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BAGIAN I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Rencana

Kerja

Sekolah

(RKS)

merupakan

sebuah

proses

perencanaan atas semua hal dengan baik dan teliti untuk mencapai tujuan
pendidikan. Dengan tujuan agar sekolah

dapat menyesuaikan dengan

kekhasan, kondisi dan potensi daerah, sosial budaya masyarakat, potensi
sekolah dan kebutuhan peserta didik. RKS (Rencana Kerja Sekolah) disusun
sebagai pedoman kerja dalam pengembangan sekolah, dasar untuk
melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan sekolah,
dan sebagai bahan acuan untuk mengidentifikasi serta mengajukan sumber
daya yang diperlukan.
Rencana pengembangan sekolah ini dimaksudkan agar dapat
dipergunakan sebagai kerangka acuan oleh kepala sekolah dalam
mengambil kebijakan, disamping itu sebagai pedoman dalam mencapai
keberhasilan pelaksanaan progam belajar mengajar dan administrasi
sekolah yang lain, agar pengelola sekolah tidak menyimpang dari prinsip–
prinsip manajemen.
Keberhasilan perencanaan ini menuntut peran serta aktif dari
seluruh warga sekolah dan dukungan dari warga masyarakat. Seluruh
komponen sekolah harus mempunyai persepsi yang sama terhadap visi dan
misi sehingga seluruh progam yang dijalankan oleh sekolah tidak
menyimpang dari visi dan misi tersebut.
Dokumen Rencana Kerja Sekolah merupakan sebuah Rencana
Strategis Satuan Pendidikan yang disusun sebagai acuan pengembangan
program satuan pendidikan di masa yang akan datang. Dokumen RKS ini
dihasilkan melalui suatu proses yang sistematis dan berkesinambungan
dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau atas

dasar prediksi terhadap kemungkinan trend perkembangan ipteks sebagai
dampak globalisasi yang tidak tdapat dihindari melalui pendekatan SWOT.
Penyusunan RKS mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Permendiknas
No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan dan Rencana
Strategis Departemen Pendidikan Nasional 2005 – 2009.
Sebagai dokumen rencana sekolah yang dijamin secara yuridis dan
filosofis, keberadaan RKS menjadi sebuah dokumen utama sekolah yang
mengakomodir semua kepentingan sistem sekolah dan menjadi acuan
utama bagi pelaksanaan program sekolah secara transparan dan akuntable,
sebagai ciri utama dari penerapan Manajemen Berbasis Sekolah oleh
Satuan Pendidikan. Disamping itu, RKS yang disusun dengan menggunakan
prinsip SMART juga menjadi acuan ketercapaian penyelenggaraan program
sekolah.
Modul Bimbingan Teknis MBS komponen Penyusunan RKS ini
disusun, dalam rangka penyegaran dan penggiatan kembali penerapan MBS
di satuan pendidikan SD. Dengan modul ini, diharapkan dapat menjadi
acuan

bagi

Pemerintah

Provinsi

dan

Kabupaten/Kota

dan

tim

pengembang/fasilatator MBS di seluruh Indonesia memiliki persamaan
persepsi dan langkah gerak dalam melaksanakan pembinaan teknis
sehingga sekolah dapat melaksanakan MBS dengan baik sesuai yang
direncanakan.

A. TUJUAN
1. Tujuan Umum
Modul Bimbingan teknis (Bimtek) MBS, komponen Penyusunan RKS
diselenggarakan untuk memandu pelaksanaan MBS di sekolah dasar
melalui peningkatan mutu manajemen dan kinerja sekolah dalam berbagai

aspek khususnya aspek penyusunan Rencana Kerja Sekolah dalam rangka
peningkatan mutu pendidikan.

2. Tujuan Khusus
a. Membangun struktur manajemen terpadu untuk memperkuat dan
memperluas pelaksanaan MBS dalam rangka pencapaian Renstra
Kemendikbud 2010 s.d. 2014 yaitu 90% SD sudah melaksanakan MBS
dengan baik,
b. Memanfaatkan kerangka kerja untuk membina dan mengembangkan MBS
secara menyeluruh dan berkelanjutan di sekolah dasar,
c. Meningkatkan pelaksanaan MBS di tingkat sekolah dengan baik dan
benar pada komponen Penyusunan Rencana Kerja Sekolah sehingga
dapat

meningkatkan

mutu

penyelenggaraan

pendidikan

dan

pembelajaran.

B. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup Modul bimbingan teknis (Bimtek) MBS komponen
Penyusunan Rencana Kerja Sekolah meliputi:
1. Konsep Penyusunan Rencana Sekolah
2. Prosedur Penyusunan Rencana Strategis Sekolah
a. Perumusan visi sekolah
b. Perumusan misi sekolah
c. Perumusan tujuan sekolah
d. Analisis tantangan
e. Penentuan sasaran sekolah
f. Identifikasi fungsi-fungsi sekolah
g. Analisis SWOT
h. Identifikasi Alternatif Langkah-langkah Pemecahan Persoalan
i.

Penyusunan RKS.

C. SKENARIO
1. Metode
a. Curah Pendapat
b. Tanya Jawab
c.

Diskusi Kelompok

d. Latihan
e. Ceramah Singkat
2. Alokasi waktu: 5 x 45 menit.
3. Langkah-Langkah Bimtek
No.
1.

2.

Langkah-Langkah

Metode/Strategi

Kegiatan Pendahuluan
(Pembukaan):
• Perkenalan Peserta
• Perkenalan Materi
• Tanya Jawab
• Pemberian Motivasi
• Ice Breaking
Kegiatan Inti:
• Explorasi
a. Mengidentifikasi dan
menjelaskan permasalahan yang
berhubungan dengan
Penyusunan Program Sekolah.
(oleh peserta)
- Wajibkah setiap sekolah
menyusun program
pengembangan sekolah?
- Apakah setiap sekolah
memiiki program yang betulbetul menggambarkan
kebutuhan dan kondisi nyata
sekolah?
- Apa saja kendala dalam
menyusun program sekolah?
b. Mengidentifikasi dan
menjelaskan Pentingnya RKS
bagi sekolah. (oleh peserta)
- Apakah program (RKS) itu
penting? Mengapa?
- Dalam hal apa RKS dapat
membantu sekolah?
- Apakah semua RKS yang
disusun sekolah telah benar-

Waktu
(menit)

(25)
5
5
15
(170)
15

15

-

benar membantu sekolah?
RKS yang bagaimana yang
dapat membantu pencapaian
program sekolah?

c. Menjelaskan konsep dan
Prosedur Penyusunan RKS
(oleh fasilitator)

30

• Elaborasi

Kerja Kelompok/Diskusi
Strategi:
1. Kelas dibagi menjadi beberapa
kelompok yang beranggota
maks 10 orang.
2. Masing-masing kelompok
mengerjakan latihan secara
keseluruhan.

