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Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah 
Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan 
penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan dasar 
dan menengah. Tujuan penjaminan mutu pendidikan dasar 
dan menengah adalah untuk memastikan penyelenggaraan 
pendidikan dasar dan menengah oleh satuan pendidikan 
di Indonesia berjalan sesuai dengan Standar Nasional 
Pendidikan.

Sistem Penjaminan Mutu yang dikembangkan oleh Direktorat 
Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas Sistem Penjaminan 
Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal 
(SPME). SPMI dilaksanakan oleh satuan pendidikan, 
sedangkan SPME dilaksanakan oleh institusi di luar satuan 
pendidikan seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, 
Badan Standar Nasional Pendidikan, dan Badan Akreditasi 
Sekolah/Madrasah.

Adanya dukungan dan fasilitasi institusi-institusi tersebut 
dalam penerapan sistem penjaminan mutu eksternal sesuai 

KATA 
PENGANTAR
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tugas dan kewenangannya akan memperkuat upaya satuan 
pendidikan dalam memberikan pelayanan pendidikan yang 
bermutu sesuai kebutuhan nyata di lapangan.

Petunjuk Teknis Pengembangan Sekolah Model dan Pola 
Pengimbasan ini merupakan petunjuk teknis yang dapat 
dipelajari semua pihak terkait dalam penerapan sistem 
penjaminan mutu pendidikan (SPMP) sesuai dengan tugas 
dan kewenangan masing-masing. Untuk itu semua pihak 
diharapkan dapat memanfaatkan buku ini sebaik-baiknya 
sehingga dapat melaksanakan tugasnya dalam mewujudkan 
pelayanan pendidikan bermutu guna mendorong peningkatan 
mutu pendidikan di Indonesia.

Jakarta,Januari 2017
Direktur Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah

Hamid Muhammad, Ph.D.
NIP  195905121983111001
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1.1 Latar Belakang 

Sistem pendidikan nasional yang didefinisikan dalam 
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah keseluruhan 
komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu 
untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yaitu untuk 
mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu 
kehidupan dan martabat manusia Indonesia. Setiap satuan 
pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan 
penjaminan mutu pendidikan sebagaimana diamanatkan 
di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 
tahun 2005. Penjaminan mutu pendidikan ini bertujuan untuk 
memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan 
(SNP).

Setiap satuan pendidikan beserta seluruh komponen 
didalamnya memiliki tanggungjawab dalam peningkatan dan 
penjaminan mutu pendidikan. Peningkatan mutu di satuan 
pendidikan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya 
budaya mutu pada seluruh komponen satuan pendidikan. 
Untuk peningkatan mutu sekolah secara utuh dibutuhkan 
pendekatan yang melibatkan seluruh komponen satuan 
pendidikan (whole school approach) untuk bersama-sama 
memiliki budaya mutu. Agar penjaminan mutu dapat berjalan 
dengan baik di segala lapisan pengelolaan pendidikan telah 
dikembangkan sistem penjaminan mutu pendidikan yang 
terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SMPI) dan Sistem 
Penjaminan Mutu Eksternal (SMPE).
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Sistem penjaminan mutu yang berjalan di dalam satuan 
pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen dalam 
satuan pendidikan disebut sebagai SPMI. SPMI mencakup 
seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan dengan 
memanfaatkan berbagai sumberdaya untuk mencapai SNP. 
Sistem penjaminan mutu ini dievaluasi dan dikembangkan 
secara berkelanjutan oleh satuan pendidikan dan juga 
ditetapkan oleh satuan pendidikan untuk dituangkan 
dalam pedoman pengelolaan satuan pendidikan serta 
disosialisasikan kepada pemangku kepentingan satuan 
pendidikan. Agar pelaksanaan SPMI dapat dilakukan 
oleh seluruh satuan pendidikan dengan optimal, perlu 
dikembangkan satuan pendidikan yang akan menjadi model 
penerapan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri, 
yang selanjutnya disebut sekolah model, sebagai gambaran 
langsung kepada satuan pendidikan lain yang akan 
menerapkan penjaminan mutu pendidikan sehingga terjadi 
pola pengimbasan pelaksanaan penjaminan mutu hingga ke 
seluruh satuan pendidikan di Indonesia.

1.2 Maksud dan Tujuan 

Maksud dari pengembangan sekolah model dan pola 
pengimbasan adalah meningkatkan mutu pendidikan sesuai 
dengan standar nasional pendidikan serta menciptakan 
budaya mutu pendidikan di satuan pendidikan.

Tujuan pengembangan sekolah model dan pola pengimbasan 
adalah untuk mengembangkan:
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1.3 Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan pengembangan 
sekolah model dan pola pengimbasan adalah:

Percontohan sekolah berbasis SNP melalui penerapan 
penjaminan mutu pendidikan secara mandiri.
Pola pengimbasan penerapan penjaminan mutu 
pendidikan kepada sekolah hingga seluruh sekolah 
mampu menerapkan penjaminan mutu pendidikan secara 
mandiri pada tahun 2019.

Sekolah menerapkan penjaminan mutu pendidikan secara 
mandiri;
Sekolah meningkatkan mutu sesuai Standar Nasional 
Pendidikan;
Sekolah berbudaya mutu;

1.

2.

1.

2.

3.
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2.1	 Definisi

Sekolah model adalah sekolah yang ditetapkan dan dibina 
oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) untuk 
menjadi sekolah acuan bagi sekolah lain di sekitarnya dalam 
penerapan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri. 
Sekolah model menerapkan seluruh siklus penjaminan mutu 
pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, 
sehingga budaya mutu tumbuh dan berkembang secara 
mandiri pada sekolah tersebut.

Sekolah model dipilih dari sekolah yang belum memenuhi 
SNP untuk dibina oleh LPMP agar dapat menerapkan 
penjaminan mutu pendidikan di sekolah mereka sebagai 
upaya untuk memenuhi SNP. Pembinaan oleh LPMP dilakukan 
hingga sekolah telah mampu melaksanakan penjaminan mutu 
pendidikan secara mandiri. Sekolah model dijadikan sebagai 
sekolah percontohan bagi sekolah lain yang akan menerapkan 
penjaminan mutu pendidikan secara mandiri. Sekolah model 
memiliki tanggungjawab untuk mengimbaskan praktik baik 
penerapan penjaminan mutu pendidikan kepada lima sekolah 
di sekitarnya, sekolah yang diimbaskan ini selanjutnya disebut 
dengan sekolah imbas.

2.2 Kriteria

Pemilihan sekolah yang akan dibina untuk dijadikan sekolah 
model memperhatikan beberapa kriteria, antara lain:



10

Sekolah belum memenuhi SNP.

Adanya dukungan dari pemerintah daerah.

Seluruh komponen sekolah bersedia dan berkomitmen 
untuk mengikuti seluruh rangkaian pelaksanaan 
pengembangan sekolah model.

Pemetaan mutu yang dilakukan oleh LPMP terhadap 
sekolah tersebut dapat digunakan sebagai data dasar 
penetapan pencapaian sekolah terhadap SNP. Data 
hasil pemetaan tersebut diberikan kepada sekolah 
untuk digunakan sebagai data dasar dalam pelaksanaan 
penjaminan mutu pendidikan ke depan.

Pengelolaan sekolah menjadi tanggungjawab pemerintah 
daerah, sehingga dukungan pemerintah daerah sangat 
diperlukan saat LPMP melakukan pembinaan terhadap 
sekolah tersebut, karena setelah sekolah tersebut 
mampu melaksanakan penjaminan mutu pendidikan 
secara mandiri, sekolah akan berada dalam pembinaan 
pemerintah daerah.

Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan membutuhkan 
keterlibatan seluruh komponen sekolah. Pembinaan 
akan dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang 
melibatkan seluruh komponen pemangku kepentingan 
sekolah yaitu pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, 
tenaga kependidikan, komite sekolah, orangtua dan 
siswa. Sekolah akan dibina untuk melibatkan pemangku 
kepentingan di luar sekolah seperti lurah/kepala desa, 
perusahaan, lembaga swadaya masyarakat dan lainnya.

1.

3.

2.
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Sekolah model akan dibina oleh LPMP dibantu oleh fasilitator 
daerah. Pembinaan yang diterima oleh sekolah dalam bentuk 
pelatihan, pendampingan, supervisi serta monitoring dan 
evaluasi. Pembinaan tersebut dilakukan oleh LPMP hingga 
sekolah tersebut mampu melaksanakan penjaminan mutu 
pendidikan secara mandiri. Kemandirian sekolah diukur oleh 
LPMP pada kegiatan monitoring dan evaluasi sesuai instrumen 
yang disediakan.

2.3 Sasaran

Terdapat dua sasaran dalam pelaksanaan pengembangan 
sekolah model dan pengimbasan yaitu sekolah model dan 
sekolah imbas.

• Minimal 16 sekolah per kabupaten/kota;
• Jumlah sekolah model pada jenjang SD, SMP, SMA dan 

SMK mengikuti distribusi jumlah sekolah.

• Minimal 5 sekolah per 1 sekolah model;
• Sekolah sedapat mungkin berada pada gugus yang sama 

untuk jenjang SD dan klaster yang sama untuk jenjang 
SMP, SMA dan SMK.

Sasaran sekolah model adalah:

Sasaran sekolah imbas adalah:

Seluruh kabupaten/kota dalam provinsi didorong agar 
memiliki sekolah model untuk seluruh jenjang pendi-
dikan.



