
 

 

Secara teknis EDS/M dapat di-
pahami sebagi suatu proses 
evaluasi diri oleh sekolah yang 
bersifat internal, yang melibat-
kan  pemangku kepentingan 
untuk melihat kinerja sekolah 
dengan mengacu kepada Stan-
dar Pelayanan Minimal (SPM) 
dan SNP. Hasil EDS/M dipakai 
sebagai dasar Penyusunan Ren-
cana Kerja Sekolah (RKS) dan 
sebagai masukan bagi perenca-
naan investasi pendidikan ting-
kat kab/kota melalui Monitor-
ing Sekolah oleh Pemerintah 
Daerah (MSPD).   

Bagi satuan pendidikan sendiri, 
tujuan dari pelaksanaan EDS/M 
adalah untuk (1) sekolah dapat 
menilai kinerjanya berdasarkan 
SPM dan SNP; (2) sekolah  men-
getahui tingkat  pencapaian 
dalam SPM dan SNP sebagai 
dasar perbaikan; (3) sekolah 

dapat menyusun Rencana 
Pengembangan Sekolah 
(RPS)/RKS sesuai kebutuhan 
nyata menuju ketercapaian 
implementasi SPM dan SNP.  

Program EDS/M dan MSPD yang 
telah dilaksanakan secara na-
sional sejak tahun 2008 dalam 
bentuk sosialisasi, revisi instru-
men dan piloting, saat ini telah 
bergerak pada tahap implemen-
tasi EDS/M dan MSPD di satuan 
pendidikan, dengan target ca-
paian sesuai Inpres Nomor 1 
Tahun 2010, adalah 10.000 
satuan pendidikan pada tahun 
2010 dan selanjutnya 29.000 
satuan pendidikan pada tahun 
2011.  

Proses pemetaan mutu pendidi-
kan secara nasional ini juga 
didukung dengan diluncur-
kannya instrumen suplemen 

Mendukung masyarakat sekolah 
melakukan evaluasi diri  

Juknis Evaluasi Diri Sekolah  

Mengimplementasikan Evaluasi 
Diri Sekolah di tingkat satuan 
pendidikan tidaklah mudah 
sekalipun pemerintah telah 
menyiapkan panduan.  Tim 
Pengembang Sekolah yang 
terdiri atas kepala sekolah, 
guru dan perwakilan komite 
sekolah; harus mengisi sejum-
lah instrumen secara terinci. 
Pengawas sekolah/madrasah 
menjadi ujung tombak dengan 
tugasnya sebagai pendamping 
Tim Pengembang Sekolah.  

Hasil monitoring dan evaluasi 
yang dilakukan LPMP menun-
jukkan tingginya tingkat kesuli-
tan yang dihadapi pengawas 
sekolah dalam melakukan pen-
dampingan. Selain karena sys-
tem EDS di tahun 2012 ini sudah 
elektronik, juga karena penga-
was dan kepala sekolah sulit 
memahami inti pesan  atau 
petunjuk dalam pedoman   

nasional.  

Tim dari LPMP telah menyusun 
Petunjuk Teknis  Pendampingan 
EDS untuk digunakan oleh pen-
gawas sekolah/madrasah dan 
kepala sekolah/madrasah. Pe-
tunjuk teknis ini telah direviu 
oleh sejumlah 29 peserta yang 
terdiri atas pengawas sekolah/
madrasah, kepala sekolah/
madrasah, perwakilan Dinas 
Pendidikan Propinsi Aceh, Ke-
menag Aceh dan Dinas Pendidi-
kan Kota Banda Aceh.  

Hampir sebagian peserta per-
nah mengikuti pelatihan EDS 
atau telah memiliki pengalaman 
terkait EDS, dan sebagian lain-
nya belum mengenal EDS. per-
nah bersentuhan dengan 
kegiatan EDS.  

Lokakarya untuk mereviu Pe-
tunjuk Teknis menghasilkan 
sejumlah masukan untuk pe-

nyempurnaan tulisan tersebut.  
Dalam beberapa hal petunjuk 
teknis tersebut lebih mudah 
dipahami dan juga dinilai telah 
mengakomodasi karakter 
satuan pendidikan di Aceh yang 
memiliki karakter berbeda den-
gan daerah lainnya.  