60

• Konfirmasi

a. Presentasi Kelompok
- semua kelompok menyajikan
hasil kerjanya dalam bentuk
pajangan dinding kelas.
- 2 kelompok terpilih
menyajikan dalam bentuk
slide dan merespon setiap
masukan dari kelompok lain.

50

b. Penguatan fasilitator
3.

Kegiatan Penutup:
• Penyimpulan
• Umpan Balik
• Tindak Lanjut

• Simpulan
• Tanya Jawab

10
(20)
5
10
5

BAGIAN II
RENCANA KERJA SEKOLAH

A. Konsep Rencana Kerja Sekolah
Rencana kerja sekolah merupakan rencana yang menyeluruh untuk
mengoptimalkan penggunaan sumberdaya sekolah, baik sumber daya
manusia maupun sumber daya non manusia untuk mencapai tujuan yang
diinginkan di masa yang akan datang. Rencana kerja sekolah sepatutnya
berorientasi ke masa depan; dan secara jelas mampu menjembatai
kesenjangan (gap) antara kondisi yang ada saat ini dan keinginan, harapan
atau impian yang ingin dicapai di masa yang akan datang.
Rencana kerja sekolah sebenarnya merupakan bentuk lain dari, atau
dikembangkan dari rencana strategis. Istilah-istilah yang sebelumnya dipakai
adalah

rencana

strategis

sekolah

(Renstra

sekolah),

rencana

pengembangan sekolah (RPS), dan rencana pengembangan program
sekolah. Ketika rencana strategis diterapkan di sekolah, maka kutipan
berikut sesungguhnya sangatlah relevan untuk menggambarkan makna
rencana kerja sekolah.

For many schools, strategic planning is an
activity that fails to effect any long-lasting
positive results for the children who
ultimately should be the beneficiaries.

Dalam rencana kerja sekolah, sepatutnya memperhatikan peluang
dan ancaman dari lingkungan eksternal, memperhatikan kekuatan dan
kelemahan internal, serta kemudian mencari dan menemukan strategi dan
program-program untuk memanfaatkan peluang dan kekuatan yang dimiliki,

mengatasi tantangan dan kelemahan yang ada, guna mencapai visi yang
diinginkan.
RENSTRA SEBAGAI INSTRUMEN UNTUK
MENCAPAI TUJUAN
Bagaimana
mencapai
tujuan

Dengan

Evaluasi
diri

Cari
strategi

demikian,

dalam

Susunan
rencana

Rencana

Laksanakan
rencana

Kerja

Sekolah

Tujuan
tercapai

harus

menggambarkan secara jelas tentang:
1. Visi sekolah yang menunjukkan gambaran sekolah di masa mendatang
(jangka panjang) yang diinginkan.
2. Misi sekolah yang merupakan tindakan/upaya untuk mewujudkan visi
sekolah yang telah ditetapkan sebelumnya.
3. Tujuan pengembangan sekolah merupakan apa yang ingin dicapai
dalam upaya pengembangan sekolah pada kurun waktu menengah,
misalnya untuk 3-6 tahun.
4. Tantangan, yaitu kesenjangan (gap) dari tujuan yang diinginkan dan
kondisi sekolah saat ini. Tantangan itulah yang harus diatasi oleh
sekolah.
5. Sasaran pengembangan sekolah, yaitu apa yang diinginkan sekolah
untuk jangka pendek, misalnya untuk satu tahun.
6. Identifikasi fungsi-fungsi yang berperan penting dalam pencapai
sasaran.
7. Analisis SWOT terhadap fungsi-fungsi tersebut, sehingga ditemukan
kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (oportunity) dan
ancaman (threat) dan setiap fungsi yang telah diidentifikasi sebelumnya.
8. Identifikasi alternatif langkah untuk mengatasi kelemahan dan acaman
dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang yang dimiliki sekolah.
9. Rencana dan program sekolah yang dikembangkan dari alternatif yang
terpilih guna mencapai sasaran yang ditetapkan.

Berdasarkan pada rencana dan program sekolah tersebut, kepala
sekolah bisa menyusun Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS), dan
Penyusunan jadwal pelaksanaan.
B. Prosedur Penyusunan Rencana Strategis Sekolah
Prosedur penyusunan Rencana Strategis Sekolah secara skematik
dapat dilihat pada Gambar 1.

 Tantangan masa
depan/globalisasi
 Nilai dan harapan
masyarakat

Landasan yuridis
pendidikan (Undangundang dan
Peraturan-peraturan)
Visi dan
misi
sekolah

Identifikasi
fungsi-fungsi
untuk
mencapai
sasaran

Tujuan
sekolah

Tantangan
yang
dihadapi
sekolah

Output sekolah
saat ini
(Kenyataan)

Sasaran 1
Sasaran 2
Sasaran 3
………..
………..

Analisis
SWOT
setiap
fungsi dan
faktorfaktornya
Alternatif
langkahlangkah
pemecahan
persoalan

Rencana, program
dan anggaran
untuk
masingmasing
sasaran

Gambar 1. Tahapan Penyusunan Renstra Sekolah
(Sumber: Direktorat PLP, Ditjen Dikdasmen, 2001).

1. Perumusan Visi Sekolah
Visi adalah imajinasi moral yang menggambarkan profil sekolah
yang diinginkan di masa datang. Imajinasi ke depan seperti itu akan selalu
diwarnai oleh peluang dan tantangan yang diyakini akan terjadi di masa
mendatang.