12

2.4 Prosedur Pengembangan

Prosedur pengembangan sekolah model dan pengimbasan 
ditunjukkan pada Gambar 2.1 dan Gambar 2.2. Prosedur 
yang disajikan menunjukkan adanya pembagian peranan 
dalam setiap tahapan pengembangan sekolah model dan 
pengimbasannya. Petunjuk teknis ini akan menjelaskan 
prosedur yang menjadi tanggungjawab LPMP. Prosedur 
pengembangan sekolah model dan pengimbasan yang 
dilaksanakan oleh LPMP terdiri dari beberapa kegiatan. Daftar 
dan jadwal kegiatan disajikan pada Tabel 2.1.

Gambar 2.1. Prosedur Pengembangan Sekolah Model
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Tabel 2.1  Daftar dan Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Sekolah 

Gambar 2.2 Prosedur Pengimbasan oleh Sekolah Model

Model dan Pengimbasannya
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3.1 Sosialisasi dan Koordinasi

Tujuan kegiatan sosialisasi dan koordinasi adalah untuk 
memberitahukan kepada pemerintah daerah terkait 
penerapan penjaminan mutu pendidikan dengan 
mengembangkan sekolah model dan pola pengimbasannya. 
Pedoman, petunjuk pelaksanaan dan modul yang telah 
disusun oleh tim penjaminan mutu pendidikan pusat 
disampaikan dalam kegiatan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi 
dan koordinasi dilakukan oleh LPMP. LPMP dapat mengikuti 
strategi berikut dalam melakukan sosialisasi dan koordinasi 
dengan pemerintah daerah:

Sosialisasi yang dilakukan oleh LPMP dengan 
mengundang perwakilan pemerintah daerah (dinas 
pendidikan provinsi, kabupaten dan kota) untuk 
mensosialisasikan tentang penerapan penjaminan mutu 
pendidikan dengan mengembangkan sekolah model dan 
pola pengimbasannya.

Materi ini menjelaskan bahwa telah dirancang 
suatu sistem untuk menjamin mutu pendidikan 
dan bagaimana sistem penjaminan mutu tersebut 
dijalankan.

1.

Materi kegiatan sosialisasi dan koordinasi meliputi:
• Pemahaman umum sistem penjaminan mutu 

pendidikan
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Materi ini menjelaskan bagaimana bentuk peranan 
pemerintah daerah dalam sistem penjaminan mutu 
pendidikan dan perlu dibentuk tim penjaminan mutu 
daerah oleh pemerintah daerah, tim ini nantinya 
berkoordinasi dengan LPMP dalam rangka sinergisitas 
mutu pendidikan daerah masing-masing.

Materi ini menjelaskan bagaimana konsep 
pengembangan sekolah model dan pola pengimbasan 
yang akan dilakukan oleh LPMP sebagai upaya 
pemerintah dalam rangka pemberian layanan yang 
bermutu.

Materi ini menjelaskan salah satu bagian dari sistem 
penjaminan mutu pendidikan yaitu sistem penjaminan 
mutu internal yang dilakukan oleh sekolah. Dalam 
materi ini dijelaskan bahwa sekolah merupakan pilar 
utama penjaminan mutu pendidikan dan bagaimana 
siklus penjaminan mutu pendidikan di sekolah 
dilakukan.

• Peran pemerintah daerah dalam penjaminan mutu 

•  Pengenalan konsep sekolah model  dan 

• Pemahaman dan pelaksanaan sistem penjaminan 

pendidikan

pengimbasannya

mutu di sekolah (SPMI)

Materi tersebut dapat disampaikan selama ± 2 hari penuh 
waktu dengan metode penyampaian materi dilakukan dengan 
metode ceramah interaktif dalam bentuk rapat koordinasi. 
Peserta pemerintah daerah diharapkan meneruskan 
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LPMP harus menindaklanjuti kegiatan sosialisasi dan koordinasi 
yang telah dilakukan. Hasil koordinasi dapat berupa:

informasi kepada pemangku kepentingan daerah agar dapat 
mendukung penjaminan mutu pendidikan serta kepada 
sekolah-sekolah untuk menginformasikan adanya program 
pengembangan sekolah model penjaminan mutu pendidikan.

Sosialisasi yang dilakukan melalui media informasi dan 
teknologi seperti pengunggahan informasi dalam bentuk 
poster infografis pengembangan sekolah model dan pola 
pengimbasannya pada website. Poster ini juga dapat 
dicetak dan diberikan kepada pemerintah daerah untuk 
diperbanyak dan disebarkan kepada sekolah.

Pernyataan dukungan dari pemerintah daerah.
Kesepakatan kerjasama antara pemerintah daerah dan 
LPMP untuk menjalankan pengembangan sekolah model 
dan pengimbasan dalam rangka penjaminan mutu 
pendidikan di daerahnya.
Komitmen penyediaan anggaran peningkatan mutu 
pendidikan oleh pemerintah daerah.
Pembentukan tim penjaminan mutu pendidikan daerah 
yang independen untuk membantu pemerintah daerah 
dalam menjamin mutu pendidikan pada daerah masing-

Melakukan pendekatan personal dengan pejabat tertinggi 
pemerintah daerah secara intens seperti gubernur, bupati, 
walikota, ketua DPRD dan lainnya untuk mendapatkan 
dukungan dari pemerintah daerah.

2.

1.
2.

3.

4.

3.
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masing (provinsi/kabupaten/kota).
Rekomendasi fasilitator daerah untuk diperbantukan 
dalam menerapkan sekolah model dan pengimbasannya.

5.

3.2 Pengusulan Calon Sekolah Model dan   
 Sekolah Imbas

Pengusulan calon sekolah untuk dikembangkan menjadi 
sekolah model dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai 
dengan tanggungjawab pengelolaannya. Calon sekolah yang 
akan dibina untuk menjadi sekolah model harus memenuhi 
kriteria minimal yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. 
Calon sekolah model dan imbas dapat mengacu kriteria 
yang disajikan pada Tabel 3.1, kriteria ini untuk memberikan 
gambaran operasional perbedaan kriteria dalam pengusulan 
sekolah model dengan sekolah imbasnya.

• Pemerintah kabupaten/kota selaku pengelola pendidikan 
dasar yaitu Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah 
Pertama mengusulkan calon sekolah, dimana komposisi 
antara jumlah SD dan SMP diserahkan kepada pemerintah 
kabupaten/kota.

• Pemerintah provinsi selaku pengelola pendidikan 
menengah yaitu Sekolah Menengah Atas dan Sekolah 
Menengah Kejuruan mengusulkan calon sekolah, dimana 
komposisi antara jumlah SMA dan SMK diserahkan kepada 
pemerintah provinsi.
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• Sekolah-sekolah imbas memiliki akses (terutama 
transportasi) untuk berkomunikasi, kerjasama dan 

Tabel 3.1. Kriteria Pengusulan Calon Sekolah 
Model dan Sekolah Imbas

Selain memberikan usulan sekolah model, pemerintah daerah 
juga mengusulkan sekolah yang akan diimbaskan oleh 
masing-masing sekolah model. Jumlah sekolah imbas untuk 
setiap sekolah model adalah 5 sekolah. Pemerintah daerah 
harus mempertimbangkan hal-hal berikut dalam pemilihan 
sekolah model:
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koordinasi dengan sekolah model mereka.
• Sekolah-sekolah imbas pada jenjang SD, SMP dan SMA 

dapat ditentukan berdasarkan jarak terdekat, sedangkan 
pada jenjang SMK dapat dipertimbangkan pula 
berdasarkan paket kejuruan yang dimiliki.

Daftar usulan diserahkan oleh pemerintah daerah kepada 
LPMP paling lambat pada bulan ketiga.

3.3 Penetapan Sekolah Model dan Sekolah  
 Imbas

Pengusulan daftar sekolah model beserta sekolah imbasnya 
ditindaklanjuti oleh LPMP dengan dibantu oleh tim dari 
pemerintah daerah. Proses tindaklanjut oleh LPMP berupa 
verifikasi dan validasi. Proses ini dapat dilakukan dengan 
kunjungan sekolah, pencocokan dokumen sekolah dengan 
data pokok pendidikan, survey petugas LPMP ke sekolah 
untuk mengukur kondisi awal sekolah, Focus Group 
Discussion dengan seluruh komponen dari calon sekolah 
untuk mengetahui komitmen dan kesungguhan mereka.

Hasil verifikasi dan validasi LPMP dilaporkan kepada 
pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat mengusulkan 
daftar baru jika terdapat sekolah yang tidak dapat 
memenuhi proses verifikasi dan validasi yang kemudian 
akan ditindaklanjuti kembali oleh LPMP. Proses ini dapat 
berlangsung paling lambat pada pertengahan bulan ke-
4. Jika pada bulan ke-empat pemerintah daerah belum 
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3.4 Penyiapan dan Seleksi Fasilitator Daerah

Kegiatan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan sekolah 
model dan pengimbasan meliputi pelatihan, implementasi 
dan pendampingan hingga monitoring dan evaluasi. Untuk 
melaksanakan kegiatan tersebut, LPMP perlu menyiapkan 
fasilitator daerah yang menguasai sepenuhnya terkait 
sistem penjaminan mutu pendidikan, implementasi SPMI, 
pengembangan sekolah model, dan pola pengimbasannya. 
Fasilitator daerah memiliki bertugas untuk melakukan 
serangkaian kegiatan pengembangan sekolah model dan 
pengimbasannya pada daerah masing-masing.

