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KATA PENGANTAR

Buku ini disusun untuk membantu kepala sekolah, pengawas 
sekolah, tenaga pendidik, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan 
dalam menjalankan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) di tingkat 
satuan pendidikan. Konsep SPMI harus dipahami oleh pendidik dan 
tenaga kependidikan untuk dapat mengimplementasikan SMPI secara 
efisien dan efektif. Setiap bab dalam buku ini menjelaskan setiap langkah-
langkah dalam SPMI, yakni: penetapan standar mutu, pemetaan mutu, 
perencanaan pemenuhan mutu, implementasi pemenuhan mutu, 
evaluasi upaya pemenuhan mutu. Semua langkah tersebut merupakan 
sebuah siklus yang dilaksanakan secara berkesinambungan.

Konsep yang digunakan dalam buku ini disesuaikan dengan 
Buku Pedoman dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penjaminan Mutu 
Pendidikan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar 
dan Menengah (Ditjen Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan. Beberapa contoh yang diuraikan diambil dari hasil uji 
coba penerapan sistem penjaminan mutu internal di beberapa daerah, 
terutama di Mojokerto (Jawa Timur) dan Binjai (Sumatera Utara). 
Buku ini diharapkan dapat membantu Dinas Pendidikan, Lembaga 
Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), dan satuan pendidikan dalam 
memahami sistem penjaminan mutu internal. Oleh sebab itu deskripsi 
dalam buku dibuat lebih jelas dan rinci daripada Buku Pedoman 
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tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah yang 
telah diterbitkan oleh Ditjen Dikdasmen. 

Upaya pengembangan sekolah model berbasis standar nasional 
pendidikan seharusnya mengikuti siklus SPMI yang dimulai dengan 
penetapan standar mutu. Standar mutu yang dipilih harus disesuaikan 
dengan visi dan misi sekolah. Selanjutnya, satuan pendidikan harus 
melakukan pemetaan mutu untuk dapat mengetahui kesenjangan 
antara standar mutu yang akan dicapai dengan kondisi di satuan 
pendidikan. Pemetaan mutu yang perlu dilakukan di tingkat satuan 
pendidikan dan dijelaskan dalam buku ini adalah evaluasi diri sekolah 
(EDS) secara kualitatif untuk melengkapi EDS kuantitatif yang 
dikordinasikan pelaksanaan dan pelaporannya oleh Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan. Penulis menjelaskan tentang standar 
mutu dan EDS dengan menggunakan info grafis agar penjelasan lebih 
mudah dipahami oleh pembaca. 

Beberapa metode dan contoh analisis permasalahan dideskripsikan 
dalam buku ini untuk membantu satuan pendidikan dalam 
mengimplementasikan sistem penjaminan mutu. Contoh upaya 
pemenuhan mutu juga diberikan dalam buku ini terutama dalam 
melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu. Penjelasan tentang 
audit mutu internal juga dijelaskan secara ringkas dalam buku ini untuk 
membantu satuan pendidikan yang berminat menerapkan audit mutu 
untuk melakukan sistem penjaminan mutu secara holistik. Namun 
untuk pengembangan sekolah model pada tahap awal, pelaksanaan 
evaluasi pelaksanaan rencana pemenuhan mutu sudah cukup memadai 
dilakukan tanpa melaksakan audit mutu internal. 

         
Medan, februari 2018

         
Penulis
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BAB 1

Sistem Penjaminan Mutu 
Pendidikan

1. Permasalahan Pendidikan di Indonesia

Ketika berbicara tentang mutu, maka kita harus memiliki 
pemahaman yang sama tentang pengertian mutu. Pengertian mutu 
jika dilihat dari standar dan harapan konsumen adalah: 

1). sesuai dengan ‘standar’ 
2). sesuai dengan harapan ‘pelanggan’
3). sesuai dengan harapan ‘pihak-pihak terkait’ 
4). sesuai dengan yang ‘dijanjikan’

Penetapan standar mutu diperlukan untuk dapat menetapkan 
kesepakatan pandangan tentang mutu sebuah proses atau produk. 
Standar mutu merupakan acuan mutu yang digunakan secara bersama 
ketika membahas tentang mutu. Acuan mutu yang digunakan 
dalam pendidikan dasar dan menengah di Indonesia adalah Standar 
Nasional Pendidikan (SNP) yang ditetapkan oleh pemerintah melalui 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Standar 
tersebut ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan 
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Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud). 

Satuan pendidikan dapat dikatakan telah menyelenggarakan 
pendidikan yang bermutu jika telah memenuhi acuan mutu yang 
telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun pada kenyataannya, 
banyak penyelenggara pendidikan di satuan pendidikan yang tidak 
mengetahui tentang acuan mutu berupa standar nasional pendidikan. 
Ada juga pihak penyelenggara sekolah yang telah mengetahui SNP, 
namun melanggar atau tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan 
dengan berbagai alasan, misalnya dengan menetapkan jumlah peserta 
didik di kelas melebihi jumlah maksimal yang ditetapkan dalam SNP. 
Persyaratan jumlah maksimal peserta didik dalam setiap rombongan 
belajar sangat terkait dengan mutu pembelajaran. Jumlah maksimal 
peserta didik setiap rombongan belajar adalah yang ditetapkan dalam 
Permendiknas no 41 tahun 2007, adalah:

a. SD/MI   : 28 peserta didik

b. SMP/MT  : 32 peserta didik

c. SMA/MA : 32 peserta didik

d. SMK/MAK : 32 peserta didik

Sering ditemukan satuan pendidikan yang memiliki peserta didik 
yang sangat banyak pada satu kelas, bahkan ada SD yang memiliki 
40 sampai 50 peserta didik dalam satu kelas. Dapat dibayangkan 
bagaimana kesulitan guru dalam mengelola kelas yang memiliki 
peserta didik yang terlalu banyak. Guru pada kelas tersebut tidak akan 
dapat memperhatikan peserta didik secara individual. Perlu diingat 
bahwa proses belajar dilakukan secara individu, sehingga guru harus 
memperhatikan perkembangan setiap peserta didik secara individual. 
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Gambar 1.1 Contoh kondisi di suatu satuan pendidikan yang menetapkan jumlah 
peserta didik tidak sesuai standar

Banyaknya pelanggaran dalam penetapan jumlah peserta didik 
dalam satu kelas disebabkan karena tidak adanya sanksi yang tegas 
bagi satuan pendidikan yang melanggar hal tersebut. Hal ini tidak 
terjadi di negara maju yang menerapkan aturan tegas dengan menutup 
sekolah jika jumlah peserta didik melebihi ketentuan yang ditetapkan. 
Pemangku kepentingan (stakeholders) di negara-negara maju mengetahui 
tentang dampak rasio pendidik dan peserta didik terhadap hasil belajar. 
Penelitian menunjukkan bahwa jika rasio pendidik dan peserta didik 
semakin besar, maka hasil belajar peserta didik akan semakin rendah 
(Koc dan Celik, 2015)1. 

Terkait dengan pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana, banyak 
satuan pendidikan yang tidak memiliki kamar mandi dengan rasio 
yang memadai dengan jumlah peserta didik. Bayangkan bagaimana 
kesulitan peserta didik dalam memenuhi hajat ke kamar mandi 
yang merupakan kebutuhan hakiki mereka. Permasalahan tersebut 

1 Koc, N & Celik, B. 2015. The Impact of Number of Students per Teacher on Student 
Achievement, Procedia – Social and Behavioral Sciences, vol 177, pp.65-70. 
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tidak akan terjadi jika satuan pendidikan memiliki jamban yang 
berfungsi sebagai tempat buang air besar dan/atau kecil sesuai SNP. 
Menurut Permendiknas No. 24 Tahun 2007, setiap satuan pendidikan 
(minimum) memiliki satu unit jamban untuk setiap 60 peserta didik 
pria, satu unit jamban untuk setiap 50 peserta didik wanita, dan satu 
unit jamban untuk guru. Banyak minimum jamban setiap sekolah 
3 unit dengan luas minimum satu unit jamban 2 m2. Jamban harus 
berdinding, beratap, dapat dikunci, dan mudah dibersihkan. Setiap 
unit jamban juga harus memiliki persediaan air bersih. 

Beberapa permasalahan lain yang sering ditemukan di Indonesia 
adalah rendahnya kemampuan peserta didik dalam memecahkan 
masalah, terutama permasalahan kontekstual. Hal tersebut disebabkan 
karena proses pembelajaran yang tidak melatih peserta didik untuk 
berpikir tingkat tinggi. Pembelajaran pada umumnya dilakukan dengan 
metode ceramah dan guru bertindak sebagai satu-satunya sumber belajar. 
Pembelajaran yang tidak mengaktifkan peserta didik seperti itu akan 
membuat peserta didik kurang termotivasi untuk belajar. Dampak 
dari pelaksanaan pembelajaran yang tidak menyenangkan dan kurang 
optimalnya proses pembelajaran adalah rendahnya kompetensi dan 
prestasi peserta didik Hal ini menyebabkan banyak satuan pendidikan 
yang yang melakukan kecurangan dalam pelaksanaan ujian nasional 
(UN). Kecurangan dalam pelaksanaan UN berdampak pada kerusakan 
karakter lulusan, terutama kejujuran dan tanggungjawab. 
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Gambar 1.2 Permasalahan pembelajaran yang umum ditemukan di Indonesia

Jika dilihat dari hasil belajar peserta didik, diketahui kompetensi 
peserta didik dalam matematika semakin menurun sejak tahun 2003. 
Hal tersebut ditunjukkan dengan data tes Trend in International 
Mathematicss and Science Study (TIMSS) selama beberapa kurun waktu 
terakhir, seperti dilaporkan oleh Sani (2015) untuk peserta didik kelas 
8 SMP. Pada tahun 2015, Indonesia hanya mengikuti TIMSS untuk 
kelas 4 sekolah dasar (SD) dan tidak mengikuti tes untuk kelas 8 
sekolah menengah pertama (SMP). Terlepas dari perdebatan bahwa 
TIMSS tidak dapat mewakili keseluruhan peserta didik di Indonesia, 
atau beberapa alasan lainnya, hasil tersebut menunjukkan bahwa proses 
belajar mengajar di Indonesia mengalami masalah. 
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Gambar 1.3 Hasil tes TIMSS untuk peserta didik kelas 8 SMP di Indonesia (Sani, 
2015)

Permasalahan pembelajaran dalam ilmu pengetahuan alam (IPA), 
membaca, dan matematik dapat dilihat dari perolehan peserta didik 
di Indonesia dalam tes Programme for International Student Assessment 
(PISA) jika dibandingkan dengan beberapa negara. Hanya sedikit 
peserta didik di Indonesia juga yang mampu menyelesaikan tes dengan 
kategori kemampuan tinggi. Berikut ini ditunjukkan perbandingan 
hasil PISA untuk beberapa negara jika dibandingkan dengan Indonesia.

Tabel . Hasil tes PISA untuk beberapa negara (OECD, 2015)

Negara

Nilai rata-rata hasil tes PISA 2015
IPA Membaca Matematika % 

kompetensi 
tinggi

(level 5 dan 
6)

% 
kompetensi 

rendah
(level 1)

Singapura 556 535 564 39,1 4,8
Jepang 538 516 532 25,8 5,6
Perancis 495 499 493 18,4 14,8
Rusia 487 495 494 13,0 7,7
Indonesia 403 397 386 0,8 42,3
Brazilia 401 407 377 2,2 44,1
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Permasalahan hasil belajar disebabkan oleh tidak optimalnya 
proses pembelajaran yang dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian dan 
pengamatan pada beberapa sekolah di wilayah Indonesia, diketahui 
bahwa pembelajaran masih dilakukan dengan berpusat pada guru 
(teacher centered learning) tanpa mengaktifkan peserta didik untuk 
belajar. Jika ditinjau dari “aktifnya” guru berbicara, maka gambar berikut 
menunjukkan bagaimana dominasi guru di Indonesia dibandingkan 
dengan beberapa negara. 

Gambar 1.4 Rasio kata-kata guru dengan kata-kata peserta didik dalam kegiatan 
belajar mengajar

 Permasalahan kompetensi guru juga masih terjadi di Indonesia. 
Mengingat jumlah guru yang sangat banyak dibandingkan dengan 
negara-negara Asean lainnya, maka permasalahan ini lebih sulit diatasi 
dibandingkan dengan negara sahabat. Guru sangat berperan dalam 
meningkatkan kompetensi peserta didik, selain karaktersitik peserta 
didik itu sendiri. Berdasarkan penelitian Profesor John Hattie dari 
Universitas Auckland yang melakukan meta analisis pengaruh faktor-
faktor terhadap hasil belajar peserta didik, diketahui bahwa pengaruh 
guru adalah 30% terhadap hasil belajar. 
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Gambar 1.5 Pengaruh faktor-faktor dominan terhadap hasil belajar peserta didik

Beberapa permasalahan lain menambah pelik persoalan pendidikan 
di Indonesia. Namun, terdapat beberapa satuan pendidikan yang telah 
melaksanakan proses pendidikan yang bermutu dan menghasilkan 
lulusan yang kompeten. Pemerintah telah berusaha beberapa mengatasi 
permasalahan penting, namun tidak semua masalah dapat diatasi 
akibat kompleksitas permasalahan yang dihadapi. Beberapa upaya yang 
telah dilakukan oleh pemerintah ditunjukkan pada gambar berikut.

Gambar 1.6 Beberapa upaya peningkatan mutu pendidikan yang telah dilakukan 
oleh pemerintah
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Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk 
meningkatkan mutu pendidikan adalah mewajibkan satuan pendidikan 
untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu 
pendidikan dilakukan dengan tujuan supaya satuan pendidikan dapat 
memenuhi SNP. Tanpa pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan, 
maka upaya peningkatan mutu pendidikan tidak diketahui efektivitasnya. 