“A vision is a positive picture
(of the school) of the future”
Sellasamy, 2006

Dalam menentukan visi tersebut, sekolah harus memperhatikan
perkembangan dan tantangan masa depan. Visi pada umumnya dirumuskan
dengan kalimat yang filosofis, bahkan seringkali mirip sebuah slogan. Sering
pula visi dirumuskan dalam bentuk kalimat yang khas, mudah diingat, dan
terkait dengan istilah tertentu. Rumusan visi yang baik seharusnya:
1) dijadikan sebagai cita-cita bersama warga sekolah/madrasah dan
segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang;
2) mampu memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan pada warga
sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan;
3) dirumuskan berdasar masukan dari berbagai warga sekolah/madrasah
dan pihak-pihak yang berkepentingan, selaras dengan visi institusi di
atasnya serta visi pendidikan nasional;
4) diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala
sekolah/madrasah

dengan

memperhatikan

masukan

komite

sekolah/madrasah;
5) disosialisasikan kepada warga sekolah/madrasah dan segenap pihak
yang berkepentingan;
6) ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan
perkembangan dan tantangan di masyarakat.

Contoh rumusan visi sekolah:
Unggul dalam Prestasi Berdasarkan IMTAQ
Terdidik Berdasarkan IMTAQ

Latihan IA

Agar rumusan visi yg filosofis tersebut jelas, perlu dirumuskan
indikator-indikatornya.

Contoh Rumusan Visi:
UNGGUL DALAM PRESTASI BERDASARKAN IMAN DAN TAQWA

Contoh rumusan indikator-indikatornya:
1. Unggul dalam perolehan NEM
2. Unggul dalam persaingan melanjutkan ke jenjang pendidikan di atasnya.
3. Unggul dalam lomba karya ilmiah remaja.
4. Unggul dalam lomba kreativitas.
5. Unggul dalam lomba kesenian.
6. Unggul dalam lomba olah raga.
7. Unggul dalam kedisiplinan.
8. Unggul dalam kegiatan keagamaan.

Indikator pertama sampai dengan ke 7 terkait dengan prestasi, sedangkan
indikator ke 8 terkait dengan aspek ketakwaan.

Latihan IB

2. Perumusan Misi Sekolah
Misi adalah tindakan atau upaya untuk mewujudkan visi. Jadi misi
merupakan penjabaran visi dalam bentuk rumusan tugas, kewajiban, dan
rancangan tindakan yang dijadikan arahan untuk mewujudkan visi. Rumusan
misi selalu dalam bentuk kalimat yang menunjukkan ―tindakan‖ dan bukan
kalimat yang menunjukkan ―keadaan‖ sebagaimana pada rumusan visi.

Misi sekolah mempresentasikai
raison d’etre alasan mendasar
mengapa sekolah didirikan

Rumusan misi hendaknya:
a. memberikan arah dalam mewujudkan visi sekolah/madrasah sesuai
dengan tujuan pendidikan nasional;
b. merupakan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu;
c. menjadi dasar program pokok sekolah/madrasah;
d. menekankan pada kualitas layanan peserta didik dan mutu lulusan yang
diharapkan oleh sekolah/madrasah;
e. memuat pernyataan umum dan khusus yang berkaitan dengan program
sekolah/madrasah;
f. memberikan keluwesan dan ruang gerak pengembangan kegiatan
satuan-satuan unit sekolah/madrasah yang terlibat;
g. dirumuskan

berdasarkan

masukan

dari

segenap

pihak

yang

berkepentingan termasuk komite sekolah/madrasah dan diputuskan oleh
rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah/madrasah;
h. disosialisasikan kepada warga sekolah/madrasah dan segenap pihak
yang berkepentingan;
i. ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan
perkembangan dan tantangan di masyarakat.

Contoh rumusan misi:


Melakukan pembelajaran dan bimbingan secara efektif.



Menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada warga
sekolah.



Mendorong dan membantu setiap siswa untuk mengenali potensi
dirinya, sehingga dapat dikembangkan secara optimal.



Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama.



Menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh
warga sekolah dan stake holders.

latihan 2
3. Perumusan Tujuan Sekolah
Tujuan dikaitkan dengan jangka waktu menengah. Dengan demikian
tujuan pada dasarnya merupakan tahapan atau langkah untuk mewujudkan
visi sekolah yang telah dicanangkan. Tujuan yang ingin dicapai dalam jangka
waktu 3-6 tahun. Dengan perkataan lain, penjelasan tentang tujuan adalah
sebagai berikut:
a. menggambarkan tingkat kualitas yang perlu dicapai dalam jangka
menengah (empat tahunan);
b. mengacu pada visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional serta relevan
dengan kebutuhan masyarakat;
c. mengacu pada standar kompetensi lulusan yang sudah ditetapkan oleh
sekolah/madrasah dan Pemerintah;
d. mengakomodasi masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan
termasuk komite sekolah/madrasah dan diputuskan oleh rapat dewan
pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah/madrasah;
e. disosialisasikan kepada warga sekolah/madrasah dan segenap pihak
yang berkepentingan.

. Kriteria perumusan tujuan dapat dikemukakan sebagai berikut:


Merupakan kriteria umum tentang tujuan pendidikan di sekolah;



Berkait dengan usaha mendorong perkembangan semua siswa, baik
secara intelektual, fisikal, sosial, personal, spiritual, moral, kinestetikal,
maupuan estetikal;



Harus memberikan fokus yang jelas bagi sekolah;



Harus dirumuskan dalam kerangka visi dan misi sekolah;



Memenuhi kriteria SMART: specific, measurable, achievable, realistic,
dan time-bound.

CONTOH TUJUAN


Pada tahun 2014, peningkatan skor rata-rata +0,5



Pada tahun 2014, memiliki tim olah raga minimal 3 cabang dan menjadi
finalis tingkat kabupaten.



Pada tahun 2014, memiliki tim kesenian yang mampu tampil pada acara
setingkat kota/kabupaten.