Pemerintah daerah melalui dinas pendidikan dapat 
memberikan rekomendasi calon fasilitator daerah. Pengusulan 
calon fasilitator daerah mengacu pada kriteria yang disajikan 
pada Tabel 3.2 Calon fasilitator daerah akan mengikuti 

mampu memenuhi kuota dan kriteria tersebut, LPMP dapat 
menetapkan daftar terakhir untuk ditetapkan bersama dengan 
pemerintah daerah.

Pemerintah daerah dapat mengusulkan sekolah model di 
luar kuota yang diberikan oleh LPMP dengan kesepakatan 
bahwa sekolah di luar kuota akan didukung dan dibiayai oleh 
pemerintah daerah sendiri dan dibina oleh fasilitator daerah. 
LPMP memfasilitasi dengan melatih fasilitator daerah yang 
diusulkan pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah 
dapat melaksanakan sekolah model secara mandiri.
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beberapa tahapan seleksi hingga ditetapkan sebagai 
fasilitator daerah. Proses seleksi dilakukan untuk menjamin 
fasilitator daerah yang akan berperan dalam pelaksanaan 
memiliki kapasitas yang kompeten dan terstandar.

Tabel 3.2 Kriteria Calon Fasilitator Daerah Pengembangan 
Sekolah Model dan Pengimbasannya

Beberapa tahapan yang harus diikuti antara lain:
Pengajuan Berkas

Berkas diajukan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan 
Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen) oleh LPMP 
dan/atau oleh dinas pendidikan melalui LPMP.
Setiap pemangku kepentingan dapat mengajukan 
lebih dari satu calon
Kelengkapan dokumen yaitu sebagai berikut:

1.
a.

b.

c.
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Seleksi administrasi

Pengumuman calon fasilitator daerah

Evaluasi dilakukan oleh LPMP.
Hasil evaluasi disampaikan kepada Kepala LPMP untuk 
mendapatkan pengesahan (Formulir 01.3)
Hasil evaluasi ditembuskan kepada Direktur Jenderal 
Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen).

Tahapan 1 hingga 3 dilakukan selama 2 minggu. Selama 
proses seleksi pada tahapan tersebut, LPMP menyiapkan 
kebutuhan pelatihan yang akan menjadi tahapan seleksi 
selanjutnya. Hal-hal yang perlu disiapkan antara lain 
materi, modul, narasumber/fasilitator nasional, peralatan, 
waktu, jadwal, tempat, jumlah peserta sesuai hasil seleksi 
administrasi serta rincian biaya yang dibutuhkan.

LPMP mengumumkan secara tertulis kepada calon 
fasilitator daerah (Formulir 01.4)
LPMP mengundang calon fasilitator daerah untuk 
mengikuti pelatihan (Formulir 01.5)

2.

3.

a.
b.

c.

a.

b.

• Daftar riwayat hidup - Curriculum Vitae (CV)
• Surat pengusulan sebagai calon fasilitator daerah 

oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Dinas Pendidikan 
Kabupaten/Kota atau Kepala LPMP (Formulir 01.1)

• Surat pernyataan kesediaan calon fasilitator daerah 
untuk menjalankan seluruh rangkaian kegiatan 
(Formulir 01.2)
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Pelatihan calon fasilitator daerah
Pelatihan dilaksanakan oleh LPMP kepada peserta 
yang diundang sesuai hasil seleksi pada tahapan 
sebelumnya.
Pelatihan yang diikuti oleh calon fasilitator daerah tidak 
otomatis meluluskan calon fasilitator sebagai fasilitator 
daerah.
Pelatihan bertujuan memberikan keterampilan 
memfasilitasi kepada calon fasilitator daerah sehingga 
mampu melaksanakan fasilitasi pada pelatihan 
penjaminan mutu untuk sekolah.
Pelatihan calon fasilitator daerah dilakukan berdasarkan 
indikator keberhasilan yaitu sebagai berikut.

Peserta yang pernah mengikuti pelatihan dan 
lulus menjadi fasilitator daerah pada periode 
sebelumnya tetap diwajibkan untuk mengikuti 
pelatihan. Pelatihan yang diikuti dalam bentuk 
penyegaran dan dipisahkan dari pelatihan peserta 
yang lain.

4.
a.

b.

c.

d.

• peserta memahami dan dapat menjelaskan SPMI.
• peserta memahami mekanisme pelaksanaan siklus 

dalam SPMI.
• peserta dapat berperan sebagai fasilitator dalam 

rangkaian kegiatan pengembangan sekolah 
model.

e.
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a.
b.
c.
d.
e.
f.

Kerangka acuan kegiatan pelatihan calon fasilitator daerah 
adalah:

Jadwal pelatihan ditampilkan dalam Tabel 3.3

Waktu Pelatihan
Batch (lingkup area)
Jumlah peserta
Metode
Evaluasi
Peralatan

5 hari (± 40 jam)
1 region (kelompok)
15 orang/kelas @ 2 fasilitator
25% paparan dan 75% diskusi/praktik
Pra Test dan Post Test
Projector, flip chart, akses internet, 
laptop dan lainnya

:
:
:
:
:
:

Tabel 3.3 Jadwal Pelatihan Calon Fasilitator Daerah
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Seleksi kompetensi calon fasilitator daerah
Hasil tes dalam pelatihan dievaluasi oleh fasilitator 
nasional.
Berdasarkan hasil evaluasi ditetapkan daftar fasilitator 
daerah pemetaan mutu (Formulir 01.6)
Tim fasilitator nasional melaporkan daftar nama 
fasilitator daerah kepada Kepala LPMP untuk 
ditetapkan

5.
a.

b.

c.
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Pengumuman fasilitator daerah
LPMP membuat surat tertulis penetapan fasilitator 
daerah atas nama Dirjen Dikdasmen kepada pemangku 
kepentingan (Formulir 01.7)
LPMP melaporkan dan mengumumkan daftar fasilitator 
daerah

6.
a.

b.

Jadwal dan pembagian fasilitator daerah berdasarkan 
kelompok sekolah model akan disiapkan oleh LPMP 
berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Dalam penentuan 
jadwal dan pembagian fasilitator, mempertimbangkan 
kalender akademik sekolah, kapasitas fasilitator dan lainnya. 
Selain itu, LPMP juga menggandakan modul dan pedoman 
yang akan dibutuhkan dalam pelaksanaan nantinya untuk 
dibagikan kepada sekolah model saat pelatihan dan dipelajari 
sekaligus dipraktekkan pada implementasinya.
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Halaman ini sengaja dikosongkan
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4.1 Pelatihan SPMI Untuk Sekolah Model

Pelatihan dilaksanakan oleh LPMP dengan melibatkan 
fasilitator daerah atau tim penjaminan mutu pendidikan 
dengan pola “whole school approach”. Pelatihan SPMI 
dirancang sefleksibel mungkin baik dari sisi materi maupun 
metode pelatihan sehingga dapat diikuti oleh semua peserta 
dari berbagai level. Oleh karena itu, ruang lingkup pelatihan 
tidak hanya tersampaikannya substansi yang harus diterima 
oleh peserta pelatihan namun juga termasuk keterampilan 
yang harus dimiliki oleh peserta setelah mengikuti pelatihan 
untuk menjalankan peran dan fungsi masing-masing dalam 
penerapan penjaminan mutu internal di sekolah.

Materi pelatihan SPMI diambil dari pedoman pelaksanaan 
penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan yang 
disusun oleh tim penjaminan mutu pendidikan Direktorat 
Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Secara substansi 
ruang lingkup pelatihan meliputi:

Pemahaman tentang sistem penjaminan mutu 
pendidikan.
Pemahaman tentang penerapan penjaminan mutu 
internal sekolah.
Pendalaman tentang bagaimana menerapkan siklus 
penjaminan mutu internal mulai dari memetakan 
mutu, perencanaan peningkatan mutu, implementasi 
peningkatan mutu, monitoring dan evaluasi hingga 
penetapan standar baru serta strategi baru.

1.

2.

3.
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Penguatan tentang bagaimana menjalankan 
pengelolaan sekolah yang ideal serta bagaimana cara 
meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah.
Penguatan tentang bagaimana mengimplementasikan 
pembelajaran sekolah yang ideal serta bagaimana 
cara meningkatkan kualitas pembelajaran.

a.

b.

Kepala Sekolah,  
Guru kelas atau mata pelajaran,
Tenaga kependidikan
Komite sekolah
Pengawas sekolah

Pembentukan tim penjaminan mutu sekolah sebagai 
penanggungjawab aktivitas penjaminan mutu di sekolah.
Pendalaman bagaimana melakukan pengimbasan praktek 
penjaminan mutu internal kepada sekolah lain.

4.

5.

1.
2.

a.
b.
c.
d.
e.

Kerangka acuan kegiatan pelatihan SPMI adalah sebagai berikut:
Pelaksana
Peserta

LPMP/Pemerintah Daerah
5 – 6 sekolah/kelas @ 2 fasilitator,
setiap sekolah minimal 6 orang, yang terdiri 
dari :

:
:

3.
4.

a.
b.

c.

4 hari dengan total durasi waktu ± 32 jam.
Ruang pertemuan dengan ketentuan 
berikut.

Memiliki kapasitas untuk ± 45 orang.
Tata ruang berupa meja melingkar untuk 
setiap sekolah.
Mudah diakses oleh peserta pelatihan.

:
:

Lama waktu
Lokasi



35

5. flipchart, kertas plano dan meta plan, spidol, 
modul pelatihan.

Media :

Jadwal pelatihan dapat diliat pada Tabel 4.1. Untuk sekolah 
model yang baru pertama kali dilatih dapat mendapat 
pelatihan yang disajikan pada bagian A, sedangkan sekolah 
model yang pernah dilatih sebelumnya mendapatkan 
penyegaran yang disajikan pada bagian B.

