan perencanaan
sarana prasarana adalah: 1) untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan; 2)
untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya.
Tahapan perencanaan adalah sebagai berikut:
1) Menganalisis rapor mutu pada standar sarana prasarana
2) Menyusun rencana pemenuhan standar sarana prasarana yang meliputi pengadaan,
inventarisasi, pemeliharaan dan penghapusan pada RKS
3) Melaksanakan pemenuhan standar sarana prasarana
4) Mengevaluasi pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana
b. Pengadaan Sarana Prasarana
Pengadaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyediakan semua jenis sarana dan
prasarana pendidikan sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mencapai tujuan yang telah
ditetapkan. Cara pengadaan sarana dan prasarana, yaitu dengan: 1) pembelian; 2)
pembuatan sendiri; 3) penerimaan hibah atau bantuan; 4) penyewaan; 5) pinjaman; 6)
pendaurulangan; 7) penukaran; 8) perbaikan atau rekondisi.
c. Penyimpanan dan inventarisasi Sarana Prasarana
Agar pelayanan sarana dan prasarana pendidikan dapat berfungsi secara efisien dan
efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran, perlu disimpan dan ditata agar menjamin
adanya kondisi yang higienik dan secara psikologis dapat menimbulkan minat belajar.
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Namun sebelum dilakukan penyimpanan terlebih dahulu dilakukan inventarisasi, yaitu
pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik sekolah ke dalam suatu daftar inventaris
barang secara tertib dan teratur menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku.
d. Pemeliharaan, perawatan Sarana dan Prasarana
Pemeliharaan atau maintenance merupakan suatu kegiatan yang rutin untuk merawat agar
sarana dan prasarana pendidikan yang ada tetap dalam keadaan baik dan siap untuk
dipergunakan. Macam-macam pekerjaan pemeliharaan:
1) Perawatan terus menerus, diantaranya pembersihan ruangan, jendela, kursi, lemari,
dan lain-lain.
2) Perawatan berkala, diantaranya pengecetan tembok dan komponen bangunan lainnya,
perbaikan mebeler (lemari, kursi, meja, dan lain-lain).
3) Perawatan darurat dilakukan terhadap kerusakan yang tidak terduga sebelumnya.
4) Perawatan preventif merupakan cara perawatan saran dan prasarana yang dilakukan
sebelum sarana dan prasarana tersebut mengalami kerusakan.
e. Penghapusan Sarana dan Prasarana
Penghapusan sarana dan srasarana merupakan kegiatan pembebasan sarana dan prasarana
dari

pertanggungjawaban

yang

berlaku

dengan

alasan

yang

dapat

dipertanggungjawabkan. Secara lebih operasional penghapusan sarana dan prasarana
adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan/menghilangkan sarana dan
prasarana dari daftar inventaris, karena sarana dan prasarana tersebut sudah dianggap
tidak berfungsi terutama untuk kepentingan pelaksanaan pembelajaran di sekolah.
Penghapusan sarana dan prasarana dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
f.

Pembaruan strategi pengelolaan sarana prasarana dengan :
1) Mengoptimalkan sarana prasarana yang dimiliki oleh satuan pendidikan.
2) Memetakan kebutuhan sarana dan prasarana sesuai rencana pemenuhan mutu.
3) Melakukan pemenuhan secara bertahap, misalnya: menata ulang kantin, Menata ulang
ventilasi cahaya dan ventilasi udara (Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Mutu
Pendidikan oleh Satuan Pendidikan, 2017. Direktorat Dikdasmen Kemdikbud, Jakarta)
g. Pelibatan peserta didik dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan
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Kepala sekolah yang memiliki kompetensi kewirausahaan yang baik selalu memiliki ideide untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi sekolah yang dipimpinnya dengan
melibatkan seluruh potensi sekolah yang ada.
Contoh kasus: Hasil identifikasi kondisi parasarana gedung sekolah menunjukkan jika
beberapa dinding bangunan serta pot-pot bunga kondisi sudah kurang baik, banyak
bagian tembok bangunan yang

terkelupas dan catnya mulai pudar sehingga

mempengaruhi tampilan sekolah. Alokasi dana untuk pengecatan dinding sekolah tidak
tersedia tahun ini. Sekolah tersebut juga merupakan sekolah sehat, sekolah ramah anak,
sekolah Adiwiyata tingkat provinsi dan juga telah menerapkan kurikulum 2013 secara
menyeluruh. Pada saat yang bersamaan sekolah

juga akan memperingati hari jadi

sekolah dengan mengadakan lomba antar kelas. Dari kasus tersebut, maka solusi yang
ditempuh oleh kepala sekolah antara lain:
a) melakukan rapat antar warga sekolah dan komite tentang kondisi dinding beberapa
tembok gedung dan pot-pot bunga berdasarkan hasil identifikasi serta kondisi
pendanaan pemeliharaan sekolah di tahun berjalan;
b) menyampaikan rencana memperingati ulang tahun sekolah dirangkaikan dengan
beberapa lomba antar kelas.
c) Menetapkan jenis lomba yang mengasah kompetensi serta pelibatan peserta didik
dalam pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah misalnya lomba membuat pesan
gambar sekolah sehat, sekolah ramah anak, peduli lingkungan, pengolahan sampah,
budaya literasi, karakter dll pada dinding dan pot bunga.
d) Membentuk panitia lomba, menentukan waktu pelaksanaan, kriteria perlombaan,
syarat perlombaan (misalnya alat dan bahan disiapkan oleh masing-masing kelas),
lokasi pesan gambar masing-masing kelas, dll.
Pelibatan peserta didik dalam pemeliharaan sarana dan prasarana melalui lomba
antar kelas menjadi salah satu solusi cerdas mengatasi permasalahan dana yang
tidak tersedia untuk pengecetan sebagian dinnding gedung sekolah yang mulai
rusak. Satu sisi, lomba ini juga mengasah kompetensi peserta didik.
Pelibatan Peserta didik dalam pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah melalui
pelaksanaan lomba antar kelas:
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Gambar 6.5. Pelibatan Peserta Didik dalam Memelihara Sarana Prasarana
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6) Manajemen Hubungan Sekolah dan Masyarakat
Hubungan sekolah dengan masyarakat pada hakikatnya merupakan suatu sarana yang sangat
berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di
sekolah (Mulyasa, 2005). Sekolah dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat
dalam mencapai tujuan sekolah dan pendidikan secara efektif dan efisien. Oleh karena lanjut
Mulyasa (2005), sekolah berkewajiban untuk memberi penerangan tentang tujuan-tujuan,
program-program, kebutuhan serta keadaan masyarakat. Sebaliknya, sekolah juga harus
mengetahui dengan jelas apa kebutuhan, harapan, dan tuntutan masyarakat terutama
terhadap sekolah. Dengan kata lain antara sekolah dan masyarakat harus dibina suatu
hubungan yang harmonis.
Kepala sekolah yang baik merupakan salah satu kunci untuk bisa menciptakan hubungan
yang baik antara sekolah dan masyarakat secara efektif karena harus menaruh perhatian
tentang apa yang terjadi pada peserta didik di sekolah dan apa yang dipikirkan orang tua
tentang sekolah. Kepala sekolah dituntut untuk senantiasa berusaha membina dan
meningkatkan hubungan kerjasama yang baik antara sekolah dan masyarakat gunan
mewujudkan sekolah yang efektif dan efisien.
Jika mengacu pada fungsi manajemen dari George R Terry, maka tahapan kegiatan yang
dilakukan dalam manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat adalah:
a) Planning (perencanaan), yang mencakup penentuan terlebih dahulu tujuan, standar,
aturan dan prosedur yang akan dilakukan dalam menjalin hubungan dan kerjasama
dengan orang tua/masyarakat.
b) Organizing (pengorganisasian), yakni pengaturan anggota dan sumber daya yang
dibutuhkan dalam melaksanakan pekerjaan.
c) Actuating (pelaksanaan), merupakan tindakan menjalankan program sesuai dengan
rencana yang telah dibuat.
d) Controlling (pengawasan), merupakan control atas jalannya pelaksanaan program
7) Manajemen Pelayanan Khusus Lembaga Kependidikan
Manajemen layanan khusus meliputi manajemen perpustakaan, kesehatan dan keamanan
sekolah (Mulyasa, 2005). Perpustakaan yang lengkap dan dikelola dengan baik
memungkinkan peserta didik untuk lebih mengembangkan dan mendalami pengetahuan
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yang diperolehnya di kelas melalui belajar mandiri di perpustakaan pada waktu lowong. Di
samping itu, juga memungkinkan guru untuk mengembangkan pengetahuan secara mandiri
sehingga dapat mengajar dengan metode yang bervariasi.
Manajemen layanan khusus lain adalah layanan kesehatan dan keamanan. Sekolah tidak
hanya mengembangkan sikap, pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga menjaga dan
meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani peserta didik. Untuk itu di sekolah
dikembangkan program pendidikan jasmani dan kesehatan, serta menyediakan pelayanan
kesehatan sekolah melalui Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Di samping itu, sekolah juga
perlu memberikan pelayanan keamanan kepada peserta didik dan para pegawai yang ada di
sekolah agar mereka dapat belajar dan melaksanakan tugas dengan tenang dan nyaman.
Manajemen Sekolah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara efektif dan efisien
untuk meningkatkan kinerja sekolah dalam pencapaian tujuan pendidikan baik tujuan
nasional dan tujuan kelembagaan yang hasilnya bisa dilihat dari beberapa faktor sebagai
indikator kinerja yang berhasil dicapai oleh sekolah. Kepala sekolah dituntut untuk mampu
melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengelola berbagai komponen sekolah untuk
mencapai tujuan sekolah yang dirumuskan. Kepala sekolah menunjukkan fungsinya sebagai
dua peran besar

yaitu

peran

sebagai

manajer dan peran

sebagai

pemimpin.

(https://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen_sekolah)

2. Pengembangan Pembelajaran
Tujuan Kurikulum 2013 sebagaimana dinyatakan dalam Permendikbud Nomor 54 Tahun
2014 tentang Kurikulum 2013 SD, adalah mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki
kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga Negara yang beriman, produktif, kreatif,
inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
bernegara, dan peradaban dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka implementasi
Kurikulum 2013 menekankan pada penguatan literasi dasar, penguatan karakter dan
penguatan keterampilan abad 21. Penguatan literasi dasar meliputi literasi bahasa, literasi
numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi financial dan literasi budaya dan kewarga
negaraan. Adapun penguatan pendidikan karakter menekankan pada lima nilai utama
karakter, yakni religiositas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas.
Sementara penguatan keterampilan abad 21 meliputi keterampilan berpikir kritis, kreativitas,
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komunikasi dan kolaborasi. Dengan demikian maka pembelajaran dalam Kurikulum 2013
diorientasikan pada tiga penguatan tersebut untuk membentuk sikap, pengetahuan dan
keterampilan peserta didik.
a. Konsep Pembelajaran
Secara umum, pembelajaran diartikan sebagai proses interaksi antarpeserta didik dan antara
peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Proses
pembelajaran yang dikembangkan dalam Kurikulum 2013, sebagaimana dinyatakan dalam
Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016, adalah pembelajaran yang interaktif, inspiratif,
menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta
memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat,
minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Sejalan dengan hal tersebut,
maka prinsip pembelajaran yang digunakan dalam Kurikulum 2013 adalah:
1) dari peserta didik diberi tahu menuju peserta didik mencari tahu;
2) dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber
belajar;
3) dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan
ilmiah;
4) dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi;
5) dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu;
6) dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan
jawaban yang kebenarannya multi dimensi;
7) dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif;
8) peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal (hardskills) dan keterampian
mental (softskills);
9) pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik
sebagai pembelajar sepanjang hayat;
10) pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan (ing ngarso sung
tulodo), membangun kemauan (ing madyo mangun karso), dan mengembangkan
kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran (tut wuri handayani);
11) pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah dan di masyarakat;
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12) pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah
peserta didik, dan di mana saja adalah kelas;
13) pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan
efektivitas pembelajaran; dan
14) pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik.
Prinsip-prinsip pembelajaran tersebut mengindikasikan bahwa pembelajaran dalam
Kurikulum 2013 adalah pembelajaran berbasis aktivitas, yakni sistem pembelajaran yang
menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Adapun bentuk-bentuk keaktifan siswa yang
ditunjukkan dalam pembelajaran adalah keaktifan fisik, keaktifan intelektual, keaktifan
emosional, dan keaktifan sosial (Kosasih, 2016). Keaktifan fisik ditunjukkan dengan
berbagai kegiatan, seperti diskusi, presentasi, kerja praktik. Sedangkan keaktifan intelektual
ditunjukkan dengan mengamati tayangan dan alam sekitar, membaca berbagai referensi.
Adapun keaktifan secara emosional ditunjukkan dengan kepedulian, simpati, semangat
untuk berbuat. Sementara keaktifan secara sosial ditunjukkan dengan saling menanggapi,
kerja sama dan bentuk-bentuk kolaborasi lainnya.
Untuk mendukung terselenggaranya pembelajaran berbasis aktivitas tersebut, maka
pendekatan pembelajaran utama yang digunakan dalam Kurikulum 2013 adalah Pendekatan
Saintifik. Proses pembelajaran saintifik terdiri atas lima pengalaman belajar pokok, yaitu
mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar dan mengomunikasikan.
Untuk memperkuat pendekatan saintifik, perlu diterapkan pembelajaran berbasis
penyingkapan (discovery/inquiry learning), pembelajaran berbasis masalah (problem based
learning), dan pembelajaran berbasis projek (project based learning). Model Pembelajaran
Penemuan (Discovery Learning) diartikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi ketika
siswa

