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I. PENDAHULUAN 

 

A. Petunjuk Pembelajaran 

 
Untuk dapat memahami bahan ajar ini dengan baik dan tidak 

menimbulkan salah pengertian, Saudara perlu mengikuti petunjuk 

pembelajaran berikut ini: 

1. Perhatikan dengan baik kompetensi, tujuan, dan indikator yang 

hendak dicapai dalam mempelajari bahan ajar ini. 

2. Pelajari dan pahami dengan seksama uraian materi di setiap 

bagian bahan ajar ini secara berurutan dari awal sampai akhir. 

3. Jika menemui kesulitan dalam memahami materi bahan ajar ini 

dapat didiskusikan dengan teman sejawat, atau dapat minta 

bimbingan pada fasilitator. 

4. Setelah selesai mempelajari bahan ajar pada bagian ini, Sauda ra 

dapa t meng erjakan l atiha n yang  telah  disediakan. 

 

B. Kompetensi yang Akan Dicapai 

 
Setelah mengikuti pelatihan, peserta mampu:  

Membimbing Evaluasi Diri Sekolah (EDS) untuk mewujudkan sekolah 

binaan yang memiliki budaya mutu yang meliputi konsep dan prinsip 

EDS, instrumen EDS dan Rencana Kerja Sekolah (RKS).  

 

C. Ruang Lingkup Materi 

 
Materi yang dibahas dalam bahan ajar ini untuk setiap kegiatan 

belajar dan alokasi waktu pembelajarannya dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini. 

 

Formatted: Indonesian

Formatted: Indonesian

Formatted: Indonesian

Formatted: Indonesian

Formatted: Indonesian

Formatted: Indonesian

Formatted: Indonesian



 
 

2 
Evaluasi Diri Sekolah 

 

 

 

 

D. Langkah-Langkah Pembelajaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Penilaian 

 

1. Penilaian sikap meliputi kedisiplinan, kerjasama, dan tanggung 

jawab. 

2. Penilaian pengetahuan dilakukan melalui tes tertulis pada akhir 

pelatihan. 

3. Penilaian keterampilan meliputi penilaian proses dan produk. 

 

Kegiatan Belajar 
Ke: 

Materi Alokasi 
Waktu 

1 Konsep dan Prinsip Evaluasi Diri 
Sekolah 

30 menit 

2 Instrumen Evaluasi Diri Sekolah 80 menit 
3 Rencana Kerja Sekolah  70 menit 

 

 
Pendahuluan 

Pengkondisian dan refleksi melalui tanya jawab pelaksanaan 
EDS yang telah dilaksanakan di sekolah. 

 

Kegiatan Inti 

 Revieuw pemahaman konsep dan prinsip EDS dalam konteks 
pengembangan budaya mutu melalui pendekatan andragogi 

 Praktek menggunakan instrumen EDS  

 Menyusun RKS berbasis EDS. 
 

Penutup 

Konfirmasi, refleksi dan evaluasi bersama antara peserta dengan 
fasilitator tentang materi dan proses pelatihan. 
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II. KEGIATAN PEMBELAJARAN 1: KONSEP DAN PRINSIP 

EVALUASI  D IRI SEKOLAH 

 

A. Deskripsi Materi 

 

Bahan belajar ini memuat materi yang terkait dengan konsep dan 

prinsip Evaluasi Diri Sekolah (EDS), antara lain: (1) konsep dan prinsip 

EDS, (2)konsep dan prinsip penjaminan mutu berbasis EDS, dan (3) 

proses pengembangan budaya mutu sekolah berdasarkan EDS. Dengan 

memahami materi ini pengawas sekolah dan kepala sekolah diharapkan 

dapat melakukan EDS secara signifikan sehingga berdampak pada 

perwujudan budaya mutu di sekolah dan pada peningkatan mutu 

pendidikan secara umum. 

 

B. Tujuan Pembelajaran 

 
Melalui kegiatan tanya jawab, diskusi, dan simulasi peserta 

pelatihan dapat menjelaskan: 

1. Konsep dan prinsip EDS;  

2. Konsep dan prinsip penjaminan mutu berbasis EDS; dan  

3. Proses pengembangan budaya mutu sekolah berdasarkan EDS. 

 

C. Uraian Materi 

 
1. Konsep dan Prinsip EDS 

 

a. Konsep EDS 

 

Evaluasi Diri Sekolah (EDS) adalah proses evaluasi diri sekolah 

yang bersifat internal yang melibatkan pemangku kepentingan 

untuk melihat kinerja sekolah berdasarkan SPM dan SNP yang 



 
 

4 
Evaluasi Diri Sekolah 

 

 

hasilnya dipakai sebagai dasar penyusunan RKS dan sebagai 

masukan bagi perencanaan investasi pendidikan tingkat 

kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lainnnya.  