Tabel 4.1 Jadwal Pelatihan SPMI
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4.2 Implementasi SPMI

Sistem penjaminan mutu internal di sekolah harus dilakukan 
oleh seluruh anggota sekolah yaitu kepala sekolah, guru, 
dan staf sekolah sesuai tugasnya masing-masing, siswa dan 
lainnya. Ada lima tahapan siklus yang harus dilaksanakan 
yaitu:

Tahap pertama adalah memetakan mutu sekolah melalui 
kegiatan evaluasi diri sekolah. Kegiatan ini penting untuk 
melibatkan seluruh anggota sekolah dan masyarakat di 
luar sekolah untuk mendapatkan informasi dan evaluasi 
dari berbagai sisi. Visi, misi dan tujuan sekolah dapat 
direvisi dan dikembangkan sesuai hasil pemetaan ini. Hal 
ini penting karena visi, misi dan tujuan merupakan pusat 
pengelolaan sekolah dan alat ukur untuk memenuhi 
harapan sekolah. Sebuah organisasi berupa tim penjamin 
mutu pendidikan perlu dibentuk untuk mengelola sistem 
penjaminan mutu pendidikan internal secara profesional.

Tahap kedua adalah membuat perencanaan peningkatan 
mutu sekolah termasuk manajemen, kurikulum, kegiatan 
ekstrakurikuler, sumberdaya manusia dan dukungan 
infrastruktur. Perencanaan peningkatan mutu dilaksanakan 
dengan menggunakan peta mutu sebagai masukan 
utama disamping dokumen kebijakan pemerintah 
seperti kurikulum dan standar nasional pendidikan, serta 
dokumen rencana strategis pengembangan sekolah.

1.

3.

2.

Tahap ketiga adalah pelaksanaan program penjaminan 
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mutu sekolah. Pedoman ini akan memandu anggota 
sekolah bagaimana menerapkan proses pembelajaran 
(mengembangkan materi dan pendekatan proses 
pembelajaran), kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan lain 
yang berkaitan dengan program penjaminan mutu sekolah. 
Dalam proses pembelajaran, guru dan siswa akan belajar 
bagaimana menerapkan pembelajaran interaktif dan 
integratif melalui pendekatan ilmiah untuk membangun 
pengetahuan, keterampilan, dan perilaku.

Tahap keempat adalah monitoring dan evaluasi. Pedoman 
ini memberikan arahan bagaimana untuk memantau dan 
mengevaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang 
telah dilakukan. Hal-hal yang dimonitoring dan evaluasi 
secara umum dilihat dari aspek manajemen, proses belajar 
dan hasilnya, dan kegiatan ekstrakurikuler dan hasilnya, 
dampak penjaminan mutu sekolah terutama pengetahuan, 
keterampilan dan perilaku perubahan anggota sekolah, 
dukungan stakeholder dan keterlibatan masyarakat.

Tahap kelima adalah penetapan standar baru dan penyusunan 
strategi baru. Penyusunan strategi perlu dilakukan jika 
sekolah belum mampu mencapai SNP berdasarkan strategi 
sebelumnya. Sekolah yang telah mampu memenuhi standar 
nasional pendidikan dapat menetapkan standar baru di atas 
standar nasional pendidikan.

Sekolah dapat mempelajari pedoman pelaksanaan penjaminan 
mutu pendidikan yang telah diberikan dan dilatihkan dalam 

4.
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4.3 Pendampingan Sekolah

Supaya sekolah model dapat mengimplementasikan 
penjaminan mutu internal, sekolah membutuhkan 
pendampingan dari fasilitator. Tujuan pelaksanaan 
pendampingan sekolah model antara lain:

Materi pendampingan diberikan berdasarkan aktivitas 
berikut:

Meningkatkan pemahaman SPMI kepada pengawas, kepala 
sekolah, guru, tenaga kependidikan lain, orang tua/komite 
sekolah dan pemangku kepentingan di dalam maupun luar 
sekolah model.

Meningkatkan keterampilan sekolah dalam pelaksanaan 
SPMi.

Menguatkan pelaksanaan SPMI kepada pengawas, kepala 
sekolah, guru, tenaga kependidikan lain, orang tua/komite 
sekolah dan pemangku kepentingan di dalam maupun luar 
sekolah model.

a.
b.
c.

d.

pelatihan SPMI dalam mengimplementasikan SPMI.

Sosialisasi SPMI kepada pemangku kepentingan sekolah.
Pembentukan tim penjaminan mutu pendidikan sekolah.
Pelaksanaan evaluasi diri sekolah untuk memetakan 
kondisi mutu sekolah.
Penyusunan perencanaan pemenuhan mutu sekolah.
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Pendampingan minimal dilakukan sekali dalam satu semester. 
Pengalokasian waktu dan tahapan pendampingan dapat 
disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah masing-
masing.

Penjaringan dan pelibatan peran pemangku kepentingan 
dari luar sekolah.
Bedah, penyusunan dan perbaikan dokumen sekolah.
Pembahasan pengelolaan keuangan.
Pembahasan pengelolaan sarana-prasarana.
Pengembangan rencana pembelajaran intra dan ekstra 
kurikuler.
Pengembangan strategi proses pembelajaran.
Pengembangan kompetensi guru.
Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi untuk

e.

f.
g.
h.
i.

j.
k.
l.

i.
ii.

Pengelolaan manajemen dalam sekolah.
Pengelolaan pembelajaran dalam dan luar kelas 
dalam sekolah.

Tabel 4.2 Kerangka Acuan Kegiatan Pendampingan
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Panduan pelaksanaan pendampingan terlampir pada 
petunjuk teknis ini (Formulir 04.1).
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model. Perwakilan sekolah imbas mengikuti seluruh kegiatan 
pendampingan yang berlangsung di sekolah model.

Pengaturan jadwal dapat disesuaikan dan dikoordinasikan 
secara internal antara fasilitator, sekolah model dan sekolah 
imbas. Anggota tim penjaminan mutu sekolah model 
diharapkan mampu memfasilitasi sekolah imbas dalam 
mengimplementasikan SPMI seperti yang diterapkan pada 
sekolah model.

Terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam 
melakukan pengimbasan. Perwakilan sekolah imbas 
diundang untuk ikut mendapatkan pendampingan di sekolah 

4.4 Pengimbasan

Gambar 4.1. Pengimbasan Sekolah Model







45

Monitoring implementasi sekolah model dilakukan 2 kali yaitu 
satu bulan dan tiga bulan setelah pelaksanaan pelatihan. 
Monitoring bertujuan untuk mengetahui bagaimana 
pelaksanaan sekolah sesuai dengan maksud, tujuan dengan 
hasil yang akan dicapai.

Monitoring dan evaluasi dilakukan bersamaan dengan 
pendampingan menggunakan instrumen yang telah 
disediakan (formulir 5.1). Monitoring dan evaluasi dilakukan 

Tabel 5.1. Monitoring dan Evaluasi Sekolah Model 
dan Pengimbasannya
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oleh fasilitator dengan melibatkan komponen sekolah. Hasil 
monitoring dan evaluasi disampaikan fasilitator kepada LPMP 
agar data perkembangan pencapaian mutu sekolah dapat 
terdokumentasi ke dalam sistem. Setiap semester pelaksanaan 
sekolah model, LPMP melakukan kegiatan diseminasi hasil 
pelaksanaan sekolah model dan pengimbasannya.

Kerangka acuan kegiatan kegiatan diseminasi adalah sebagai 
berikut:
Waktu  : Akhir semester
Peserta:
a)

b)

c)

d)

e)

Sekolah model, seluruh komponen sekolah hadir untuk 
mendiseminasikan hasil pencapaian sekolah model.
Sekolah imbas, undangan ditujukan kepada pengawas 
sekolah, kepala sekolah dan perwakilan guru.
Sekolah lain, untuk mempromosikan dan menyebarluaskan 
bagaimana praktik penjaminan mutu internal di sekolah.
Dinas pendidikan, untuk menunjukkan bagaimana hasil 
pelaksanaan model dan memotivasi pemerintah daerah 
agar menduplikasi program sekolah model secara masif 
dan mandiri.
Pemangku kepentingan lainnya untuk menjaring kerjasama 
dan dukungan kepada sekolah dalam pelaksanaan 
penjaminan mutu pendidikan.
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Pelaksanaan sekolah model dan pengimbasannya dirancang 
untuk mewujudkan terciptanya layanan pendidikan yang 
bermutu di seluruh sekolah di Indonesia pada tahun 2019. 
Upaya dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan melalui Lembaga Penjaminan 
Mutu Pendidikan saja tidak memungkinkan untuk mencapai 
tujuan tersebut, dibutuhkan dukungan dan kerjasama 
pemerintah daerah untuk ikut bergerak mendorong sekolah 
melaksanakan penjaminan mutu sekolah secara mandiri hingga 
terciptanya budaya mutu di sekolah-sekolah.