Hasil terpenting dari kegiatan 
reviu tersebut adalah seluruh 
peserta setuju bahwa Petunjuk 
Teknis EDS yang disusun oleh 
LPMP, sangat bermanfaat 
dalam membantu pengawas 
melakukan pendampingan 
untuk sekolah/madrasah.   M
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EDS Online pada pertengahan 
tahun 2011. Diharapkan pada 
akhirnya EDS/M dan MSPD 
dapat melahirkan profil dan 
peta mutu pendidikan secara 
nasional, baik secara kuantita-
tif maupun kualitatif. 

Lokakarya MSPD  - Kota Sabang  

SEDIA—TKPPA 
http:\\ tkppa.acehprov.go id 

 



 

 

Standar Isi 

Hasil EDS menunjukkan  26 dari 26 SD target 
berada pada tahap pengembangan 2, arti-
nya sekolah target pada umumnya telah 
memenuhi SPM namun belum memenuhi 
SNP pada sebagian besar indikator pengem-
bangan kurikulum. Masih banyak sekolah 
belum sepenuhnya me-gembangkan kuriku-
lum sekolah dengan mempertimbangkan 
karakter daerah, kebutuhan sosial masyara-
kat, kondisi budaya, usia peserta didik, dan 
kebutuhan pembelajaran.  

Terkait alokasi waktu dan pelaksanaan pro-
gram remedial dan pengayaan, sebagian 
sekolah telah menunjukkan pelaksanaan 
yang baik (11 SD), namun sebagian lainnya 
masih membutuhkan pengembangan untuk 
memastikan struktur kurikulum sekolah 
mengalokasikan waktu yang cukup bagi 
peserta didik untuk dapat memahami kon-
sep yang baru sebelum melanjutkan ke 
pelajaran berikutnya.  

Standar Proses 

Sebanyak 17 dari 26 sekolah dasar me-
nyatakan hanya sebagian dari silabus yang 
dikembangkan sesuai dengan Standar Isi, 
SKL dan panduan KTSP, serta dikaji secara 
teratur; dan belum sepenuhnya memper-
hatikan karakteristik individual siswa.   Ter-
kait dengan itu monitoring dan pendampin-
gan oleh Dinas Pendidikan perlu dilaksana-
kan  secara teratur dan sistematis untuk 
menghindari terjadinya penyusunan silabus 
dan RPP yang lebih kepada kewajiban ad-
ministratif daripada menjadi panduan dan 
skenario pembelajaran bagi guru dan siswa.  

Standar Kompetensi Lulusan 

Di sebagian besar sekolah, program untuk 
mendukung siswa dalam kegiatan pengem-
bangan diri (ekstrakurikuler) belum berjalan 
dengan baik.  Beberapa sekolah telah me-
nyediakan kegitan ekstrakurikuler namun 
belum sepenuhnya sesuai dengan bakat 
dan minat siswa; dan sebagian lainnya 
bahkan belum mampu menyediakan pro-
gram pengembangan keterampilan sesuai 
kebutuhan siswa.  

Sekolah telah mengidentifikasi kegiatan 
yang perlu dilaksanakan di tingkat sekolah 
maupun kelompok kerja gugus, termasuk; 
(1) program remedial dan pengayaan yang 
lebih sistematis, (2) meningkatkan kualitas 

pembelajaran; (3) mengembangkan 
kegiatan ekstrakurikuler, (4) bekerjasama 
dengan orangtua dan masyarakat untuk 
pengembangan pribadi peserta didik, dan 
(5) mengadakan pelatihan bagi guru men-
genai TIK dan perpustakaan.  

Standar Pendidik dan Tenaga Kependi-
dikan  

Pada standar PTK, pada sebagian besar 
jumlah tenaga pendidik dan kependidikan 
telah memenuhi syarat minimal yang 
ditetapkan. Hanya dua sekolah yang 
tenaga pendidiknya belum memadai se-
suai SPM. Tenaga kependidikan yang 
dibutuhkan pada umumnya adalah guru 
kelas, guru Kesenian, guru Bahasa Inggris, 
Bahasa Arab, Matematika, Mulok, dan 
Bimbingan Konseling.  