Latihan 3
4. Analisis Tantangan
Tantangan merupakan gap (kesenjangan) antara tujuan yang ingin
dicapai sekolah dengan kondisi sekolah saat ini. Tantangan itulah yang
harus ―diatasi‖ selama kurun waktu tertentu.


Tantangan nyata: gap antara antara tujuan yang ingin dicapai dengan
kondisi sekolah saat ini.



Selisih antara tujuan yang diinginkan dengan kenyataan saat ini.



Dibuat rincian pada beberapa tahun (mis: 2013, 2014, 2015, dst).

Contoh:
Jika tujuannya berbunyi: Pada tahun 2014 memiliki tim olah raga
minimal 3 cabang dan menjadi finalis tingkat kabupaten; sementara saat ini
baru punya 1 tim cabang olah raga dan menjadi finalis di tingkat kecamatan,
maka tantangan nyatanya adalah: (1) 2 tim cabang olah raga, (2) 1 peringkat
(dari kecamatan ke kabupaten) untuk 1 cabang olah raga, dan (3) 2
peringkat untuk 2 cabang olah raga.

Latihan 4
5. Penentuan Sasaran Sekolah
Berdasarkan pada tantangan nyata tersebut, selanjutnya dirumuskan
sasaran atau target mutu yang akan dicapai oleh sekolah. Sasaran harus
menggambarkan mutu dan kuantitas yang ingin dicapai dan terukur agar
mudah melakukan evaluasi keberhasilannya. Sasaran dapat disebut juga
tujuan jangka pendek atau tujuan situasional sekolah. Sebutan tujuan
situasional mengingatkan bahwa tujuan sekolah dirumuskan dengan bertolak
dari hasil pengamatan atas situasi sekolah. Dengan demikian, sasaran
hendaknya dirumuskan dengan ketentuan sebagai berikut:


Rumusannya menggambarkan mutu dan kuantitas yang ingin dicapai
serta terukur.



Mengacu kepada visi, misi dan tujuan sekolah.



Berupa tujuan jangka pendek atau tujuan situasional sekolah, umumnya
1 tahunan.



Merupakan perioritas dari beberapa tujuan yang dirumuskan dalam
jangka menengah.



Contoh: Pada tahun ajaran 2002/2004, sekolah X: (1) memiliki tim olah
raga bola voli yang menjadi finalis di tingkat kabupaten/kota, (2) memiliki
tim kesenian kulintang yang mampu tampil di tingkat kota/kabupaten.

Latihan 5

6. Mengidentifikasi Fungsi-Fungsi
Selanjutnya dilakukan identifikasi fungsi-fungsi yang diperlukan
untuk mencapai sasaran tersebut. Langkah ini harus dilakukan sebagai
persiapan dalam melakukan analisis SWOT. Apabila sekolah keliru dalam
menetapkan fungsi-fungsi tersebut atau fungsi tidak sesuai dengan
sasarannya, maka dapat dipastikan hasil analisis akan menyimpang dan
tidak berguna untuk memecahkan persoalan. Setelah fungsi-fungsi yang
diperlukan untuk mencapai sasaran telah diidentifikasi, maka langkah
berikutnya adalah menentukan tingkat kesiapan masing-masing fungsi
beserta faktor-faktornya melalui analisis SWOT (strength, weakness,
opportunity, and threat).

Fungsi dan Faktornya

Kriteria Kesiapan
(Kondisi Ideal)

Kondisi
Nyata

Tingkat Kesiapan
Faktor
Siap

A

Fungsi Proses Belajar Mengajar
(PBM)

1

Faktor Internal
a. Motivasi belajar siswa
b. Perilaku siswa
c. Motivasi Guru
d. Pemberdayaan siswa
e. Keragaman Metode mengajar
f. Penggunaan waktu belajar

2

Tinggi
Disiplin dan Tata
tertib dalam kelas
Tinggi
Guru mampu
memberdayakan
siswa
Bervariasi
Efektif

60% siswa
mempunyai motivasi
tinggi
Kurang disiplin dan
kurang tertib
Cukup tinggi

Tidak

√
√
√

√

Kurang mampu

√

Tidak banyak variasi
Kurang efektif

√
√

Faktor Eksternal
a.
b.
c.
d.

Kesiapan siswa menerima pelajaran
Dukungan orang tua
Lingkungan sosial sekolah
Lingkungan fisik sekolah

100%
Tinggi
Kondusif
Nyaman / tenang

50%
Tinggi
Kurang kondusif
Gaduh

√
√
√
√

B

Fungsi Pendukung PBM: Ketenagaan

1

Faktor Internal
a. Jumlah guru
b.

Kualifikasi pendidikan guru
berijasah D-3

Kesesuaian ijasah dengan mata
pelajaran yang diampu guru
d. Beban mengajar guru
Faktor Eksternal
a. Pengalaman mengajar guru
b. Kesiapan mengajar guru
c. Fasilitas pengembangan diri
Fungsi Pendukung PBM:
Sarana/Perpustakaan
Faktor Internal
a. Buku setiap mata pelajaran
b. Jumlah buku penunjang
c. Jumlah lemari dan rak buku
d. Kebersihan dan kerapihan ruang
e. Pengelola perpustakaan
f. Dana pengembangan perpustakaan
Faktor Eksternal
Dukungan orang tua dalam
a.
melengkapi perpustakaan
Kerjasama dengan perpustakaan
b.
lain yang lebih lengkap
Kesesuaian buku penunjang dengan
c. potensi daerah dan perkembangan
Ipteks
c.

2

C
1

2



Fungsi-fungsi

yang

Cukup
Semua guru
Pendidikan guru
minimal D-3

Cukup

√

60% minimal D-3

√

100% sesuai

70% sesuai

Rata-rata 24 JP

Rata-rata 18 JP

√

Rata-rata ≥ 5 th.
100%
Tersedia

Rata-rata 5 th.
80%
Kurang lengkap

√
√

Cukup dan lengkap
Cukup dan lengkap
Cukup
Bersih dan rapih
Ada dan mampu
Tersedia dan cukup

Kurang lengkap
Kurang lengkap
Kurang
Cukup
Kurang mampu
Tidak tersedia

Mendukung

Mendukung

Ada kerjasama

Tidak ada

√

Tinggi tingkat
kesesuaiannya

Rendah tingkat
kesesuaiannya

√

diperlukan

untuk

mencapai

√

√

√
√
√
√
√
√
√

sasaran

perlu

diidentifikasi.


