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A. RASIONAL 

Dalam rangka memperoleh data yang obyektif tentang kondisi 

sekolah/madrasah yang akan diakreditasi, perlu disusun pedoman pengisian 

instrumen pengumpulan data dan informasi pendukung. 

Pedoman ini diperlukan sekolah/madrasah dalam mempelajari, menelaah, dan 

mengisi instrumen akreditasi serta instrumen pengumpulan data dan informasi 

pendukung akreditasi. 

 

B. TUJUAN  

 

Memperoleh informasi yang diperlukan tentang sekolah/ madrasah yang 

diakreditasi dalam bentuk berbagai  dokumen  sesuai dengan  substansi 

penilaian kelayakan sekolah/madrasah yang diharapkan. 

C. RUANG LINGKUP 

1. 

Ruang lingkup kegiatan ini adalah kesiapan sekolah dalam pengisian 

perangkat akreditasi tersebut meliputi: 

2. 

Dilaksanakan oleh tim akreditasi sekolah/madrasah dibawah pimpinan 

kepala sekolah/madrasah bersangkutan 

 

Sekolah/madrasah memiliki komponen bahan sebagai bukti fisik isian 

instrument akreditasi yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan  

berupa dokumen tertulis/cetak,dokumen foto material/fisik atau  informasi 

yang dapat diperoleh melalui wawancara dengan komponen terkait 

disekolah/madrasah ( Kepala Sekolah,guru/karyawan,siswa,komite sekolah  

dll). 

D. WAKTU DAN TEMPAT  

Pengisian seluruh instrumen akreditasi, instrumen pengumpulan data dan 

informasi pendukung dilaksanakan selama beberapa hari kerja sesuai jadual, 



 

 

PENGISIAN  INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA 
DAN INFORMASI  PENDUKUNG 

BADAN AKREDITASI NASIONAL 
SEKOLAH/MADRASAH 

 

Langkah 5.MA 
Original 
Juli 2013 
Hal. 2/3 

  

 

yaitu  setelah sekolah/ madrasah menerima/ mengunduh perangkat akreditasi 

dari  BAP-S/M sampai waktu pengirimannya kembali.Kegiatan ini dilaksanakan 

di sekolah/madrasah bersangkutan.   

 

E. TANGGUNG JAWAB & WEWENANG 

1. BAP-S/M  

Memberikan penjelasan kepada sekolah/madrasah tentang pedoman 

pengisian instrumen akreditasi, instrumen pengumpulan data dan informasi 

pendukung, melalui kegiatan sosialisasi. 

2. Kepala Sekolah/ Madrasah 

a. Mengikuti sosialisasi tentang pelaksanaan akreditasi yang 

diselenggarakan oleh BAP-S/M. 

b. Membentuk dan memimpin tim akreditasi sekolah/madrasah untuk 

melakukan pengisian instrumen akreditasi, dan  instrumen pengumpulan 

data dan informasi pendukung. Tim akreditasi sekolah/madrasah terdiri 

dari kepala sekolah/madrasah, guru dan tenaga kependidikan, dan 

komite sekolah/madrasah. 

3. Pengawas Sekolah/ Madrasah                                                                                                    

Mendampingi sekolah/madrasah yang akan diakreditasi terkait pengisian 

instrumen akreditasi, sesuai tanggung jawab kepengawasannya.  

 

F. LANGKAH KEGIATAN 

1. BAP-S/M menjelaskan kepada sekolah/madrasah tentang pedoman 

pengisian instrumen akreditasi, instrumen pengumpulan data dan informasi 

pendukung, melalui kegiatan sosialisasi. 

2. Kepala sekolah/madrasah mensosialisasikan kegiatan akreditasi dan 

membentuk tim akreditasi. 
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3. Tim akreditasi mempelajari dan menelaah seluruh butir-butir instrumen 

akreditasi, instrumen pengumpulan data dan informasi pendukung serta 

memahami juknis pengisian instrumen. 

4. Tim akreditasi mengelompokkan dan mengklasifikasikan data  masing-

masing standar dan jenis  dokumen.  

5. Tim akreditasi mengisi instrumen pengumpulan data dan informasi 

pendukung sesuai kondisi terkini sekolah/madrasah. 

6. Tim akreditasi mengisi instrumen akreditasi sesuai petunjuk teknis 

pengisian instrumen berdasarkan data dan informasi yang ada di langkah 

5.  

7. Kepala sekolah/madrasah menandatangani surat pernyataan akreditasi. 

 

G. DOKUMEN YANG DIPERLUKAN 

1. Perangkat akreditasi 

2. Data pendukung antar lain: (a) laporan kegiatan sekolah/madrasah; (b) 

profil lengkap sekolah/madrasah; (c) foto kegiatan sekolah/madrasah; dan 

(d) laporan keuangan sekolah/madrasah.  

 

H. HASIL 

1. Isian instrumen pengumpulan data dan informasi pendukung. 

2. Isian instrumen akreditasi. 

3. Surat pernyataan akreditasi yang ditandatangani kepala sekolah/madrasah. 
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