2.  Konsep Penjaminan Mutu Pendidikan

Sebuah produk yang berkualitas harus dijamin mutunya agar tidak 
mengecewakan pelanggan yang membeli produk tersebut. Oleh sebab 
itu perusahaan pembuatan produk melakukan kontrol kualitas (quality 
control) produk sebelum produk dijual ke pasaran. Jika produk rusak, 
maka produk tersebut akan dibuang. Pada dunia pendidikan, para 
pendidik tidak boleh menghasilkan produk yang rusak. Oleh sebab 
itu penjaminan mutu (quality assurance) harus dilakukan sejak awal 
proses pendidikan. Setiap satuan pendidikan harus menerapkan sistem 
manajemen mutu untuk menjamin terwujudnya kualitas dalam setiap 
tahapan kegiatan sekolah, yaitu: input, proses, dan output pengelolaan 
sekolah. Apabila terjadi kesalahan dalam input dan proses pengelolaan 
pendidikan, maka harus segera dilakukan perbaikan sehingga proses dan 
hasil pendidikan menjadi lebih optimal. Jika proses pendidikan tidak 
dilakukan secara optimal dan memenuhi standar, maka kompetensi 
lulusan juga tidak akan dapat dijamin mutunya. 

Upaya menjamin mutu sebuah satuan pendidikan harus dilakukan 
dengan menerapkan manajemen mutu atau sistem penjaminan mutu. 
Kepala sekolah harus membentuk sebuah tim yang membantunya 
dalam melakukan penjaminan mutu, karena sebuah proses pendidikan 
merupakan proses yang kompleks. Akan sangat sulit bagi seorang 
kepala sekolah untuk menjamin bahwa proses pembelajaran yang 
dilakukan di satuan pendidikan yang dikelolanya merupakan proses 
yang memenuhi mutu sesuai dengan standar yang dijanjikan jika tidak 
didukung oleh kinerja yang optimal dari semua komponen sekolah. 

Penjaminan mutu lebih luas daripada pengendalian atau kontrol 
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mutu yang umum digunakan dalam manajemen mutu di industri. 
Tahapan pengendalian mutu yang umum digunakan adalah siklus 
Deming yang mencakup siklus PDCA (Plan, Do, Check, Action). 
Namun, tahapan perencanaan (plan), pelaksanaan (do), evaluasi (check), 
dan tindak lanjut (act) tetap dilakukan dalam sistem penjaminan mutu 
pendidikan. Tahapan yang dilakukan dalam penjaminan mutu adalah:

1) Tahap perencanaan (plan) adalah menetapkan standar mutu yang 
akan dicapai

2). Tahap pelaksanaan (do) adalah implementasi proses untuk 
mencapai standar

3). Tahap evaluasi (check) adalah mengevaluasi proses pencapaian 
standar

4). Tahap tindak lanjut (act) adalah menindaklanjuti hasil evaluasi 
untuk membuat perbaikan. 

Gambar 1.7 Siklus PDCA

Sistem penjaminan mutu yang harus dikembangkan dan diterapkan 
oleh satuan pendidikan harus dimulai dengan menetapkan standar 
mutu dalam melaksanakan proses pendidikan. Secara ideal, standar 
mutu tersebut adalah semua standar nasional pendidikan. Namun, 
upaya pemenuhan SNP tersebut dapat dilakukan secara bertahap sesuai 
dengan kemampuan satuan pendidikan. Selanjutnya, satuan pendidikan 
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perlu memetakan mutu atau melakukan evaluasi diri untuk mengetahui 
kesenjangan antara kondisi aktual dengan standar mutu yang telah 
ditetapkan. Setelah mengetahui permasalahan yang dihadapi, satuan 
pendidikan harus membuat rencana untuk memenuhi standar mutu 
yang dianggap prioritas untuk dicapai. Rencana tersebut sebaiknya 
dibuat dengan melibatkan para pemangku kepentingan, terutama 
pendidik dan orang tua peserta didik. Hal tersebut dilakukan untuk 
menumbuhkan komitmen bersama dalam mengimplementasikan 
rencana yang telah dibuat. Implementasi rencana harus diikuti 
dengan evaluasi agar sekolah dapat mengetahui kendala dan solusi 
yang seharusnya dilakukan dalam upaya memenuhi standar mutu 
yang telah ditetapkan. Manajemen mutu tersebut merupakan sebuah 
proses berulang (siklus) seperti diilustrasikan pada bagan berikut. 

Gambar 1.8 Siklus manajemen mutu di satuan pendidikan

Sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 19 tahun 2005, setiap satuan pendidikan pada 
jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu 
pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan untuk 
memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP). 
Standar Nasional Pendidikan merupakan acuan mutu yang harus 
dipenuhi oleh semua satuan pendidikan. Pemenuhan dan penjaminan 
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mutu pendidikan merupakan tanggung jawab dari setiap komponen 
di satuan pendidikan. Para pemangku kepentingan (stakeholders) 
harus bertanggungjawab dalam upaya memenuhi Standar Nasional 
Pendidikan agar proses pendidikan dapat dilaksanakan secara bermutu. 
Misalnya, Pemerintah Daerah (Pemda) seharusnya membantu satuan 
pendidikan dalam memenuhi standar sarana dan prasarana, guru 
seharusnya melaksanakan proses pembelajaran sesuai standar, kepala 
sekolah seharusnya mengelola sekolah secara profesional sesuai standar, 
dan sebagainya. Upaya pemenuhan standar mutu tersebut dapat 
dilakukan dengan melakukan penjaminan mutu secara kontinu. 
Penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan tidak dapat 
berjalan dengan baik tanpa adanya budaya mutu pada seluruh 
komponen satuan pendidikan. Oleh karena itu, pada pelaksanaan 
sistem penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan dilakukan 
dengan pendekatan pelibatan seluruh komponen satuan pendidikan 
(whole school approach) agar seluruh komponen satuan pendidikan 
bersama-sama memiliki budaya mutu. Tahapan untuk mencapai 
budaya mutu harus dimulai dengan penerapan Sistem Penjaminan 
Mutu Pendidikan (SPMP) sesuai peraturan yang berlaku. Pada tahap 
akhir implementasi penjaminan mutu, diharapkan satuan pendidikan 
dapat melakukan inovasi untuk meningkatkan mutu. 

Gambar 1.9 Tahapan untuk mencapai budaya mutu
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Budaya mutu tidak dapat dimiliki jika para pemangku kepentingan 
tidak memiliki komitmen dan tidak berusaha untuk memperbaiki 
kondisi di satuan pendidikan mereka. Tidak jarang ditemukan bahwa 
proses pendidikan di sebuah satuan pendidikan menjadi semakin 
buruk akibat semua komponen pada satuan pendidikan tersebut 
tidak perduli dan tidak merasa bertanggung jawab pada masa depan 
peserta didik. Kondisi seperti itu tidak dapat diperbaiki jika kepala 
sekolah tidak berupaya memperbaiki keadaan dan suasana di satuan 
pendidikan menjadi semakin tidak kondusif. Sebagai akibatnya, 
secara perlahan masyarakat akan meninggalkan satuan pendidikan 
tersebut. Upaya untuk menumbuhkan budaya mutu harus dilakukan 
secara bertahap dengan menumbuhkan komitmen bersama untuk 
meningkatkan mutu, yakni dengan melaksanakan penjaminan mutu 
secara terprogram. 

Sesuai dengan isi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
No. 28 Tahun 2016, sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan 
menengah dikembangkan agar penjaminan mutu dapat berjalan dengan 
baik pada segala lapisan pengelolaan pendidikan dasar dan menengah. 
Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah terdiri dari 
dua komponen yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan 
Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI adalah sistem 
penjaminan mutu yang dilakukan oleh seluruh komponen dalam 
satuan pendidikan. Pelaksanaan SPMI dimaksudkan agar pemenuhan 
mutu dapat direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara internal 
oleh satuan pendidikan. SPME adalah sistem penjaminan mutu 
yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga 
akreditasi dan lembaga standardisasi pendidikan. Pelaksanaan SPME 
dimaksudkan agar pihak di luar satuan pendidikan dapat mengetahui 
mutu sebuah satuan pendidikan setelah melakukan evaluasi oleh pihak 
eksternal. Jadi, sebuah satuan pendidikan yang bermutu adalah satuan 
pendidikan yang dinyatakan bermutu oleh pihak internal dan juga 
dinyatakan bermutu oleh pihak eksternal. 
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Gambar 1.10 SPMI dan SPME (permendikbud no 28 tahun 2016)

Komponen-komponen penjaminan mutu internal berada 
dalam lingkup tiga dimensi utama yakni masukan-masukan (input), 
proses (process), dan keluaran (output), di mana pada masing-
masing komponen memiliki sub-sub komponen yang rinci sehingga 
menggambarkan totalitas organisasi (program dana atau satuan 
pendidikan). Komponen-komponen penjaminan mutu internal 
tersebut meliputi: 

1. Masukan: jati diri; integritas; visi; misi; sasaran dan tujuan; peserta 
didik; pendidik dan tenaga kependidikan; kurikulum; prasarana 
dan sarana; pembiayaan, tata pamong (governance); manajemen 
akademik; kemitraan; sistem informasi; sistem jaminan mutu.

2. Proses: proses pembelajaran, isi pembelajaran, dan penilaian 
pem belajaran

3. Keluaran: lulusan
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Gambar 1.11 Komponen input, proses, dan output dalam pendidikan

Komponen-komponen tersebut sekaligus menjadi ruang lingkup 
dari kegiatan penjaminan mutu internal, termasuk untuk evaluasi 
diri, peningkatan mutu, dan evaluasi atau audit mutu internal. Fokus 
audit mutu internal atau evaluasi diri adalah standar mutu yang 
digunakan oleh masing-masing satuan pendidikan (terutama standar 
mutu akademik) dan standar mutu dari lembaga akreditasi. Untuk 
itu, dokumen-dokumen yang mesti dihimpun dan disusun untuk 
kemudian dievaluasi dan dianalisis mencakup kebijakan akademik, 
standar akademik, dan peraturan akademik, dari sebuah program 
dan/atau satuan pendidikan. 

Sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) adalah suatu kesatuan 
unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait 
untuk melakukan fasilitasi dan penilaian melalui akreditasi untuk 
menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu satuan dan/atau 
program keahlian. Sistem penjaminan mutu eksternal merupakan 
sistem yang dijalankan oleh lembaga di luar satuan pendidikan seperti 
badan standarisasi, akreditasi, dan penjaminan mutu serta badan-
badan lain, termasuk pemerintah untuk mengawasi, mengendalikan, 
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dan memfasilitasi satuan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu 
pendidikan. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan 
dikembangkan oleh pemerintah, badan standarisasi pendidikan, dan 
badan akreditasi pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Badan 
Standar Nasional Pendidikan (BSNP) menghasilkan SNP, pemerintah 
pusat dan daerah membuat kebijakan dan program untuk mencapai 
SNP, dan Badan/Lembaga Akreditasi melakukan penilaian mutu 
satuan pendidikan berdasarkan SNP. 

Gambar 1.12 SPME dan outputnya

SPME dimulai dengan penetapan standar oleh badan standarisasi. 
Standar yang dikembangkan ini merupakan standar minimal yang 
harus dipenuhi oleh satuan pendidikan dalam rangka penjaminan dan 
peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan. Selain menetapkan 
standar, badan standarisasi ini juga menyusun menyusun strategi 
peningkatan mutu baik oleh satuan pendidikan maupun lembaga 
terkait penjaminan mutu eksternal, serta mengevaluasi pemenuhan 
standar tersebut. Dalam melaksanakan penjaminan dan peningkatan 
mutu pendidikan tersebut, satuan pendidikan difasilitasi, diawasi, 
dan dievaluasi oleh pemerintah. Selain memfasilitasi, mengawasi, 
dan mengawasi pemenuhan standar mutu oleh satuan pendidikan, 
pemerintah juga melakukan pemetaan mutu berdasarkan standar 
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yang telah ditetapkan. Pemetaan mutu ini digunakan sebagai bahan 
dalam pembuatan perencanaan mutu sesuai kewenangan masing-
masing. Peranan masing-masing lembaga dalam penjaminan mutu 
pendidikan adalah sebagai berikut:

1). Peran Ditjen Dikdasmen
a) perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan 

SPMI dan SPME; 
b) mengembangkan pedoman SPMI
c) melakukan pembinaan, pembimbingan, pen dampingan, dan 

supervisi terhadap satuan pendidikan 
d) pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi 

terhadap SDM pemerintah daerah dalam pengembangan 
SPMI dan SPME; 

e) memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-
Dikdasmen

d) memfasilitasi pemenuhan mutu
f) mengembangkan sistem informasi mutu Pendidikan 
g) menyusun laporan dan rekomendasi strategi peningkatan 

mutu pendidikan

Gambar 1.13 Peran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen 
Dikdasmen)
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2). Peran Pemerintah Provinsi
a) perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan 

SPMI-Dikmen dan SPME-Dikmen; 
b) pembinaan, pembimbingan, pendampingan, pengawasan, 

dan pengendalian satuan pendidikan 
c) memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikmen 
d) memfasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan 
e) menyusun rencana strategis peningkatan mutu pendidikan 

berdasarkan pemetaan.

Gambar 1.14 Peran Pemerintah Provinsi

3). Peran Pemerintah Daerah
a) perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan 

SPMI-Dikdas dan SPME-Dikdas; 
b) pembinaan, pembimbingan, pendampingan, pengawasan, 

dan pengendalian satuan pendidikan
c) memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdas 
d) memfasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan 
e) menyusun rencana strategis peningkatan mutu pendidikan 

berdasarkan pemetaan.
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Gambar 1.15 Peran Pemerintah Daerah

Komponen lain dari penjaminan mutu pendidikan eksternal 
adalah akreditasi. Akreditasi dimaksudkan untuk melakukan evaluasi 
eksternal berikut menilai kelayakan program atau satuan pendidikan. 
Selain menilai kelayakan program, akreditasi juga dimaksudkan untuk 
memberikan saran peningkatan kualitas berkelanjutan. Penjaminan 
mutu eksternal melalui akreditasi/audit eksternal dibutuhkan supaya 
mutu proses dan produk dari program dan/atau satuan pendidikan 
mendapat pengakuan dan kepercayaan dari masyarakat luas yang 
merupakan stakeholders pendidikan. Akreditasi dapat melindungi 
masyarakat dari kemungkinan penipuan oleh pihak-pihak yang tidak 
bertanggungjawab. Hasil akreditasi dapat digunakan dan acuan oleh 
masyarakat dalam memilih satuan pendidikan, jurusan atau program 
studi yang dikehendaki. Pada beberapa negara, seperti Amerika Serikat, 
akreditasi dilakukan tanpa campur tangan pemerintah, dan dilakukan 
melalui suatu proses penilaian eksternal. 