Fungs-fungsi

tersebut

pendukungnya:

adalah

kurikulum,

fungsi

PBM

perencanaan

beserta
dan

fungsi-fungsi

evaluasi,

fungsi

ketenagaan, fungsi keuangan, fungsi pelayanan kesiswaan, fungsi
pengembangan

iklim

sekolah,

fungsi

hubungan

masyarakat dan fungsi pengembangan fasilitas.
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sekolah

dengan

6. Analisis SWOT
Analisis SWOT dilakukan dengan maksud untuk mengenali tingkat
kesiapan setiap fungsi dari keseluruhan fungsi yang diperlukan untuk
mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena tingkat kesiapan
fungsi ditentukan oleh tingkat kesiapan masing-masing faktor yang terlibat
pada setiap fungsi, maka analisis SWOT dilakukan terhadap keseluruhan
faktor dalam setiap fungsi tersebut, baik faktor internal maupun eksternal.
Banyak sekali model-model analisis SWOT, mulai dari yang
sederhana maupun

yang kompleks. Analisis SWOT

sendiri,

dapat

dikemukakan sebagainama pada Diagram berikut:

SWOT Analysis

Selain analisis SWOT, sebenarnya kita juga dapat melakukan jenisjenis analisis lain. Sebab, analisis SWOT ini sebenarnya bermaksud untuk
mengetahui potret diri sekolah. Oleh karena itu, istilah lain yang lazim
dipakai adalah analisis evaluasi diri sekolah, atau evaluasi diri sekolah.
Dalam evaluasi diri sekolah, selain bisa menggunakan analisis SWOT, juga
bisa menggunakan analisis akar masalah dan analisis kekuatan medan.
Berikut adalah conto analisis akarmasalah.
Berikut adalah contoh analisis kekuatan medan:

Analisis Kekuatan Medan

Selain analisis SWOT, sebenarnya kita juga dapat melakukan jenisjenis analisis lain. Sebab, analisis SWOT ini sebenarnya bermaksud untuk
mengetahui potret diri sekolah. Oleh karena itu, istilah lain yang lazim
dipakai adalah analisis evaluasi diri sekolah, atau evaluasi diri sekolah.
Dalam evaluasi diri sekolah, selain bisa menggunakan analisis SWOT, juga
bisa menggunakan analisis akar masalah dan analisis kekuatan medan.
Berikut adalah conto analisis akar masalah.

Analisis Akar Masalah

Berikut adalah contoh analisis kekuatan medan:

Analisis Kekuatan Medan

Analisis SWOT dimaksudkan untuk menganalisis kesiapan setiap
fungsi dan faktor dari sisi kekuatan internal (strength), kelemahan internal
(wakness), peluang eksternal (opportunty) dan ancaman eksternal (treat).
Dalam analsiis SWOT, kelemahan atau ancaman yang dinyatakan pada
faktor internal dan faktor eksternal yang memiliki tingkat kesiapan kurang
memadai, disebut persoalan. Contoh analisis SWOT dapat dilihat pada
Tabel-1.

Contoh Analisis SWOT

7. Identifikasi Alternatif Langkah-langkah Pemecahan Persoalan
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan untuk tiap sasaran,
maka selanjutnya diidentifikasi alternatif langkah-langkah pemecahan
persoalan. Untuk memecahkan persoalan, masing-masing sekolah dapat
menentukan alternatif pemecahan persoalan yang berbeda-beda sesuai
potensi

yang

dimiliki

sekolah

dan

memilih

alternatif

yang

paling

menguntungkan serta efisien bagi sekolah. Berdasarkan pada beberapa
alternatif pemecahan persoalan yang dihasilkan dari analisis SWOT
tersebut, sekolah selanjutnya menyusun program peningkatan mutu yang
sesuai dengan kemampuan sekolah.

Latihan 7
dan 8

8. Penyusunan Rencana Kerja Sekolah
Setelah

semua

langkah

menuju

RKS

selesai

dilakukan

dan

memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi riil dan kebutuhan yang

ingin dikembangkan, maka disusunlah RKS terdiri dari RKJM (Rencana Kerja
Jangka Menengah) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang disusun atas
dasar skala prioritas.
Penyusunan rencana kerja sekolah hendaknya memenuhi beberapa
kriteria berikut, antara lain:
1) rencana kerja jangka menengah yang menggambarkan tujuan yang
akan dicapai dalam kurun waktu empat tahun yang berkaitan dengan
mutu lulusan yang ingin dicapai dan perbaikan komponen yang
mendukung peningkatan mutu lulusan;
2) rencana kerja tahunan yang dinyatakan dalam Rencana Kegiatan dan
Anggaran Sekolah/Madrasah (RKA-S/M) dilaksanakan berdasarkan
rencana jangka menengah.
b. Rencana kerja jangka menengah dan tahunan sekolah/madrasah:
1) disetujui rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan
dari komite sekolah/madrasah dan disahkan berlakunya oleh dinas
pendidikan kabupaten/kota. Pada sekolah/madrasah swasta rencana
kerja ini disahkan berlakunya oleh penyelenggara sekolah/madrasah;
2) dituangkan dalam dokumen yang mudah dibaca oleh pihak-pihak
yang terkait.
3) Rencana kerja empat tahun dan tahunan disesuaikan dengan
persetujuan

rapat

dewan

pendidik

dan

pertimbangan

komite

sekolah/madrasah.
4) Rencana

kerja

tahunan

dijadikan

dasar

pengelolaan

sekolah/madrasah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan,
partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.
5) Rencana kerja tahunan memuat ketentuan yang jelas mengenai:
a) kesiswaan;
b) kurikulum dan kegiatan pembelajaran;
c) pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangannya;

d) sarana dan prasarana;
e) keuangan dan pembiayaan;
f) budaya dan lingkungan sekolah;
g) peranserta masyarakat dan kemitraan;
h) rencana-rencana kerja lain yang mengarah kepada peningkatan
dan pengembangan mutu

Latihan 8 dan 9A, B, C
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BAGIAN III
INSTRUMEN PENGUKURAN KEBERHASILAN
Keberhasilan Manajemen Pembiayaan Berbasis Sekolah perlu diketahui
oleh pihak terkait. Instrumen pengukuran keberhasilan Manajemen tersebut dapat
diukur dengan menggunakan instrument sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Instrumen Pengukuran Keberhasilan Penyusunan Rencana Kerja
Sekolah

Keterangan/
No

1.