tidak

disajikan

informasi

secara

langsung

tetapi

siswa

dituntut

untuk

mengorganisasikan pemahaman mengenai informasi tersebut secara mandiri (Kemdikbud,
2003). Model pembelajaran ini dapat melatih peserta didik untuk terbiasa menjadi seorang
yang saintis (ilmuan). Lebih lanjut Kemdikbud (2013) menguraikan bahwa langkah kerja
(sintak) model pembelajaran discovery adalah sebagai berikut: (1) pemberian rangsangan
(stimulation); (2) pernyataan/identifikasi masalah (problem statement); (3) pengumpulan
data (data collection); (4) pengolahan data (data processing); (5) pembuktian (verification);
(6) menarik kesimpulan/generalisasi (generalization).
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Model Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning) adalah pembelajaran
yang diawali dengan penyajian masalah yang dirancang dalam konteks yang relevan dengan
materi yang dipelajari (Kemdikbud, 2003). Menurut Sumantri (2016), dalam penerapan
model pembelajaran berbasis masalah, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk
menetapkan topik masalah, walaupun sebenarnya guru sudah mempersiapkan apa yang
harus dibahas. Lebih lanjut Sumantri (2016) menguraikan bahwa sintak model Pembelajaran
Berbasis Masalah adalah sebagai berikut: (1) orientasi peserta didik pada masalah; (2)
mengorganisasikan peserta didik untuk belajar; (3) membimbing penyelidikan individu
maupun kelompok: (4) mengembangkan dan menyajikan hasil karya; (5) menganalisis dan
mengevaluasi proses pemecahan masalah.
Model Pembelajaran Berbasis Projek (Project Based Learning) adalah pembelajaran yang
menggunakan proyek/kegiatan sebagai media dalam proses pembelajaran untuk mencapai
kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan (Hosnan, 2016). Lebih lanjut Hosnan
(2016) menguraikan bahwa sintak model Pembelajaran Berbasis Projek adalah sebagai
berikut: (1) penentuan proyek; (2) perancangan langkah-langkah penyelesaian proyek; (3)
penyusunan jadwal pelaksanaan proyek; (4) penyelesaian proyek dengan fasilitasi dan
monitoring guru; (5) penyusunan laporan dan presentasi; (6) evaluasi proses dan hasil
proyek.
Untuk mengimplementasikan pendekatan saintifik dan model-model pembelajaran tersebut
sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan

efektivitas ketercapaian kompetensi

lulusan, setiap satuan pendidikan harus melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan
proses pembelajaran serta penilaian proses pembelajaran.
b. Perencanaan Pembelajaran
Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk Silabus dan Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) yang mengacu pada Standar Isi. Penyusunan Silabus dan RPP
disesuaikan pendekatan pembelajaran yang digunakan.
1. Silabus
Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian
mata pelajaran. Dalam Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses,
dinyatakan bahwa Silabus paling
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sedikit memuat: 1) identitas mata pelajaran; 2)

identitas Sekolah; 3) kompetensi inti; 4) kompetensi dasar; 5) tema (khusus SD/MI); 6)
materi pokok; 7) pembelajaran; 8) penilaian; 9) alokasi waktu; 10) sumber belajar
Format Silabus :
Satuan Pendidikan : ……….....................................
Kelas

: ……………………………….

Kompetensi Inti

:

KI-1 : ………………………………………………………………………………
KI-2 : ………………………………………………………………………………
KI-3 : ………………………………………………………………………………
KI-4 : ………………………………………………………………………………
Tema-1 : …………………………………………………… (khusus untuk SD).
Mata
Pelajaran

2.

Kompetensi Materi
Dasar
Pokok

Pembelajaran Penilaian

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
RPP adalah rencana kegiatan tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP
dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik
sebagai upaya untuk mencapai Kompetensi Dasar. Komponen RPP sebagaimana
dinyatakan dalam Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016, terdiri atas: 1) identitas
sekolah; 2) identitas mata pelajaran atau tema/sub tema; 3) kelas/semester; 4) materi
pokok; 5) alokasi waktu; 6) tujuan pembelajaran; 7) kompetensi dasar; 8) materi
pembelajaran; 9) metode pembelajaran; 10) media pembelajaran; 11) sumber belajar;
12) langkah-langkah pembelajaran; 13) penilaian hasil pembelajaran. Namun
berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP), dari 13 komponen RPP berdasarkan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016,
disederhanakan menjadi 3 komponen inti, yaitu tujuan pembelajaran, langkah-
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langkah (kegiatan pembelajaran), dan penilaian pembelajaran yang wajib
dilaksanakan oleh guru. Sedangkan komponen lainnya bersifat pelengkap.
Contoh Format RPP yang disederhanakan;
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Satuan Pendidikan
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Materi Pokok
Alokasi Waktu

: …………………………………
: …………………………………
: …………………………………
: …………………………………
: …………………………………

TUJUAN PEMBELAJARAN
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
KEGIATAN PEMBELAJARAN
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
PENILAIAN
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………2020
Guru Mata Pelajaran,
……………………….
Catatan: Guru dapat bebas memilih format RPP
c. Pelaksanaan Proses Pembelajaran
Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP. Dalam Permendikbud Nomor
22 Tahun 2016, dinyatakan bahwa pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan
pendahuluan, inti, dan penutup.
1. Kegiatan Pendahuluan
Dalam kegiatan pendahuluan guru wajib:
a. menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses
pembelajaran
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b. memberi motivasi belajar peserta didik
c. mengajukan pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi
yang akan dipelajari
d. menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai, dan
e. menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus.

2. Kegiatan Inti
Kegiatan inti menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, media
pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakterstik peserta didik
dan mata pelajaran. Pemilihan pendekatan tematik dan/atau tematik terpadu dan/atau
saintifik dan/atau inquiri dan penyingkapan (discovery) dan/atau pembelajaran yang
menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (project based learning) disesuaikan
dengan karakteristik kompetensi dan jenjang pendidikan.
3. Kegiatan Penutup
Dalam kegiatan penutup, guru bersama peserta didik baik secara individual maupun
kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluasi:
a.

Seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh untuk
selanjutnya secara bersama menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung
dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung.

b.

Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.

c.

Melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik tugas
individu maupun kelompok.

d.

Menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya.

d. Penilaian Proses dan Hasil Pembelajaran
Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur
pencapaian hasil belajar peserta didik (Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016). Penilaian
pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah sebagaimana dinyatakan dalam
Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016, terdiri atas; penilaian hasil belajar oleh pendidik,
penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah.
Penilaian hasil belajar peserta didik meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
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Penilaian sikap merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh
informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik. Sedangkan penilaian pengetahuan
merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur penguasaan pengetahuan peserta didik.
Sementara penilaian keterampilan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur
kemampuan peserta didik menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu.
Teknis penilaian sikap meliputi: 1) observasi; 2) penilaian diri; 3) penilaian antar peserta
didik; dan 4) jurnal, sedangkan teknik penilaian pengetahuan meliputi: 1) tes tertulis; 2) tes
lisan; dan 3) penugasan. Sementara teknik keterampilan meliputi: 1) tes praktik; 2) penilaian
proyek; dan 3) penilaian portofolio.
Penilaian proses pembelajaran mengunakan pendekatan penilaian otentik (authentic
assessment) yang menilai kesiapan peserta didik, proses, dan hasil belajar secara utuh.
Keterpaduan penilaian ketiga komponen tersebut akan menggambarkan kapasitas, gaya dan
perolehan belajar peserta didik yang mampu menghasilkan dampak instruksional
(instructional effect) pada aspek pengetahuan dan dampak pengiring (nurturant effect) pada
aspek sikap. Hasil penilaian otentik digunakan guru untuk merencanakan program perbaikan
(remedial) pembelajaran, pengayaan (enrichment), atau pelayanan konseling.
C. Aktivitas Pembelajaran
LK-3
Petunjuk Pengisian LK :
Cermatilah dan bacalah materi pembelajaran tentang “Pengembangan Manajemen” dan
“Pengembangan Pembelajaran”
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BAB V
PENUTUP

A. Rangkuman
1. Pelaksanaan Pemenuhan Mutu merupakan salah satu tahapan dari siklus SPMI.
Pelaksanaan Pemenuhan Mutu dilaksanakan berdasarkan Rencana Peningkatan Mutu
yang telah dibuat dari hasil pemetaan mutu di satuan pendidikan. Pelaksanaan
pemenuhan mutu dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi atau melampaui standar
nasional pendidikan yang meliputi; standar kompetensi lulusan, standar isi, standar
proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan
prasarana, standar pembiayaan dan standar pengelolaan. Tahapan dalam Pelaksanaan
Pemenuhan Mutu meliputi: 1) persiapan; 2) pelaksanaan; dan 3) monev

2. Best Practice adalah sebuah karya tulis yang menceritakan pengalaman terbaik dalam
menyelesaikan sebuah permasalahan yang dihadapi oleh pendidik dan tenaga
kependidikan sehingga mampu memperbaiki mutu layanan pendidikan dan pembelajaran.

3. Ciri-ciri best practice adalah 1) mengembangkan cara baru daan inovatif dalam
penyelesaian masalah pendidikan; 2) membawa perubahan atau hasil yang signifikan; 3)
mampu mengatasi persoalan secara berkelanjutan; 4) mampu menjadi model atau
inspirasi bagi guru lain; 5) cara dan metode yang dilakukan bersifat ekonomis dan efisien.

4. Manajemen adalah ilmu dan seni tentang upaya untuk memanfaatkan semua sumber daya
yang dimiliki untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sementara Manajemen
Berbasis Sekolah (MBS) adalah sistem pengelolaan persekolahan yang memberikan
kewenangan dan kekuasaan kepada institusi sekolah untuk mengatur kehidupan sesuai
dengan potensi, tuntutan dan kebutuhan sekolah yang bersangkutan.
5.

Terdapat delapan komponen sekolah yang harus dikelola dengan baik dalam rangka
MBS, yaitu: 1) kurikulum dan program pembelajaran; 2) tenaga kependidikan; 3)
kesiswaan/peserta didik; 4) keuangan; 5) sarana dan prasarana pendidikan; 6) hubungan
sekolah dan masyarakat; 7) pelayanan khusus lembaga pendidikan dan 8) Pengelolaan
sekolah.
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6. Pengembangan manajeman sekolah wajib mengacu pada Standar Nasional Pendidikan,
yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan mutu sekolah serta mengembangkan berbagai
program pendidikan. Pengembangan manajemen memberikan keleluasaan kepada satuan
pendidikan dengan melibatkan peran serta stakeholder untuk mengoptimalkan seluruh
potensi sumber daya yang ada, sehingga penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan lebih
efektif dan efisien.
7. Pembelajaran diartikan sebagai proses interaksi antarpeserta didik dan antara peserta
didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
8. Perencanaan pembelajaran yang dibuat oleh satuan pendidikan meliputi Silabus dan
RPP.
9. Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP yang terdiri dari kegiatan
Pendahuluan, Inti, dan Penutup.
10. Penilaian hasil belajar peserta didik meliputi penilaian sikap, pengetahuan, dan
keterampilan.

B. Evaluasi
Evaluasi dapat dilihat pada link yang disediakan oleh panitia
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UNIT PEMBELAJARAN TUJUH (7)
MONITORING DAN EVALUASI
(MONEV)
UNIT PEMBELAJARAN TUJUH (7)

MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Dalam siklus sistem penjaminan mutu internal yang dilakukan oleh satuan pendidikan, setelah
melakukan tahapan pemetaan mutu, sekolah memiliki dokumen rencana kerja sekolah secara
terperinci pada program dan kegiatan sekolah sampai pada anggaran sekolah. Selanjutnya
sekolah melaksanakan program dan kegiatan yang sudah dibuat yang selanjutnya disebut
pelaksanaan rencana pemenuhan mutu. Selanjutnya sekolah melaksanakan siklus selanjutnya
yaitu monitoring dan evaluasi (Monev). Monitoring dan evaluasi (Monev) terhadap program
kegiatan sekolah sangat penting bagi kelancaran proses pendidikan dan pembelajaran di
sekolah, serta upaya peningkatan kualitas kinerja sekolah. Tanpa Monev, program kegiatan
sekolah yang telah direncanakan dengan baik akan dilaksanakan tanpa arah, sehingga proses
penyelenggaraan program dapat melenceng dan tujuan yang direncanakan tidak tercapai. Agar
Monev dapat dilaksanakan dengan baik, maka Saudara harus memahami konsep, tahapan, dan
fungsi darisetiap tahapan pelaksanaan Monev.
Modul ini disusun untuk membekali Saudara dengan kemampuan dasar dalam melakukan
Monev terhadap pelaksanaan program kegiatan sekolah. Apabila Saudara mengikuti skenario
pembelajaran

yang

dirancang,

maka

kompetensi

Saudara

untuk

melakukan Monev terhadap pelaksanaan program kegiatan sekolah secara bertahap akan
semakin meningkat.