Petunjuk teknis pengembangan sekolah model dan pola 
pengimbasan ini disusun untuk dijalankan oleh LPMP. 
Pemerintah daerah dapat mempelajari petunjuk pelaksanaan 
ini dalam rangka pelaksanaan sekolah model secara mandiri 
dengan fasilitasi dari LPMP. Petunjuk pelaksanaan ini akan 
terus dikembangkan dan diperbaiki agar pelaksanaan sekolah 
model dan pengimbasannya dapat dilakukan secara optimal.
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Formulir 01.1 Surat Pengusulan Sebagai Calon Fasilitator Daerah
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Formulir 01.2 Pernyataan Kesediaan Dari Calon Fasilitator Daerah
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Formulir 01.3 Hasil Evaluasi Pemeriksaan Berkas
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Formulir 01.4 Pengumuman Tertulis Calon Fasilitator Daerah
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Lampiran surat
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Formulir 01.5 Undangan Pelaksanaan Pelatihan Calon Fasilitator Daerah
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Formulir 01.6 Lembar Evaluasi Penetapan Fasilitator Daerah
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Formulir 01.7 Surat Penetapan Fasilitator Daerah
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Lampiran surat
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Formulir 02.1 Surat Pengusulan Calon Sekolah Model dan Pengimbasan
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Lampiran surat
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Formulir 02.2 Lembar Pernyataan Kesediaan dan Komitmen Sebagai 
Sekolah Model
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Formulir 02.3 Lembar Pernyataan Kesediaan dan Komitmen Sebagai 
Sekolah Imbas 
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Formulir 04.1 Panduan Pelaksanaan Pendampingan Sekolah Model

PANDUAN PELAKSANAAN
PENDAMPINGAN SEKOLAH MODEL
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

BAGIAN 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Sistem Pendidikan 
Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang 
saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan 
nasional, yaitu untuk mengembangkan keterampilan serta 
meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia 
Indonesia. 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).

Pemenuhan dan penjaminan mutu pendidikan ini merupakan 
tanggung jawab dari setiap komponen di satuan pendidikan. 
Penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan tidak 
dapat berjalan dengan baik tanpa adanya budaya mutu 
pada seluruh komponen satuan pendidikan. Oleh karena itu, 
pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan pada satuan 
pendidikan dilakukan dengan pendekatan pelibatan seluruh 
komponen satuan pendidikan (whole school approach) agar 
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seluruh komponen satuan pendidikan bersama-sama memiliki 
budaya mutu. Budaya mutu adalah kesadaran kolektif seluruh 
ekosistem satuan pendidikan untuk mendorong terjadinya 
proses pencapaian dan peningkatan mutu yang tiada henti, 
terus-menerus, dan berkelanjutan yang diwujudkan melalui 
penjaminan mutu secara mandiri sesuai standar mutu 
pendidikan.

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). SPME adalah sistem penjaminan mutu yang 
dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga 
akreditasi dan lembaga standardisasi pendidikan. SPMI 
adalah sistem penjaminan mutu yang berjalan di dalam satuan 
pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen dalam 
satuan pendidikan.

SPMI mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan 
dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya untuk mencapai 
Standar Nasional Pendidikan (SNP). Sistem penjaminan mutu ini 
dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh satuan 
pendidikan dan juga ditetapkan oleh satuan pendidikan untuk 
dituangkan dalam pedoman pengelolaan satuan pendidikan 
serta disosialisasikan kepada pemangku kepentingan satuan 
pendidikan. Agar pelaksanaan SPMI dapat dilakukan oleh 
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seluruh satuan pendidikan dengan optimal, dikembangkan 
satuan pendidikan yang akan menjadi model penerapan 
penjaminan mutu pendidikan secara mandiri, yang selanjutnya 
disebut sekolah model, sebagai gambaran langsung kepada 
satuan pendidikan lain yang akan menerapkan penjaminan 
mutu pendidikan sehingga terjadi pola pengimbasan 
pelaksanaan penjaminan mutu hingga ke seluruh satuan 
pendidikan di Indonesia.

Maksud dari pengembangan sekolah model dan 
pengimbasannya adalah meningkatkan mutu pendidikan 
sesuai dengan standar nasional pendidikan serta menciptakan 
budaya mutu pendidikan di satuan pendidikan. Sekolah 
model diharapkan menjadi percontohan sekolah berbasis 
SNP melalui penerapan penjaminan mutu pendidikan secara 
mandiri dan melakukan pengimbasan penerapan penjaminan 
mutu pendidikan kepada sekolah lain hingga seluruh sekolah 
terampil menerapkan penjaminan mutu pendidikan secara 
mandiri pada tahun 2019. Untuk mencapai hal tersebut, secara 
bertahap pemerintah telah menjalankan program dan kegiatan 
pengembangan sekolah model melalui penyiapan fasilitator 
pengembangan sekolah model, workshop/pelatihan sistem 
penjaminan mutu internal untuk sekolah model, pendampingan 
sekolah model dan pengimbasan serta monitoring dan evaluasi 
sekolah model. 

Kegiatan pendampingan dilakukan untuk menguatkan 
dan membina sekolah model agar sekolah model dapat 
mengimplementasikan SPMI, melakukan pengimbasan 
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SPMI bagi sekolah imbas serta untuk membantu mengatasi 
berbagai kendala yang muncul pada saat pelaksanaan SPMI 
di sekolah model. Pendamping sekolah model merupakan 
fasilitator daerah yang sebelumnya telah dibekali oleh LPMP. 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyusun Panduan 
Pelaksanaan Pendampingan Sekolah Model Penjaminan Mutu 
Pendidikan. Panduan ini dapat digunakan sebagai acuan oleh 
LPMP dalam menyusun Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah 
Pengembangan Sekolah Model Penjaminan Mutu Pendidikan 
sesuai dengan DIPA LPMP sehingga sekolah model dapat 
merealisasikan bantuan pemerintah melalui DIPA LPMP dalam 
melaksanakan kegiatan pendampingan SPMI.

B. Dasar Hukum
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 
dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4586);
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 

1.

2.

3.

4.
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tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 
dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5410);
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang 
Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4863);
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang 
Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4941);
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 
Tahun 2010 tentang Pengelola dan Penyelenggaraan 
Pendidikan;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 
11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
Peraturan Menteri Keuangan No. 168/PMK.05/2015 
tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan 
Pemerintah Pada Kementerian Negara/ Lembaga

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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C. Tujuan
Tujuan pelaksanaan pendampingan sekolah model antara lain:

D. Sasaran
Sasaran pendampingan sekolah model antara lain:

E. Hasil yang Diharapkan
Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan pendampingsn seko-
lah model adalah:

Meningkatkan pemahaman SPMI kepada pengawas, 
kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan lain, orang 
tua/komite sekolah dan pemangku kepentingan di 
dalam maupun luar sekolah model.
Meningkatkan keterampilan sekolah dalam pel 
aksanaan SPMI.
Menguatkan pelaksanaan SPMI kepada pengawas, 
kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan lain, orang 
tua/komite sekolah dan pemangku kepentingan di 
dalam maupun luar sekolah model.

Pengawas Sekolah Model, 
Kepala Sekolah Model, 
Seluruh Guru Sekolah Model, 
Seluruh Tenaga Kependidikan Model, 
Perwakilan Orang Tua/Komite Sekolah Model
Pemangku Kepentingan Lainnya Sekolah Model.
Perwakilan Sekolah Imbas

Sekolah dapat menerapkan penjaminan mutu 
pendidikan secara mandiri;
Sekolah dapat meningkatkan mutu sesuai SNP;

1.

2.
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3. Sekolah memiliki budaya mutu;

Sekolah model nantinya diharapkan dapat dijadikan 
percontohan sekolah berbasis SNP melalui penerapan 
penjaminan mutu pendidikan secara mandiri dan melakukan 
pola pengimbasan penerapan penjaminan mutu pendidikan 
kepada sekolah lain hingga seluruh sekolah terampil 
menerapkan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri 
pada tahun 2019.
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A. Prinsip Pendampingan
Pendampingan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip-
prinsip seperti komprehensif, implementatif, dinamis, 
partisipatif dan koordinatif.

BAGIAN 2 STRATEGI PENDAMPINGAN

1.

2.

3.

4.

Komprehensif 
Pendampingan dilaksanakan secara menyeluruh, 
terpadu dari semua komponen SNP pada tahapan 
siklus SPMI dari berbagai sudut pandang pemangku 
kepentingan sekolah..
Implementatif 
Pendampingan dilaksanakan dengan menekankan 
praktik sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan di 
sekolah. Materi teoritis/akademis diberikan untuk 
memperkuat pelaksanaan praktik lapangan dengan 
tetap mengacu kepada regulasi di bidang pendidikan. 
Dinamis
Pendampingan menyesuaikan kondisi daerah dan 
kemampuan sekolah dalam melaksanakan SPMI.
Partisipatif
Pendampingan bersifat partisipatif, yang membuka 
ruang kepada sekolah untuk menyampaikan 
pendapat, berbagi pengalaman, melakukan praktik 
dan memberikan saran kepada pendamping dalam 
pelaksanaan pendampingan SPMI.
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5.

1.

2.

Koordinatif 
Pendampingan dilaksanakan secara koordinatif 
antara LPMP, tim pendamping/fasilitator daerah, Tim 
Penjaminan Mutu Daerah (TPMPD) dan tim Penjaminan 
Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS). Hal ini dilakukan 
untuk memperlancar dan menyamakan visi, misi, dan 
tujuan serta gerak langkah pelaksanaan SPMI di sekolah. 