Untuk tenaga kependidikan beberapa 
sekolah masih membutuhkan penjaga 
sekolah, pengelola perpustakaan dan 
tenaga administrasi yang professional, 
serta tenaga untuk mendukung pembela-
jaran bagi anak berkebutuhan khusus.  

Kualifikasi dan kompetensi pendidik pada 
umumnya telah memenuhi persyaratan 
minimal yang ditetapkan. Namun be-
berapa sekolah lainnya perlu mendapat 
perhatian mengenai peningkatan kompe-
tensi guru dan dukungan untuk mening-
katkan kualifikasi guru ke jenjang pendi-
dikan yang lebih tinggi.  

Standar Sarana-Prasarana  

Hampir seluruh sekolah menyatakan 
bahwa jumlah ruangan dan ukuran ru-
angan telah memenuhi persyaratan sesuai 
standard. Pemeliharaan pada umumnya 
terbatas pada kebersihan dan pemeli-
haraan ringan lainnya. Namun terdapat 6 
sekolah yang membutuhkan perhatian 
terkait jumlah dan ukuran ruangan dan 2 
sekolah menyatakan membutuhkan pe-
rawatan dan perbaikan berat.  

Berkaitan dengan keamanan dan kenya-
manan, hampir seluruh sekolah (23) me-
nyatakan bahwa sebagian bangunan se-
kolah masih belum memenuhi standar ke-
nyaman bagi peserta didik, termasuk bagi 
mereka yang berkebutuhan khusus.  

Pemenuhan standar ini pada umumnya 
berkaitan dengan langsung dengan Pe-
merintah Daerah. Sekolah menyebutkan 

kebutuhan peningkatan (1) ruang guru dan 
kelas, dan ruang kepala sekolah, (2) labora-
torium (IPA, komputer dan ruang perpusta-
kaan), (3) pengadaan komputer, (4) perala-
tan kesenian dan keterampilan, (5) pemeli-
haraan dan rehab rutin, dan (6) peningkatan 
sistem keamanan sekolah dari kebakaran, 
petir dan sebagainya. 

Standar Pengelolaan  

Pada umumnya sekolah menyatakan telah 
menyusun visi dan misi sekolah, walaupun 
perumusannya belum sepenuhnya melibat-
kan pihak terkait dan belum tersosialisasi 
dengan baik. Rencana kerja sekolah juga 
tersusun dengan baik walaupun belum  ber-
dasarkan data EDS dan belum tersosialisasi 
dengan baik kepada pihak-pihak yang berke-
pentingan. 

Pengelolaan data dan informasi pada se-
bagian besar sekolah belum berbasis ICT dan 
belum efetif dan efisien. Data dan informasi 
ini dapat diakses oleh pihak yang membu-
tuhkan walaupun belum didukung oleh sis-
tem pembaharuan data yang baik.  

Standar Pembiayaan 

Seluruh sekolah telah merumuskan rancan-
gan anggaran biaya pendapatan dan belanja 
sekolah (RAPBS) dengan  merujuk pada 
Peraturan Pemerintah, tetapi belum semua 
sekolah melibatkan Komite Sekolah dalam 
proses perumusannya. Belum semua seko-
lah melakukan pelaporan kepada Pemerin-
tah Daerah dan pihak-pihak yang berke-
pentingan. 

Banyak sekolah belum untuk memanfaatkan 
sumber daya yang ada untuk sumber pem-
biayaan tambahan. Selain itu 23 dari 26 seko-
lah belum memiliki hubungan yang kuat 
dengan dunia usaha dan dunia industri 
setempat. Sebagian besar sekolah juga be-
lum melakukan subsidi silang dengan pertim-
bangan kemapuan ekonomi keluarga pe-
serta didik. Hal ini juga terkait dengan slogan 
pemerintah tentang pendidikan gratis.  

Halaman 2 

Peta Mutu Sekolah Dasar di Kota Sabang  
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Asisten I dan Staf Ahli Walikota dalam Sosialisasi 
Hasil EDS di  Aula Setda Sabang  
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Sejumlah 38 peserta yang terdiri atas  32 
pengawas sekolah/madrasah   dan 6 per-
wakilan dari Dinas Pendidikan dan Map-
enda-Kementerian Agama telah mengi-
kuti kegiatan pendidikan   dan pelatihan 
pada tanggal 23-27 Desember 2012.  Se-
suai dengan tujuan Diklat, metoda simu-
lasi dan praktik lebih banyak digunakan 
dalam kegiatan ini.   