B. Target Pencapaian Kompetensi
Unit pembelaran dalam modul ini diarahkan pada peningkatan kemampuan Pengawas dan
Satuan Pendidikan untuk melakukan monitoring dan evaluasi (Monev), serta pelaporan
pelaksanaan program kegiatan sekolah dengan prosedur yang tepat.
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C. Indikator Pencapaian Kompetensi
1. Menjelaskan konsep dan tujuan Monev yang dilaksanakan di sekolah dengan lengkap dan
jelas.
2. Mengidentifikasi dengan lengkap aspek-aspek yang perlu dimonitoring dan dievaluasi
dari suatu program/kegiatan yang sedang atau telah dilaksanakan di sekolah
3. Merancang program Monev yang tepat untuk suatu program/kegiatan yang telah
dilaksanakan disekolah.
4. Menyusun instrumen Monev yang lengkap dan tepat untuk mengukur kesesuaian rencana
dan capaian suatu program/kegiatan di sekolah.
5. Mengkaji pelaksanaan Monev di sekolah kemudian mempresentasikan hasil kajian
dengan lengkap, jelas, penuh tanggung jawab dan konsisten.
6. Membuat laporan Monev yang jelas dan lengkap tentang pelaksanaan suatu
program/kegiatan di sekolah.

D. Ruang Lingkup
Berdasarkan rumusan hasil pembelajaran untuk mencapainya, materi yang akan dipelajari
maka

ruang

lingkup

materi

pada

modul

Monitoring

dan

Evaluasi

meliputi:

a. Pengertian, tujuan, prinsip dan prosedur Monev.
b. Penyusunan program Monev.
c. Penyusunan instrumen Monev.
d. Pelaksanaan Monev.
e. Penyusunan laporan hasil Monev.
f. Penyusunan program tindak lanjut hasil Monev.

E. Manfaat
Manfaat yang dapat diperoleh oleh pengawas dan kepala sekolah adalah
a.

Dapat memahami instrumen evaluasi baik proses, input, output maupun outcomes
nya

b. Dapat menyun lapoan monev internal.
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F. Petunjuk Penggunaan Modul
Modul ini terdiri atas 4 bagian utama, yaitu Pendahuluan, Kegiatan Pembelajaran 1 tentang
Konsep,

dan

Prosedur

Monitoring

Evaluasi.

Kegiatan

Pembelajaran

2

tentang

Perencanaan Monitoring dan Evaluasi, Kegiatan Pembelajaran 3 tentang pelaksanaan monitoring
dan evaluasi internal, Kegiatan Pembelajaran 4 tentang analisis data, tidak lanjut dan Pelaporan
Monev
i. Setiap kegiatan pembelajaran menyajikan informasi tentang:
a). tujuan pembelajaran; b). indikator pencapai tujuan; c). materi pembelajaran; d).
aktivitas pembelajaran; e). penguatan; f). rangkuman; g). refleksi dan tindak lanjut; serta
h). evaluasi.
ii. Sebelum mempelajari modul Monitoring Evaluasi, Peserta harus mempersiapkan dokumendokumen sebagai berikut:
a. Permendikbud No 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.
b. Dokumen RKS dan RKAS, Laporan Kegiatan dan dokumen pendukung lainnya.
iii. Waktu untuk mempelajari modul monitoring evaluasi adalah 4 jam pelajaran, satu jam
pelajaran setara dengan 60 menit.
iv. Untuk melakukan kegiatan pembelajaran, dimulai dengan membaca pendahuluan,
menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan/diminta, mengikuti tahap demi tahap
kegiatan pembelajaran secara sistemetis dan mengerjakan perintah-perintah kegiatan
pembelajaran pada Lembar Kerja (LK). Untuk melengkapi pemahaman, Saudara dapat
membaca bahan bacaan dan sumber-sumber lain yang relevan.
v. Aktivitas pembelajaran dilaksanakan melalui berbagai strategi seperti berpikir reflektif,
tanya jawab, diskusi, studi dokumen, studi kasus, kerjasama tim, presentasi laporan, refleksi
dan kegiatan lain yang relevan.
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BAB II
KEGIATAN PEMBELAJARAN 1: MONITORING DAN EVALUASI

A. Tujuan Pembelajaran
Melalui kegiatan curah pendapat, diskusi individu/kelompok, menyelesaikan tugas dan
presentasi, peserta dapat:
1) Mendeskripsikan pengertian dan tujuan monitoring dan evaluasi.
2) Mendeskripsikan prinsip dan prosedur pelaksanaan monitoring dan evaluasi
B. Materi Pembelajaran
Kinerja (performance) setiap kegiatan atau program perlu dinilai pencapaiannya, apakah
sudah
memenuhi tujuan program atau belum. Wheelen dan Hunger (2012:332)
mendefinisikan performance sebagai ”the end result of activity”, yaitu sebagai kriteria untuk
mengukur kinerja pelaksanaan suatu program. Penilaian pencapaian suatu kegiatan
555dilakukan melalui monitoring evaluasi. Monitoring evaluasi adalah dua kegiatan terpadu
yang saling berkaitan dalam rangka pengendalian capaian kinerja suatu program namun
memiliki fokus yang berbeda (Unmugwaneza. A and Julius, 2016; Phillips. M, 2012; Tovey
dan Uren, 2006). Monitoring merupakan kegiatan untuk mengetahui apakah program yang
telah dibuat sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan yang direncanakan, hambatan apa
yang terjadi dan bagaimana para pelaksana program itu mengatasi hambatan tersebut.
Monitoring terhadap proses pelaksanaan perencanaan kegiatan menjadi alat pengendalian
yang baik terhadap seluruh proses implementasi. Selain itu, monitoring juga merupakan
penilaian yang terus menerus terhadap fungsi kegiatan-kegiatan pada suatu program dalam
konteks kesesuaian jadwal-jadwal pelaksanaan kegiatan dan penggunaan input program oleh
kelompok sasaran yang selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan pada rancangan program
(Unmugwaneza. A and Julius, 2016; Gumz dan Parth, 2007; Tovey dan Uren, 2006).
Melalui monitoring pengelola program memperoleh informasi penting yang dapat digunakan
untuk menetapkan keputusan. Tanpa dukungan informasi yang tepat pelaksanaan program
dapat menghadapi kegagalan, karena itu informasi yang diperoleh melalui monitoring dapat
mendukung pengelola program untuk merespon dengan cepat terhadap situasi baru atau
perubahan yang muncul dalam pelaksanaan program.
Evaluasi adalah proses untuk mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data dan
menganalisis data, menyimpulkan hasil yang telah dicapai, menginterpretasikan hasil
menjadi rumusan kebijakan, dan menyajikan informasi (rekomendasi) untuk pembuatan
keputusan berdasarkan aspek kebenaran hasil evaluasi (Gumz dan Parth, 2007; Tovey dan
Uren, 2006). Istilah evaluasi berkaitan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian.
Jadi berhubungan dengan informasi penilaian capaian hasil pelaksanaan suatu kegiatan serta
memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan.
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Lebih lanjut, evaluasi merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan monitoring,
karena data yang disediakan melalui kegiatan monitoring sangat bermanfaat untuk
pelaksanaan evaluasi suatu kegiatan. Arah evaluasi adalah untuk mengendalikan dan
mengontrol ketercapaian tujuan kegiatan. Oleh karena itu, Monitoring evaluasi harus
berjalan seiring. Melalui monitoring tersedia data dasar untuk melakukan analisis
perkembangan pelaksanaan rencana kegiatan, sehingga tidak perlu dikuatirkan akan terjadi
spekulasi penilaian ketercapaian kegiatan. Secara ringkas hubungan dan perbedaan antara
monitoring evaluasi dapat digambarkan sebagai berikut.
Tabel. 7.1 Perbandingan Monitoring dan Evaluasi
Aspek

Monitoring

Evaluasi

Waktu

Terus menerus selama proses
pelaksanaan program

Dilakukan terhadap
keseluruhan program setelah
program selesai

Apa yang diukur

Output dan proses, namun
Dampak jangka panjang dan
sering difokuskan pada input keberlanjutan
kegiatan dan kondisi kegiatan

Kedalaman dan tujuan

Fokusnya pada
keterlaksanaan program,
membandingkan apakah
proses pelaksanaan selaras
dengan yang direncanakan

Evaluasi mengukur capaian,
termasuk dampak jangka
pendek yang positif maupun
negatif yang diinginkan
maupun tidak

Pelaku

Biasanya dilakukan oleh
yang terlibat langsung dalam
pelaksanaan sebuah program

Sebaiknya dilakukan oleh
pihak lain yang tidak
memiliki kepentingan dengan
pelaksanaan program
tersebut

Hubungan antara monitoring Data yang terkumpul dan
dan Evaluasi
kesimpulan yang diperoleh
selama proses monitoring
menjadi masukan dan
digunakan dalam proses
evaluasi

Hasil evaluasi menyediakan
informasi mengenai capaian
program

Penggunaan
Hasil Umpan balik untuk
Monitoring dan Evaluasi
perbaikan/koreksi program di
lingkup minor

Umpan balik untuk
perbaikan/koreksi program di
lingkup mayor, perubahan
kebijakan, strategi ke masa
depan termasuk penghentian
program
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Monitoring bertujuan untuk mendapatkan umpan balik bagi kebutuhan program yang sedang
dilaksanakan, sehingga pelaksanaan program dapat segera mempersiapkan kebutuhan
tersebut. Kebutuhan bisa berupa biaya, waktu, personel, dan alat. Pelaksanaan program akan
mengetahui berapa biaya yang dibutuhkan, berapa lama waktu yang tersedia untuk kegiatan
tersebut. Secara lebih terperinci monitoring bertujuan untuk:
(1) Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan.
(2) Memberikan masukan tentang kebutuhan dalam melaksanakan program.
(3) Mendapatkan gambaran ketercapaian tujuan setelah adanya kegiatan.
(4) Memberikan informasi tentang metode yang tepat untuk melaksanakan kegiatan.
(5) Mendapatkan informasi tentang adanya kesulitankesulitan dan hambatan-hambatan
selama kegiatan.
(6) Memberikan umpan balik bagi sistem penilaian program.
(7) Memberikan pernyataan yang bersifat penandaan berupa fakta dan nilai.
Evaluasi memiliki tujuan yang berbeda dengan monitoring. Tujuan evaluasi terhadap suatu
program/kegiatan, seperti yang dijelaskan oleh Kirkpatrick (1994) adalah sebagai berikut:
1) Menilai keefektifan program.
Melalui evaluasi akan diperoleh informasi apakah tujuan program telah tercapai dan
sejauh mana pencapaiannya.
2) Mengetahui dampak program.
3) Melalui evaluasi akan dapat dilihat apakah program kegiatan berdampak pada kualitas
sekolah.
4) Memperkuat dan atau meningkatkan akuntabilitas.
Melalui laporan evaluasi, pemangku kepentingan mendapatkan gambaran yang jelas
bahwa sumber daya telah dimanfaatkan dengan tepat dan sesuai peruntukannya.
5) Mendapatkan masukan terhadap pengambilan keputusan.
Hasil evaluasi memberikan informasi apakah pelaksanaan program sekolah yang telah
dilaksanakan sudah cukup baik, atau perlu ada penyempurnaan dan revisi untuk
pelaksanaan program sekolah tahun berikutnya.
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Prinsip Monitoring dan Evaluasi
Sebagaimana prinsip-prinsip evaluasi pada umumnya, pelaksanaan monitoring dan evaluasi
program sekolah harus menerapkan prinsip-prinsip berikut.
1) Komprehensif
Monitoring dan Evaluasi program sekolah harus mencakup bidang sasaran yang luas dan
menyeluruh, baik aspek personelnya, materialnya, maupun aspek operasionalnya. Evaluasi
jangan hanya ditujukan pada salah satu aspek saja. Misalnya Monev pada aspek personel,
jangan hanya menilai gurunya saja, tetapi juga peserta didik, karyawan dan kepala
sekolahnya. Begitu pula Monev yang berkaitan dengan aspek material dan operasionalnya.
Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh.
2) Kooperatif
Prinsip ini menyatakan bahwa pelaksanaan monitoring dan evaluasi program sekolah harus
dilakukan dengan cara bekerja sama dengan semua orang yang terlibat dalam aktivitas
pelaksanaan program sekolah. Sebagai contoh, di dalam mengevaluasi keberhasilan guru
dalam mengajar, harus ada kerjasama antara pengawas, kepala sekolah, guru, dan peserta
didik. Melalui keterlibatan semua pihak dalam monitoring dan evaluasi terhadap program
sekolah diharapkan informasi yang diperoleh akurat.
3) Kontinyu
Monitoring evaluasi program sekolah hendaknya dilakukan secara terus-menerus selama
proses pelaksanaan program sekolah. Monitoring tidak hanya dilakukan terhadap hasil yang
telah dicapai, tetapi sejak pembuatan rencana sampai dengan tahap laporan akhir kegiatan.
Hal ini penting karena hasil monitoring dan evaluasi akan selalu berguna untuk menilai
keberhasilan yang telah dicapai dalam periode waktu tertentu. Selain itu, hasil monitoring
dan evaluasi juga dapat digunakan sebagai upaya untuk meningkatkan keberhasilan
aktivitas. Adapun terhadap aktivitas yang gagal dapat dicarikan cara dan proses lain untuk
mencapai keberhasilan.
4) Objektif
Monitoring dan evaluasi program sekolah harus mengungkapkan fakta sesuai dengan
kenyataan yang ada. Nyatakan yang hijau itu hijau dan yang merah itu merah. Jangan
sampai hijau dinyatakan kuning, sedangkan kuning dinyatakan hijau. Sebagai contoh,
apabila seorang guru sukses dalam mengajar, maka katakanlah bahwa guru tersebut sukses,
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dan sebaliknya jika seorang guru kurang berhasil dalam mengajar, maka katakanlah bahwa
guru tersebut belum berhasil mengajar dengan baik. Untuk mencapai objektivitas dalam
monitoring dan evaluasi program sekolah perlu didukung data dan atau fakta yang akan
diolah untuk dibuat menjadi kesimpulan tentang keberhasilan pelaksanaan suatu program.
5) Berdasarkan Kriteria yang Valid.
Selain data dan fakta, pelaksanaan monitoring dan evaluasi juga menggunakan kriteriakriteria tertentu. Kriteria yang digunakan dalam evaluasi harus konsisten dengan tujuan
program yang telah dirumuskan. Kriteria ini digunakan agar kita memiliki standar yang jelas
apabila menilai keberhasilan suatu program pendidikan di sekolah. Adanya konsistensi
antara kriteria dengan tujuan monitoring dan evaluasi berarti ada konsistensi dengan
substansi monitoring dan evaluasi.
6) Fungsional
Hasil monitoring dan evaluasi program sekolah dikatakan fungsional apabila dapat
digunakan untuk memperbaiki program sekolah yang ada pada saat itu. Dengan demikian
Monitoring evaluasi program sekolah benar-benar memiliki nilai guna, baik secara langsung
maupun tidak langsung. Kegunaan langsung adalah untuk perbaikan proses pelaksanaan
program yang dievaluasi, sedangkan kegunaan tidak langsung adalah untuk penelitian atau
keperluan lainnya.
7) Diagnostik
Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan program sekolah hendaknya mampu
mengidentifikasi kekurangan-kekurangan atau kelemahan-kelemahan program itu sehingga
dapat dilakukan perbaikan terhadap kekurangan dan kelemahan tersebut. Oleh sebab itu,
setiap hasil Monitoring dan Evaluasi program sekolah harus didokumentasikan.
Dokumentasi yang lengkap dapat berguna untuk mendiagnosis kekurangan dan kelemahan
suatu program di sekolah.