Gambar 1.16 Manfaat akreditasi satuan pendidikan
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SPMI, yang selanjutnya disebut sebagai sistem penjaminan 
mutu pendidikan pada satuan pendidikan, mencakup seluruh 
aspek penyelenggaraan pendidikan dengan memanfaatkan berbagai 
sumberdaya untuk mencapai SNP. Satuan pendidikan menerapkan 
keseluruhan siklus dalam sistem penjaminan mutu secara mandiri dan 
berkesinambungan hingga budaya mutu di satuan pendidikan dapat 
terbentuk. Budaya mutu akan mendorong satuan pendidikan untuk 
meningkatkan mutu pendidikan secara terus menerus sehingga mutu 
pendidikan akan meningkat secara konsisten dari waktu ke waktu 
secara bertahap hingga dipenuhinya standar yang telah ditetapkan 
atau bahkan melampaui standar tersebut. Sistem penjaminan mutu 
ini dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh satuan 
pendidikan untuk ditetapkan oleh satuan pendidikan dan dituangkan 
dalam pedoman pengelolaan satuan pendidikan serta disosialisasikan 
kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan.

Gambar 1.17 Permasalahan implementasi penjaminan mutu di Indonesia

Implementasi penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan 
hingga saat ini masih menghadapi berbagai macam permasalahan 
antara lain: (1) sekolah belum memiliki persepsi yang sama terhadap 
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berbagai aspek dan indikator penilaian Standar Nasional Pendidikan 
sebagai acuan mutu pendidikan; (2) pelaksanaan penjaminan dan 
peningkatan mutu pendidikan masih terbatas pada pemantauan 
komponen mutu di satuan pendidikan; (3) pemetaan mutu masih 
dalam bentuk pendataan pencapaian mutu pendidikan yang belum 
terpadu dari berbagai penyelenggara pendidikan; dan (4) tindak 
lanjut hasil pendataan mutu pendidikan yang belum dimanfaatkan 
untuk keperluan peningkatan mutu berkelanjutan, (5) pelaksanaan 
penilaian Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dan instrumen penilaiannya 
belum dipahami secara utuh sebagai kebutuhan sekolah. Banyak 
satuan pendidikan yang menganggap bahwa pelaksanaan EDS hanya 
merupakan beban dan bukan merupakan kebutuhan mereka. Hal ini 
menyebabkan terjadinya pengisian EDS secara tidak optimal dan tidak 
jujur. Kondisi lain yang umum ditemukan adalah satuan pendidikan 
membuat program peningkatan mutu yang tidak didasarkan atas 
analisis EDS. 

Proses penjaminan mutu seharusnya bukan hanya menjadi tanggung 
jawab pimpinan melainkan menjadi tanggung jawab semua orang 
dalam organisasi. Semua komponen sekolah seharusnya melakukan 
tindakan yang benar sesuai standar yang ditentukan dapat menuju 
keberhasilan tindakan. Pemahaman tentang pembelajaran yang baik 
sesuai dan upaya pemenuhannya seharusnya dilakukan secara sadar 
oleh setiap pemangku kepentingan. Keberhasilan melaksanakan 
manajemen pada suatu proses sangat ditentukan oleh iklim organisasi, 
yakni komunikasi dan tim kerja yang harmonis dan kompak. 

Penerapan penjaminan mutu dalam bidang pendidikan, 
memerlukan komitmen yang tinggi dari seluruh unsur yang terlibat 
dalam proses pendidikan. Komitmen itu terutama dicerminkan dari 
kinerja optimal dalam memberikan jasa pendidikan kepada konsumen, 
terutama peserta didik yang merupakan konsumen primer, sesuai 
dengan kebutuhannya. Jika semua komponen dalam sebuah satuan 
pendidikan memiliki komitmen dalam memberikan jasa pendidikan 
yang bermutu, maka mutu proses pembelajaran yang dilakukan akan 
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semakin meningkat. Tentu saja proses peningkatan harus direncanakan 
secara matang berdasarkan analisis kondisi (kekuatan dan kelemahan) 
sekolah. Jika semua komponen satuan pendidikan memiliki komitmen 
dan upaya dalam mengimplementasikan rencana yang telah dibuat 
bersama, maka dapat diharapkan terjadi peningkatan mutu secara 
berkesinambungan. Salah satu kegiatan penting dalam kegiatan 
perbaikan mutu adalah penilaian kemajuan. Penilaian ini dilakukan 
dengan mengevaluasi implementasi dan dampak semua langkah yang 
telah ditetapkan dalam perencanaan peningkatan mutu pendidikan. 

Budaya mutu dan hasil belajar yang bermutu merupakan dampak 
dari implementasi sistem penjaminan mutu pendidikan di tingkat 
satuan pendidikan. Hal tersebut akan dapat dicapai jika organisasi 
penjaminan mutu di satuan pendidikan dapat berfungsi dengan baik 
sehingga seluruh siklus penjaminan mutu pendidikan dapat dilakukan 
dengan baik. 

Gambar 1.18 Indikator keberhasilan implementasi sistem penjaminan mutu 
pendidikan
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Indikator–indikator kinerja yang dijadikan acuan dalam penilaian 
yang dilakukan dalam proses penjaminan mutu meliputi 3 komponen 
utama, yaitu:

1). Manajemen satuan pendidikan, yang mencakup standar 
pengelolaan, standar sarana dan prasarana, standar pendidik 
dan tenaga kependidikan, dan standar pembiayaan. 

2). Proses pendidikan, yang mencakup standar isi, standar proses, 
dan standar penilaian.

4). Standar kompetensi lulusan yang merupakan luaran (output) dari 
proses pendidikan.

Semua indikator tersebut terkait dengan standar nasional pendidikan 
(SNP) yang dikelompokkan dalam komponen input, proses, dan 
output pada proses pendidikan. 

Gambar 1.19 Delapan SNP sebagai komponen input, proses, dan output

Pencapaian mutu pendidikan dikaji berdasarkan Standar Pelayanan 
Minimum (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Sistem 
Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) yang berlaku saat ini merupakan 
tanggung jawab tiap pemangku kepentingan pendidikan untuk 
menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan. Implementasi SPMP 
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terdiri atas rangkaian proses/tahapan yang secara siklik dimulai dari: 
(1) penetapan standar, (2) pengumpulan dan analisis data EDS, (3) 
penyusunan rencana peningkatan mutu satuan pendidikan berdasarkan 
EDS, (4) implementasi rencana untuk meningkatkan mutu satuan 
pendidikan, dan (5) evaluasi kemajuan atau audit pelaksanaan program/
kegiatan peningkatan mutu pendidikan. Oleh sebab itu, setiap satuan 
pendidikan seharusnya melakukan EDS dengan data yang akurat. 
Penjaminan Mutu Pendidikan yang dilakukan dengan berbasis 
pada data dan pemetaan yang valid, akurat, dan empirik akan dapat 
menggambarkan kondisi sekolah dalam suatu wilayah, sehingga 
upaya peningkatan mutu dapat dilakukan tepat sasaran. Data yang 
dikumpulkan oleh sekolah dapat diperoleh dari hasil akreditasi sekolah, 
sertifikasi guru, ujian nasional, dan profil sekolah. Selain itu Evaluasi 
Diri Sekolah (EDS) yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan secara online juga dapat dimanfaatkan oleh satuan 
pendidikan dan Pemda. Khusus untuk memperdalam situasi dan 
kondisi di masing-masing satuan pendidikan, pelaksanaan evaluasi diri 
sekolah secara kualitatif dapat dilakukan dengan melibatkan semua 
komponen satuan pendidikan dan pemangku kepentingan lainnya. 

SPM tidak mencakup semua standar yang ada pada SNP. Gambaran 
hubungan antara SPM, SNP, dan standar internasional adalah sebagai 
berikut. 

Gambar 1.20 SPM dan SNP
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Penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan pada pendidikan 
dasar dan menengah di Indonesia berkaitan dengan tiga bidang 
garapan utama yaitu: (1) pengkajian mutu pendidikan; (2) analisis 
dan pelaporan mutu Pendidikan; dan (3) peningkatan mutu dan 
penumbuhan budaya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Khususnya 
pada pengkajian mutu pendidikan, diperlukan adanya pemetaan dan 
penetapan langkah pencapaian mutu. Kegiatan pemetaan dilaksanakan 
melalui Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dan instrumen lain yang dapat 
menambah informasi tentang profil sekolah. Sedangkan, penetapan 
langkah pencapaian mutu adalah rencana sistematis, rasional, dan 
terukur serta dirumuskan oleh satuan pendidikan untuk memenuhi 
pencapaian mutu pendidikan.

Evaluasi Diri Sekolah (EDS) yang dilakukan oleh satuan pendidikan 
merupakan dasar peningkatan mutu dan penyusunan Rencana 
Kerja Tahunan (RKT) satuan pendidikan. Kompilasi EDS pada 
tingkat kabupaten/kota dapat menjadi sumber informasi kebijakan 
untuk penyusunan program pengembangan pendidikan kabupaten/
kota. Kompilasi EDS tersebut dapat dilakukan secara efisien dan 
efektif dengan memanfaatkan EDS online yang dikembangkan oleh 
Kemendikbud. Oleh sebab itu, EDS menjadi bagian yang integral 
dalam penjaminan dan peningkatan mutu di tingkat satuan pendidikan, 
di tingkat Pemda, dan di tingkat nasional. Jadi, pelaksanaan EDS 
secara jujur dan bertanggung jawab seharusnya dilakukan oleh setiap 
satuan pendidikan, agar mereka dapat mengevaluasi kemajuan mereka 
sendiri dan mendorong untuk menetapkan prioritas peningkatan 
mutu satuan pendidikan. Kegiatan EDS dilakukan berbasis sekolah, 
tetapi proses ini juga mensyaratkan adanya keterlibatan dan dukungan 
dari orang-orang yang bekerja dalam berbagai tingkatan yang berbeda 
dalam sistem pendidikan, misalnya pengawas sekolah. 

Evaluasi diri sekolah (EDS) merupakan komponen yang sangat 
penting dalam upaya peningkatan mutu pendidikan nasional, karena 
data EDS dari setiap satuan pendidikan memberikan sumbangan dalam 
membangun informasi pendidikan nasional terutama dalam memotret 
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kinerja satuan pendidikan dalam penerapan SPM dan SNP. Informasi 
yang diperoleh dapat menjadi dasar untuk membuat perencanaan 
peningkatan mutu berkelanjutan dan pengembangan kebijakan 
pendidikan pada tingkat kab/kota, propinsi, dan nasional. EDS 
dikembangkan sejalan dengan sistem penjaminan mutu, khususnya yang 
terkait dengan perencanaan pengembangan sekolah dan manajemen 
berbasis sekolah. EDS juga dikaitkan dengan praktek dan peran 
kelembagaan yang memang sudah berjalan, seperti: 

1) Manajemen Berbasis Sekolah
2) Perencanaan Pengembangan Sekolah 
3) Akreditasi Sekolah 
4) Implementasi SPM dan SNP 
5) Peran LPMP dan P4TK
6) Peran Pengawas 
7) Manajemen pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah propinsi 

dan kabupaten 
8) Rencana Pembangunan Nasional Bidang Pendidikan, dan Renstra 

Kemendikbud

Gambar 1.21 Contoh Standar Pelayanan Minimal untuk SMP (Permendikbud no 
23 Tahun 2013)
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EDS bukanlah proses yang birokratis atau mekanis, melainkan 
suatu proses dinamis yang melibatkan semua pemangku kepentingan 
dalam sekolah. EDS perlu dikaitkan dengan proses perencanaan 
sekolah dan dipandang sebagai bagian yang penting dalam siklus 
pengembangan sekolah. Sebagai kerangka kerja untuk perubahan dan 
perbaikan, proses ini secara mendasar menjawab 3 (tiga) pertanyaan 
kunci berikut ini: 

1). Seberapa baikkah kinerja sekolah kita? Hal ini terkait dengan 
kriteria untuk perencanaan pengembangan sekolah dan indikator 
yang relevan dari SPM dan SNP.

2). Bagaimana kita dapat mengetahui kinerja? Hal ini terkait 
dengan bukti apa yang dimiliki sekolah untuk menunjukkan 
pencapaiannya.

3). Bagaimana kita dapat meningkatkan kinerja? Dalam hal ini sekolah 
melaporkan dan menindaklanjuti apa yang telah ditemukan sesuai 
pertanyaan di atas (perencanaan pengembangan sekolah) 

Sekolah menjawab ketiga masalah ini setiap tahunnya dengan 
menggunakan seperangkat indikator kinerja untuk melakukan 
pengkajian yang obyektif terhadap kinerja mereka berdasarkan SPM 
dan SNP yang ditetapkan Kab/Kota, dan mengumpulkan bukti 
mengenai kinerja peningkatan mutu pendidikan yang dilakukan. 
Kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan 8 standar nasional dan 
standar pelayanan minimal yang paling relevan bagi sekolah: proses 
belajar mengajar termasuk isi, kompetensi lulusan, dan penilaian; 
pengelolaan sekolah, kompetensi pendidikan dan tenaga kependidikan, 
sarana dan prasarana, serta pembiayaan. Informasi tambahan seperti 
tingkat ketercapaian kinerja sekolah dalam memenuhi kebutuhan 
semua peserta didiknya dan kapasitas sekolah untuk perbaikan serta 
dukungan yang dibutuhkan juga dimasukkan di sini. Data dapat juga 
dikaitkan dengan kebutuhan lokal dan informasi khusus terkait dengan 
kondisi sekolah. Informasi kuantitatif seperti tingkat penerimaan siswa 
baru, hasil ujian, tingkat pengulangan dan lain-lain, beserta informasi 
kualitatif seperti pendapat dan penilaian profesional dan para pemangku 
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kepentingan di sekolah dikumpulkan guna mendapatkan gambaran 
secara menyeluruh. Semua informasi ini kemudian dipergunakan 
sebagai dasar untuk mempersiapkan suatu rencana pengembangan 
sekolah yang terpadu. 