Yang cukup menarik adalah selama pelak-
sanaan kegiatan, sejumlah peserta dari 
unsur pengawas berinisiatif membeli lap-
top. Hal ini  dikarenakan system EDS 2012 
sudah menggunakan Web-e-EDS dan 
mengharuskan seluruh pengawas seko-
lah/madrasah memiliki kemahiran dalam 
menggunakan computer, sementara saat 
ini masih cukup banyak pengawas yang 
belum terbiasa menggunakan komputer.  

Tim Pengembang Sekolah (TPS) adalah 
koordinator pelaksanaan EDS di sekolah. 
Keberhasilan pelaksanaan evaluasi diri seko-
lah di setiap satuan pendidikan sangat diten-
tukan oleh kompetensi, kapasitas dan ko-
mitmen para fasilitator dalam membimbing 
Tim Pengembang Sekolah tersebut.  Penga-
was harus memastikan bahwa setiap taha-
pan pelaksanaan EDS dapat dilaksanakan 
dengan baik.  

Pendidikan dan pelatihan untuk pengawas 
dimaksudkan untuk membekali peng-awas 
sehingga memiliki pemahaman tentang 
program dan konsep didalamnya, keteram-
pilan dalam pengisian instrumen, keterampi-
lan dalam menterjemahkan hasil EDS ke 
dalam penyusunan rencana kerja sekolah/
madrasah, serta kemmapuan dalam menyu-
sun strategi pembimbingan dan pendampin-
gan untuk sekolah/madrasah.  

Pada tahun 2012 LPMP Aceh memfasilitasi 
pelaksanaan EDS di 18 Kabupaten/Kota, 
namun satuan pendidikan yang di Kabu-
paten Aceh Singkil tidak termasuk dalam 
sasaran EDS 2012.  

Dukungan TKPPA dalam menyetujui 
kegiatan ini adalah pertimbangan tentang 
pentingnya hasil EDS, baik untuk penyusu-
nan rencana kerja masing-masing satuan 
pendidikan menuju tercapainya standar 
nasional pendidikan,  maupun bagi kabu-
paten. Pemerintah kabupaten/kota, me-
merlukan hasil analisis dan pemetaan dari 
EDS sebagai dasar untuk penyusunan ren-
can kerja pemerintah daerah dalam pem-
bangunan pendidikan.  

Survey dan persiapan awal  telah dilakukan 
oleh tim LPMP dengan tim gabungan dari 
TKPPK Aceh Singkil. Hal ini dimaksudkan 
agar pemerintah daerah Aceh Singkil  da-
pat melanjutkan pelaksanaan EDS di tahun-
tahun mendatang, dengan tersedianya 
tenaga yang  memiiki pe-ngalaman dalam 
mengimplementasikan dan mengelola 
program.  

Dukungan SEDIA untuk  implementasi EDS 
diberikan untuk 140 satuan pendidikan 

yang ada di kabupaten ini (sejak tingkat SD/
MI sampai SMA/MA dan SMK). Fasilitasi 
SEDIA diawali dengan pelatihan untuk staf 
Dinas Pendidikan/Mapenda-Kemenag dan 
pengawas sekolah/madrasah. Sejumlah 38 
peserta mengikuti pelatihan di kampus 
LPMP di Aceh Besar yang terdiri atas 22 
pengawas dari kabupaten Aceh Singkil; 
serta perwakilan dari tingkat propinsi dan 
pengawas   dari Aceh Besar.  

Seluruh 22 pengawas sekolah/madrasah 
yang telah dilatih, terlibat langung dalam 
pendampingan   yang dilakukan  kepada 
140 sekolah/madrasah.  Kegiatan pem-
bekalan pertama diberikan kepada Tim 
Pengembang Sekolah (TPS) dari 140 seko-
lah/madrasah. SEDIA memfasilitasi pelati-
han untuk maksimal 5 anggota Tim 
Pengembang Sekolah, dengan demikian 
secara keseluruhan telah dilatih sekitar 600 
anggota TPS dari 140 sekolah.  