Metode Pengarahan
Metode ini dilakukan saat dimana tingkat komitmen, 
pemahaman dan kemampuan sekolah rendah sehingga 
peran pendamping cukup dominan. Pendamping perlu 
menjelaskan apa yang harus dilakukan, bagaimana 
cara melakukannya, dan tujuan apa yang akan 
dicapai. Pendamping juga harus memantau terus 
perkembangannya. Metode ini tetap harus dilakukan 
dengan cara persuasif.
Metode Partisipatif
Metode pendampingan partisipatif atau melibatkan 
disarankan digunakan pada kondisi dimana tingkat 
pemahaman dan kemampuan sekolah memadai 

B. Metode Pendampingan
Metode yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan 
pendampingan yang ditetapkan pada masing-masing sekolah 
bersama dengan pendamping. Metode pendampingan 
yang efektif adalah yang sesuai dengan kondisi sekolah 
yang didampingi. Pendamping harus mampu memilih dan 
menggunakan metode pendampingan yang sesuai dengan 
tingkat perkembangan sekolah yang didampingi.
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namun tingkat komitmen sekolah masih rendah. Seluruh 
komponen sekolah harus dilibatkan dalam setiap 
proses pengambilan keputusan. Seluruh komponen ini 
harus diberi tahu dan diajak diskusi mengenai mengapa 
hal-hal yang dimaksudkan perlu untuk dilakukan, dan 
sebagainya
Metode Konsultatif
Sekolah yang memiliki tingkat komitmen tinggi tetapi 
tingkat pemahaman dan kemampuan masih rendah, 
dapat menggunakan metode konsultatif. Peran 
pendamping pada metode ini relatif kecil. Pendamping 
hanya membantu memecahkan masalah yang dihadapi 
oleh sekolah. Keputusan diambil sendiri oleh sekolah, 
dan pendamping hanya memberi pertimbangan.
Metode delegatif
Peran pendamping menjadi amat terbatas saat kondisi 
sekolah yang sudah memiliki komitmen, pemahaman 
dan kemampuan yang memadai. Seluruh aktivitas 
dapat diserahkan kepada sekolah terkait apa yang 
harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya 
diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat.

3.

4.

1.

Bentuk pendampingan yang dapat diberikan pendamping 
dalam menjalankan metode tersebut diatas antara lain:

Layanan konsultasi
Kegiatan ini berupa layanan konseling yang diberikan 
oleh pendamping kepada sekolah, dimana sekolah 
dapat memperoleh wawasan, pemahaman dan cara 
yang perlu dilaksanakan untuk menangani masalah 
yang dihadapi.
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2.

3.

4.

5.

Diskusi bersama
Kegiatan ini merupakan interaksi komunikasi dua arah. 
Interaksi komunikasi dibangun dari adanya topik/
pengetahuan yang menjadi permasalahan dimana 
nantinya menghasilkan pemahaman yang baik dan 
benar. Diskusi bisa berupa apa saja yang awalnya 
disebut topik yang berkembang dan diperbincangkan 
hingga akhirnya akan menghasilkan suatu pemahaman 
dari topik tersebut. Diskusi juga dilakukan untuk 
membicarakan dan menemukan alternatif pemecahan 
topik bahasan yang bersifat problematis.
Ceramah
Penyampaian topik bahasan di lakukan oleh 
pendamping secara monolog dan satu arah. Kegiatan 
ini dapat dilakukan pada topik yang dimana tingkat 
pemahaman sekolah kurang memadai dengan sumber 
referensi atau rujukan yang ada.
Kerja kelompok
Kerja kelompok menitikberatkan kepada interaksi antara 
komponen dalam kelompok untuk menyelesaikan 
pekerjaan secara bersama-sama sehingga 
pendamping diharapkan mampu memfasilitasi dalam 
melibatkan sekolah secara aktif untuk berkerjasama 
dan berkolaborasi dalam kelompok.
Bimbingan teknis
Dilakukan untuk memberikan bantuan yang biasanya 
berupa tuntunan dan nasehat untuk menyelesaikan 
persoalan/masalah yang bersifat teknis.
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Pendamping dapat menggunakan bentuk pendampingan 
selain yang disebutkan diatas menyesuaikan kondisi sekolah 
dan keterbatasan sumber daya.

C. Kompetensi Pendamping
Agar tujuan pendampingan dengan menggunakan 
metode pendampingan yang sesuai maka penting untuk 
memperhatikan kompetensi yang sebaiknya dimiliki dan 
ditingkatkan oleh pendamping, antara lain:

Komunikatif
Mampu menerapkan dengan efektif cara mendengar 
aktif, cara menggunakan pertanyaan, dan cara 
menciptakan komunikasi multi arah.
Menguasai teknik pemberian umpan balik
Mampu memberi umpan balik (feedback) kepada 
sekolah yang dapat diterima dengan baik dan dapat 
dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja sekolah.
Mendorong partisipasi
Mampu memberi penjelasan kepada seluruh 
komponen sekolah agar ikut berpartisipasi aktif dalam 
kegiatan yang dilakukan berdasarkan kesadaran 
sendiri.
Menumbuhkan toleransi
Mampu menumbuhkan pola pikir kepada komponen 
sekolah agar dapat menerima perbedaan-perbedaan 
seperti perbedaan pada karakteristik individu dan 
pendapat.

1.

2.

3.

4.
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5.

a.

b.

c.

d.
e.

f.
g.
h.
i.

i.
ii.

j.
k.
l.

Menjalin hubungan baik
Mampu menjaga hubungan baik dengan seluruh 
komponen sekolah yang terlibat dalam kegiatan, 
sehingga dapat menciptakan suasana yang nyaman..

Sosialisasi SPMI kepada pemangku kepentingan 
sekolah.
Pembentukan tim penjaminan mutu pendidikan 
sekolah.
Pelaksanaan evaluasi diri sekolah untuk memetakan 
kondisi mutu sekolah.
Penyusunan perencanaan pemenuhan mutu sekolah.
Penjaringan dan pelibatan peran pemangku 
kepentingan dari luar sekolah.
Bedah, penyusunan dan perbaikan dokumen sekolah.
Pembahasan pengelolaan keuangan.
Pembahasan pengelolaan sarana-prasarana.
Pengembangan rencana pembelajaran intra dan ekstra 
kurikuler
Pengembangan strategi proses pembelajaran
Pengembangan kompetensi guru
Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi untuk

D. Materi Pendampingan
Materi pendampingan diberikan berdasarkan komposisi 
aktivitas berikut:

Pengelolaan manajemen dalam sekolah
Pengelolaan pembelajaran dalam dan luar kelas 
dalam sekolah
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E. Perangkat Pendampingan
Perangkat pendampingan terdiri atas

F. Alokasi Waktu Pendampingan
Pendampingan minimal dilakukan sekali dalam satu semester 
dengan alokasi waktu pendampingan minimal 3 (lima) hari. 
Pengalokasian waktu dan tahapan pendampingan dapat 
disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing. 

Dokumen peraturan dan perundangan terkait sistem 
pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan
Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan 
oleh Satuan Pendidikan
Panduan Pendampingan Sekolah Model Penjaminan 
Mutu Pendidikan
Dokumen Hasil Pelatihan dan Pendampingan
Paparan
Media pembelajaran lain yang sesuai bentuk 
pendampingan yang digunakan. 

a.

b.

c.

d.
e.
f.
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BAGIAN 3 PELAKSANAAN PENDAMPINGAN

A. Reviu Paska Pelatihan
Kegiatan 1
Tujuan  :
Sekolah dapat menindaklanjuti hasil yang didapatkan selama 
pelatihan SPMI.

Tugas yang perlu dilakukan oleh pendamping saat men-
dampingi kegiatan ini adalah:

Kegiatan ini bermanfaat bagi pendamping untuk memahami 
lebih dalam terkait kondisi awal tingkat pemahaman, 
kemampuan dan komitmen sekolah dalam pelaksanaan SPMI 

a.
b.

c.

Melakukan reviu terhadap pemahaman terkait SPMI.
Melakukan reviu rencana tindak lanjut paska pelatihan 
yang dibuat oleh sekolah.
Rencana tindak lanjut didalamnya termuat hal-hal 
berikut: 
(1) Pembentukan TPMPS
(2) Sosialisasi SPMI
(3) Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
(4) Perencanaan Pemenuhan Mutu
(5) Pelaksanaan Pemenuhan Mutu
(6) Evaluasi/Monitoring Pemenuhan Mutu
Pendamping mengajak sekolah mendetailkan rencana 
dengan menanyakan apa yang telah dan akan 
dilakukan, kapan dilakukan, siapa yang akan dilibat-
kan dan bagaimana melakukannya terkait 6 (enam) hal 
diatas.
Mengajak sekolah menyepakati bersama dan 
berkomitmen untuk menjalankan kese-pakatan hasil 
reviu.
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di sekolah sehingga pendamping dapat menentukan metode 
apa yang sesuai dengan kondisi sekolah yang didampingi.

Luaran  :
a.  Lembar refleksi terhadap hasil pelatihan
b.  Rencana Tindak Lanjut yang telah direviu

Kegiatan 2
Tujuan  :
Sekolah dapat melakukan pembentukan TPMPS untuk 
mengawal SPMI.

Tugas yang perlu dilakukan oleh pendamping saat 
mendampingi kegiatan ini adalah:

Menggali kesadaran sekolah akan perlunya organisasi 
yang mengawal SPMI.
Mengarahkan pembentukan TPMPS.
Pembentukan TPMPS harus memperhatikan hal-hal 
berikut:

a.

a.

1.

2.

3.

b.

b.

Keanggotaan tim terdiri dari Kepala Sekolah, 
Guru, Tenaga Kependidikan, Komite.
Struktur organisasi minimal terdiri dari ketua tim, 
pengembang sekolah dan evaluator internal.
Rincian tugas tim minimal memuat di bawah ini:

mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan 
mutu;
melakukan pembinaan, pembimbingan, 
pendampingan, dan supervisi terhadap 
pelaku pendidikan dalam pengembangan dan 
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c.