EDS merupakan bagian dari pemetaan mutu sekolah. Peta mutu 

ini memberikan data awal pencapaian standard (SPM/SNP). 

Tujuan pelaksanaan EDS adalah untuk (1) menilai kinerja 

sekolah berdasarkan SPM dan SNP, (2) mengetahui tahapan 

pengembangan dalam pencapaian SPM dan SNP sebagai dasar 

peningkatan mutu pendidikan, dan (3) dijadikan dasar menyusun 

Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) atau Rencana Kegiatan 

Sekolah (RKS) sesuai kebutuhan nyata menuju ketercapaian 

implementasi SPM dan SNP. 

  

b. Prinsip EDS 

 

EDS diharapkan menjadi kegiatan rutin di sekolah yang dilakukan 

secara terus menerus setiap tahun, untuk mengetahui 

ketercapaian tahapan pengembangan yang diharapkan. Kegiatan 

ini sebaiknya dilaksanakan mengacu pada beberapa prinsip, 

sebagai berikut:  

1) berbasis tujuan;  

 Kegiatan EDS dilaksanakan berdasarkan tujuan yang telah 

ditetapkan, karena hasilnya sangat penting untuk 

menentukan tujuan rencana pengembangan sekolah yang 

lebih spesifik dan akurat.  

2) beracuan kriteria  

 Kegiatan EDS dilaksanakan mengacu pada kriteria 

keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan 

SNP dan SPM yang dikembangkan oleh satuan pendidikan 
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maupun oleh pemerintah dan instansi terkait lainnya.  

3) berasas manfaat  

 Kegiatan EDS dilaksanakan untuk mendapatkan manfaat 

yang sebesar-besarnya untuk meningkatkan mutu 

pendidikan, salah satunya harus mampu menghasilkan 

rekomendasi untuk penyusunan dan perbaikan RKS.  

4) objektif 

 Kegiatan EDS dilaksanakan secara jujur dan apa adanya, 

karena hasilnya digunakan untuk mengetahui, memahami, 

dan menyadari dengan baik kondisi nyata sekolah baik mutu 

maupun kondisi lainnya. Hasil EDS tersebut merupakan 

informasi dan fakta yang sangat penting untuk penyusunan 

rencana pengembangan sekolah, dan dijadikan bahan 

masukan pemangku kepentingan 

 
EDS yang dilakukan sesuai dengan konsep dan prinsip yang 

benar akan memiliki manfaat bagi sekolah dan pemangku 

kepentingan lainnya, di antaranya:  

a) Bagi sekolah,  

 mengidentifikasikan kelebihan dan kekurangan untuk 

merencanakan pengembangan dan peningkatan mutu 

di masa yang akan datang; 

 memiliki data dasar yang akurat sebagai dasar untuk 

pengembangan dan peningkatan mutu di masa 

mendatang; 

 mengidentifikasikan kekuatan dan peluang 

peningkatan mutu pendidikan, ketepatan inisiatif 

peningkatan mutu,keseuaian program dengan 

hasilnya; 

 memberikan laporan formal kepada pemangku 
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kepentingan sebagai bentuk akuntabilitas sekolah; 

b) Bagi Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota, di 

antaranya:  

 menyediakan data dan informasi yang penting untuk 

perencanaan, pembuatan keputusan, dan 

perencanaan anggaran pendidikan pada tingkat 

kabupaten/kota, provinsi, dan nasional;  

 mengidentifikasikan bidang prioritas untuk memenuhi 

kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan;  

 mengidentifikasikan jenis dukungan yang dibutuhkan 

terhadap sekolah;  

 mengidentifikasikan pelatihan serta kebutuhan 

program pengembangan lainnya;  

 mengidentifikasikan keberhasilan sekolah berdasarkan 

berbagai indikator pencapaian sesuai dengan Standar 

Pelayanan Minimal dan Standar Nasional Pendidikan.  

 

2. Konsep dan Prinsip Penjaminan Mutu Berbasis EDS  

 

Penjaminan mutu di sekolah merupakan kegiatan sistemik dan 

terpadu oleh sekolah untuk meningkatkan proses dan hasil 

pembelajaran. Secara filosofis tanggung jawab penjaminan mutu 

merupakan tanggungjawab bersama antara sekolah, masyarakat, 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Secara operasional, 

tugas dan tanggung jawab penjaminan mutu merupakan core 

business dari masing-masing sekolah.  