C. Prosedur Pelaksanaan Monitoring Evaluasi
Monitoring dan Evaluasi program sekolah dilakukan melalui tahapan perencanaan,
pelaksanaan, dan pelaporan.
a. Perencanaan
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Perencanaan Monev diawali dengan mengidentifikasi hal-hal yang akan dimonitor,
variabel apa yang akan dimonitor serta indikator apa yang akan digunakan sesuai dengan
tujuan program. Rincian tentang variabel yang dimonitor harus memiliki pengertian yang
jelas dan batasan yang pasti. “Variabel adalah karakteristik dari seseorang, suatu
peristiwa atau objek yang bisa dinyatakan dengan data numerik yang berbeda-beda”
(William N. Dunn: 2000).

b. Pelaksanaan
Setelah definisi variabel dan indikator monitoring dan evaluasi ditetapkan, maka instrumen
penilaian dapat dibuat. Selanjutnya adalah pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Misalnya
monitoring untuk mengukur keterampilan guru dalam menggunakan metode mengajar,
maka indikator pengukuran dalam melihat persiapan mengajar adalah:
1) Adanya tujuan pembelajaran.
2) Penggunaan sarana atau media mengajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran.
3) Kesesuaian metode pembelajaran dengan media yang akan digunakan untuk mencapai
tujuan pembelajaran yang ditetapkan.
4) Adanya tahapan penilaian dan alat penilaian pembelajaran yang tepat.
5) Kesesuaian metode dengan instrumen penilaian pembelajaran.
6) Kesesuaian penilaian dengan tujuan pembelajaran.
Monitoring pada waktu pelaksanaan program pembelajaran, indikator dan proses yang
dilakukan adalah:
1) ketepatan pengelolaan waktu.
2) Ketepatan penggunaan metode yang dipilih.
3) Adanya uraian rinci yang jelas sesuai dengan penggunaan metode.
4) Penggunaan media yang sesuai metode yang dipilih.
5) Melaksanakan penilaian pembelajaran.
6) Adanya tindak lanjut penyempurnaan pelaksanaan program tersebut.

Monitoring pasca pelaksanaan program, yaitu pemantauan yang dilakukan setelah
pembelajaran selesai. Pemantauan menyangkut sikap dan perbuatan peserta didik yang
berhubungan dengan tujuan pembelajaran.
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c. Pelaporan
Laporan hasil kegiatan merupakan dasar penentuan capaian kinerja sebuah program dalam hal
keberhasilan pelaksanaan program maupun kontribusi dampaknya. Laporan harus bisa
memberikan informasi mutakhir yang akurat, mengidentifikasi kendala utama, dan
mengusulkan arah ke masa depan. Laporan sebaiknya ringkas, dan berisi unsur dasar
minimum untuk menilai hasil, masalah utama, dan tindakan ke depan. Nanang Fattah (1996)
menyarankan langkah-langkah laporan monitoring dan evaluasi mencakup hal-hal berikut :
1) Penetapan standar.
2) Pengukuran prestasi/hasil kerja.
3) Penilaian apakah prestasi memenuhi standar.
4) Tindak lanjut hasil penilaian.
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BAB III
KEGIATAN PEMBELAJARAN 2: PELAKSANAAN MONITORING
DAN EVALUASI INTERNAL

A. Tujuan Pembelajaran
Melalui kegiatan curah pendapat, diskusi individu/kelompok, menyelesaikan tugas dan
presentasi, peserta dapat:
1) Melaksanakan monitoring dan evaluasi internal.
2) Mendeskripsikan instrumen monitoring dan evaluasi

B. Materi Pembelajaran
Di tahap awal, Saudara sudah melakukan evaluasi diri dan analisis data mutu diikuti dengan
perencanaan mutu dan diimplementasinya.

Pada tahap ini, Saudara akan melakukan

evaluasi internal secara berkelanjutan. Tahapan inilah yang mengawal agar penjaminan
mutu ini dilakukan secara konsisten secara terus menerus dalam melakukan upaya
penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan. Mengapa demikian? Karena di dalam
tahapan inilah proses evaluasi/audit dan proses penilaian dilakukan. Selain itu Saudara
dapat menentukan apakah pelaksanaan dan hasil pemenuhan mutu sesuai dengan strategi
yang direncanakan dan apakah strategi tersebut diimplementasikan secara efektif untuk
mencapai tujuan.
Melalui pelaksanaan monev internal ini Saudara akan menemukan kekuatan dan kelemahan
program sekolah yang sedang berjalan. Hasil temuan ini dapat Saudara gunakan sebagai
acuan dalam pemberian feedback guna meningkatkan mutu sekolah.
Dalam melaksanakan monev internal, Saudara dapat memanfaatkan teknologi informasi
seperti komputer/laptop. Selain itu, Saudara dapat memanfaatkan media digital seperti alat
perekam suara dan atau kamera. Tujuan pemanfaatan teknologi informasi agar pelaksanaan
monev internal dapat berjalan lebih efektif.
Pelaksanaan monev internal menggunakan evaluasi formatif dan evaluasi sumatif,
merupakan salah satu bentuk penilaian menggunakan seperangkat standar berdasarkan
sasaran dan tujuan evaluasi.

Evaluasi formatif ini dilakukan untuk memeriksa

keterlaksanaan rencana pemenuhan mutu pendidikan yang berjalan di satuan pendidikan.
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Evaluasi ini fokus pada keterlaksanaan input dan proses. Sedangkan Evaluasi Sumatif lebih
diarahkan untuk memeriksa hasil dari pelaksanaan pemenuhan mutu pada satuan
pendidikan. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan mengacu pada indikator output, outcome
dan dampak kegiatan pemenuhan mutu.
Evaluasi proses adalah evaluasi yang dirancang dan diaplikasikan dalam proses praktek atau
membimbing dalam implementasi kegiatan, termasuk mengidentifikasi kerusakan prosedur
implementasi baik tata laksana kejadian dan aktivitas, Sufflebeam and Shinkfield (1986).
Proses pendidikan adalah berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain atau sesuatu yang
berpengaruh berlangsungnya proses, dalam pendidikan berskala mikro di tingkat sekolah.
Proses yang dimaksud adalah proses dalam pengambilan keputusan, pengelolaan
kelembagaan, pengembangan program, proses belajar mengajar dan proses monitoring dan
evaluasi. Dengan catatan bahan proses belajar mengajar memiliki tingkat kepentingan
tertinggi dibanding proses-proses lainnya.
Sedangkan Evaluasi Sumatif lebih diarahkan untuk memeriksa hasil dari pelaksanaan
pemenuhan mutu pada satuan pendidikan. Evaluasi Sumatif fokus pada output (hasil),
outcome ( dampak).
Evaluasi output (hasil) adalah evaluasi yang dilakukan dalam mengukut keberhasilan
pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Stufflebeam and Shinkfield (1986). Sedangkan
evaluasi outcome adalah dampak, manfaat, harapan perubahan dari sebuat kegiatan atau
pelayanan suatu program. NEA (2000). Outcome (dampak) efek jangka panjang dari suatu
proses, contohnya penerimaan pendidikan lebih lanjut, prestasi dan pelatihan berikutnya,
kesempatan kerja serta penghasilan.

Langkah-Langkah Kegiatan Monev Internal
Pada kegiatan Belajar 3 ini, selanjutnya Saudara diminta untuk menyiapkan dokumen: EDS,
RKJM, RKS, RKAS dan dokumen lain yang dianggap relevan. Selanjutnya Saudara sebagai
Tim Monev melaksanakan monev internal dengan memperhatikan langkah-langkah kegiatan
dibawah ini:
Adapun langkah-langkah kegiatan monev internal yaitu:
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Insrumen Evaluasi
Pelaksanaan Pemenuhan Mutu

Pengumpulan data (telaah
dokumen, pengisian instrumen,
wawancara, observasi)

Pengolahan dan Analisis Data

Laporan, Rekomendasi dan
Tindak lanjut

Monev internal dilakukan untuk menjamin kepastian terjadinya peningkatan mutu yang
berkelanjutan. Pada langkah monev internal, sekolah dan tim monev internal perlu
melakukan aktivitas- aktivitas sebagai berikut:
1) Mempelajari rapor mutu sekolah, masalah dan rekomendasi
2) Mempelajari dokumen rencana pemenuhan mutu dan dokumen pemenuhan mutu

yang telah dilakukan
3) Menetapkan jadwal monev internal minimal dua kali setahun oleh sekolah.
4) Melakukan kegiatan pre-monev internal

Pertemuan awal monev internal dilakukan untuk memfasilitasi pertemuan antara
tim monev dan yang akan dimonev untuk mempersiapkan hal-hal yang akan
dimonev dan daftar pertanyaan (instrumen) monev yang akan digunakan.
5) Melaksanakan monev implementasi pemenuhan mutu dengan mengumpulkan

informasi-informasi terkait masalah yang dihadapi dan factor penyebabnya.
Tim monev mengajukan pertanyaan kepada sasaran monev dari daftar
pertanyaan yang telah disiapkan. Selain itu, tim monev akan melakukan
verifikasi dengan melihat dokumen atau bukti fisik lainnya. Jika terjadi
ketidaksesuaian, tim monev akan membantu memberikan saran perbaikan.
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6) Melakukan pengendalian terhadap proses pelaksanaan pemenuhan mutu dengan

mengisi lembar kerja analisis data hasil monev.
7) Membuat laporan monev mutu internal
8) Melakukan pertemuan akhir monev internal

Evaluasi merupakan salah satu bentuk penilaian menggunakan seperangkat standar.
Terdapat dua tipe evaluasi berdasarkan sasaran dan tujuan evaluasi yaitu evaluasi
formatif dan evaluasi sumatif.
Evaluasi formatif adalah yang dilakukan untuk memeriksa keterlaksanaan rencana
pemenuhan mutu pendidikan yang berjalan di satuan pendidikan. Evaluasi ini fokus pada
keterlaksanaan input (anggaran dan sumber daya) dan keterlaksanaan proses (contohnya
keterlaksanaan dan kualitas proses pelatihan). Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang
diarahkan untuk memeriksa hasil dari pelaksanaan pemenuhan mutu pada satuan
pendidikan. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan mengacu pada indikator output, outcome
dan dampak kegiatan pemenuhan mutu.
Pada daftar pertanyaan/pernyataan yang terdapat pada instrumen tentunya disesuaikan
dengan perencanaan dan pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dibuat oleh sekolah.
Sehingga monev internal yang dilakukan dapat memberikan gambaran efektifitas
program yang telah dilaksanakan. Untuk memudahkan pelaksanaan monev internal maka
diuraikan contoh instrumen yang dapat dikembangkan oleh sekolah sesuai dengan
program yang telah dibuat berdasarkan perencanaan dan implementasi pemenuhan mutu.
Instrumen Formatif dan Sumatif
Instrumen yang digunakan dalam pembelajaran ini terdiri atas:
1) Instrumen formatif

a) untuk mengevaluasi input keterlaksanaan pemetaan mutu digunakan untuk
mengamati tahapan pemenuhan mutu, praktik baik pemenuhan mutu pada
pendayagunaan sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga
kependidikan, pengelolaan, dan pembiayaan.
b) untuk mengevaluasi proses untuk mengamati perbaikan proses pembelajaran dan
penguatan evaluasi proses dan penilaian pembelajaran
2) Instrumen sumatif untuk mengevaluasi luaran (output) untuk mengamati indikator
mutu dan capaiannya sedangkan hasil (outcomes) untuk mengamati capaian
151 | P a g e

melampaui SNP, lulusan 90% diterima pada jenjang lebih tinggi, menerapkan sistem
penjaminan mutu secara mandiri dan menerapkan budaya mutu secara konsisten.
Selanjutnya mentelaah contoh instrumen formatif dan sumatif dibawah ini:
Contoh instrumen diuraikan sebagai berikut:
1