Luaran  :
a.  Surat Keputusan Pembentukan TPMPS
b.  Struktur Organisasi TPMPS
c.   Jurnal Kegiatan TPMPS

Membahas kendala, masalah dan solusi yang timbul 
dari kegiatan pemben-tukan TPMPS.
Melakukan reviu terkait bagaimana keterlibatan 
TPMS dalam pelaksanaan SPMI dan koordinasi 
pendampingan.

Rincian tugas tersebut terdistribusi ke anggota.

4.

c.

d.

d.

e.

Penyediaan sumber daya untuk keberlangsungan 
tim

penjaminan mutu pendidikan; 
melaksanakan pemetaan mutu pendidikan 
berdasarkan data mutu pendidikan; 
melakukan monitoring dan evaluasi proses 
pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah 
dilakukan; dan
memberikan rekomendasi strategi pemenuhan 
mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi 
kepada kepala.
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B. Reviu Pelaksanaan Sosialisasi SPMI

Tujuan  : 

Sekolah dapat menyosialisasikan SPMI kepada pemangku 
kepentingan.

Sosialisasi SPMI tidak mengharuskan adanya kehadiran 
pendamping saat acara berlangsung. Hal ini untuk 
menumbuhkan kemandirian, kepercayaan diri, kerjasama, 
pemahaman, kemampuan dan komitmen sekolah dalam 
pelaksanaan SPMI.

Tugas yang perlu dilakukan oleh pendamping saat 
mendampingi kegiatan ini adalah:

Menggali esensi pelaksanaan sosialisasi SPMI.
Membahas pelaksanaan sosialisasi SPMI.
Pelaksanaan sosialisasi SPMI melibatkan berbagai 
macam pihak diantaranya:
(1) Kepala Sekolah/Wakil Kepala Sekolah
(2) Seluruh Guru dan Tenaga Kependidikan
(3) Pengawas Sekolah
(4) Pejabat Pemerintah Daerah 
(5) Orang tua siswa
(6) Komite Sekolah
(7) Dunia usaha dan dunia industri (DUDI)
(8) Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama
Melakukan reviu dan refleksi pelaksanaan sosialisasi 
SPMI terkait kendala, masalah, solusi, manfaat serta 
tanggapan pemangku kepemangku kepentingan 
yang terlibat terhadap pelaksanaan SPMI.

a.
b.

c.
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C. Pendampingan Pemetaan Mutu

Tujuan  : 

Kegiatan ini harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan 
internal dan eksternal sekolah. 
Tugas yang perlu dilakukan oleh pendamping saat 
mendampingi kegiatan ini adalah:

a.

b.

c.

d.

e.

Memberikan masukan dan saran terhadap hasil 
pelaksanaan sosialisasi SPMI oleh sekolah kepada 
pemangku kepentingan sekolah.
Memperbarui rencana tindak lanjut (jika diperlukan) 
yang telah disusun pada kegiatan pendampingan 
sebelumnya (pada Kegiatan 1 Sub Bab A Bab 3)

Luaran  :
a.  Dokumentasi pelaksanaan sosialisasi
b.  Lembar refleksi terhadap pelaksanaan sosialisasi
c.  Rencana Tindak Lanjut yang telah direviu dan diperbarui

Sekolah terampil melakukan EDS dan memiliki profil 
mutu berdasarkan SNP.
Sekolah terampil membuat analisis SWOT (Strength, 
Weakness, Opportunity and Threat – Kekuatan, 
Kelemahan, Peluang dan Ancaman) yang berisi 
potensi keunggulan berikut faktor-faktor penghambat 
baik internal maupun eksternal sekolah
Sekolah mampu mengidentifikasi akar permasalahan 
dalam pemenuhan SNP.
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Merefleksi pemahaman sekolah terkait tujuan EDS 
dan kegunaan profil mutu sekolah.
Menggali pemahaman terhdap indikator-indikator 
dalam SNP
Mengajak sekolah menentukan indikator mutu 
berdasarkan SNP.
Membahas kendala, masalah dan solusi dalam 
penentuan indikator SNP
Mengajak sekolah menyusun atau memilih instrumen 
EDS yang sesuai dengan indikator dalam SNP yang 
telah ditentukan sebelumnya
Memastikan sekolah menggunakan sumber data EDS 
yang tepat.
Membantu sekolah dalam memilih teknik 
pengumpulan data EDS yang tepat.
Meminta sekolah menyusun gambaran kondisi 
sekolah sesuai indikator dan data yang terkumpul.
Memastikan pemahaman sekolah telah memahami 
analisis SWOT.
Membimbing sekolah melakukan analisis SWOT
Membahas hasil analisis SWOT dan interpretasinya
Mengajak sekolah mengidentifikasikan masalah yang 
muncul dari analisis SWOT.
Membimbing sekolah dalam menentukan akar 
permasalahan dari setiap masalah utama yang 
ditemukan.
Meminta sekolah menyusun dokuman hasil pemetaan 
mutu

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.
k.
l.

m.

n.
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Luaran :  Dokumen pemetaan mutu yang 
memuat
a.  Indikator mutu
b.  Kondisi mutu sekolah
c.  Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman 
d.  Permasalahan yang ditemukan
e.  Akar permasalahan yang teridentifikasi

D. Pendampingan Penyusunan Rencana 
Pemenuhan Mutu

Tujuan  : 

Tugas yang perlu dilakukan oleh pendamping saat 
mendampingi kegiatan ini adalah:

a.

a.

b.

c.

b.

Sekolah dapat menindaklanjuti hasil EDS untuk 
pemenuhan SNP.
Sekolah terampil melakukan perencanaan untuk 
mengatasi permasalah sesuai dengan skala prioritas.

Memberi arahan sekolah untuk menyusun skala 
prioritas permasalahan yang akan diselesaikan. 
Penentuan skala prioritas penanganan masalah 
dilakukan dengan mem-pertimbangkan ketersediaan 
sumberdaya dan tingkat kepentingan.
Mendampingi sekolah dalam merencanakan program 
dan kegiatan yang relevan untuk menyelesaikan 
permasalahan.
Mendampingi sekolah dalam menentukan indikator 
keberhasilan program dan kegiatan yang direncanakan 
sekolah.
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Mendampingi sekolah dalam menetapkan target 
output setiap program dan kegiatan yang direncanakan 
sekolah.  
Mendampingi sekolah dalam mengidentifikasi 
penanggung jawab, sasaran dan pihak yang terlibat 
dalam setiap kegiatan . 
Mendampingi sekolah dalam melakukan kajian RKAS 
yang ada disekolah berdasarkan hasil pemetaan dan 
perencanaan.
Membahas bersama untuk mengidentifikasi revisi 
program dan/atau kegiatan dalam RKAS yang sudah 
ada.
Mendampingi sekolah dalam melakukan revisi RKAS 
jika memungkinkan atau menginventaris kegiatan 
untuk penyusunan RKAS tahun mendatang. Usulan 
program dan/atau kegiatan sebagai bahan penyusunan 
RKAS tahun berikutnya dipilih berdasarkan tingkat 
kemungkinan untuk dilaksanakan.
Membahas kendala, permasalahan dan solusi dalam 
melakukan perencanaan pemenuhan mutu.
Meminta sekolah menyusun dokumen perencanaan 
berdasarkan kesepakatan selama kegiatan ini.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

a.

j.

b.

Luaran  :

Dokumen rencana pemenuhan yang memuat program, 
kegiatan, sasaran, penang-gungjawab, indikator 
keberhasilan, pihak yang terlibat dan target yang akan 
dicapai.
Hasil revisi dan usulan RKAS.
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E. Pendampingan Pelaksanaan Pemenuhan 
Mutu 
Tujuan  : 

Tugas yang perlu dilakukan oleh pendamping saat 
mendampingi kegiatan ini adalah:

a.

b.

a.

b.

c.

d.

1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

Sekolah terampil melaksanakan pemenuhan 
mutu dalam bidang manajemen sesuai dengan 
perencanaan/RKAS.
Sekolah terampil dalam melaksanakan pemenuhan 
mutu dalam bidang akademik sesuai dengan 
perencanaan/RKAS.

Mengajak mereviu kesesuaian pelaksanaan program/
kegiatan yang sudah dilakukan dengan perencanaan 
yang sudah dibuat baik dari aspek jadwal, biaya dan 
proses.
Mengajak membahas pencapaian indikator mutu yang 
sesuai kegiatan yang sedang dilaksanakan.
Membahas pelaksanaan pemenuhan mutu terkait:

Membahas kendala, masalah dan solusi pelaksanaan 
kegiatan pemenuhan.

Bedah, penyusunan dan perbaikan dokumen 
sekolah (KTSP, Silabus dan RPP).
Pengembangan kompetensi guru.
Membahas hasil pelaksanaan supervisi 
pembelajaran/akademik/kelas.
Pengembangan pembelajaran intra dan ekstra 
kurikuler.
Pengembangan strategi proses pembelajaran.
Pengelolaan sarana-prasarana.
Pengelolaan keuangan.
Lainnya.
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Mengulas keterlibatan dan peran pemangku 
kepentingan internal dan eksternal dalam 
melaksanakan pemenuhan mutu.
Memastikan sekolah melakukan tindak lanjut hasil 
temuan evaluasi jika telah dilakukan pemantauan dan 
evaluasi.
Mengarahkan sekolah agar menyusun laporan 
pelaksanaan kegiatan pemenuhan.

Mendampingi TPMPS dalam menyusun instrumen 
evaluasi pelaksanaan sesuai indikator mutu dan 
permasalahan yang akan diselesaikan.
Mendampingi TPMPS menyusun rencana pelaksanaan 
evaluasi.
Mendampingi TPMPS memantau pelaksanaan evaluasi.
Mendampingi TPMPS merencanakan tindaklanjut hasil 
evaluasi.

e.

a.

b.

c.
d.

f.

g.