Setiap sekolah memiliki kewajiban untuk melakukan penjaminan 

mutu secara internal. Kawajiban ini dilakukan untuk memenuhi atau 

melampaui  SPM dan SNP yang telah ditetapkan. Tujuan utama 

penjaminan mutu di sekolah adalah untuk meningkatkan proses 
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dan hasil pembelajaran. Sementara tujuan lain penjaminan mutu di 

sekolah adalah untuk membangun budaya mutu, mengatur 

pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dan proporsional 

dalam penjaminan mutu, adanya acuan mutu dalam penjaminan 

mutu, dan adanya peta mutu dan sistem informasi mutu di sekolah.  

Penjaminan mutu di sekolah dilakukan atas dasar prinsip 

keberlanjutan, terencana dan sistematis, menghormati otonomi 

sekolah, dan terbuka. Untuk memenuhi prinsip-prinsip tersebut, 

penjaminan mutu di sekolah harus dilakukan dengan 

memperhatikan dan mempertimbangkan atau berbasis data dan 

rekomendasi hasil EDS. Esensi penjaminan mutu berbasis EDS 

adalah adanya penekanan pada proses dan evaluasi diri yang 

terintegrasi dengan keberlangsungan proses pembelajaran di 

sekolah.  

 

3. Proses Pengembangan Budaya Mutu Sekolah Berdasarkan 

EDS 

 
Peningkatan mutu di sekolah sangat penting untuk menciptakan 

generasi emas yang mendukung peningkatan daya saing 

masyarakat menuju bangsa Indonesia yang mandiri, maju, adil dan 

makmur. Oleh karena itu diperlukan satuan pendidikan yang 

memiliki mutu layanan pendidikan yang unggul, berstandar, dan 

berbudaya mutu serta menjamin lulusan yang berkualitas.  

Budaya mutu sekolah, secara umum dapat diartikan sebagai kondisi 

dinamis yang berhubungan dengan proses dan hasil belajar yang 

memenuhi atau melebihi standar, sehingga berdampak pada 

kepuasan pelanggannya, khususnya siswa dan orang tua. Dengan 

kata lain sekolah yang bermutu adalah sekolah yang sesuai 

kriteriastandar, seperti yang tercantum dalam SPM dan SNP, 
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sehingga dapat memuaskan pelangganya, baik pelanggan internal 

maupun eksternal. Sedangkan, budaya dapat diartikan sebagai 

pikiran, adat istiadat, suatu yang sudah berkembang, sesuatu yang 

menjadi kebiasaan yang sukar diubah. Dengan demikain budaya 

mutu sekolah dapat diartikan sebagai sekolah yang memiliki adat 

istiadat atau kebiasaan memenuhi atau melebihi standar dalam 

pelaksanaan proses dan hasil belajar.  

Budaya mutu tidak lahir tiba-tiba tapi harus melalui proses 

pengembangan yang sistematis dan terarah. Salah satu proses 

budaya mutu yaitu melalui pemanfaatan hasil EDS dalam rencana 

pengembangan sekolah atau rencana kerja sekolah. Proses 

pengembangan budaya mutu di sekolah ini paling tidak dilakukan 

melalui tiga tahapan pokok, yaitu tahap konsolidasi, tahap 

implementasi, dan tahap penguatan. Dalam tahap konsolidasi 

sekolah melakukan pengembangan program kerja dan 

pengembangan unit atau dokumen mutu. Sementara dalam tahap 

implementasi sekolah melakukan proses pemenuhan mutu dan 

pendampingan pemenuhan mutu. Hal ini akan lebih baik lagi 

jikadilakukan evaluasi internal maupun eksternal. Sedangkan, tahap 

penguatan merupakan peningkatan standar mutu, pemenuhan 

mutu, pendampingan pemenuhan mutu dan evaluasi eksternal. 

Ketiga tahapan tersebut dapat dirancang dalam kurun waktu 

tertentu, sesuai dengan kondisi nyata sekolah. 

Untuk mendukung proses dan langkah-langkah dalam 

mengembangkan budaya mutu sekolah, pengawas sekolah dan 

kepala sekolah dituntut untuk terus mengadakan perbaikan mutu 

pendidikan secara berkelanjutan dan berkesinambungan. 

 
 
 

Formatted: Indonesian



 
 

 

9 

 

 
 

 
 

D. Aktivitas Pembelajaran 

 

Untuk mengetahui pemahaman materi tentang konsep dan prinsip 

EDS dilakukan melalui curah pendapat dan diskusi dengan 

menggunakan LK. B.3.1. 