Selama berjalannya proses EDS, diharapkan dapat dibangun adanya 
visi yang jelas mengenai apa yang diinginkan oleh para pemangku 
kepentingan terhadap sekolah mereka. Untuk dapat membangun 
visi bersama mengenai mutu ini yang harus dilakukan adalah semua 
pemangku kepentingan harus terlibat dalam proses untuk menyepakati 
nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang akan ditetapkan. Visi bersama 
akan membawa pada arah yang lebih jelas pengembangan sekolah 
ke depan. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa bukti-
bukti yang terpilih untuk menunjukkan tingkat pencapaian adalah 
bukti yang dapat dipergunakan untuk melakukan evaluasi. Hal ini 
dapat dicapai dengan mempergunakan kisaran indikator dan sumber 
informasi termasuk data, pendapat dan hasil observasi.

Gambar 1.22 Triangulasi data berdasarkan sumber informasi

Triangulasi menjamin bahwa konsistensi akan terus diperiksa 
ulang dan bahwa indikator-indikator yang ada dipandang dari berbagai 
sudut untuk memberikan informasi mengenai apa yang sebenarnya 
sedang terjadi. Hal ini penting mengingat apa yang dituliskan dalam 
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dokumen tidak selalu merupakan hal yang sebenarnya terjadi. Misalnya, 
sebuah rencana mengajar tidak selalu dapat merekam bagaimana suatu 
pelajaran diajarkan, dokumen kurikulum tidak selalu menjadi jaminan 
bahwa kurikulum disampaikan dengan utuh, dan bahan pelajaran 
dapat dihitung tetapi bukan berarti bahan tersebut dipergunakan 
sesuai kepentingannya secara efektif. Karena itulah kemudian sekolah 
akan mengukur dampak dari berbagai kegiatan pentingnya terkait 
dengan peserta didik dan kegiatan belajar, dan setiap tahun sekolah 
juga memeriksa hasil dan dampak dari kegiatan belajar mengajar dan 
bagaimana sekolah dapat memenuhi kebutuhan peserta didik. Harus 
dicatat bahwa banyak bidang yang sangat terkait erat, sehingga kelebihan 
serta kelemahan dalam satu bidang ternyata juga akan mempengaruhi 
bidang lainnya. Hal yang sangat penting dalam proses ini adalah 
sekolah harus mempergunakan evaluasi ini untuk memprioritaskan 
bidang yang memerlukan peningkatan dan mempersiapkan rencana 
pengembangan/peningkatan sekolah. 

Manajemen sekolah yang bermutu umumnya dilakukan dengan 
melibatkan semua pemangku kepentingan di sekolah (kepala sekolah, 
guru, peserta didik, orang tua, komite sekolah, anggota masyarakat, 
dan pengawas sekolah) sehingga tujuan dan nilai yang diinginkan dapat 
dicapai secara efektif. Perlu untuk diperhatikan bahwa informasi yang 
didapatkan harus dianggap penting dan tidak lagi dianggap sebagai 
beban atau hanya sekedar sebagai daftar data yang perlu dikumpulkan 
karena diminta oleh pihak luar. Sekolah harus memanfaatkan EDS 
sebagai suatu refleksi untuk mengubah dan memperbaiki tata kerja. 
Peningkatan mutu tanpa berdasarkan EDS akan dilakukan tanpa dasar 
yang jelas, sehingga program yang dilakukan pada umumnya tidak 
terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh satuan pendidikan. 
Data EDS akan lebih akurat dan komprehensif jika dilakukan dengan 
melibatkan semua pemangku kepentingan. 
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Gambar 1.23 Peran EDS dalam peningkatan mutu

Manajemen satuan pendidikan hanya akan dianggap berhasil 
jika dapat membawa satuan pendidikan pada peningkatan pelayanan 
pendidikan dan hasilnya bagi para peserta didik. Satuan pendidikan 
harus dapat melakukan peningkatan mutu dan memberikan penjaminan 
terhadap pelayanan pendidikan yang bermutu yang diberikan. Jika hal 
tersebut dapat dilakukan, maka kepercayaan masyarakat akan meningkat 
dan orang tua peserta didik tidak akan ragu untuk menitipkan anaknya 
untuk dididik di satuan pendidikan tersebut. Sebagai hasilnya, mayoritas 
alumni dari satuan pendidikan tersebut akan menjadi pribadi yang 
berkarakter dan bermanfaat bagi masyarakat luas. 

3. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah

a. Prinsip Penjaminan Mutu Pendidikan

Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah terdiri 
atas dua komponen besar yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal 
dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal. Sistem Penjaminan Mutu 
Internal (SPMI) adalah sistem penjaminan mutu yang berjalan di 
dalam satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen satuan 
pendidikan. Sedangkan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) 
adalah sistem penjaminan mutu yang dijalankan oleh pemerintah, 
pemerintah daerah, badan akreditasi dan badan standar. Sistem ini 
diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 28 
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Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan 
Menengah dan dijelaskan pada Pedoman Umum Sistem Penjaminan 
Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.

Satuan pendidikan berperan dalam melaksanakan sistem yang terdiri 
atas organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait dalam melaksanakan 
penjaminan mutu pendidikan untuk menjamin terwujudnya pendidikan 
yang bermutu dalam rangka memenuhi atau melampaui SNP. Sistem 
tersebut memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut.

a. Mandiri dan 
partisipatif

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

b. Terstandar : menggunakan acuan mutu minimal SNP dan 
dapat ditetapkan oleh satuan pendidikan bagi 
satuan pendidikan yang telah memenuhi SNP

c. Integritas : menggunakan data dan informasi yang jujur 
sesuai dengan kondisi yang ada di satuan 
pendidikan;

d. Sistematis 
dan berke-
lanjutan

: dilaksanakan secara berkelanjutan mengikuti 
l ima langkah penjaminan mutu yang 
membentuk suatu siklus yang dilaksanakan 
secara berurutan dan berkelanjutan membentuk 
suatu siklus 

e. Holistik : dilaksanakan terhadap keseluruhan unsur yang 
meliputi organisasi, kebijakan, dan proses-
proses yang terkait.

f. Transparan 
dan Akunt-
abel

: seluruh aktivitas dalam pelaksanaan SPMI 
terdokumentasi dengan baik dalam berbagai 
dokumen mutu dan dapat diakses oleh seluruh 
pemangku kepentingan.
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Gambar 1.24 Siklus Penjaminan Mutu Pada Satuan Pendidikan (Dikdasmen, 
2016: 13)

Langkah penjaminan mutu internal dalam siklus terdiri atas:

1. Penetapan Standar
Satuan pendidikan harus memiliki standar mutu sebagai landasan 

dalam melaksanakan penjaminan mutu pendidikan. Sesuai dengan 
Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, SNP adalah kriteria minimal 
dalam menyelenggarakan pendidikan. Satuan Pendidikan dapat 
menetapkan standar di atas SNP apabila penyelenggaraan pendidikan 
telah memenuhi seluruh kriteria dalam SNP. 

Gambar 1.25 Penetapan standar oleh satuan pendidikan

Misalkan, sebuah satuan pendidikan menetapkan bahwa semua 
pembelajaran yang dilakukan oleh guru harus melibatkan semua 
peserta didik untuk belajar secara aktif dan semua peserta didik harus 
memiliki rata-rata nilai ujian nasional (UN) lebih dari 7. 
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2. Pemetaan Mutu
Setelah menetapkan standar mutu, selanjutnya satuan pendidikan 

memetakan mutu pendidikan dengan melakukan kegiatan evaluasi 
diri yang menghasilkan peta mutu (capaian standar). Data evaluasi 
diri tersebut selanjutnya dianalisis untuk mengetahui permasalahan 
yang dihadapi dan menentukan alternatif rekomendasi atau alternatif 
solusi permasalahan. Pelaksanaan pemetaan mutu dapat dilakukan 
pada saat awal jika satuan pendidikan belum pernah melakukan EDS 
atau belum mengetahui kondisi aktual mereka. 

Gambar 1.26 Pelaksanaan pemetaan mutu 

Misalkan, setelah melakukan pemetaan mutu diketahui bahwa 
ada sebagian guru yang masih mengajar tanpa mengaktifkan peserta 
didik (teacher centered), yakni sebesar 20%. Sedangkan terkait 
dengan rata-rata nilai UN di satuan pendidikan tersebut, diketahui 
bahwa rata-rata nilai UN peserta didik selama dua tahun terakhir 
adalah 6,9. Setelah mengetahui kondisi faktual satuan pendidikan 
dalam pemenuhan standar, maka satuan pendidikan perlu mencari 
penyebab permasalahan (akar masalah) yang menyebabkan terjadinya 
kesenjangan. 

3. Penyusunan Rencana Pemenuhan
Selanjutnya satuan pendidikan membuat perencanaan pemenuhan 

mutu berdasarkan hasil pemetaan mutu, dokumen kebijakan pendidikan 
pada level nasional, daerah dan satuan pendidikan serta rencana strategis 
pengembangan satuan pendidikan. Hasil perencanaan dituangkan 
dalam dokumen perencanaan satuan pendidikan serta rencana aksi 
kegiatan. Rencana kegiatan yang dibuat harus terkait dengan upaya 
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meningkatkan standar atau mencapai standar yang telah ditetapkan 
pada fase pertama. 

Gambar 1.27 Penyusunan rencana pemenuhan mutu

Misalkan pada kasus satuan pendidikan yang dicontohkan, dibuat 
rencana pembinaan khusus untuk guru-guru yang belum menerapkan 
pembelajaran aktif. Sedangkan untuk meningkatkan nilai UN, dibuat 
program peningkatan mutu pembelajaran untuk mata pelajaran yang 
memiliki nilai UN rendah. 

4) Pelaksanaan Pemenuhan Mutu
Setelah rencana peningkatan mutu ditetapkan dan disepakati 

bersama komponen satuan pendidikan, maka selanjutnya dilakukan 
pemenuhan mutu untuk pengelolaan satuan pendidikan dan kegiatan 
proses pembelajaran sesuai hasil perencanaan sehingga standar dapat dicapai. 

Gambar 1.28 Implementasi pemenuhan standar mutu
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Misalkan, kepala sekolah mengkoordinasikan guru dan peserta 
didik dalam upaya melaksanakan program yang telah direncanakan, 
menetapkan penanggung jawab program dan kegiatan-kegiatan sesuai 
rencana, bekerjasama dengan orang tua peserta didik, mengalokasikan 
dana yang dibutuhkan, dan memantau pelaksanaan kegiatan. 

5) Evaluasi/Audit Mutu
Setelah mengimplementasikan pemenuhan mutu, selanjutnya 

Tim Penjaminan Mutu Sekolah (TPMS) melakukan pengendalian 
terhadap proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan 
sesuai dengan perencanaan yang disusun untuk menjamin kepastian 
terjadinya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Pengendalian mutu 
dapat dilakukan dengan melakukan evaluasi program/kegiatan atau 
melakukan audit untuk satuan pendidikan yang memiliki auditor 
atau mampu melakukan audit. 

Gambar 1.29 Evaluasi pemenuhan mutu

Sangat penting untuk melibatkan semua pihak yang berkepentingan 
dalam membuat perencanaan untuk peningkatan mutu pendidikan. 
Pihak eksternal juga dapat dilibatkan untuk mempercepat upaya 
pemenuhan mutu, misalnya Pemerintah Daerah (Pemda), industri 
yang ada di sekitar sekolah, pemuka masyarakat, instansi pemerintah 
yang dapat dilibatkan, dunia usaha, dan sebagainya. Pemda dan 
industri dapat diminta bantuannya untuk membangun fasilitas atau 
mengadakan sarana yang dibutuhkan untuk kegiatan belajar mengajar. 
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Dunia industri dan usaha juga dapat diminta bantuannya untuk 
kegiatan belajar bagi mata pelajaran tertentu atau untuk pengembangan 
kurikulum. Misalnya, ketika sebuah Sekolah Menengah Kejuruan 
(SMK) hendak mengembangkan kurikulumnya agar sesuai dengan 
kebutuhan industri, maka Tim Pengembang kurikulum dapat belajar 
dari industri atau melakukan magang di sebuah industri yang relevan 
dengan program studi terkait. Nara sumber dari industri atau alumni 
yang memiliki kompetensi tertentu dapat diminta bantuannya untuk 
sesekali mengajar di SMK tersebut. 

Gambar 1.30 Stakeholder pendidikan yang dapat dilibatkan untuk meningkatkan 
mutu satuan pendidik

Kegiatan pembahasan evaluasi diri sekolah dan upaya yang dapat 
dilakukan untuk mengatasi permasalahan dengan melibatkan masing-
masing pemangku kepentingan (stakeholder) akan dapat menumbuhkan 
komitmen bersama dalam membangun sekolah yang bermutu untuk 
kebutuhan membentuk generasi yang kreatif dan memiliki daya saing. 
Jadi, kegiatan visioning tersebut perlu dilakukan oleh sekolah setelah 
memperoleh data EDS yang akurat dan terpercaya. Pelibatan para 
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pemangku kepentingan dalam meningkatkan mutu satuan pendidikan 
sangat dibutuhkan agar satuan pendidikan tidak berjuang sendiri 
untuk mengatasi permasalahan yang selama ini dihadapi. Jika kepala 
sekolah enggan atau gagal menjalin kemitraan, maka akan sulit bagi 
sekolah untuk dapat meningkatkan mutu secara signifikan. 

Gambar 1.31 Penyusunan rencana peningkatan mutu berdasarkan EDS

Seluruh langkah dalam siklus penjaminan mutu dilaksanakan 
oleh satuan pendidikan dalam pengelolaan pendidikan di satuan 
pendidikan dengan melibatkan pemangku kepentingan. Kegiatan 
penjaminan mutu tersebut dapat dilaksanakan dalam beberapa siklus 
sehingga dapat dicapai peningkatan mutu. Satuan pendidikan dapat 
membuat rapor hasil implementasi sistem penjaminan mutu untuk 
setiap semester secara berkesinambungan, seperti diilustrasikan pada 
gambar 1.32. 