Luaran  : 
a. Dokumen pelaksanaan pemenuhan
b. Dokumen tindak lanjut evaluasi pelaksanaan
c. Dokumen sekolah (KTSP, Silabus dan RPP) yang
 diperbaiki
d. Hasil reviu pembahasan kegiatan pemenuhan

F. Pendampingan Evaluasi Pemenuhan 
Mutu

Tujuan  : 
Sekolah terampil melakukan evaluasi terhadap pelaksanakan 
pemenuhan mutu.

Tugas yang perlu dilakukan oleh pendamping saat men-
dampingi kegiatan ini adalah:
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Mendampingi TPMPS menelaah laporan evaluasi.e.

Luaran  : Dokumen evaluasi yang memuat:
a. Instrumen evaluasi
b. Rencana pelaksanaan evaluasi
c. Skema pelaksanaan evaluasi
d. Hasil tindak lanjut evaluasi
e. Kesimpulan

G. Pelaporan Pendampingan
Penyusunan laporan pendampingan dilakukan oleh 
pendamping bersama sekolah. Laporan berisi antara lain 
latar belakang, dasar hukum, tujuan, sasaran, pelaksanaan 
pendampingan dan hasil pelaksanaan yang berupa lampiran 
dari setiap kegiatan pendampingan. Laporan digandakan 
untuk dikirimkan sebagai pertanggungjawaban kepada 
lembaga terkait dan juga sebagai arsip pendamping dan 
sekolah.
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BAGIAN 4 PENGAWASAN DAN EVALUASI

A. Ukuran Keberhasilan
Variabel tolak ukur keberhasilan pelaksanaan pendampingan 
adalah:

Tingkat keterlibatan
Pendampingan mampu memberikan kepercayaan kepada 
sekolah untuk mengambil peran dan melaksanakannya 
sesuai kemampuannya. Kepercayaan yang terbangun 
akan mewujudkan keterlibatan aktif dari sekolah dan 
pihak lain yang terkait. Keterlibatan dalam memetakan 
kondisi sekolah, menyusun rencana, melaksanakan 
sekaligus mengontrol berbagai keputusan yang telah 
dibuat mencerminkan bentuk komunikasi dan interaksi 
pemangku kepentingan yang dibangun atas dasar 
kepercayaan. Membangun kepercayaan tidak sebatas 
pada sosialisasi, tetapi melibatkan peran aktif sekolah 
dan pihak lain yang terkait. 
Terjadinya kemitraan/kerjasama
Proses pendampingan mampu membuka ranah/
ruang pemikiran untuk kepentingan bersama seluruh 
komponen sekolah dan pemangku kepentingan 
terkait dengan mengedepankan rasa kepedulian, 
menumbuhkan rasa memiliki terhadap rencana 
kegiatan dan kesatuan pendapat terhadap strategi atau 
langkah-langkah penyelesaian yang dirasakan adil dan 
menjunjung pada prinsip transparan dan partisipatif. 
Proses pendampingan yang efektif dapat mendorong 
terjalinnya kebutuhan untuk saling bekerja sama, 
kebutuhan untuk meningkatkan hubungan kemitraan 
antar pemangku kepentingan.

1.

2.
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Kemandirian
Pendampingan harus mampu mengurangi bentuk 
intervensi yang tidak perlu yang dapat menghambat 
kemandirian sekolah dalam pengambilan keputusan 
sehingga sekolah benar-benar tahu dan mampu 
menentukan jenis kebijakan yang dianggap tepat 
untuk dirinya sendiri. Sekolah diberi ruang yang cukup 
untuk menentukan pilihan atas sejumlah alternatif dan 
menetapkan visi dirinya ke depan sesuai peraturan yang 
berlaku. Keputusan sepenuhnya di tangan sekolah sendiri 
sebagai perencana, pelaksana, pengawas, dan evaluator. 
Kemampuan sekolah sebagai pengambil keputusan harus 
terus dikembangkan dalam rangka keberlanjutan dan 
kesiapan sekolah dalam mengantisipasi perkembangan 
yang akan terjadi.

3.

Ketiga variabel tersebut merupakan kunci terciptanya budaya 
mutu yang menjadi tujuan utama pengembangan sekolah 
model penjaminan mutu pendidikan.

B. Pengawasan Pelaksanaan 
Pengawasan pelaksanaan pendampingan sekolah model 
penjaminan mutu pendidikan bertujuan untuk mengawal dan 
memastikan kegiatan pendampingan telah berjalan sesuai 
dengan program yang ditetapkan dan panduan kegiatan, 
apabila didapati hal-hal yang tidak sesuai dengan program 
dan panduan, masalah atau kendala yang dihadapi dapat 
dicarikan solusi atau pemecahannya agar pelaksanaan 
kegiatan pendampingan sekolah model tidak terhambat 
sehingga mencapai hasil yang diharapkan. 
Pengawasan pelaksanaan pendampingan sekolah model 
dapat dilakukan saat persiapan dan saat pelaksanaan 
kegiatan. Kegiatan pengawasan dilakukan secara internal oleh 
lembaga terkait dengan menggunakan teknik dan metode 
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tertentu seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Pengawasan yang dilakukan bersifat pembinaan, tidak 
mencari-cari kesalahan yang terkesan seperti melakukan 
penyelidikan terhadap suatu kasus. Temuan yang diperoleh 
dari hasil pengawasan dapat disampaikan langsung dan tidak 
langsung untuk memperbaiki pelaksanaan kegiatan dengan 
arif kepada lembaga pelaksana, koordinator pendamping/
fasilitator daerah dan TPMPS. Ruang lingkup pengawasan 
pelaksanaan pendampingan meliputi berbagai hal seperti 
tempat/lokasi, waktu, peserta, pendamping/fasilitator, 
perangkat pendampingan, fasilitas/perlengkapan, bentuk 
pendampingan serta pelaksanaan evaluasi pendampingan. 

C. Evaluasi Pelaksanaan
Pelaksanaan pendampingan sekolah model perlu dilakukan 
evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui keefektifan 
dan efiesiensi pelaksanaan pendampingan termasuk kendala, 
masalah dan solusi yang dilakukan dalam pelaksanaan 
kegiatan tersebut. Hasil evaluasi ini diharapkan akan menjadi 
bahan pertimbangan dalam memperbaiki pelaksanaan 
pendampingan agar menjadi lebih baik pada masa 
mendatang. Evaluasi pelaksanaan pendampingan dilakukan 
terhadap: (1) keefektifan proses pelaksanaan pendampingan, 
(2) ketercapaian luaran pendampingan, dan (3) dampak 
pendampingan dalam penumbuhan budaya mutu.

Evaluasi terhadap keefektifan proses pelaksanaan 
pendamping.
Aspek-aspek yang dievaluasi meliputi:

Penyelenggaraan pendampingan.
Penguasaan sekolah terhadap kompetensi yang 
dibutuhkan.
Performa pendamping dalam memfas i l i tas i 
pendampingan.

1.

a.
b.

c.
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Evaluasi terhadap ketercapaian luaran pendampingan.
Aspek-aspek yang dievaluasi meliputi:

Evaluasi terhadap dampak pendampingan dalam 
penumbuhan budaya mutu.
Aspek-aspek yang dievaluasi meliputi:

Kesiapan organisasi penjaminan mutu sekolah.
Keterlaksanaan tahapan SPMI.
T i n g k a t  keterlibatan dan p e r a n  pemangku 
kepentingan sekolah.
Dokumentasi dan data dukung hasil pelaksanaan.
Upaya pemenuhan mutu yang terjadi.

Komitmen sekolah.
Kemandirian sekolah.
Kerjasama sekolah.
Keterlibatan pihak lain.
Peningkatan mutu.

2.

3.

a.

a.

b.

b.

c.

c.

d.

d.

e.

e.
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BAGIAN 5 PENUTUP

Pelaksanaan SPMI oleh sekolah model memerlukan 
keterlibatan semua unsur sekolah untuk saling mendukung 
dan berperan serta sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsinya masing-masing. Agar pelaksanaan SPMI sesuai 
dengan kebijakan dan konsep yang diinginkan maka sekolah 
yang telah dilatih perlu mendapatkan pendampingan 
dalam mengimplementasikan hasil pelatihan. Fasilitasi 
selama pendampingan kepada sekolah diiharapkan 
dapat memperkuat pelaksanaan SPMI di sekolah model. 
Keberhasilan pengembangan sekolah model dalam 
melaksanakan SPMI sangat dipengaruhi oleh komitmen 
sekolah dan pemangku kepentingan yang terlibat mulai 
dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi dan 
pelaporan untuk bersama-sama mengupayakan keberhasilan 
keseluruhan kegiatan sesuai dengan tugas,fungsi dan 
kewenangan masing-masing.

Melalui panduan ini diharapkan semua pihak yang terkait 
dengan pengembangan sekolah model dapat melaksanakan 
kegiatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
Panduan ini dapat dikembangkan kembali sesuai kapasitas 
dan karekteristik daerah di wilayah LPMP setempat agar 
dapat disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/
Kota, pendamping/fasilitator dan seluruh model sehingga 
informasi yang tertuang dapat diketahui dan dipahami.
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_____________________________________________

Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan 
Menengah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Gedung E Lantai 5
Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan
Jakarta Pusat
email: pmp.dikdasmen@kemdikbud.go.id
website: pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id
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Formulir 05.1 Instrumen Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sekolah 
Model
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