Evaluasi Formatif

a) Evaluasi proses dan input keterlaksanaan pemenuhan mutu
Evaluasi formatif dilakukan untuk mengevaluasi proses dan input keterlaksanaan
pemenuhan mutu termasuk mengevaluasi proses pembelajaran. Berikut di bawah ini
adalah contoh instrumen evaluasi proses dan input keterlaksanaan pemenuhan mutu.
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Instrumen Evaluasi Proses dan Input Keterlaksanaan Pemenuhan Mutu
Petunjuk:
1. Berilah tanda cek ( ) pada kolom skor (1, 2, 3 dan 4) sesuai dengan kriteria yang tertera
pada kolom tersebut. Berikan catatan sesuai penilaian Anda!
2. Isilah instrumen dibawah ini sesuai dengan kondisi sekolah Saudara kemudian hitung
pencapaian skor yang telah diberikan tanda cek ( ) sesuai rumus yang telah disediakan.
3. Pengisian instrumen dengan memeriksa bukti fisik yang telah dituliskan pada dokumen
pelaksanaan pemenuhan mutu dan juga mencatat kelebihan, kelemahan, masalah yang
dihadapi dan penyebabnya.
4. Bagian A adalah evaluasi proses keterlaksanaan pemenuhan mutu dan bagian B adalah
evaluasi input keterlaksanaan pemenuhan mutu. Pada setiap bagian, diisi program dan
kegiatan dari dokumen pelaksanaan pemenuhan mutu.
Nama Sekolah
Alamat
Kabupaten/Kota

:
:
:

Hari/Tanggal
:
Asesi (sasaran yang dimonev):
NO

KOMPONEN YANG
DIEVALUASI

KONDISI

EVALUASI PROSES
KETERLAKSANAAN
PEMENUHAN MUTU
PROGRAM PENGUATAN
PENDIDIKAN
KARAKTER

1.

2.

Pembiasaan
disiplin
di
dalam dan di luar kelas
(memeriksa daftar hadir dan
buku piket)
Pengintegrasian sikap
disiplin dalam kegiatan
pembelajaran di sekolah
(memeriksa jurnal harian)
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CATATAN
(catatan diisi dengan
kelebihan,kelemahan, masalah
yang dihadapi dan penyebab)

YA
A.

SKOR

TDK

1

2

3

4

B.

EVALUASI INPUT
KETERLAKSANAAN
PEMENUHAN MUTU
PENDIDIK DAN
TENAGA
KEPENDIDIKAN (PTK)
PROGRAM
PENINGKATAN
KOMPETENSI PTK

3.

Workshop Penyusunan
Perangkat Pembelajaran
(memeriksa daftar hadir,
panduan kegiatan, struktur
program dan jadwal,
laporan pelaksanaan
kegiatan)

4.

Workshop Penyusunan RPP
(memeriksa daftar hadir,
panduan kegiatan, struktur
program dan jadwal,
laporan pelaksanaan
kegiatan)

5.

IHT Penyusunan Laporan
Penilaian (memeriksa
daftar hadir, panduan
kegiatan, struktur program
dan jadwal, laporan
pelaksanaan)
IHT Peningkatan
Kompetensi Pedagogik
Guru
PENDAYAGUNAAN
SARANA DAN
PRASARANA

6

PROGRAM PENGADAAN
SARANA PENUNJANG
DI SEKOLAH
7
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Pembangunan toilet

perempuan (memeriksa
proposal, kuitansi, barang
yang dibeli, laporan
pertanggungjawaban)
PENGELOLAAN
PROGRAM
OPTIMALISASI
KETERLIBATAN
PEMANGKU
KEPENTINGAN DALAM
PENGELOLAAN
SEKOLAH
8.

9.

Penyusunan perencanaan
sekolah dengan melibatkan
warga sekolah dan komite
sekolah (memeriksa agenda
kegiatan, daftar hadir
peserta, notulen rapat)
Sosialisasi RKS dan KTSP
sekolah kepada semua
warga sekolah, komite
sekolah dan pemangku
kepentingan (memeriksa
agenda kegiatan, daftar
hadir peserta, notulen rapat)
PEMBIAYAAN
PROGRAM
PENYUSUNAN
LAPORAN
PENGELOLAAN DANA

10

155 | P a g e

Workshop
penyusunan
laporan pengelolaan dana
sesuai sistematika yang
dipersyaratkan (memeriksa
daftar
hadir,
panduan
kegiatan, struktur program
dan
jadwal,
laporan
pelaksanaan kegiatan)
Jumlah Skor

Nilai akhir
predikat
…………………………………………..2020
Kepala Sekolah

Tim Monev Internal

----------------NIP.

-------------------NIP

Keterangan :
Skor 4 = apabila isinya benar dan lengkap
Skor 3 = apabila isinya benar tetapi kurang lengkap
Skor 2 = apabila isinya kurang tepat tetapi lengkap
Skor 1 = apabila tidak tepat dan tidak lengkap
Nilai
Nilai = Jumlah skor perolehan
Skor maksimal (jumlah
item pertanyaan x 4)
Predikat
Nilai
86 – 100
70 – 85
< 70

x 100

Predikat
Amat Baik ( A)
Baik (B)
Kurang (K
c. Evaluasi Proses Pembelajaran

Pada evaluasi formatif ini, selain mengevaluasi proses dan input keterlaksanaan pemenuhan
mutu, juga dapat mengevaluasi rangkaian proses pembelajaran. Evaluasi rangkaian proses
pembelajaran dapat dilakukan karena tim monev internal juga memiliki tugas untuk melakukan
supervise pembelajaran sebagai bagian dalam pembinaan penjaminan mutu pendidikan. Untuk
mengevaluasi seluruh tahapan proses pembelajaran, tim monev dapat pula memonev
seluruh/sebagian rangkaian proses pembelajaran. Instrumen telaah proses pembelajaran yang ada
di bawah ini dapat digunakan dengan catatan tim monev dapat mengambil semua item
pertanyaan di bawah ini atau mengambil sebagian atau bahkan tim monev dapat
mengembangkan sendiri item pertanyaan dan menggunakan bentuk atau format ocal ment
telaah proses pembelajaran yang dikembangkan di sekolah.
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Contoh Instrumen Telaah Proses Pembelajaran
Nama Sekolah

:……………………………………………………………….

Mapel

:……………………………………………………………….

Kelas/Semester

:……………………………………………………………….

Kompetensi

:……………………………………………………………….

Hari/Tanggal

:……………………………………………………………….

Petunjuk:
1. Berikan tanda cek (√) pada kolom pilihan YA atau TIDAK sesuai dengan penilaian Anda
terhadap penyajian guru pada saat pelaksanaan pembelajaran.
2. Berikan catatan atau saran perbaikan pelaksanaan pembelajaran.
3. Setelah selesai penilaian, hitung jumlah nilai YA dan TIDAK.
4. Tentukan Nilai menggunakan rumus yang telah disediakan.
NO

ASPEK YANG DIEVALUASI

KONDISI
YA

A.

Perbaikan proses pembelajaran
Kegiatan Pendahuluan

1.

Menyiapkan peserta didik secara
psikis dan fisik untuk mengikuti
proses pembelajaran;

2.

Memberi motivasi belajar peserta
didik secara kontekstual sesuai
manfaat dan aplikasi materi ajar
dalam kehidupansehari-hari

3.

Mengajukan pertanyaan-pertanyaan
yang mengaitkan pengetahuan
sebelumnya dengan materi yang akan
dipelajari;

4.

Menyampaiakan tujuan pembelajaran

5.

Menyampaikan cakupan materi dan
penjelasan uraian kegiatan sesuai
silabus.
Kegiatan Inti

7.

Menggunakan model pembelajaran
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TDK

DESKRIPSI

8.

Menggunakan metode pembelajaran

9.

Menggunakan media pembelajaran

10.

Menggunakan sumber belajar sesuai
dengan karakteristik peserta didik
dan mata pelajaran
Mengintegrasikan nilai-nilai karakter
sesuai dengan Perpres No 87
Tahun2017
Menyajikan materi secara sistematis
dan gradasi (dari mudah kesulit)

11.

12.
13.

Pemilihan pendekantan
pembelajaran yang menghasilkan
karya berbasis masalah yang
diseuaikan dengan karakteristik
kompetensi dan jenjang pendidikan
Kegiatan Penutup

14.

Guru bersama peserta didik
baik secara individual maupun
kelompok melakukan refleksi

15.

Guru memberikan umpan balik
terhadap proses dan hasil
pembelajaran

16.

Guru melakukan kegiatan tindak
lanjut dalambentuk pemberian tugas,
baik tugas individual maupun
kelompo

17.

menginformasikan rencana kegiatan
pembelajaran untuk pertemuan
berikutnya.

B.

Penguatan Evaluasi Proses dan
Penilaian Pembelajaran

18.

Apakah muatan
ocal/nasional/global telah
terintegrasi ke dalam tema/mata
pelajaran yang akan dibahas dan
telah tertuang dalam RPP;

19.

Apakah pendidik menuliskan model
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pembelajaran yang digunakan.
20.

Pendidik menjalankan proses
pembelajaran yang mengintegrasikan
muatan ocal/nasional/global dalam
setiap kegiatan pembelajaran;

21.

apakah pendidik dapat menjalankan
fungsinya sebagai fasilitator;

22.

Apakah suasana belajar yang
dijalankan, antusiasme dan aktivitas
peserta didik;

23.

apakah pendekatan saintifik berjalan
dengan baik.

24

Apakah evaluasi hasil belajar
mengukur sikap, pengetahuan dan
keterampilan peserta didik.

25.

Mengamati sikap dan perilaku
peserta
didik dalam mengikuti pembelajaran

26.

Melakukan penilaian keterampilan
peserta didik dalam melakukan
aktivitas individu/kelompok

27.

Mendokumentasikan hasil
pengamatan sikap perilaku dan
keterampilaanpeserta didik

28.

Memuat penilaian HOTS

29.

Merencanakan penilaian
perkembangan karakter peserta didik.
Jumlah Skor
Nilai Akhir
Predikat
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Catatan
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
………………………………………….
Tindak Lanjut
………………………………………………………………………………………………
………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………
………………………………….2020
Guru Mata Pelajaran

Tim Monev Internal

-------------------------

---------------------------

NIP

NIP

Nilai
Nilai =

Jumlah skor perolehan
skor maksimal (29)

Predikat
Nilai
86 – 100
70 – 85
< 70
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Predikat
Amat Baik ( A)
Baik (B)
Kurang (K

x 100

2. Evaluasi Sumatif
Evaluasi sumatif mencakup evaluasi output dan outcomes keterlaksanaan pemenuhan mutu.

Instrumen Evaluasi Output
Nama Sekolah

:………………………………………………………………..

Mapel

:……………………………………………………………….

Kelas/Semester

:……………………………………………………………….

Kompetensi

:……………………………………………………………….

Hari/Tanggal

:……………………………………………………………….

Petunjuk:
1. Berikan tanda cek (√) pada kolom pilihan ADA atau TIDAK ADA sesuai dengan
penilaian Anda Berikan. Dibuatkan catatan deskripsi (apabila ada pertanyaan tentang
jumlah, tuliskan jumlahnya).
2. Setelah selesai penilaian, hitung jumlah nilai ADA dan TIDAK ADA.
3. Tentukan Nilai menggunakan rumus yang telah disediakan.

NO PROGRAM

1.

Penguatan
Pendidikan
Karakter

2.
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KEGIATAN

ASPEK
YANG
DIEVALUASI

KONDISI
Ada

Tidak
ada

CATATAN
DESKRIPSI

Pembiasaan
Guru
yang
disiplin
di berkompeten dalam
dalam dan di pembiasaan disiplin
luar kelas

Tuliskan
jumlahnya

Pengintegrasian
sikap disiplin
dalam kegiatan
pembelajaran
di sekolah

Tuliskan
jumlahnya

Guru yang mampu
mengintegrasikan
sikap disiplin dalam
kegiatan
pembelajaran di
sekolah

3.

Peningkatan
kompetensi
guru

Workshop
penyusunan
perangkat
pembelajaran

4

Workshop
penyusunan
RPP

5

IHT
Penyusunan
Laporan
Penilaian

6

Perangkat
pembelajaran yang
telah
disempurnakan

RPP yang telah
disusun sebagai
hasil workshop

Laporan penilaian

IHT
Peningkatan
Kompetensi
Pedagogik
Guru

7

Pengadaan
prasarana
penunjang
di sekolah

Pembangunan
toilet
perempuan

Jumlah Toilet
perempuan

Tuliskan
jumlahnya

8

Optimalisasi
keterlibatan
pemangku
kepentingan
dalam
pengeloaan
sekolah

Menyusun
perencanaan
sekolah dengan
melibatkan
warga sekolah
dan
komite
sekolah
Sosialisasi
RKS dan KTSP
sekolah kepada
semua warga
sekolah, komite
sekolah,
dan
pemangku
kepentingan

Jumlah keterlibatan
komite sekolah

Tuliskan
jumlahnya

Jumlah keterlibatan
komite sekolah dan
pemangku
kepentingan lain

Tuliskan
jumlahnya

9
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10

Penyusunan
laporan
pengelolaan
dana

lain.
Workshop
penyusunan
laporan
pengelolaan
dana

Laporan
pengelolaan dana
yang sesuai
sistematika yang
dipersayaratkan

………………………………………….2020
Guru Mata Pelajaran

Tim Monev Internal

-------------------------

---------------------------

NIP

NIP

Nilai
Nilai =

Jumlah skor perolehan
x 100
skor maksimal (jumlah item)

Predikat
Nilai
86 – 100
70 - 85
< 70
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Predikat
Amat Baik ( A)
Baik (B)
Kurang (K

Instrumen Evaluasi Outcomes
Nama Sekolah

:………………………………………………………………..