Fokus pelaksanaan penjaminan mutu pada satuan pendidikan 
adalah adanya peningkatan mutu pada satuan pendidikan secara 
berkelanjutan. Perubahan peningkatan yang terjadi diilustrasikan 
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dalam bentuk tangga seperti diilustrasikan pada gambar 1.32. Posisi 
awal tangga menggambarkan kondisi mutu satuan pendidikan saat awal 
pelaksanaan siklus penjaminan mutu. Pelaksanaan siklus penjaminan 
mutu secara berkelanjutan mendorong satuan pendidikan untuk 
menaiki anak tangga.

Gambar 1.32 Rapor Hasil Implementasi Sistem Penjaminan Mutu (Dikdasmen, 
2016: 15)

Jika penjaminan mutu dilakukan secara benar, maka akan terjadi 
peningkatan mutu proses pendidikan di satuan pendidikan. Indikator 
peningkatan mutu yang paling nyata adalah peningkatan kualitas 
proses pembelajaran dan hasil belajar atau prestasi peserta didik. Proses 
pembelajaran yang memenuhi standar dicirikan dengan keterlibatan 
(aktivitas) peserta didik dalam belajar dan terciptanya pembelajaran 
yang menyenangkan. Jika belum diperoleh peningkatan mutu sesuai 
yang diharapkan, kepala sekolah dan tim penjaminan mutu sekolah 
perlu melakukan refleksi dan mengidentifikasi penyebab keadaan 
tersebut. Analisis kualitatif secara lebih mendalam perlu dilakukan 
untuk memperbaiki program dan kegiatan pada semester selanjutnya. 
Hal tersebut harus dilakukan dalam upaya melakukan peningkatan 
mutu secara berkelanjutan. Berikut ini diberikan contoh kondisi 
perbaikan program setelah mencermati capaian dan dampak pada 
SKL, khusus dimensi sikap di SMPN 4 Mojokerto. 
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Indikator 
Capaian

Program Lama 
yang Masih Terus 

Dilaksanakan

Program Baru Evaluasi

Semua siswa 
berperilaku 
sesuai dengan 
norma agama
(dimensi sikap 
pada SKL)

Sosialisasi bahaya 
narkoba saat 
upacara dan oleh 
guru di kelas

Sosialisasi 
tentang bahaya 
narkoba oleh 
Polresta 
Mojokerto, BNN, 
Puskesmas

Pembentukan 
Satgas Narkoba 
bekerjasama 
dengan BNN

1. Sosialisasi sudah 
dilakukan oleh 
Guru, Polisi, BNN, 
Puskesmas, namun 
perlu dikemas den-
gan cara yang lebih 
efektif.

2. Masih ada siswa 
yang merokok Vape, 
walaupun dilakukan 
di luar sekolah

Tindak Lanjut:
Sosialisasi kepoada 
siswa dan orang tua 
bahaya rokok Vape

Jika dikaitkan dengan contoh kasus satuan pendidikan yang 
berusaha untuk melaksanakan pembelajaran aktif dan pada kondisi 
awal (baseline) ada 80% guru yang melaksanakan pembelajaran aktif 
atau 20% guru masih belum mengaktifkan peserta didik, maka rapor 
setelah mengalami peningkatan sebesar 10% (pada kondisi 1) dan terjadi 
peningkatan lagi sebesar 10% pada kondisi 2. Pada kasus tersebut, pada 
semester pertama pelaksanaan penjaminan mutu diperoleh capaian 90% 
guru yang telah menerapkan pembelajaran aktif, dan pada semester 
selanjutnya semua guru telah menerapkan pembelajaran aktif. Program 
yang dilaksanakan adalah melakukan pembinaan pada guru yang belum 
menerapkan pembelajaran aktif dengan berbagai kegiatan, misalnya: 
pelatihan guru dalam pembelajaran aktif, pendampingan guru dalam 
pembelajaran, pembelajaran berkelompok, dan musyawarah guru 
mata pelajaran (MGMP) membahas pembelajaran aktif. 



Sistem Penjaminan Mutu Internal40

Gambar 1.33 Rapor capaian pembelajaran aktif dengan penerapan penjaminan 
mutu di sebuah satuan pendidikan

Upaya pemenuhan standar dapat dilakukan secara bertahap seperti 
diilustrasikan pada gambar 1.32 atau 1.33. Sebuah satuan pendidikan 
dapat menetapkan beberapa standar utama yang harus dicapai untuk 
meningkatkan mutu proses pembelajaran. Hal tersebut bergantung 
pada komitmen dan dukungan sumberdaya internal, serta dukungan/
bantuan berbagai pihak yang dapat dilibatkan dalam meningkatkan 
mutu satuan pendidikan. 

Upaya peningkatan mutu harus memiliki “makna” dan “sesuai 
dengan kebutuhan” satuan pendidikan dalam menuju sekolah dengan 
kualitas layanan minimal sesuai SNP. Oleh sebab itu setiap upaya 
peningkatan mutu yang seharusnya dilakukan oleh satuan pendidikan, 
seharusnya ditujukan untuk mencapai standar SNP yang merupakan 
acuan standar mutu. 

Pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan diharapkan dapat 
meningkatkan mutu satuan pendidikan secara berkelanjutan, sehingga 
proses pendidikan di satuan pendidikan tersebut dapat memenuhi 
SNP. Peningkatan standar secara bertahap diilustrasikan pada gambar 
berikut. Jika satuan pendidikan telah mencapai SNP, maka mereka 
dapat menetapkan standar baru dengan kualitas di atas SNP. 
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Gambar 1.34 Upaya pemenuhan SNP dengan implementasi SPMP

Sekolah yang berbudaya mutu akan dapat memenuhi SNP, sehingga 
pada satuan pendidikan tersebut akan ditemukan pembelajaran yang 
menyenangkan. Dampak dari proses pembelajaran seperti itu adalah 
dihasilkannya lulusan yang berkarakter baik, kreatif, dan merupakan 
pembelajar sepanjang hayat. 

2. Tim Penjaminan Mutu Pendidikan pada Satuan Pendidikan

Sistem penjaminan mutu internal dapat berjalan dengan baik di 
satuan pendidikan jika terdapat unsur penjaminan mutu di dalam 
manajemennya. Unsur penjaminan mutu tersebut dapat dalam bentuk 
Tim Penjaminan Mutu Sekolah (TPMS) atau disebut juga 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. Secara ideal, TPMS memiliki auditor mutu internal yang 
bertugas mengaudit bidang akademik. Namun, sangat jarang satuan 
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pendidikan yang memiliki auditor, sehingga posisi auditor dapat 
digantikan dengan guru yang ditugaskan untuk melakukan evaluasi 
pemenuhan mutu berdasarkan rencana pemenuhan mutu yang telah 
ditetapkan oleh sekolah. 

Gambar 1.35 Struktur Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Pada Satuan Pendidikan 
(Dikdasmen, 2017: 36)

Pembagian tugas dalam sistem penjaminan mutu pada satuan 
pendidikan dapat dilihat pada gambar 1.35. 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.

Tugas Satuan Pendidikan dalam penerapan SPMI adalah sebagai 
berikut: 

1) merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan 
mengembangkan sistem penjaminan mutu pendidikan;

2) menyusun dokumen penjaminan mutu yang terdiri atas 
dokumen kebijakan, dokumen standar; dan dokumen 
formulir;

3) membuat perencanaan peningkatan mutu yang 
dituangkan dalam rencana kerja satuan pendidikan;

4) melaksanakan pemenuhan mutu baik dalam pengelolaan 
satuan pendidikan maupun proses pembelajaran;
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5) membentuk tim penjaminan mutu pada satuan 
pendidikan; dan

6) mengelola data mutu pendidikan di tingkat satuan 
pendidikan.

Gambar 1.36 Tugas Satuan Pendidikan dalam SPMI

Tugas TPMS adalah sebagai berikut: 

1) mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu di 
tingkat satuan pendidikan;

2) melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, 
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; dan

5) memberikan rekomendasi strategi pemenuhan mutu 
berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kepada kepala 
satuan pendidikan.
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Gambar 1.37 Tugas Tim Penjaminan Mutu Sekolah

c. Ukuran Keberhasilan Penjaminan Mutu Pada Satuan Pen
didikan

Ukuran keberhasilan penjaminan mutu oleh satuan pendidikan 
terdiri dari indikator keluaran (output), hasil (outcome) dan dampak. 

1.) Indikator Keluaran (Output)
a) Satuan pendidikan mampu menjalankan seluruh siklus 

penjaminan mutu
b) Berfungsinya organisasi penjaminan mutu pendidikan di 

satuan pendidikan
2) Indikator Hasil (Outcome)

a) Proses pembelajaran berjalan sesuai standar
b) Pengelolaan satuan pendidikan berjalan sesuai standar

3) Indikator Dampak (Impact)
a) Budaya mutu di satuan pendidikan terbangun
b) Mutu hasil belajar meningkat
Keberhasilan pelaksanaan penjaminan mutu di satuan pendidikan 

dipengaruhi oleh:

1) Komitmen manajemen dan kepemimpinan (management 
commitment and leadership)
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2) Perbaikan yang berkelanjutan (continous improvement)
3) Berorientasi pada kepuasan pengguna layanan secara menyeluruh 

(total customer statisfaction)
4) Keterlibatan aktif pendidik dan tenaga kependidikan (employee 

involvement)
5) Pelatihan (training)
6) Komunikasi (communication)
7) Kerjasama (teamwork)
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BAB 2

PENETAPAN STANDAR MUTU

Kewajiban untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan 
bagi setiap Satuan Pendidikan pada jalur formal dan nonformal 
diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
19 tahun 2005. Penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan untuk 
memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP). 
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015, pemerintah 
provinsi harus melakukan supervisi dan membantu satuan pendidikan 
yang berada di bawah kewenangannya, yakni SLTA dalam mengatur 
penyelenggaraan penjaminan mutu. Sedangkan pemerintah kabupaten/
kota harus melakukan supervisi dan membantu satuan pendidikan 
yang berada di bawah kewenangannya, yakni SLTP dalam mengatur 
penyelenggaraan penjaminan mutu. Definisi, fungsi, dan tujuan SNP 
adalah sebagai berikut.
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Standar Nasional Pendidikan (SNP)
Definisi Fungsi Tujuan 

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

Dasar dalam 
perencanaan, 
pelaksanaan, dan 
pengawasan pendidikan, 
dalam rangka 
mewujudkan pendidikan 
yang bermutu 

Menjamin mutu pendidikan 
nasional dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan 
bangsa dan membentuk 
watak serta peradaban 
bangsa yang bermartabat 

1. Acuan Mutu Pendidikan

 a. Standar Nasional Pendidikan

Pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan 
menengah mengacu pada standar sesuai peraturan yang berlaku. Acuan 
utama sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah adalah 
Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang ditetapkan oleh pemerintah 
pusat melalui Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). SNP 
adalah standar minimal yang ditetapkan pemerintah dalam bidang 
pendidikan yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan dan semua 
pemangku kepentingan dalam mengelola dan menyelenggarakan 
pendidikan, yang terdiri atas:

1) Standar Kompetensi Lulusan;
2) Standar Isi;
3) Standar Proses;
4) Standar Penilaian;
5) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
6) Standar Pengelolaan;
7) Standar Sarana dan Prasarana; dan
8) Standar Pembiayaan.

Kedelapan standar pendidikan tersebut membentuk rangkaian 
input, proses, dan output. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) 
merupakan output dalam SNP. SKL akan mencapai skor yang tinggi 
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apabila input terpenuhi sepenuhnya dan proses berjalan dengan baik. 
Gambar berikut menggambarkan hubungan standar-standar dalam 
SNP.

Gambar 2.1 Hubungan antar standar dalam Standar Nasional Pendidikan Dasar 
dan Menengah

Hubungan antar masing-masing standar dalam SNP tidak terlepasa 
dari keterkaitan antara input, proses (isi kurikulum, proses pembelajaran, 
penilaian), dan output (SKL) pada sebuah proses pendidikan. Semua 
komponen tersebut terkait dengan proses, sehingga dapat digambarkan 
sebagai berikut.
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Gambar 2.2 Keterkaitan antara komponen-komponen input, proses, dan output 
dalam proses pendidikan

Standar kompetensi lulusan (SKL) yang diharapkan sesuai 
kurikulum yang berlaku saat ini adalah sebagai berikut:

Gambar . Kriteria SKL

Sebuah proses pembelajaran sangat ditentukan oleh kompetensi 
dan kinerja tenaga pendidik. Tenaga pendidik yang kompeten dan 
mengajar dengan komitmen yang tinggi akan dapat menghadirkan 
proses pembelajaran yang bermutu. Namun, apa yang diajarkan 
oleh pendidik tersebut sangat bergantung pada isi kurikulum yang 
dituangkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Proses 
pembelajaran yang bermutu akan menghasilkan lulusan yang kompeten 
dan berkarakter. Untuk dapat mengukur kompetensi dan keberhasilan 
peserta didik dalam mengikuti pelajaran, pendidik harus melakukan 
penilaian autentik untuk sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta 
didik. Penilaian pembelajaran juga seharusnya dapat dilakukan untuk 
meningkatkan proses pembelajaran. Ketika melaksanakan proses 
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pembelajaran yang bermutu, tenaga pendidik tidak dapat bekerja 
sendiri, dan membutuhkan bantuan tenaga kependidikan seperti kepala 
sekolah, laboran, pustakawan, dan tenaga administrasi. Komponen 
lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pembelajaran bermutu 
adalah dukungan sarana dan prasarana (misalnya ruang laboratorium 
dan peralatan laboratorium) dan pembiayaan. Semua komponen 
input (sarana dan prasarana, PTK, dan pembiayaan) harus dapat 
dikelola oleh kepala sekolah untuk dapat mendukung pembelajaran 
yang bermutu. Kepala sekolah juga harus melakukan supervisi dan 
melakukan pembinaan bagi PTK dalam upaya menerapkan layanan 
pendidikan yang bermutu. 

Beberapa indikator mutu dari standar proses dideskripsikan pada 
gambar 2.3. Satuan pendidikan dapat mengatur tempat duduk sesuai 
dengan metode belajar dan cara interaksi antar peserta didik agar 
pembelajaran dapat dilakukan secara efektif. 