Di sekolah masing-masing Tim Pengem-
bang Sekolah akan melanjutkan kegiatan 
yakni menyelesaikan evaluasi dan menyu-
sun laporan hasil evaluasi diri sekolah ber-
sama seluruh anggota tim dari masing-
masing sekolah. Jumlah anggota TPS 

adalah antara 10-15 orang tergantung pada 
besarnya sekolah (jumlah murid).   

Langkah terpenting dalam pendampingan 
yang dilakukan pengawas sekolah/
madrasah terhadap Tim Pengembang Se-
kolah adalah dalam menggunakan hasil 
EDS untuk penyusunan Rencana Kerja Se-
kolah.  Melalui pendampingan ini sekolah/
madrasah dapat menyusun Rencana Kerja 
Sekolah  dengan berdasar kepada kebutu-
han nyata dan dengan menggunakan  data 
yang akurat.  Sebelumnya, banyak sekolah/
madrasah yang tidak mampu menyusun 
RKS dan karenanya mereka meniru RKS 
yang telah dibuat oleh sekolah/madrasah 
lain.   

Halaman 3 

Pengawas Sekolah/Madrasah Fasilitator Utama dalam 
Implementasi EDS  

EDS di 140 sekolah/madrasah di Aceh Singkil  

Pendampingan dalam pengisian instrument 



 

 

Galeri Photo Pelaksanaan EDS  

oleh minimal seorang tenaga  dari LPMP 
Aceh.  

Secara umum pencapaian Standar Pelaya-
nan Minimal (SPM) dan Standar Nasional 
Pendidikan (SNP) oleh 26 SD berdasarkan 
instrument EDS/M di Kota Sabang adalah 
tahap pengembangan 2 atau memenuhi 
Standar Pelayanan Minimal.  Peta Mutu 
26 SD di Kota Sabang yang merupakan 
hasil EDS, dapat dilihat pada halaman  2.  

Hasil EDS telah dipresentasikan  dalam 
pertemuan pleno TKPPK Kota Sabang yang 
dihadiri juga oleh anggota Komisi Pendidi-
kan DPRK Sabang, DPPKD (Dinas Penda-
patan dan Kekayaan Daerah), Bappeda, 
PGRI, dan LSM Pendidikan.  Dalam lo-
kakarya yang dilaksanakan Januari 2012 
tersebut, pemangku kepentingan secara 
aktif terlibat dalam penyusunan rencana 
kerja dalam rangka monitoring sekolah 
oleh pemerintah daerah.  

Peserta lokakarya mengingatkan 
pentingnya pemerintah kota Sabang meng-
alokasikan dana APBK untuk pelaksanaan 
EDS dan MSPD selanjutnya.  

Dukungan program SEDIA untuk imple-
mentasi EDS di Kota Sabang dilaksanakan 
dengan melibatkan seluruh pengawas 
sekolah/madrasah dan staf Dinas Pendi-
dikan Kota Sabang serta Mapenda-
Kemenag Sabang.  Kegiatan dikoordinasi-
kan oleh Satuan Kerja Manajemen Ber-
basis Sekolah—Tim Koordinasi Pemba-
ngunan Pendidikan Kota Sabang. Seluruh 
pelaksanaan kegiatan bawah tanggung 
jawab LPMP Aceh.  

Kegiatan awal adalah pembekalan  untuk 
10 pengawas sekolah dan madrasah serta 
4 orang staf dari Dinas Pendidikan dan  
Mapenda Kota Sabang.  Pembekalan 
dmaksudkan untuk membangun ka-
pasitas pengawas dan staf Dinas Pendidi-
kan dan Kemenag  dalam pengisian in-
strumen dan mengimplementasikan 
Evaluasi Diri Sekolah.  

Seluruh sekolah dasar (26 SD) di Kota 
Sabang menjadi target dalam pelak-
sanaan EDS.  Setiap pengawas sekolah/
madrasah melakukan pendampingan 
kepada sekolah dasar dengan didampingi 

“Pelaksanaan EDS diKota Sabang   