2.

Aspek

RKS (Rencana Kerja Sekolah)
disusun sebagai:
A. dasar untuk melakukan
monitoring dan evaluasi
pelaksanaan
pengembangan sekolah
B. dasar untuk melakukan
pembelajaran
pengembangan sekolah
C. dasar untuk melakukan
monitoring dan evaluasi
pelaksanaan manajamen
oleh komite sekolah
D. dasar untuk melakukan
pengajuan anggaran
Rencana kerja sekolah
sepatutnya berorientasi ke:
A. Tingkat kegagalan masa
lalu
B. Rencana awal sekolah
C. Kesenjangan yang dialami
D. Kemampuan dukungan
komite sekolah

Kriteria

RKS (Rencana Kerja
Sekolah) disusun sebagai:

Bukti
Kegiatan
Dokumen yang
relevan

1) pedoman kerja dalam
pengembangan sekolah,
2) dasar untuk melakukan
monitoring dan evaluasi
pelaksanaan
pengembangan sekolah,
dan
3) sebagai bahan acuan
untuk mengidentifikasi
serta mengajukan sumber
daya yang diperlukan
Rencana kerja sekolah
sepatutnya berorientasi ke:
1) masa depan;
2) secara jelas mampu
menjembatai kesenjangan
(gap) antara kondisi yang
ada saat ini dan
keinginan, harapan atau
impian yang ingin dicapai
di masa yang akan

Dokumen yang
relevan

3.

Rencana Pengembangan
Sekolah menggambarkan:
A.
B.
C.
D.

4.

Kepemimpinan sekolah
Mutu sekolah
Evaluasi diri
Organisasi sekolah

Prosedur penyusunan
Rencana Strategis Sekolah
secara skematik terdiri dari:
A. Analisis SMART
B. perumusan tujuan,

analisis tantangan dan
kebutuhan
C. penyusunan aksi
D. Alternatif pemecahan
masalah

5.

Visi adalah imajinasi moral
yang menggambarkan profil
sekolah yang diinginkan di
masa datang, dengan
karakteristik:
A. Perumusan tujuan,

analisis tantangan dan
kebutuhan.
B. Capaian prestasi.
C. Kondisi ideal sekolah
D. Mencerminkan standar
keunggulan dan cita-cita
yang ingin dicapai.

datang
Rencana Pengembangan
Sekolah menggambarkan:

Dokumen yang
relevan

1)
2)
3)
4)
5)

cara pencapaian tujuan,
evaluasi diri,
pecarian strategi,
penyusunan rencana,
pelaksanaan rencana,
dan
6) ketercapaian tujuan
Dokumen yang
Prosedur penyusunan
Rencana Strategis Sekolah relevan
secara skematik terdiri dari:
1) acuan yuridis, filosofis,
dan ideal,
2) penyusunan visi dan
misi,
3) perumusan tujuan,
analisis tantangan dan
kenyataan yang
dihadapi,
4) penetapan sasaran,
identifikasi fungsi,
analisis SWOT, dan
5) penyusunan alternatif
pemecahan masalah
Visi adalah imajinasi moral
yang menggambarkan profil
sekolah yang diinginkan di
masa datang, dengan
karakteristik:
1) Berorientasi ke masa
depan, untuk jangka
waktu yang lama.
2) Menunjukkan keyakinan
masa depan yang jauh
lebih baik, sesuai dengan
norma dan harapan
masyarakat.
3) Mencerminkan standar
keunggulan dan cita-cita
yang ingin dicapai.
4) Mencerminkan dorongan
yang kuat akan
tumbuhnya inspirasi,
semangat, dan komitmen
warga.

5) Mampu menjadi dasar

Dokumen yang
relevan

6.

7.

Misi adalah:
A. Gambaran cita-cita umum
masa depan.
B. tindakan untuk memenuhi
tuntutan yang dituangkan
dalam visi dengan
berbagai indikatornya.
C. Kriteria capaian
keberhasilan sekolah
D. Landasan ideal sekolah
Perumusan tujuan hendaknya
mempertimbangkan:
A. Gambaran global tentang
cita-cita sekolah.
B. Harus memberikan fokus
yang jelas bagi sekolah.
C. Deskripsi kebutuhan
anggaran.
D. Indikator keberhasilan.

dan mendorong
terjadinya perubahan
dan pengembangan
sekolah ke arah yang
lebih baik
Misi adalah tindakan atau
upaya untuk mewujudkan
visi sebagai bentuk
layanan untuk memenuhi
tuntutan yang dituangkan
dalam visi dengan
berbagai indikatornya

Dokumen yang
relevan

Tujuan merupakan
Dokumen yang
merupakan ―apa‖ yang akan
relevan
dicapai/dihasilkan dan
―kapan‖ akan dicapai oleh
sekolah, yang dirumuskan
dengan pertimbangan kriteria:
1) Merupakan kriteria umum
tentang tujuan pendidikan
di sekolah;
2) Berkait dengan usaha
mendorong
perkembangan semua
siswa, baik secara
intelektual, fisikal, sosial,
personal, spiritual, moral,
kinestetikal, maupuan
estetikal;
3) Harus memberikan fokus
yang jelas bagi sekolah;
4) Harus dirumuskan dalam
kerangka visi dan misi
sekolah;
5) Memenuhi kriteria

SMART: specific,
measurable,
achievable, realistic,
dan time-bound
8.