Gambar 2.3 Standar proses 

Proses pembelajaran dapat dilakukan di luar kelas dengan 
mengaktifkan peserta didik untuk mengamati lingkungan, tanaman, 
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kondisi sosial, dan mengumpulkan data yang selanjutnya dijadikan 
sebagai bahan diskusi untuk menjawab pertanyaan yang diajukan 
oleh guru atau pertanyaan peserta didik sendiri. 

Standar yang harus dipenuhi dalam proses pendidikan mencakup 
standar isi dan standar penilaian. Kurikulum yang digunakan oleh satuan 
pendidikan harus mengacu pada rancangan kurikulum nasional dengan 
mempertimbangkan muatan lokal. Pelaksanaan pembelajaran harus 
mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik 
secara komprehensif. Oleh sebab itu kurikulum yang dikembangkan 
oleh sekolah harus mencakup ketiga komponen kompetensi tersebut. 
Penilaian yang dilakukan juga harus mencakup ketiga komponen 
tersebut. Untuk dapat mengukur kompetensi peserta didik, guru 
harus menerapkan penilaian autentik. Penilaian juga harus dilakukan 
dengan menerapkan prinsip-prinsip penilaian, yakni: sahih (valid), 
objektif, terbuka, autentik, sistematis, akuntabel, dan edukatif. 

Gambar 2.4 Kriteria mutu Standar Isi dan Standar Penilaian

Standar isi dan standar proses sangat terkait dengan Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun oleh guru. Penyusunan 
RPP seharusnya memperhatikan prinsip-prinsip berikut ini:

1) Memperhatikan perbedaan individu peserta didik. RPP disusun 
dengan memperhatikan perbedaan jenis kelamin, kemampuan 
awal, tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, 
kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, 
kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan/atau 
lingkungan peserta didik.
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2) Mendorong partisipasi aktif peserta didik
3) Proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik 

untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, 
inisiatif, inspirasi, inovasi dan kemandirian. 

4) Mengembangkan budaya membaca dan menulis. Proses 
pembelajaran dirancang untuk mengembangkan kegemaran 
membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam 
berbagai bentuk tulisan.

5) Memberikan umpan balik dan tindak lanjut. RPP memuat 
rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, 
pengayaan, dan remedial.

6) Keterkaitan dan keterpaduan. RPP disusun dengan memperhatikan 
keterkaitan dan keterpaduan antara KD, materi pembelajaran, 
kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, 
penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman 
belajar. RPP disusun dengan mengakomodasikan pembelajaran 
tematik-terpadu, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek 
belajar, dan keragaman budaya.

7) Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. RPP disusun 
dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi 
dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai 
dengan situasi dan kondisi.

Gambar 2.5 Prinsip-prinsip pengembangan RPP



Sistem Penjaminan Mutu Internal54

Pelaksanaan proses pembelajaran yang bermutu tidak terlepas 
dari peran tenaga pendidik yang kompeten serta dukungan sarana dan 
prasarana (sarpras), pembiayaan, dan pengelolaan yang bermutu. Tanpa 
guru yang kompeten, pembelajaran tidak akan dapat dilaksanakan 
secara bermutu. Kompetensi tenaga pendidik tersebut mencakup 
kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian, dan sosial. Misalnya, 
pembelajaran matematika akan dapat diajarkan oleh tenaga pendidik 
yang menguasai materi matematika dan mampu menyampaikan materi 
pelajaran secara efisien dan efektif. Pembelajaran juga tidak akan efektif, 
jika tenaga pendidik tidak melakukan interaksi yang membuat peserta 
didik merasa nyaman dan bersemangat untuk belajar. 

Salah satu permasalahan yang umum ditemukan dalam pembelajaran 
di Indonesia adalah minimnya aktivitas tenaga pendidik untuk 
mengajar peserta didik untuk berpikir tingkat tinggi (higher order 
thinking). Permasalahan tersebut muncul karena sebagian besar tenaga 
pendidik berpikir bahwa belajar adalah proses penyampaian ilmu dan 
bukan proses membuat peserta didik berpikir tentang bagaimana 
memecahkan suatu permasalahan yang membutuhkan ilmu yang 
relevan. Pada umumnya tenaga pendidik tidak mau repot dalam 
membuat perencanaan dan melaksanakan proses pembelajaran yang 
mengaktifkan semua peserta didik untuk berpikir dan berdiskusi 
tentang suatu masalah yang membutuhkan keterampilan berpikir 
tingkat tinggi. Hal tersebut akan menyebabkan proses pembelajaran 
tidak dapat dilaksanakan secara optimal dan memenuhi SNP. 

Peran kepala satuan pendidikan sangat penting dalam menjamin 
mutu proses dan hasil pendidikan di satuan pendidikan yang dikelolanya. 
Oleh sebab itu, kompetensi dan komitmen kepala satuan pendidikan 
akan berdampak pada keseluruhan proses pendidikan yang dilaksanakan. 
Standar mutu yang ditetapkan dalam SNP terkait dengan manajemen di 
satuan pendidikan dideskripsikan pada gambar 2.6. Upaya pemenuhan 
mutu sarana dan prasarana (sarpras) sangat tergantung pada bantuan 
pemerintah (pusat dan daerah), serta kemampuan satuan pendidikan 
dalam mengenali permasalahan dan prioritas kebutuhan pemenuhan 
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sarpras tersebut. Upaya pemenuhan standar sarpras juga dapat dilakukan 
jika kepala satuan pendidikan dapat menjalin kemitraan yang baik 
dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), atau dengan pihak 
lainnya. 

Gambar 2.6 Standar manajemen di satuan pendidikan

Bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang baru berdiri atau 
yang memiliki sumberdaya jauh dari memadai, acuan yang digunakan 
adalah Standar Pelayanan Minimal. Standar Pelayanan Minimal 
adalah tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar dan menengah 
melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan daerah. Satuan 
pendidikan yang telah atau hampir memenuhi atau melampaui standar 
nasional pendidikan dapat menggunakan atau menetapkan standar di 
atas Standar Nasional Pendidikan sebagai acuan dalam perencanaan, 
pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan SPMI di samping SNP. 
Standar pendidikan dasar dan menengah yang ditetapkan oleh satuan 
pendidikan dapat berupa standar pendidikan bertaraf internasional 
dan/atau Standar Pendidikan berbasis keunggulan lokal.

Satuan pendidikan yang telah atau hampir memenuhi atau 
melampaui standar nasional pendidikan dapat menggunakan atau 
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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 diuraikan sebagai berikut.

1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan 
serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi 
manusia, nilai keragamaan, nilai kultural, dan kemajemukan 
bangsa.

2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik 
dengan sistem terbuka dan multi makna.

3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan 
dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang 
hayat.

4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, 
membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta 
didik dalam proses pembelajaran.

5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya 
membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.

 b. Indikator Standar Kompetensi Lulusan
Kompetensi Lulusan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan 

Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan 
Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 
dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan (Permendikbud) No. 20 Tahun 2016 tentang Standar 
Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah, dikembangkan 
untuk memenuhi tuntutan kebutuhan kompetensi abad 21, persaingan 
yang semakin mengglobal, dan kebutuhan lokal serta nasional. Selain itu 
Kompetensi Lulusan juga dikembangkan bersesuaian dengan Kerangka 
Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagaimana dimanatkan 
Peraturan Presiden (Perpres) No. 8 Tahun 2012, tentang Kerangka 
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Kualifikasi Nasional Indonesia. 

Pengertian Standar Kompetensi Lulusan berdasarkan Permendikbud 
No. 20 Tahun 2016 adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan 
lulusan yang mencakup sikap, keterampilan dan pengetahuan. Standar 
Kompetensi Lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan 
standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar 
pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, 
standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Standar Kompetensi 
Lulusan terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang 
diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di 
satuan pendidikan.

Acuan yang digunakan dalam menetapkan Standar Kompetensi 
Lulusan (SKL) adalah Permendikbud No. 20 Tahun 2016 Tentang 
Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah. 
Berdasarkan peraturan tersebut, dapat disusun indikator SKL untuk 
instrumen EDS sebagai berikut.

Indikator 1.1. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang 
beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan 
bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam sesuai ruang 
lingkup jenjang pendidikan.

Kriteria:
•	 peserta didik menyelesaikan tugas dengan jujur 

dan bertanggung jawab
•	 peserta didik mahir menggunakan berbagai 

informasi, media, teknologi dengan baik
•	 peserta didik menunjukkan karakter percaya 

diri, bertanggung jawab, jujur, cinta tanah air, 
beriman, saling menghargai, disiplin

•	 ciri lainnya.

Indikator 1.2. Memiliki pengetahuan faktual, konseptual dan 
atau prosedural serta metakognitif tentang ilmu 
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pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dalam 
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan 
peradaban terkait fenomena dan kejadian sesuai 
ruang lingkup jenjang pendidikan.

Kriteria:
•	 peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan 

secara kritis.
•	 peserta didik mahir menggunakan berbagai sumber 

informasi, media, teknologi dalam menyelesaikan 
permasalahan atau tugas.

•	 peserta didik mengenal produk dalam negeri, 
tempat wisata dalam negeri, dan budaya Indonesia 
(tari, musik, makanan dan lainnya)

•	 peserta didik menjaga kebersihan dan kelestarian 
lingkungan sekitar.

•	 ciri lainnya.

Indikator 1.3. Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang 
produktif dan kreatif dalam ranah abstrak dan 
konkret sesuai dengan yang diharapkan pada setiap 
jenjang pendidikan.

Kriteria:
•	 peserta didik dapat menerapkan dan menganalisis 

fakta, konsep, dan prosedur untuk menyelesaikan 
permasalahan.

•	 peserta didik dapat merumuskan masalah, 
menjabarkan konsep dan prosedur secara rinci.

•	 peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan 
secara kritis dan kreatif

•	 peserta didik mahir menggunakan berbagai 
sumber informasi, media, teknologi secara kreatif 
dalam menyelesaikan permasalahan atau tugas

•	 peserta didik menerapkan budaya indonesia dalam 
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kehidupan sehari-hari 
•	 peserta didik mengupayakan aktivitas untuk 

melestarikan lingkungan lokal.
•	 ciri lainnya.

Gambar 2.7 Kriteria mutu Standar Kompetensi Lulusan

 c. Indikator Standar Isi

Berdasarkan PP No. 32 Tahun 2013, Standar Isi adalah kriteria 
mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai 
kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. 
Ruang lingkup materi dirumuskan berdasarkan, (1) muatan wajib 
yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, 
(2) konsep keilmuan, dan (3) karakteristik satuan pendidikan dan 
program pendidikan. Selanjutnya, tingkat kompetensi dirumuskan 
berdasarkan kriteria, (1) tingkat perkembangan peserta didik, (2) 
Kualifikasi Kompetensi Indonesia, dan (3) penguasaan kompetensi 
yang berjenjang. Acuan yang digunakan dalam menetapkan Standar 
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Isi adalah: 

1) Permendikbud No. 67 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar 
dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah

2) Permendikbud No. 68 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar 
dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah 
Tsanawiyah

3) Permendikbud No. 69 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar dan 
Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah

4) Permendikbud No. 70 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar dan 
Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madarasah 
Aliyah Kejuruan

5) Permendikbud No 81A Tahun 2103 Tentang Implementasi 
Kurikulum

6) Permendikbud No. 61 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Tingkat 
Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan 
Menengah 

7) Permendikbud No. 21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi 
Pendidikan Dasar dan Menengah

Berdasarkan peraturan tersebut, dapat disusun indikator Standar 
Isi untuk instrumen EDS sebagai berikut.

Indikator 2.1. Kurikulum relevan dengan lingkungan dan kebutuhan

Kriteria:
•	 materi kurikulum mempertimbangkan kepen-

tingan nasional dan lokal
•	 kurikulum disusun dengan memperhatikan 

potensi, tingkat perkembangan, minat, kecerdasan 
intelektual, emosional, sosial, spiritual, dan 
kinestetik peserta didik

•	 kurikulum disesuaikan dengan kondisi dan 
kekhasan potensi yang ada di daerah
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•	 kurikulum memuat keragaman untuk meng-
hasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan 
pengembangan daerah.

•	 Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan 
karakteristik sosial budaya masyarakat setempat 
dan menunjang kelestarian keragaman budaya.

•	 Kurikulum diarahkan kepada pengembangan 
sikap dan perilaku yang berkeadilan dengan 
memperhatikan kesetaraan jender

Indikator 2.2. Rancangan mata pelajaran dan beban belajar memberi 
waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan 
berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan

Kriteria:
•	 daftar mata pelajaran dan alokasi waktu sesuai 

standar
•	 jam pelajaran per minggu sesuai standar
•	 beban pelajaran per semester sesuai standar
•	 alokasi waktu yang cukup untuk pengembangan 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan

Indikator 2.3. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang 
disusun satuan pendidikan sesuai dengan kurikulum 
nasional

Kriteria:
•	 terdapat perangkat pengembangan KTSP
•	 dilakukan sosialisasi perangkat kepada pemangku 

kepentingan
•	 pelibatan pemangku kepentingan dalam 

penyusunan KTSP
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Gambar 2.8 Kriteria mutu pada Standar Isi Pendidikan

Prinsip-prinsip yang harus digunakan oleh satuan 
pendidikan dalam mengembangkan kurikulum tingkat satuan 
pendidikan (KTSP) adalah sebagai berikut.

1) Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan 
kepentingan peserta didik dan lingkungannya

 Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik 
memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya 
agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 
kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis 
serta bertanggung jawab. Untuk mendukung pencapaian tujuan 
tersebut pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan 
dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan 
peserta didik serta tuntutan lingkungan.
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2) Beragam dan terpadu

 Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman 
karakteristik peserta didik, kondisi daerah, dan jenjang serta 
jenis pendidikan, tanpa membedakan agama, suku, budaya dan 
adat istiadat, serta status social ekonomi dan gender. Kurikulum 
meliputi substansi komponen muatan wajib kurikulum, muatan 
lokal, dan pengembangan diri secara terpadu, serta disusun 
dalam keterkaitan dan kesinambungan yang bermakna dan tepat 
antarsubstansi.

3) Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, tek
nologi, dan seni

 Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu 
pengetahuan, teknologi dan seni berkembang secara dinamis, 
dan oleh karena itu semangat dan isi kurikulum mendorong 
peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan secara tepat 
perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 

4) Relevan dengan kebutuhan kehidupan

 Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan 
pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menjamin relevansi 
pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya 
kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha dan dunia kerja. Oleh 
karena itu, pengembangan keterampilan pribadi, keterampilan 
berpikir, keterampilan sosial, keterampilan akademik, dan 
keterampilan vokasional merupakan keniscayaan.

5) Menyeluruh dan berkesinambungan

 Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, 
bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan 
dan disajikan secara berkesinambungan antarsemua jenjang 
pendidikan.

6) Belajar sepanjang hayat

 Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan 
dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang 
hayat. Kurikulum mencerminkan keterkaitan antara unsur-
unsur pendidikan formal, nonformal dan informal, dengan 
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memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu 
berkembang serta arah pengembangan manusia seutuhnya.

7) Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan 
daerah

 Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan 
nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kepentingan nasional 
dan kepentingan daerah harus saling mengisi dan memberdayakan 
sejalan dengan moto Bhineka Tunggal Ika dalam kerangka Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.

Gambar 2.9 Prinsip pengembangan KTSP

Salah satu cara untuk dapat memenuhi prinsip pengembangan 
kurikulum tersebut adalah dengan melakukan peta pikiran (mind 
mapping) kondisi dan potensi daerah ketika melakukan pengembangan 
KTSP atau konten pembelajaran. Berikut ini diilustrasikan contoh 
mind mapping untuk penyusunan kurikulum di satuan pendidikan 
yang berada di daerah perkebunan sawit. Jika kurikulum yang 
dikembangkan adalah KTSP untuk SD, maka perkebunan sawit 
tersebut dapat dijadikan sebagai tema pembelajaran. Masing-masing 
informasi yang terkait dengan peta pikiran tersebut dapat disesuaikan 
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dengan kompetensi dasar pada pelajaran yang relevan. Misalnya, 
materi tentang lapangan kerja, ekonomi, investasi, dampak sosial 
perkebunan sawit, dikelompokkan dalam pelajaran ilmu pengetahuan 
sosial (IPS). Sedangkan materi tentang pemanasan global, limbah, 
morfologi tanaman sawit, minyak sawit, biodiesel, dikelompokkan 
dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam (IPA). 

Gambar 2.10 Mind mapping untuk penyusunan konten pembelajaran terkait 
dengan perkebunan sawit

 d. Indikator Standar Proses

Standar Proses dikembangkan mengacu pada kompetensi lulusan 
dan isi yang telah ditetapkan. PP No. 32 Tahun 2013 mendeskripsikan 
bahwa Standar Proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran 
pada satu satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi 
Lulusan (SKL). Hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 20 
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan 
bahwapendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
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suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 
negara. 

Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan 
secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi 
peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang 
yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan 
bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 
Oleh karena itu setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan 
pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran serta penilaian proses 
pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas ketercapaian 
kompetensi lulusan. 

Acuan yang digunakan dalam menetapkan Standar Proses adalah 
Permendikbud No. 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan 
Dasar dan Menengah, dan Permendikbud no 81A Tahun 2013 
Tentang Implementasi Kurikulum. Berdasarkan peraturan tersebut, 
dapat disusun indikator Standar Proses untuk instrumen EDS sebagai 
berikut.

Indikator 3.1. Pembelajaran mendorong peserta didik mencari tahu

Kriteria:
•	 Pendidik membangkitkan keingintahuan siswa 
•	 Guru mendorong dan menghargai peserta didik 

untuk bertanya dan mengemukakan pendapat
•	 siswa aktif melakukan proses inkuiri 

Indikator 3.2. Pembelajaran berbasis aneka sumber belajar
Kriteria:
•	 siswa mengumpulkan informasi dari internet, 

lingkungan, perpustakaan, media cetak, dan 
sebagainya

•	 siswa bertanya pada nara sumber atau profesional
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Indikator 3.3. Pembelajaran menuju proses sebagai penguatan 
penggunaan pendekatan ilmiah
Kriteria:
•	 siswa belajar dengan pendekatan 5M, yakni: 

mengamati, menanya, mengumpulkan informasi/
melakukan eksperimen, mengasosiasikan, dan 
mengkomunikasikan. 

•	 siswa/guru mengajukan pertanyaan yang dijadikan 
sebagai dasar diskusi untuk memahami materi 
pelajaran

•	 siswa melakukan penyelidikan ilmiah
•	 siswa belajar mengenali dan menganalisis gejala 

alam dan sosial.
•	 siswa melakukan pengamatan dan mengumpulkan 

informasi dalam mempelajari ilmu pengetahuan
•	 siswa mengolah informasi untuk menemukan 

konsep

Indikator 3.4. Pembelajaran berbasis kompetensi
Kriteria:
•	 pembelajaran dilakukan untuk mencapai kom-

petensi dasar yang mencakup sikap, pengetahuan, 
dan keterampilan

•	 pembelajaran untuk semua mata pelajaran harus 
berkontribusi pada kompetensi inti peserta didik

Indikator 3.5. Pembelajaran terpadu
Kriteria:
•	 Pembelajaran dilakukan dengan memadukan 

antar lintas mata pelajaran dan lintas aspek belajar
•	 Pembelajaran memadukan keragaman budaya
•	 Pendidik menghargai perbedaan agama, suku, budaya, 

adat istiadat, status sosial ekonomi, dan jender 

Indikator 3.6. Pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya 
multi dimensi;
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Kriteria:
•	 Mengajukan pertanyaan yang bersifat divergen 

(terbuka) dengan berbagai kemungkinan jawaban
•	 Memberikan apresiasi pada siswa yang memberikan 

jawaban yang menunjukkan pemikiran kreatif 

Indikator 3.7. Pembelajaran menuju keterampilan aplikatif
Kriteria:
•	 memberi kesempatan peserta didik untuk belajar 

IPTEK secara efektif.
•	 Pembelajaran dilakukan dengan membentuk 

keterampilan aplikatif bagi peserta didik, misalnya 
keterampilan menelusuri informasi secara efektif, 
keterampilan membaca cepat, keterampilan 
berhitung, keterampilan menggunakan teknologi 
informasi, keterampilan berkomunikasi, berpikir 
kritis, dan sebagainya

Indikator 3.8. Peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan 
fisikal (hardskills) dan keterampilan mental (softskills)
Kriteria:
•	 Proses pembelajaran membentuk karakter siswa
•	 Memberi kesempatan peserta didik untuk belajar 

menunjukkan kecintaan dan kebanggaan terhadap 
bangsa dan negara

•	 Pelaksanaan pembelajaran untuk penguasaan 
ilmu dan keterampilan sesuai dengan jenjang 
pendidikan yang diikuti peserta didik

Indikator 3.9. Pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan 
dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar 
sepanjang hayat
Kriteria:
•	 Menumbuhkan budaya dan kemampuan belajar 

bagi peserta didik
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•	 Proses pembelajaran mengaktifkan siswa untuk 
berpikir tingkat tinggi (higher order thinking)

•	 Pembelajaran dilakukan dengan mengaktifkan 
peserta didik untuk membaca dan menulis

•	 Siswa melakukan aktivitas yang berdampak pada 
peningkatan kemampuan dan budaya literasi

•	 Kegiatan pembelajaran mendukung tumbuh 
kembangnya pribadi peserta didik yang berjiwa 
kewirausahaan dan mempunyai kecakapan hidup

Indikator 3.10. 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);
Kriteria:
•	 Guru menjadi teladan yang baik bagi peserta 

didik dalam menghayati dan mengamalkan 
ajaran agama yang dianutnya serta mewujudkan 
kerukunan dalam kehidupan bersama

•	 Guru menjadi teladan bagi peserta didik dalam 
menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, 
disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, 
kerja sama, toleran, damai),dan santun. 

•	 Guru membangun kemauan dan motivasi belajar 
peserta didik

•	 Guru mendorong peserta didik untuk belajar dan 
mengembangkan kreativitas 

Indikator 3.11. Pembelajaran yang berlangsung di rumah, di 
sekolah, dan di masyarakat
Kriteria: 
•	 Menggunakan sumber belajar yang sesuai dengan 

memanfaatkan potensi di lingkungan satuan 
pendidikan, misalnya dengan memanfaatkan 
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tanah/kebun di sekolah
•	 Menggunakan sumber belajar di rumah dan sekitar 

rumah
•	 Belajar fenomena alam dan sosial yang terjadi di 

masyarakat 

Indikator 3.12. Pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa 
saja adalah pendidik, siapa saja adalah peserta didik, 
dan di mana saja adalah kelas.
Kriteria:
•	 melibatkan nara sumber belajar dari instansi 

terkait atau dunia usaha/industri (lapangan kerja) 
atau tokoh-tokoh masyarakat

•	 bertanya atau mengumpulkan informasi untuk 
belajar dari pihak yang kompeten pada bidangnya, 
misalnya teknisi profesional dalam bidang tertentu, 
staf kelurahan, pak Camat, dan sebagainya. 

Indikator 3.13. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi 
untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas 
pembelajaran; 
Kriteria:
•	 Penerapan teknologi informasi dan komunikasi 

(TIK) secara terintegrasi dan sistematis sesuai 
dengan situasi dan kondisi.

•	 Penerapan TIK secara efektif dalam pembelajaran

Indikator 3.14. Pengakuan atas perbedaan individual dan latar 
belakang budaya peserta didik.
Kriteria: 
•	 Guru menyesuaikan materi pelajaran dengan 

kecepatan dan kemampuan belajar peserta didik.
•	 Guru menyesuaikan strategi pembelajaran dan 

sumber belajar dengan kecepatan dan kemampuan 
belajar peserta didik
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Indikator 3.15. Perencanaan pembelajaran disusun sesuai dengan 
KTSP
Kriteria:
•	 pendidik membuat Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP)
•	 adanya evaluasi RPP oleh kepala satuan pendidikan
•	 isi RPP sesuai dengan silabus, KTSP dan kurikulum 

nasional
•	 penyusunan RPP melibatkan pemangku kepen-

tingan

Gambar 2.11 Kriteria mutu Standar Proses Pendidikan

Selain kriteria mutu tersebut, ada beberapa kriteria lain yang harus 
dipenuhi sesuai dengan ketentuan pemerintah, misalnya penguatan 
literasi, sekolah ramah anak, dan sebagainya. 
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 e. Indikator Standar Penilaian

Penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan 
informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. 
Standar penilaian pendidikan disusun sebagai acuan penilaian bagi 
pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah pada satuan pendidikan 
untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah. Standar penilaian 
tersebut disusun untuk menjamin:

1) Perencanaan penilaian peserta didik sesuai dengan kompetensi 
yang akan dicapai dan berdasarkan prinsip-prinsip penilaian;

2) Pelaksanaan penilaian peserta didik secara profesional, terbuka, edukatif, 
efektif, efisien, dan sesuai dengan konteks sosial budaya; dan

3) Pelaporan hasil penilaian peserta didik secara objektif, akuntabel, 
dan informatif.

Acuan yang digunakan dalam menetapkan standar Penilaian 
adalah Permendikbud No. 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian 
Pendidikan. Berdasarkan peraturan tersebut, dapat disusun indikator 
Standar Penilaian untuk instrumen EDS sebagai berikut. 

Indikator 4.1 Perencanaan penilaian peserta didik sesuai dengan 
kompetensi yang akan dicapai dan berdasarkan 
prinsip-prinsip penilaian (objektif, terpadu, 
ekonomis, transparan, akuntabel, edukatif);
Kriteria:
•	 tenaga pendidik membuat rencana penilaian sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu dan 
transparan (dapat diketahui siswa)

•	 tenaga pendidik membuat instrumen penilaian 
sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang 
bersifat edukatif dan akuntabel

•	 tenaga pendidik membuat rencana pengolahan 
hasil penilaian secara objektif dan ekonomis

Indikator 4.2 Pelaksanaan penilaian peserta didik secara profesional, 
terbuka, edukatif, efektif, efisien, dan sesuai dengan 
konteks sosial budaya; 
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Kriteria:
•	 tenaga pendidik melakukan penilaian autentik
•	 tenaga pendidik melakukan penilaian yang bersifat 

mendidik
•	 tenaga pendidik memanfaatkan hasil penilaian 

untuk perbaikan pembelajaran

Indikator 4.3 Pelaporan hasil penilaian peserta didik secara objektif, 
akuntabel, dan informatif.
Kriteria:
•	 laporan kemajuan belajar disampaikan kepada 

orangtua dan pihak yang berkepentingan
•	 laporan hasil belajar dibuat sesuai aspek kompetensi 

(sikap, pengetahuan, dan keterampilan)
•	 kelulusan peserta didik ditentukan sesuai prosedur 

yang telah ditetapkan

Gambar 2.12 Kriteria mutu pada Standar Penilaian Pendidikan
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 f. Indikator Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Permendiknas Nomor 16 tahun 2007 mengatur tentang Standar 
Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Guru pada SD/MI, 
atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik 
pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)dalam 
bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi 
yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Guru pada 
SMP/MTs, guru pada SMA/MA, guru pada SMK/MAK, atau bentuk 
lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pen-didikan 
minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang 
sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh 
dari program studi yang terakreditasi. 

Acuan yang digunakan dalam menetapkan Standar Pendidik dan 
Tenaga Kependidikan (PTK) adalah: 

1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 13 Tahun 2007 
Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah

2) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 
Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru

3) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2008 
Tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah

4) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 25 Tahun 2008 
Tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah

5) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 26 Tahun 2008 
Tentang Standar Tenaga Laboran Sekolah/Madrasah

Berdasarkan peraturan tersebut, dapat disusun indikator Standar 
PTK untuk instrumen EDS sebagai berikut.