Mapel

:……………………………………………………………….

Kelas/Semester

:……………………………………………………………….

Kompetensi

:……………………………………………………………….

Hari/Tanggal

:……………………………………………………………….

Petunjuk:
1. Berikan tanda cek (√) pada kolom pilihan ADA atau TIDAK ADA sesuai dengan
penilaian Anda. Berikan catatan deskripsi (apabila ada pertanyaan tentang jumlah,
tuliskan jumlahnya).
2. Setelah selesai penilaian, hitung jumlah nilai ADA dan TIDAK ADA.
3. Tentukan Nilai menggunakan rumus yang telah disediakan.

NO PROGRA
M

KEGIATAN

1.

Pembiasaan
V
Meningkatnya
disiplin
di kedisiplinan siswa
dalam dan di di dalam dan di luar
luar kelas
kelas
yang
ditunjukkan dengan
jumlah siswa yang
hadir tepat waktu

Penguatan
Pendidikan
Karakter

2.
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Pengintegrasian
sikap disiplin
dalam kegiatan
pembelajaran di

ASPEK
YANG
DIEVALUASI

Meningkatnya
kedisiplinan siswa
dalam kegiatan
pembelajaran yang

KONDISI
Ada

Tidak
ada

CATATAN
DESKRIPSI
Tuliskan
jumlahnya
Dengan
adanya
pembiasaan
disiplin
di
dalam dan di
luar
kelas,
meningkatkan
kedisiplinan
siswa
yang
ditunjukkan
dengan 150
*90%) anak
hadir
tepat
waktu.

sekolah

ditunjukkan dalam
jurnal harian guru

Workshop
penyusunan
perangkat
pembelajaran

Menerapkan hasil
workshop perangkat
pembelajaran

4

Workshop
penyusunan
RPP

Menerapkan RPP
yang telah disusun

5

IHT
Penyusunan
Laporan
Penilaian

Melaporkan hasil
penilaian kepada
orangtua peserta
didik

6

IHT
Peningkatan
Kompetensi
Pedagogik Guru

3.

Peningkata
n
kompetensi
guru

7

Pengadaan
prasarana
penunjang
di sekolah

Pembangunan
toilet
perempuan

Pemanfaatan toilet
perempuan untuk
peserta didik
perempuan

8

Optimalisas
i
keterlibatan
pemangku
kepentinga
n dalam
pengelolaa
n sekolah

Menyusun
perencanaan
sekolah dengan
melibatkan
warga sekolah
dan
komite
sekolah

Meningkatnya
keterlibatan komite
sekolah yang
ditunjukkan dengan
adanya peran dan
tugas yang
dilakukan oleh
komite sekolah

9
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Sosialisasi RKS Meningkatnya

dan
KTSP
sekolah kepada
semua
warga
sekolah, komite
sekolah,
dan
pemangku
kepentingan
lain.

keterlibatan komite
sekolah dan
pemangku
kepentingan lain
yang ditunjukkan
dengan adanya
peran dan tugas
yang dilakukan
dalam sosialisasi
RKS dan KTSP

Workshop
penyusunan
laporan
pengelolaan
dana sesuai
sistematika
yang
dipersyaratkan

Laporan
pengelolaan dana
memberikan
informasi yang
lengkap

10

Penyusuna
n laporan
pengelolaa
n dana

11

Melampauhi SNP

12

Menerapkan SPMI secara mandiri

13

Menerapkan budaya mutu

………………………………………….2020
Guru Mata Pelajaran

Tim Monev Internal

-------------------------

---------------------------

NIP

NIP

Nilai
Nilai =

166 | P a g e

Jumlah skor perolehan
x 100
skor maksimal (jumlah item)

Predikat
Nilai
86 - 100
70 - 85
< 70
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Predikat
Amat Baik ( A)
Baik (B)
Kurang (K)

BAB IV
KEGIATAN PEMBELAJARAN 3 ANALISIS DATA DAN
PELAPORAN MONEV INTERNAL

A. Tujuan Pembelajaran
Melalui kegiatan curah pendapat, diskusi individu/kelompok, menyelesaikan tugas dan
presentasi, pengawas dan satuan pendidikan dapat:
1) Menganalisis data
2) Membuat laporan monev internal.

B. Analisis Data
Saudara telah berhasil dengan baik melakukan telaah instrumen monev internal.
Sekarang, saatnya Saudara menganalisis data hasil monev yang telah terkumpul. Hal
ini penting sebagai dasar pemberian masukan/umpan balik dan merencanakan tindak
lanjut untuk peningkatan mutu pendidikan. Saudara dapat berdiskusi dengan sesame
peserta dan atau narasumber jika ada hal yang tidak jelas dan memerlukan bantuan
dalam melakukan analisis data. Pada tahapan analisis data, Saudara akan melakukan
analisis

hasil

monev

melalui

kegiatan

simulasi.

Pada kegiatan pembelajaran ini jika terdapat kegiatan yang harus dilakukan dalam
kelompok,

misalnya

diskusi,

bermain

peran,

namun

jumlah

peserta

tidak

memungkinkan, kegiatan tersebut dapat diubah menjadi kegiatan individu.
a. Melakukan hasil analisis evaluasi proses dan input
Untuk melakukan analisis data maka saudara diminta untuk mengisi instrumen
tentang evaluasi input (telaah sumber daya) kemudian hitung skor yang dicapai
misalnya;
Rubrik Penilaian Pelaksanaan evaluasi input ini digunakan oleh evaluator untuk
menilai evaluasi input.
Nilai =
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Jumlah skor perolehan
Skor maksimal (jumlah item
pertanyaan dikalikan 4)

x 100 = …… (Baik)

Predikat
Nilai
86 - 100
70 - 85
< 70

Predikat
Amat Baik ( A)
Baik (B)
Kurang (K

Berdasarkan data pada instrumen evaluasi input di atas, lakukanlah analisis data hasil
evalusi input dengan menggunakan format yang telah disediakan. Analisis data hasil
monev internal dilakukan untuk menemukan kelebihan dan kelemahan dalam
implementasi pemenuhan mutu, termasuk masalah dan faktor-faktor penyebabnya
sehingga dapat ditentukan prioritas perbaikan yang diperlukan. Upaya Saudara dalam
melakukan perbaikan berdasarkan hasil analisis akan membantu meningkatkan
kualitas. Saudara perlu juga menunjukkan rasa percaya diri yang tinggi sehingga
menumbuhkan keyakinan yang kuat dari tim monev terhadap kompetensi Saudara.
Lakukan analisis data hasil evaluasi proses dan input keterlaksanaan pemenuhan mutu
di bawah ini.
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Analisis Data Evaluasi Proses dan Input Keterlaksanaan Pemenuhan Mutu

Sekolah

:----------------------------------------

Alamat

:-----------------------------------------

Kabupaten/Kota

:-----------------------------------------

Hari/Tanggal

:----------------------------------------

No

Komponen
pengamatan

A.

EVALUASI
PROSES
KETERLAKSANA
AN PEMENUHAN
MUTU

Kelebihan

Kelemahan

Temuan

Faktor
penyebab

Pembiasaan
disiplin
telah
dilakukan
dengan
melakukan
kegiatan
pemberian
reward and
punishment

Belum ada
koordinasi
atau
pemberitahua
n secara
tertulis
kepada
orangtua
mengenai
program
reward and
punishment

Masih ada

Rumah guru

guru yang

yang jauh

datang

dari sekolah

Saran
perbaikan

PENGUATAN
PENDIDIKAN
KARAKTER
1

Pembiasaan disiplin
di dalam dan di luar
kelas
(memeriksa
daftar hadir dan
buku piket)

Masih ada 20
anak yang
datang
terlambat di
bulan Maret
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terlambat

Pemberian
informasi
kepada
orangtua
tentang
program
pembiasaan
disiplin
dengan
reward and
punishment
Motivasi
kepada
peserta
didik
Pemberlaku
an aturan
tata tertib
bagi guru
dan tenaga
kependidik
an lainnya

2

Pengintegrasian
sikap disiplin dalam
kegiatan
pembelajaran di
sekolah (memeriksa
jurnal harian)

B.

EVALUASI INPUT
KETERLAKSANA
AN PEMENUHAN
MUTU
PENINGKATAN
KAPASITAS
PENDIDIK DAN
TENAGA
KEPENDIDIKAN

3.

Workshop
Penyusunan
Perangkat
Pembelajaran
(memeriksa daftar
hadir, panduan
kegiatan, struktur
program dan jadwal,
laporan pelaksanaan
kegiatan)

4.

Workshop
Penyusunan RPP
(memeriksa daftar
hadir, panduan
kegiatan, struktur
program dan jadwal,
laporan pelaksanaan
kegiatan)

5.

IHT Penyusunan
Laporan Penilaian
(memeriksa daftar
hadir, panduan
kegiatan, struktur
program dan jadwal,
laporan
pelaksanaan)
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6

IHT Peningkatan
Kompetensi
Pedagogik Guru
PENDAYAGUNAA
N SARANA DAN
PRASARANA
PENGADAAN
SARANA
PENUNJANG DI
SEKOLAH

7

Pembangunan toilet
perempuan
(memeriksa
proposal, kuitansi,
barang yang dibeli,
laporan
pertanggungjawaban
)
PENGELOLAAN
OPTIMALISASI
KETERLIBATAN
PEMANGKU
KEPENTINGAN
DALAM
PENGELOLAAN
SEKOLAH

8

9

Penyusunan
perencanaan sekolah
dengan melibatkan
warga sekolah dan
komite sekolah
(memeriksa agenda
kegiatan, daftar hadir
peserta, notulen
rapat)
Sosialisasi RKS dan
KTSP sekolah
kepada semua warga
sekolah, komite
sekolah dan
pemangku
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kepentingan
(memeriksa agenda
kegiatan, daftar hadir
peserta, notulen
rapat)
PEMBIAYAAN
PENYUSUNAN
LAPORAN
PENGELOLAAN
DANA
10

Workshop
penyusunan laporan
pengelolaan dana

--------------------------------------2020
Kepala Sekolah

Tim Monev

----------------------------

-------------------------------------

NIP.

NIP.

b.

Analisis data evaluasi output dan outcomes

Untuk menganalisis hasil data evaluasi output dan outcomes, tabel di bawah ini dapat
digunakan.
Analisis Data Evaluasi Output dan Outcomes
No

Deskripsi evaluasi output

Deskripsi evaluasi outcomes

Saran perbaikan

1

Merangkum hasil dari catatan

Merangkum hasil dari catatan

Menuliskan saran

deskripsi evaluasi output

deskripsi evaluasi proses

perbaikan
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Saudara telah melaksanakan serangkaian kegiatan monev internal mulai dari perencanaan,
pelaksanaan, analisis hasil pelaksanaan monev, pemberian umpan balik dan rencana tindak
lanjut pada topik-topik sebelumnya. Pada topik ini, Saudara akan melakukan pembelajaran
tentang menyusun laporan kegiatan monev internal. Dokumen laporan ini penting sebagai
bentuk pertanggungjawaban Saudara sebagai tim monev kepada stakeholder, termasuk
kepada guru yang dimonev, staf, guru, komite sekolah, pengawas sekolah dan LPMP
Sulawesi Selatan. Dokumen laporan juga penting sebagai dokumen portofolio tentang
perkembangan implementasi pememenuhan mutu SPMI dalam rangka meningkatkan
kualitas meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah Saudara.
Pada kegiatan ini Saudara diminta mengumpulkan semua dokumen monev internal,
seperti instrumen evaluasi proses dan input, instrumen evaluasi output, instrumen evaluasi
outcomes, contoh perangkat pembelajaran, rapor mutu, RKS dan RKAS, atau dokumen
lain yang mendukung (foto-foto kegiatan dan/atautayangan audio visual jika ada) untuk
selanjutnya dibuat laporan sesuai dengan sistematika laporan hasil monev internal.
Setelah Saudara mengikuti seluruh proses siklus monev internal, kumpulkanlah
semua dokumen perencanaan, pelaksanaan, analisis data dalam satu dokumen. Selanjutnya
susunlah laporan sederhana sebagai berikut:
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Laporan Pelaksanaan Monev Internal
Nama Sekolah:
Tanggal Monev:
Petugas Monev:

A. Evaluasi Proses:
Temuan
Faktor penyebab
Saran perbaikan
B. Evaluasi Input:
Temuan
Faktor penyebab
Saran perbaikan
C. Evaluasi output
Catatan deskripsi
Saran perbaikan
D. Evaluasi Outcomes
Catatan deskripsi
Saran perbaikan
Lampiran Sebagai pelengkap bukti, Saudara diminta melampirkan bukti pelaksanaan seluruh
proses siklus monev internal misalnya data
guru yang dimonev, hasil analisis, foto dan atau video jika ada.

Kepala Sekolah
………………………………………
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Tempat/tanggal
Petugas Monev
.….………………………………..