Sasaran menggambarkan:

Sasaran menggambarkan:

A. mutu dan kuantitas yang
ingin dicapai serta terukur.
B. Kemampuan
merealisasikan modal
kerja.

1) Rumusannya
menggambarkan mutu
dan kuantitas yang ingin
dicapai serta terukur.
2) Mengacu kepada visi,

Dokumen yang
relevan

C. Tahapan capaian dalam
jangka tidak terbatas.
D. Mengacu pada
kepentingan sekolah.

misi dan tujuan sekolah.
3) Berupa tujuan jangka
pendek atau tujuan
situasional sekolah,
umumnya 1 tahunan.
4) Merupakan perioritas

dari beberapa tujuan
yang dirumuskan dalam
jangka menengah
9.

10.

Salah satu aspek yang TIDAK
termasuk fungsi PBM yang
harus diidentifikasi dalam
penyusunan RKS adalah.

Yang dimaksud dengan
Identifikasi fungsi-fungsi
adalah fungsi PBM beserta
fungsi-fungsi pendukungnya:

A. kurikulum,
B. perencanaan dan
evaluasi,
C. fungsi ketenagaan,
D. fungsi manajemen
berbasis sekolah.

1) kurikulum,
2) perencanaan dan
evaluasi,
3) fungsi ketenagaan,
4) fungsi keuangan,
5) fungsi pelayanan
kesiswaan,
6) fungsi pengembangan
iklim sekolah,
7) fungsi hubungan sekolah
dengan masyarakat dan
8) fungsi pengembangan
fasilitas

Selain analisis SWOT, dalam
menyusun RKS dapat juga
dengan melakukan analisis...

Dokumen yang
Analisis SWOT dilakukan
relevan
dengan maksud untuk
mengenali tingkat kesiapan
setiap fungsi dari
keseluruhan fungsi yang
diperlukan untuk mencapai
sasaran yang telah
ditetapkan berdasarkan
kesiapan masing-masing
faktor yang terlibat pada
setiap fungsi.

A.
B.
C.
D.

11.

SMART.
Kebutuhan.
Jangka Panjang.
Kondisi sekolah.

Untuk memecahkan
persoalan, masing-masing
sekolah dapat menentukan

Dokumen yang
relevan

Selain analisis SWOT, bisa
dilakukan melalui analisis
evaluasi diri sekolah, atau
evaluasi diri sekolah,
analisis akar masalah, dan
analisis kekuatan medan
Dokumen yang
Untuk memecahkan
persoalan, masing-masing relevan
sekolah dapat menentukan

alternatif pemecahan
persoalan yang berbedabeda sesuai potensi yang
dimiliki sekolah dan
memilih alternatif yang
paling menguntungkan
serta efisien bagi sekolah
hasil analisis

alternatif pemecahan
persoalan yang berbedabeda sesuai dengan ....
A. Alokasi anggaran
pengadaan alat tulis.
B. Kemampuan personalia.
C. Potensi yang dimiliki.
D. Kecenderungan
perubahan.

Keterangan:

Jawaban

Skor

Keterangan

A

4

Sangat Baik

B

3

Baik

C

2

Kurang baik

D

1

Tidak Baik

Skor Pengukuran Keberhasilan Manajemen Pembiayaan di SD dapat
menggunakan formula sebagai berikut:

Skor Perolehan
Skor Keberhasilan Manajemen Pembiayaan =

X 100%
Skor Maksimal (4X31)

Penginterpretasian hasil pengukuran keberhasilan Penyusunan Rencana Sekolah
di SD dapat menggunakan pedoman pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Pedoman Interpretasi

Skor rata-rata

Interpretasi Keberhasilan

80-100

Sangat Baik

66-79,9

Baik

56-65,9

Cukup

40-55,9

Kurang Baik

0-39,9

Tidak Baik

Berdasarkan hasil interpretasi tersebut dapat dijadikan dasar dalam membuat
rekomendasi untuk peningkatan kualitas penyusunan rencana kerja sekolah di
sekolah dasar.

BAGIAN IV

TUGAS-TUGAS / LATIHAN

LATIHAN 1.
LATIHAN 1A: RUMUSKAN VISI SEKOLAH ANDA!
………………………………………………………………………………….…………………………………
……………………………………………….……………………………………………………………………
…………….………………………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………….………………………………………………………

LATIHAN 1B: RUMUSAN VISI SEKOLAH ANDA
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

LATIHAN 1 C: RUMUSKAN INDIKATOR-INDIKATOR VISI SEKOLAH ANDA!
..........................................................................................................................

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

LATIHAN 2.

LATIHAN 2 : RUMUSKAN MISI SEKOLAH ANDA!
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….

LATIHAN 3.
LATIHAN 3: RUMUSKAN TUJUAN SEKOLAH ANDA!
………………………………………………………………………………….…………………………………………
……………………………………….……………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………….………………………………………………
………………………………….………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

LATIHAN 4.

LATIHAN 4: ANALISISLAH TANTANGAN NYATA SEKOLAH ANDA!
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….

LATIHAN 5.
LATIHAN 5:: TENTUKANLAH SASARAN SEKOLAH ANDA!
SASARAN-1……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
SASARAN-2………….………………………………………………………….……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
SASARAN 3.…………………………………………………………………….……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
SASARAN-4.…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
SASARAN-5……………………………………………………………………………………………………………

Latihan 6: Lakukan identifikasi fungsi-fungsi untuk Sasaran-1:
Fungsi dan Faktornya
A. Fungsi Ketenagaan
Faktor internal
a. Jumlah guru OR
b. Kemampuan guru OR
dalam Voli
c. Motivasi guru
Faktor eksternal
a. Pengalaman
sebagai
pelatih
b. Dukungan orang tua
c. Fasilitas pengembangan
diri
B.