Indikator 5.1. Jumlah dan kualifikasi pendidik sesuai standar
Kriteria:
•	 seluruh pendidik minimal D4/S1
•	 rasio pendidik kelas-rombel adalah 1 pendidik 

kelas (khusus SD/MI)

•	 minimal memiliki satu pendidik per mata pelajaran
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•	 minimal memiliki satu instruktur per bidang 
kejuruan (khusus SMK)

Indikator 5.2. Kualifikasi kepala satuan pendidikan sesuai standar
Kriteria:
•	 kepala satuan pendidikan minimal D4/S1
•	 maksimal waktu diangkat berusia 56 tahun
•	 memiliki pengalaman mengajar sekurang-

kurangnya 5 tahun
•	 memiliki pangkat serendah-rendahnya III/C atau 

setara

Indikator 5.3. Ketersediaan kepala tenaga administrasi
Kriteria:
•	 pada satuan pendidikan SD sederajat, berpen-

didikan minimal lulusan SMK atau yang sederajat, 
dengan pengalaman sebagai tenaga administrasi 
minimal 4 tahun,

•	 pada satuan pendidikan SMP sederajat, ber-
pendidikan minimal lulusan D3 atau yang 
sederajat, dengan pengalaman sebagai tenaga 
administrasi minimal 4 tahun,

•	 pada satuan pendidikan SMA/SMK sederajat, 
berpendidikan minimal lulusan S1 atau yang 
sederajat, dengan pengalaman sebagai tenaga 
administrasi minimal 4 tahun, atau

•	 pada satuan pendidikan SMA/SMK sederajat, 
berpendidikan minimal lulusan D3 atau yang 
sederajat, dengan pengalaman sebagai tenaga 
administrasi minimal 8 tahun, atau

•	 memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi 
satuan pendidikan.

Indikator 5.4. Ketersediaan pelaksana urusan administrasi
Kriteria:
•	 memiliki tenaga pelaksana urusan administrasi 
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minimal 1
•	 lulusan SMA/MA/SMK/MAK

Indikator 5.5. Ketersediaan kepala perpustakaan
Kriteria:
•	 berpendidikan minimal lulusan S1/D4 (untuk 

pendidik) atau D2 (untuk non pendidik)
•	 memiliki sertifikat kompetensi pengelolaan 

perpustakaan sekolah
•	 masa kerja 3 tahun (pendidik) atau 4 tahun (non 

pendidik)

Indikator 5.6. Ketersediaan tenaga perpustakaan
Kriteria:
•	 memiliki tenaga pustakawan minimal 1
•	 lulusan SMA/MA/SMK/MAK

Indikator 5.7. Ketersediaan kepala laboratorium (SMP/SMA/SMK 
sederajat)
Kriteria:
•	 berpendidikan minimal lulusan S1 (untuk 

pendidik) atau D3 (untuk non pendidik)
•	 memiliki sertifikat kepala laboratorium
•	 masa Kerja 3 tahun (pendidik) atau 5 tahun (non 

pendidik)

Indikator 5.8. Ketersediaan teknisi laboratorium (SMP/SMA/SMK 
sederajat)
Kriteria: 
•	 berpendidikan minimal lulusan D2 terkait 

peralatan laboratorium
•	 memiliki sertifikat teknisi laboratorium

Indikator 5.9. Ketersediaan laboran (SMP/SMA/SMK sederajat)
Kriteria:
•	 berpendidikan minimal lulusan D21 terkait jenis 
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laboratorium
•	 memiliki sertifikat laboran

Indikator 5.10. Kompetensi pendidik sesuai standar
Kriteria:
•	 pendidik memiliki sertifikat pendidik
•	 kompetensi pedagogik minimal baik
•	 kompetensi kepribadian minimal baik
•	 kompetensi profesional minimal baik
•	 kompetensi sosial minimal baik

Indikator 5.11. Kompetensi kepala satuan pendidikan sesuai standar
Kriteria:
•	 memiliki sertifikat pendidik
•	 memiliki sertifikat kepala satuan pendidikan
•	 kompetensi kepribadian minimal baik
•	 kompetensi manajerial minimal baik
•	 kompetensi kewirausahaan minimal baik
•	 kompetensi supervisi minimal baik
•	 kompetensi sosial minimal baik

Indikator 5.12. Kompetensi kepala tenaga administrasi sesuai 
standar
Kriteria:
•	 kompetensi kepribadian minimal baik
•	 kompetensi sosial minimal baik
•	 kompetensi teknis minimal baik
•	 kompetensi manajerial minimal baik

Indikator 5.13. Kompetensi pelaksana urusan administrasi sesuai 
standar
Kriteria:
•	 kompetensi kepribadian minimal baik
•	 kompetensi sosial minimal baik
•	 kompetensi teknis minimal baik
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Indikator 5.14. Kompetensi kepala perpustakaan sekolah sesuai 
standar
Kriteria:
•	 kompetensi manajerial minimal baik
•	 kompetensi pengelolaan informasi minimal baik
•	 kompetensi kependidikan minimal baik
•	 kompetensi kepribadian minimal baik
•	 kompetensi sosial minimal baik
•	 kompetensi pengembangan profesi minimal baik

Indikator 5.15. Kompetensi tenaga perpustakaan sekolah sesuai 
standar
Kriteria:
•	 kompetensi manajerial minimal baik
•	 kompetensi pengelolaan informasi minimal baik
•	 kompetensi kependidikan minimal baik
•	 kompetensi kepribadian minimal baik
•	 kompetensi sosial minimal baik
•	 kompetensi pengembangan profesi minimal baik

Indikator 5.16. Kompetensi kepala laboratorium sesuai standar 
(SMP/SMA/SMK sederajat)
Kriteria:
•	 Kompetensi kepribadian minimal baik
•	 Kompetensi sosial minimal baik
•	 Kompetensi manajerial minimal baik
•	 Kompetensi profesional minimal baik

Indikator 5.17. Kompetensi teknisi laboratorium sesuai standar 
(SMP/SMA/SMK sederajat)

Kriteria:
•	 kompetensi kepribadian minimal baik
•	 kompetensi sosial minimal baik
•	 kompetensi administratif minimal baik
•	 kompetensi profesional minimal baik



Ridwan Abdullah Sani, Dkk 79

Indikator 5.18. Kompetensi laboran sesuai standar (SMP/SMA/
SMK sederajat)

Kriteria:
•	 kompetensi kepribadian minimal baik
•	 kompetensi sosial minimal baik
•	 kompetensi administratif minimal baik
•	 kompetensi profesional minimal baik

Gambar 2.13 Kriteria mutu pada standar PTK 
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 g. Indikator Standar Sarana Prasarana

Acuan yang digunakan dalam menetapkan standar prasarana 
adalah Permendiknas No. 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan 
Prasarana Sekolah. Pada peraturan tersebut ditetapkan bahwa sebuah 
SD/MI memiliki minimum 6 rombongan belajar dan maksimum 24 
rombongan belajar. Satu SMP/MTs memiliki minimum 3 rombongan 
belajar dan maksimum 24 rombongan belajar. Sedangkan satu SMA/
MA memiliki minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 27 
rombongan belajar. Berdasarkan peraturan tersebut, dapat disusun 
indikator Standar Sarana dan Prasarana untuk instrumen EDS sebagai 
berikut.

Indikator 6.1. Kapasitas dan daya tampung satuan pendidikan 
sesuai dengan standar
Kriteria:
•	 kapasitas antara 6 - 24 rombongan belajar untuk 

SD dan 3 – 27 rombel untuk SMP/SMA/SMK.
•	 rasio peserta didik per rombel maksimum 28 pe-

serta didik per rombel untuk SD dan 32 peserta 
didik per rombel untuk SMP/SMA/SMK

Indikator 6.2. Jumlah dan kondisi sarana dan prasarana pendidikan 
sesuai standar

Kriteria:
•	 luasan dan kondisi lahan sesuai standar (luas, 

kondisi lingkungan, peruntukan, kepemilikan)
•	 bangunan dan kondisi bangunan sesuai standar 

(luas, prasyarat pembangunan, standar keselamatan, 
kesehatan, keamanan, dan kenyamanan, izin, 
pemeliharaan)

•	 memiliki prasarana dan sarana sesuai standar 
(jumlah dan jenis prasarana, luas, kondisi, 
kelengkapan peralatan dan perabotan) yang dapat 
digunakan untuk pembelajaran bermutu
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Gambar 2.14 Kriteria mutu Standar Sararan dan Prasarana Pendidikan

Berikut ini diberikan kriteria beberapa prasarana yang harus 
dimiliki oleh satuan pendidikan. 

Gambar 2.15 Kriteria ruang kelas
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Gambar 2.16 Kriteria ruang guru

Gambar 2.17 Kriteria laboratorium
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Gambar 2.18 Kriteria kamar mandi

 h. Indikator Standar Pengelolaan

Acuan yang digunakan dalam menetapkan standar pengelolaan 
adalah Permendiknas No. 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan 
Pendidikan oleh Satuan Pendidikan. Berdasarkan peraturan tersebut, 
dapat disusun indikator Standar Pengelolaan untuk instrumen EDS 
sebagai berikut.

Indikator 7.1. Perencanaan program dilaksanakan sesuai dengan 
standar dan melibatkan pemangku kepentingan

Kriteria:
•	 rencana kerja sekolah (RKS) dan rencana kerja dan 

anggaran sekolah (RKAS) disusun berdasarkan 
pemetaan kondisi satuan pendidikan serta visi, 
misi, dan tujuan satuan pendidikan

•	 ruang lingkup RKS dan RKAS minimal sesuai 
standar

•	 program berbasis EDS untuk peningkatan mutu 
pembelajaran
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•	 perencanaan dilakukan bersama pemangku 
kepentingan serta disosialisasikan kepada seluruh 
pemangku kepentingan satuan pendidikan

•	 RKS dan RKT dijadikan sebagai dasar pengelolaan 
satuan pendidikan

Indikator 7.2. Pelaksanaan program dilaksanakan sesuai dengan 
standar dan melibatkan pemangku kepentingan
Kriteria:
•	 kelengkapan pedoman pengelolaan satuan 

pendidikan
•	 penerimaan peserta didik berjalan dengan obyektif, 

transparan, dan akuntabel
•	 tersedianya layanan konseling, ekstrakurikuler, 

pembinaan prestasi dan penelusuran alumni
•	 adanya pengembangan program peningkatan 

kapasitas sumber daya manusia
•	 adanya upaya menciptakan suasana, iklim, dan 

lingkungan pendidikan yang kondusif untuk 
pembelajaran yang efisien dalam prosedur 
pelaksanaan

•	 pelibatan masyarakat dalam mengelola pendidikan
•	 menjamin mutu pembelajaran
•	 melaporkan upaya pemenuhan mutu pada dewan 

guru
•	 pendidik dan tenaga kependidikan berkinerja baik

Indikator 7.3. Satuan pendidikan melaksanakan pengawasan dan 
evaluasi terhadap pelaksanaan program secara berkala
Kriteria:
•	 memiliki program pengawasan dan disosialisasikan 

ke seluruh pemangku kepentingan
•	 pemantauan pengelolaan satuan pendidikan 
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dilakukan oleh komite sekolah atau bentuk 
lain dari lembaga perwakilan pihak-pihak yang 
berkepentingan 

•	 supervisi pengelolaan akademik dilakukan oleh 
kepala dan pengawas satuan pendidikan untuk 
perbaikan PBM

•	 satuan pendidikan melaporkan hasil evaluasi 
kepada pihak-pihak yang berkepentingan

•	 satuan pendidikan melakukan evaluasi dan tindak 
lanjut hasil pengawasan

Indikator 7.4. Kepala satuan pendidikan berkinerja baik
Kriteria:
•	 memiliki kepribadian, j iwa sosial  dan 

kepemimpinan yang baik.
•	 merumuskan dan menajamkan visi satuan 

pendidikan ke depan.
•	 menunjukkan kegigihan dengan kemauan dan 

kesabaran dalam menjalankan tugasnya.
•	 mampu mengembangkan dan mengelola sumber 

daya dengan baik.
•	 melaksanakan supervisi.

Indikator 7.5. Satuan pendidikan mengelola sistem informasi
Kriteria:
•	 memiliki sistem informasi manajemen (SIM)
•	 SIM digunakan untuk efesiensi, efektivitas, dan 

akuntabilitas pengelolaan satuan pendidikan
•	 informasi manajemen dapat diakses oleh seluruh 

pemangku kepentingan
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Gambar 2.19 Kriteria mutu Standar Pengelolaan Pendidikan

Permendiknas Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan 
juga mengatur standar pengelolaan pembiayaan pendidikan. Pedoman 
pengelolaan biaya investasi dan operasional Sekolah/Madrasah tersebut 
mengatur: 1) sumber pemasukan, pengeluaran dan jumlah dana yang 
dikelola; 2) penyusunan dan pencairan anggaran, serta penggalangan 
dana di luar dana investasi dan operasional; 3) kewenangan dan 
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tanggungjawab kepala sekolah/madrasah dalam membelanjakan 
anggaran pendidikan sesuai dengan peruntukannya; 4) pembukuan 
semua penerimaan dan pengeluaran serta penggunaan anggaran, untuk 
dilaporkan kepada komite sekolah/madrasah, serta institusi di atasnya.

i. Indikator Standar Pembiayaan

Acuan yang digunakan dalam menetapkan standar pembiayaan 
adalah Permendiknas No. 69 Tahun 2009 Tentang Standar Biaya. 
Berdasarkan peraturan tersebut, dapat disusun indikator Standar 
Pembiayaan untuk instrumen EDS sebagai berikut. 

Indikator 8.1. Satuan pendidikan tidak memungut biaya dari peserta 
didik yang tidak mampu secara ekonomi
Krieria:
•	 tidak ada pungutan biaya pendidikan bagi peserta 

didik tidak mampu
•	 terdapat data ekonomi peserta didik 
•	 melakukan subsidi silang untuk membantu peserta 

didik kurang mampu

Indikator 8.2. Biaya operasional non-personil minimal sesuai standar 
(total anggaran satuan pendidikan dikurangi biaya 
investasi dan gaji pendidik dan tenaga kependidikan 
dibagi total jumlah peserta didik)
Kriteria:
•	 terpenuhinya biaya operasional non operasional
•	 tersedia alokasi dana untuk pengembangan PTK

Indikator 8.3. Pengelolaan dana yang masuk ke satuan pendidikan 
dilakukan secara transparan dan akuntabel (laporan, 
dapat diakses dan dapat diaudit)
Kriteria:
•	 sumber alokasi dana yang jelas
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•	 terdapat laporan pengelolaan dana 
•	 laporan dapat diakses oleh pemangku kepentingan

Gambar 2.20 Kriteria mutu Standar Pembiayaan Pendidikan
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