BAB V
PENUTUP

A. RANGKUMAN
Monitoring dilakukan untuk mengetahui apakah program telah dilaksanakan sesuai dengan
perencanaan, hambatan apa yang terjadi dan bagaimana para pelaksana program itu mengatasi
hambatantersebut.
Adapun evaluasi adalah proses untuk mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data dan
menganalisis data, menyimpulkan hasil yang telah dicapai, menginterpretasikan hasil menjadi
rumusan

kebijakan,

dan

menyajikan

informasi

(rekomendasi)

untuk

pembuatan keputusan berdasarkan aspek kebenaran hasil evaluasi.
Monitoring

dan

Evaluasi

program

sekolah

dilakukan

melalui

tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
Evaluasi/audit mutu merupakan tahapan pengujian yang sistematis dan independen untuk
menentukan apakah pelaksanaan dan hasil pemenuhan mutu sesuai dengan strategi yang
direncanakan

dan

apakah

strategi

tersebut

diimplementasikan secara efektif dan sesuai untuk mencapai tujuan.
Hasil dari pelaksanaan monev internal tentu melahirkan temuan-temuan. Temuan yang baik
atau positif adalah disebut dengan best practice. Best practice sebagai hal-hal baik yang telah
dilakukan. Selain temuan positif ada juga temuan yang sifatnya negatif atau kurang baik.
Temuan negatif inilah yang memerlukan tindakan perbaikan atau area for improvement .
Kegiatan penjaminan mutu ini dilakukan di satuan pendidikan secara terus menerus sepanjang
tahun dan bukan kegiatan parsial yang bersifat sementara. Oleh karena itu, proses monev
internal harus dilakukan secara berkelanjutan, secara terus menerus minimal sekali dalam
setiap semester.
B. Evaluasi
Evaluasi dapat dilihat pada link yang disediakan oleh panitia
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UNIT PEMBELAJARAN DELAPAN (8)
PENYUSUNAN STRATEGI
PENINGKATAN
MUTU
UNIT PEMBELAJARAN DELAPAN
(8)

PENYUSUNAN STRATEGI PENINGKATAN
MUTU
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Penyelenggara satuan atau program pendidikan melakukan supervisi, mengawasi, dan dapat
memberi fasilitasi, saran, arahan, dan/atau bimbingan kepada satuan Pendidikan dalam
penjaminan mutu Pendidikan. Berdasarkan hal tersebut, satuan pendidikan harus melakukan
kegiatan penjaminan mutu secara internal dimaksudkan untuk menumbuhkan budaya mutu
pada pihak penyelenggara pendidikan dalam melaksanakan proses pendidikan guna
menghasilkan lulusan yang kompeten. Dengan demikian, diharapkan terciptanya budaya mutu
dalam pengelolaan pendidikan.
Peningkatan mutu pendidikan harus dilakukan secara terus-menerus. Oleh karena itu, sebagai
institusi Pendidikan, sekolah selalu menjadi perhatian utama untuk terus dipakai dan dijaga
kualitas proses pembelajarannya. Pengelolaan sekolah dilakukan secara efektif, yakni mampu
menciptakan proses belajar pada peserta didik (Barnawi dan Arifin, 2017: 11).
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, pasal 91 ayat (1) dan (2) disebutkan
bahwa setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal wajib melakukan
penjaminan mutu pendidikan dengan tujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar
Nasional Pendidikan (SNP). Berkaitan dengan pemenuhan PP Nomor 19 tahun 2005 tersebut
LPMP Sulawesi Selatan telah menyusun Modul Penyusunan Strategi Peningkatan Mutu
dalam rangka mewujudkan dan melaksanakan Kebijakan SPMI tersebut. Dokumen SPMI
merupakan dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah atau
prosedur

tentang

bagaimana

SPMI

dilaksanakan,

dipenuhi,

dievaluasi

dan

dikembangkan/ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan oleh seluruh penyelenggara satuan
pendidikan.
Modul Penyusunan Strategi Peningkatan Mutu berisi uraian mengenai pengertian strategi
penyusunan strategi peningkatan mutu, langkah-langkah penyusunan strategi peningkatan
mutu, dan contoh penyusunan strategi. Dengan membaca uraian dalam modul ini diharapkan
diperoleh pengetahuan yang memadai dalam menyusun strategi pemenuhan mutu sebagai
bagian dari siklus Sistem Penjaminan Muntu Internal (SPMI).
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B. Target Pencapaian Kompetensi
Setelah mempelajari modul “Penyusunan Strategi Peningkatan Mutu”, peserta diharapkan
mampu menyusun strategi peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikannya.
C. Indikator Pencapaian Kompetensi
1. Menjelaskan strategi peningkatan mutu Pendidikan
2. Menyusun strategi peningkatan mutu pendidikan
D. Ruang Lingkup
Modul ini berisi uraian tentang strategi peningkatan mutu dan cara menyusun strategi
peningkatan mutu. Dengan menguasai isi modul ini, pengawas sekolah bersama satuan
pendidikan dapat menyusun strategi peningkatan mutu.
E. Manfaat
Modul ini diharapkan dapat membantu pengawas dan satuan pendidikan melaksanakan
penyusunan strategi peningkatan mutu di satuan pendidikan
F. Petunjuk Penggunaan Modul
Sebelum mempelajari modul “Penyusunan Strategi Peningkatan Mutu” ini, diharapkan
Saudara menyiapkan dokumen hasil monitoring dan evaluasi (monev) SPMI. Dokumen hasil
monev tersebut, Saudara jadikan acuan dalam melakukan penyusunan strategi peningkatan
mutu.
Modul pembelajaran ini memuat uraian tentang pendahuluan, uraian materi, dan penutup.
Oleh karena itu, pengguna modul ini diharapkan membacanya secara terstruktur
(pendahuluan, uraian materi, dan penutup) agar mampu menyusun strategi peningkatan mutu.
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BAB II
KEGIATAN PEMBELAJARAN: STRATEGI PENINGKATAN MUTU

A. Tujuan Pembelajaran
Melalui kegiatan curah pendapat, diskusi individu/kelompok, menyelesaikan tugas dan
presentasi, peserta dapat:
1. menjelaskan strategi peningkatan mutu.
2. menyusun strategi peningkatan mutu

B. Materi Pembelajaran
1. Pengertian Strategi Peningkatan Mutu
Ada banyak pengertian atau definisi mutu yang dikemukakan oleh para ahli. Pengertian
mutu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mutu adalah ukuran baik buruk suatu benda,
kedaan, taraf, atau derajat. Menurut Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 Mutu Pendidikan
Dasar dan Menengah adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dasar
dan pendidikan menengah dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada pendidikan
dasar dan pendidikan menengah. Untuk mencapai mutu yang diharapkan diperlukan strategi
yang tepat.
Strategi adalah proses penentuan rencana yang berfokus pada tujuan organisasi dan disertai
penyusunan suatu cara atau upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan itu. Strategi
tersebut perlu diterapkan untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam peningkatan mutu
pendidikan.
Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan.
Permendikbud RI Nomor 19 Tahun 2005 yang telah mengalami perubahan sebanyak 2 kali,
yaitu pada Permendikbud RI Nomor 32 Tahun 2013 dan Permendikbud RI Nomor 13 Tahun
2015 pada pasal 3 menyatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar
dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan
pendidikan nasional yang bermutu. Pendidikan nasional yang bermutu diarahkan untuk
pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa
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kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan
menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Mutu Pendidikan merupakan kesesuaian antara kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan
dengan layanan yang diberikan oleh pengelola Pendidikan. Kerangka filosofi Pendidikan
dalam pengembangan sekolah bermutu adalah kesuaian input, proses dan hasil sekolah
dengan kebutuhan para pemangku kepentingan. Kerangka filosofi ini harus menjadi
kerangka berpikir seluruh komponen penyelenggara Pendidikan di dalam satuan pendidikan.
Setiap satuan Pendidikan seharusnya menghasilkan lulusan dan/atau jasa pendidikan yang
dapat memenuhi kebutuhan stakeholders atau peserta didik (Sani, 2015: 6).
Dengan diberlakukannya Standar Nasional Pendidikan, maka Pemerintah memiliki
kepentingan untuk memetakan satuan pendidikan menjadi satuan pendidikan yang sudah
atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan satuan pendidikan yang belum
memenuhi SNP. Terkait hal tersebut, satuan pendidikan perlu menyusun strategi
peningkatan mutu dalam rangka melakukan peningkatan dan penjaminan mutu di satuan
pendidikan masing-masing. Hal ini terealisasi dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal
(SPMI).
Setiap satuan pendidikan bertugas untuk menganalisis data mutu, merencanakan dan
mengimplementasikan, serta melakukan monev internal. Hal ini dilakukan dalam rangka
untuk meningkatkan mutu pendidikan. Untuk meningkatkan mutu pendidikan ini, satuan
pendidikan perlu membuat suatu strategi peningkatan mutu. Oleh karena itu, hal yang harus
dilakukan oleh satuan pendidikan adalah melakukan tindakan perbaikan secara terusmenerus dan berkesinambungan. Tindakan perbaikan ini diperoleh dari hasil monev internal
dan hasil diskusi atau kajian-kajian yang dilakukan oleh seluruh warga sekolah dipandu oleh
Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS).
2. Penyusunan Strategi Peningkatan Mutu
Sistem manajemen mutu Pendidikan adalah suatu sistem manajemen untuk mengarahkan
dan mengendalikan satuan Pendidikan dengan penetapan kebijakan, sasaran, rencana, dan
proses/prosedur mutu serta pencapaiannya secara berkelanjutan. Sasaran yang diharapkan
dengan penerapan manajemen mutu dalam pendidikan adalah meningkatkan mutu proses
pendidikan sehingga dapat menghasilkan layanan, memperbaiki produktivitas dan efisiensi
melalui perbaikan kinerja, serta meningkatkan mutu proses pendidikan sehingga dapat
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menghasilkan lulusan yang memuaskan atau memenuhi kebutuhan stakeholders (Sani dkk,
2015: 9). Namun demikian, hasilnya belum maksimal sehingga perlu dilakukan penyusunan
strategi peningkatan mutu secara tepat.
Sebelum melakukan penyusunan strategi peningkatan mutu, terlebih dahulu melakukan
proses kegiatan, yaitu:

Diskusi Kelompok Terpumpun (Focus
Group Discussion)

Mengidentifikasi ketidaksesuaian hasil
temuan pada monev internal

Mengkaji faktor penyebabnya

Mengevaluasi tindakan yang
diperlukan untuk menjaminkan
bahwa kestidaksesuaian tersebut
tidak akan berulang

Menentukan tindakan perbaikan

Penyusunan strategi peningkatan mutu yang dilakukan oleh satuan pendidikan besama
dengan pengawas berdasarkan data hasil monev. Untuk memudahkan penyusunan strategi
peningkatan mutu tersebut, Saudara dapat membaca contoh berikut ini.
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Tabel 8.1. Contoh Strategi Peningkatan Mutu
No

Standar

Masalah/Hasil Monev

Strategi peningkatan mutu yang akan

Nasional

dilakukan

Pendidikan
1

Proses

Pelaksanaan pembelajaran
belum bervariasi (monoton)

1. Guru diminta mempelajari kembali
tahapan setiap model pembelajaran
2. Guru memastikan model pembelajaran
yang dipilih sesuai dengan KD yang akan
diajarkan
3. Guru memeriksa kembali RPP nya untuk
memastikan kesesuai dengan model yang
akan diajarkan
4. Guru mengajar didampingi oleh guru
senior atau kepala sekolah untuk
memastikan kesesuaian tahapan model
pembelajaran.
5. Guru senior atau kepala sekolah
menyampaikan hasil pendampingannya
dan solusi untuk mengatasi masalah
Pembelajaran.

2

SKL

Masih ada guru yang belum

4. Menyusun dan mengupdate aturan / tata

mengintegrasikan sikap

tertib guru dan tenaga kependidikan

disiplin dalam kegiatan

lainnya.

pembelajaran di sekolah

5. Membimbing dan memotivasi guru
untuk selalu mengintegrasikan sikap
disiplin dalam kegiatan pembelajaran di
sekolah

3

PTK

Dari sejumlah peserta
workshop penyusunan
RPP, masih ada guru yang
belum mampu menyusun
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1. Perlu dilakukan pembimbingan atau tutor
sebaya penyusunan RPP

RPP
dst
2.
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BAB III
PENUTUP

A. Rangkuman
Dalam meningkatkan mutu pendidikan, diupayakan melakukan pengembangan
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi
warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.
Penyusunan strategi peningkatan mutu yang dilakukan oleh satuan pendidikan
besama dengan pengawas yang dilakukan melalui diskusi terpumpun, mengidentifikasi
ketidaksesuain hasil monev, mengkaji akar masalah, dan menentukan tindakan perbaikan
berupa penyusunan strategi peningkatan mutu. Penyusunan strategi tersebut didasarkan
pada data atau temuan dalam monev.