Fungsi Sarana dan
Prasarana
Faktor internal
a. Lapangan bola voli di
sekolah
b. Alat pendukung OR voli
(net, bola)
c. Perawatan sarana dan
prasarana
Faktor eksternal
a. Dukungan orang tua
b. Lapangan bola voli di
tingkat kecamatan
C. Fungsi Pelatihan
Faktor internal
a. Pemberdayaan siswa
b. Alokasi waktu pelatihan
c. Penggunaan waktu
pelatihan
Faktor eksternal
a. Kesiapan siswa dalam
menerima pelatihan
b. Pelatih yang
berpengalaman
c. Uji tanding dengan tim
sekolah lain
d. Dukungan orang tua
siswa dalam pelatihan

Kriteria Kesiapan
(Kondisi ideal)

Kondisi nyata

Tingkat Kesiapan
Faktor
Siap
Tidak

LATIHAN 7 DAN 8: IDENTIFIKASILAH FUNGSI-FUNGSI SEKOLAH ANDA DAN
FAKTOR-FAKTORNYA, KEMUDIAN BUATLAH ANALISIS SWOT!
Tingkat Kesiapan
Kriteria Kesiapan
Faktor
Fungsi dan Faktornya
Kondisi nyata
(Kondisi ideal)
Siap
Tidak
A. Fungsi
1. Faktor internal

2. Faktor eksternal

B. Fungsi
1. Faktor internal

2. Faktor eksternal

C. Fungsi
1. Faktor internal

2. Faktor eksternal

LATIHAN 8.

LATIHAN 8 A: MENYUSUN PROGRAM
SASARAN 1: …………………………………………………………...
a. Program-1 :…………………………………………………………….

b. Program-2:…………………………………………………………….
c. Program-3: …………………………………………………………….
d. Program-4: …………………………………………………………….
SASARAN 2:……………………………………………………………
a. Program-1:…………………………………………………………….
b. Program-2:…………………………………………………………….
c. Program-3:…………………………………………………………….
d. Program-4:…………………………………………………………….
SASARAN 3: …………………………………………………………...
a. Program-1 :…………………………………………………………….
b. Program-2:…………………………………………………………….
c. Program-3: …………………………………………………………….
d. Program-4: …………………………………………………………….
SASARAN 4:……………………………………………………………
a. Program-1:…………………………………………………………….
b. Program-2:…………………………………………………………….
c. Program-3:…………………………………………………………….
d. Program-4:…………………………………………………………….

LATIHAN 8 B: MEMBUAT RINCIAN PROGRAM
Program-1 :…………………………………………………………….....
Rincian Program:

1. …………………………………………………………….………….
2. …………………………………………………………….………….
3. …………………………………………………………….………….

4. dst.

Program-2:…………………………………………………………….

1. …………………………………………………………….………….
2. …………………………………………………………….………….
3. …………………………………………………………….………….
4. dst.

Latihan 9A : RKJM

RENCANA KERJA SEKOLAH JANGKA MENENGAH (RKJM)
SEKOLAH………………………… KAB. …………………….. PROVINSI ……………………….

1

Pengembangan Standar Isi

.................
...
.................
...

SUMBER
DANA
LAINNYA

.................
...

KOMITE
SEKOLAH

BOS

RUTIN

SUMBER
DANA
LAINNYA

Pengembangan Standar Isi

.................
...

Dst, s.d tahun ke
IV

TAHUN II
.................
...

SSN

KOMITE
SEKOLAH

BOS

RUTIN

TAHUN I

SSN

PROGRAMPROGRAM
STRATEGI
S

JUMLAH
(RUPIAH)

TAHUN DAN SUMBER DANA

............................

1.1……
1.2……

.......

… DST

.......

2

Pengembangan Standar Proses

............................

Pengembangan Standar Proses

2.1……
2.2……

.......

… DST

.......

JUMLAH
(RP)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

...

.....

.....

.....

.....

.....

..

...

....
.

.....

Latihan 9B: RKAS

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SEKOLAH (RAKS)
SUMBER BIAYA

URAIAN KEGIATAN

NO

1

I

2

JUMLAH
BIAYA
(Rp)
3

PEMERINTAH
APBD

MASYARAKAT
APBN

GJ PEGAWAI
(Rp)

BOP (Rp)

BOS (Rp)

……

4

5

6

7

DONATU
R (Rp)

SRB
(Rp)

LAIN
LAIN
(Rp)

8

9

10

WAKTU
PELAK
SANAAN

PENANG
GUNG
JAWAB

11

12

PENGEMBANGAN STANDAR ISI
Pengelolaan Kurikulum

II.

1

Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan jadwal pelajaran

2

Penyusunan Program Tahunan dan Semester

3

Dst.

PENGEMBANGAN STANDAR PROSES
A.

B.

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)
1

Pengadaan ATK dan Alat Tulis KBM

2

Pengadaan Alat Pelajaran (seluruh mata pelajaran)

3

Pengadaan Bahan ( Alat Laboratorium, dst.

Program Kesiswaan
1

Penyusunan Program Kesiswaan, dst.

Kepala Dinas Pendidikan

Ketua Komite Sekolah

…………………, …………..
Kepala Sekolah

(_________________)

(________________)

(_________________)

Latihan 9C: RKT

PROGRAM PRIORITAS (RENCANA KERJA TAHUNAN)
NO
1
1.1.

STANDAR
STANDAR ISI
Kurikulum sudah sesuai dan relevan

1.1.1. Pengembangan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan
menggunakan panduan yang disusun BSNP.

1.1.2. Kurikulum dibuat dengan mempertimbangkan karakter daerah,
kebutuhan sosial masyarakat, kondisi budaya, usia peserta didik, dan
kebutuhan pembelajaran.

1.1.3. Kurikulum telah menunjukan adanya alokasi waktu, rencana program
remedial, dan pengayaan bagi siswa.
1.2.

2.
2.1.

Sekolah menyediakan kebutuhan pengembangan pribadi peserta didik
1.2.1. Sekolah menyediakan layanan bimbingan dan konseling untuk
memenuhi kebutuhan pengembangan pribadi peserta didik.
1.2.2. Sekolah menyediakan kegiatan ekstra kurikuler untuk memenuhi
kebutuhan pengembangan pribadi peserta didik.
STANDAR PROSES
Silabus sudah sesuai/ relevan dengan standa
2.1.1. Silabus dikembangkan berdasarkan Standar Isi (SI), Standar
Kompetensi Lulusan (SKL) dan panduan KTSP.
2,1,2,

2.2.

Silabus diarahkan pada pencapaian SKL.

RPP dirancang untuk mencapai pembelajaran efektif dan sesuai dengan
kebutuhan peserta didik
Dst

REKOMENDASI
PROGRAM

SKALA PRIORITAS
1

2

3

4

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