B. Evaluasi
Evaluasi dapat dilihat pada link yang disediakan oleh panitia
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UNIT PEMBELAJARAN SEMBILAN
(9)

UNIT PEMBELAJARAN SEMBILAN (9)
e-SPMI
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e-SPMI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 28 Tahun 2016
telah mengatur tentang sistem penjaminan mutu pendidikan. Salah satu diantaranya adalah
Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dikenal dengan istilah SPMI. Pelaksanaan Sistem
Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan salah satu upaya penjaminan mutu pendidikan
yang dilaksanakan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan sehingga diharapkan SPMI
dilaksanakan oleh semua satuan pendidikan secara mandiri.
LPMP Sulawesi Selatan melalui model pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan
telah mengembangkan aplikasi e-SPMI yang harapannya dapat mempermudah pemberian
fasilitasi dan supervisi SPMI kepada semua dinas pendidikan dalam hal ini TPMPD,
pengawas dan satuan pendidikan sehingga dapat memperlancar pengontrolan pelaksanaan
SPMI.
Pelaksanaan penjaminan mutu pada satuan pendidikan ini membutuhkan pengontrolan dan
pembinaan secara intensif dan terpadu. Sekolah perlu disentuh dengan pemahaman dan
pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan sehingga percepatan pemerataan kualitas
dapat segera terwujud. Oleh karena itu, LPMP Sulawesi Selatan mengembangkan Sistem
Penjaminan Mutu Pendidikan (Sisjamdik) yang berbasis Teknologi Informasi dengan
aplikasi yang dikenal dengan istilah e-SPMI.
B. Target Pencapaian Kompetenasi
Setelah mempelajari modul ini, peserta diharapkan mampu mengimplemetasikan e-SPMI
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C. Indikator Pencapaian Kompetensi
1. Menjelaskan e-SPMI
2. Menggunakan aplikasi

D. Ruang Lingkup
e-SPMI

E. Manfaat Modul Bagi Peserta
Modul ini diharapkan dapat membantu pengawas sekolah memahami dan memfasilitasi
sekolah binaannya. Demikian pula bagi satuan pendidikan diharapkan dapat memahami dan
melaksanakan SPMI di satuan pendidikan dan melaporkannnya secara online.

F. Petunjuk Penggunaan Modul
Sebelum mempelajari modul pada unit pembelajaran “e-SPMI” ini, diharapkan Saudara
menyiapkan dokumen Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan
Mutu Pendidikan (SPMP). Dokumen tersebut, Saudara jadikan acuan dalam melakukan
upaya penjaminan mutu pendidikan.
1. Modul pembelajaran ini memuat uraian tentang pendahuluan, uraian materi, dan penutup.
Oleh karena itu, pengguna modul ini diharapkan membacanya secara terstruktur
(pendahuluan, uraian materi, dan penutup) agar mampu memahami aplikasi e-SPMI di
laman http://e-spmisulsel.info.
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BAB II
KEGIATAN PEMBELAJARAN : e-SPMI

A. Tujuan Pembelajaran
Setelah melakukan praktek e-SPMI, diharapkan :
1. Peserta mampu memanfaatkan aplikasi e-SPMI pada laman http://e-spmisulsel.info.
2. Peserta melaporkan pelaksanaan SPMI nya kedalam aplikasi e-SPMI dilaman http://espmisulsel.info
B. Materi Pembelajaran
1. Mengapa e-SPMI dibutuhkan
Jumlah satuan pendidikan yang ada di provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 9.271 satuan
pendidikan (SD, SMP, SMA, SMK dan PLB). Pemerintah pada tahun 2019

sudah

melaksanakan upaya-upaya pembinaan penjaminan mutu pada 577 sekolah menuju SNP.
Sekolah menuju SNP ini terbagi pada: (a) sekolah pelaksana SPMI SD dan SMP yaitu 480
satuan pendidikan (dulu dinamakan sekolah model) tambah 25 SD dan 28 SMP (dulu
dinamakan sekolah rujukan); (b) 24 sekolah 3P; dan (c) 20 SMA zonasi. Pelaksanaan
penjaminan mutu pada satuan pendidikan ini membutuhkan pengontrolan dan pembinaan
secara intensif dan terpadu. Selain sekolah menuju SNP tersebut, sekolah lainnya juga
sangat perlu disentuh dengan pemahaman dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu
pendidikan sehingga percepatan pemerataan kualitas dapat segera terwujud. Olehnya itu,
LPMP Sulawesi Selatan perlu mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
(Sisjamdik) yang berbasis Teknologi Informasi dengan menggunakan aplikasi e-SPMI pada
laman http://e-spmisulsel.info.
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Tabel 9.1. Perbandingan Jumlah Sekolah di Provinsi Sulawesi Selatan dengan Jumlah
Sekolah dengan Indeks Mutu Baik
SD

Total

Indeks

SD

% SD

SMP

Total

Indeks

SMP

%

SMA

Total

SMP Indeks SMA

%
SMA

SMK

Mutu

Mutu

Mutu

Baik

Baik

Baik

Baik

6.443 13,8%

496

1.651 30%

78

581

%

Indeks SMK

Mutu

892

Total

13,4%

12

432

SMK

2,77%

Apabila program ini tidak dilakukan maka proses percepatan penjaminan mutu pendidikan
di Sulawesi Selatan akan mengalami keterlambatan. Dengan demikian program percepatan
implementasi penjaminan mutu pendidikan di setiap satuan pendidikan sangat perlu
diimplementasikan melalui Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (Sisjamidik) yang berbasis
IT.
Sistem ini dirancang untuk:
1. Mengetahui jumlah sekolah yang sudah melaksanakan SPMI.
2. Memudahkan satuan pendidikan saat ingin berkomitmen melaksanakan penjaminan mutu
pendidikan sekaligus terdokumentasi di LPMP.
3. Memudahkan satuan pendidikan untuk mempelajari SPMI dengan tersedia belajar
mandiri dan belajar online melalui e-CB.
4. Memudahkan layanan SPMI karena semua materi SPMI beserta tahapannya sudah
tersedia dalam aplikasi.
5. Memudahkan satuan pendidikan mengisi format dan melaporkannya ke LPMP.
6. Memudahkan pengiriman bukti fisik implementasi SPMI oleh satuan pendidikan ke
LPMP.
7. LPMP dan pemerintah daerah dapat memperoleh hasil pelaksanaan SPMI.

Pelaksanaan SPMI di satuan pendidikan dengan terlebih dahulu ditandai dengan adanya
komitmen melaksanakan penjaminan mutu pendidikan oleh satuan pendidikan. Satuan
pendidikan wajib belajar mandiri dan mengikuti seminar online. Setiap satuan pendidikan
mengimplementasikan semua tahapan SPMI yang dimulai dengan komitmen melaksanakan
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penjaminan mutu pendidikan di sekolahnya dan penyediaan TPMPS. Satuan pendidikan
melaksanakan SPMI dengan keseluruhan tahapan dalam siklusnya.
Pelaksanaan penjaminan mutu pada sekolah ini membutuhkan pembimbingan, pengontrolan
dimana aplikasi e-SPMI dapat diakses pada laman http://e-spmisulsel.info.

Apa itu e-SPMI? e-SPMI

merupakan aplikasi SPMI secara online. Mengapa e-SPMI

dibutuhkan? e-SPMI dibutuhkan karena :
1. Data dan informasi terkait pelaksanaan SPMI belum tersedia secara optimal.
2. Pelaporan dan progress pelaksanaan SPMI belum terstruktur.
3. SPMI belum menyeluruh pada semua satuan pendidikan.
4. Secara geografis wilayah Sulawesi Selatan sangat luas dan memiliki jumlah sekolah yang
sangat banyak.
Dengan adanya e-SPMI diharapkan kita mempunyai data terkini dan lengkap tentang
pelaksanaan SPMI oleh satuan pendidikan.
2. Tujuan Mendesain e-SPMI adalah:
a) Tersedianya

layanan

penjaminan

mutu

melalui

pembinaan,

pembimbingan,

pendampingan, supervisi terhadap satuan pendidikan dalam mengembangkan SPMI.
b) Tersedianya data dan informasi pelaksanaan SPMI seluruh satuan pendidikan di Sulawesi
Selatan secara online.
c) Tersedianya progress dan pelaporan pelaksanaan SPMI di seluruh satuan pendidikan di
Sulawesi Selatan.
3. Alur Penggunaan Aplikasi
a) Pakta integritas.
b) Sekolah membuat fakta integritas / komitmen pelaksanaan SPMI.
c) Verifikasi.
d) LPMP melakukan verifikasi dan persetujuan pelaksanaan SPMI di satuan pendidikan.
e) Fitur aplikasi.
Sekolah menggunakan beberapa fitur yang terdapat pada aplikasi e-SPMI, yaitu:
Melihat dan mendownload materi, LK dan dokumen tentang SPMI.
Melakukan Pelaporan pelaksanaan SPMI
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Memantau Progress pelaksanaan SPMI
4. Laman Depan SPMI (Front Page)
Laman Depan SPMI terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu:
a. Laman beranda
Laman beranda berisi menu yang menghubungkan bagian beranda dengan bagian-bagian
lain pada laman depan aplikasi SPMI
b. Laman Tentang SPMI
Laman Tentang SPMI berisi dokumen dan materi tentang SPMI yang bisa dilihat dan
diunduh oleh semua satuan pendidikan :
Materi SPMI (berisi pedoman pelaksanaan SPMI di satuan pendidikan)
Dokumen SPMI (kumpulan dokumen pelaksanaan SPMI di satuan pendidikan)
Template SK TPMPS, Contoh dokumen SK TPMPS di satuan pendidikan.
Permendikbud Tentang SPMP
Permendikbud No. 28 Tahun 2016 Tentang SPMP
Pada laman ini tersedia berbagai dokumen SPMI seperti modul pembelajaran
SPMI, Format lembar kerja, Template SK dan sebagainya yang bisa dilihat dan
didownload oleh satuan pendidikan.
Melihat/Mendownload Dokumen (format word)
Untuk melihat dokumen (format word) pada laman download klik link dokumen
kemudian pilih open file (untuk melihat file) atau pilih save file (untuk
mendownload file)
Melihat/Mendownload Dokumen (format pdf)
Untuk melihat dokumen (format pdf) pada laman download klik link dokumen
(untuk melihat file) kemudian klik tombol download (panah bawah) untuk
mengunduh file.
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c. Laman Galery SPMI
Laman Gallery SPMI berisi foto dokumentasi kegiatan SPMP
d. Laman Siklus SPMI
Laman Siklus SPMI menjelaskan secara ringkas tahapan pelaksanaan SPMI
e. Laman e-SPMI
Laman e-SPMI berisi penjelasan singkat tentang aplikasi dan link untuk membuka
aplikasi yang terbagi atas dua yaitu laman berisi tentang penjelasan singkat tentang
aplikasi dan link masuk aplikasi SPMI untuk sekolah.
f. Laman Kontak
laman kontak berisi informasi kontak layanan LPMP Sulawesi Selatan
5. Alur Pengunaan Aplikasi e-SPMI:
1. Satuan Pendidikan (TPMPS) login pada aplikasi http://e-spmisulsel.info dengan
menggunakan username: NPSN dan password 123456
2. Apabila user dan password tidak dapat digunakan maka Satuan Pendidikan (TPMPS)
meminta pengaktifan akun sekolah terlebih dahulu melalui Tim LPMP Sulawesi Selatan.
3. Admin LPMP Sulawesi Selatan mengaktifkan akun sekolah berdasarkan permintaan dari
satuan pendidikan.
4. Satuan Pendidikan mengajukan pelaksanaan SPMI dengan mengupload SK TPMPS.
5. Verifikator melakukan verifikasi terhadap pengajuan SPMI Satuan Pendidikan bila
memenuhi syarat maka akan disetujui, apabila tidak memenuhi syarat maka akan
dikembalikan kepada Satuan Pendidikan.
6. Apabila pengajuan pelaksanaan SPMI telah disetujui oleh LPMP maka Satuan
Pendidikan sudah dapat melakukan pelaporan kegiatan SPMI nya, mulai dari siklus
Pemetaaan Mutu sampai dengan siklus Penyusunan Strategi Peningkatan Mutu.
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C. Aktivitas Pembelajaran
1. Bentuklah kelompok 4 – 5 orang.
a. Cermatilah materi pada aplikasi e-SPMI.
b. Cobalah masuk dalam aplikasi http://e-spmisulsel.info dengan menggunakan

username: NPSN dan password : 123456 (pakai NPSN salah satu sekolah binaan)
c. Telusurilah bahan-bahan yang ada dalam aplikasi e-SPMI dilaman http://espmisulsel.info
d. Mintalah pengaktifan akun 1 sekolah binaan kepada admin LPMP.
e. Lakukan pengajuan pelaksanaan SPMI pada aplikasi e-SPMI dengan mengunggah

SK TPMPS, kemudian minta Admin LPMP melakukan verifikasi terhadap
pengajuan tersebut. Apabila disetujui maka lakukan langkah berikutnya, apabila
tidak disetujui maka lakukan perbaikan terhadap dokumen dan lakukan pengajuan
ulang SK TPMPS.
f. Lakukanlah pengiriman dokumen SPMI kedalam aplikasi http://e-spmisulsel.info
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BAB III
PENUTUP

A. Rangkuman
a) LPMP Sulawesi Selatan telah mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
(Sisjamdik) yang berbasis Teknologi Informasi dengan aplikasi yang digunakan adalah
http://e-spmisulsel.info
b) Implementasi penjaminan mutu pendidikan di setiap satuan pendidikan sangat perlu
diimplementasikan melalui Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (Sisjamdik) yang
berbasis IT yaitu dengan e-SPMI.
c) Pelaksanaan penjaminan mutu pada sekolah ini membutuhkan pembimbingan,
pengontrolan dimana aplikasi e-SPMI dapat diakses pada laman http://e-spmisulsel.info.

B. Evaluasi
Evaluasi dapat dilihat pada link yang disediakan oleh panitia
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