 

LK. B. 3.1  
 
 

Materi : Konsep dan Prinsip EDS 
 
Kegiatan : Curah Pendapat dan Diskusi Gambaran Umum EDS 

1. Sebelum mencermati tayangan yang disampaikan fasilitator, 

tuliskan pemahaman Saudara berkenaan dengan EDS! 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Diskusikan dengan peserta lain atau secara berkelompok tentang 

konsep dan prinsip penjaminan mutu di sekolah berbasis EDS!  
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3. Diskusikan dalam kelompok tentang rancangan pengembangan 

budaya mutu berbasis EDS di sekolah! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E. Rangkuman 

 

 EDS merupakan evaluasi internal sekolah berdasarkan SPM dan SNP 

yang dilaksanakan dengan prinsip berbasis tujuan, beracuan kriteria, 

berasas manfaat, dan objektif. Hasilnya digunakan sebagai dasar 

penyusunan RKS, pemetaan mutu sekolah, pengembangan budaya 

mutu, dan masukan bagi pemangku kepentingan. 

 Penjaminan mutu berbasis EDS merupakan kegiatan sistemik dan 

terpadu oleh sekolah untuk meningkatkan proses dan hasil 

pembelajaran yang dilakukan atas dasar prinsip keberlanjutan, 

terencana dan sistematis, menghormati otonomi sekolah, dan 

terbuka yang didasarkan pada rekomendasi hasil EDS.  

 Pengembangan budaya mutu berbasis EDS merupakan kegiatan 

untuk memenuhi dan melebihi standar yang dilakukan secara 

sitematis dan terarah berbasis hasil EDS melalui tahapan konsolidasi, 

implementasi dan penguatan yang dilakukan secara berkelanjutan 

dan berkesinambungan dan menekankan pada proses dan evaluasi 
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diri yang terintegratif dengan keberlangsungan proses pembelajaran 

di sekolah.  
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III. KEGIATAN PEMBELAJARAN 2: INSTRUMEN EDS 

 

A. Deskripsi M ateri 

 

Bahan ajar ini memuat materi instrumen Evaluasi Diri Sekolah (EDS) 

yang dikembangkan sesuai dengan tuntutan sekolah sebagai dasar 

penyusunan Rencana Kerja Sekolah (RKS), serta untuk melakukan 

penjaminan mutu pendidikan dan pengembangan budaya mutu di 

sekolah masing-masing. Manfaat bagi pengawas sekolah setelah 

mempelajari bahan ajar ini, antara lain: (1) mampu menggunakan 

instrumen EDS, (2) mengidentifikasi bukti fisik yang sesuai dengan 

kriteria dan indikator EDS, dan (3) merumuskan rekomendasi 

berdasarkan kriteria dan indikator EDS.  

  

B. Tujuan Pembelajaran 

 
Setelah mempelajari topik ini, peserta pelatihan diharapkan mampu:  

1. Menggunakan instrumen EDS;  

2. Mengidentifikasi bukti fisik yang sesuai dengan kriteria dan indikator 

EDS;  

3. Merumuskan rekomendasi berdasarkan kriteria dan indikator EDS. 

 

C. Uraian Materi 

 
1. Penggunaan Instrumen EDS  

Instrumen EDS yang digunakan dalam pembelajaran ini diberikan 

dalam bentuk excel. Instrumen ini telah dikonstruksi sedemikian rupa 

agar sekolah atau Tim Pengembang Sekolah (TPS) dapat 

menggunakannya dengan mudah. Data yang dapat dijaring melalui 

instrumen ini meliputi data kuantitatif dan data kualitatif. Data 

kualitatif berupa angka 3, 2, dan 1. Angka tersebut menunjukkan 
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level atau gradasi pencapaian sekolah terhadap masing-masing 

indikator sesuai dengan keterpenuhan kriteria. Berikut ini contoh 

tampilan instrumen dimaksud: 

 

Tabel 3.1 

Instrumen Evaluasi Diri Sekolah

No 
INDIKATO

R 
KRITERIA AKTUALISASI NILAI..*) 

ALTERNATIF 

REKOMENDAS

I UNTUK 

PERBAIKAN/ 

PENGEMBANG

AN..**) 

1 2 3 4 5 6 

6.1.

1 

Mekanism

e 

perumusa

n dan 

sosialisasi 

visi dan 

misi 

sekolah 

1. Visi dan 

misi 
sekolah 

dirumu
skan 

berdasa
rkan 

masuka
n dari 

warga 

sekolah
/madra

sah 
yang 

selaras 
dengan 

visi 
Kemdik

bud 
2. Visi dan 

misi 
sekolah 

dirumu
skan 

secara 
partisip

atif dan 
buttom
-up 

3. Rumus
an visi 

dan 
misi 

sekolah 
diputus

kan 
pada 

 Mekanisme 

perumusan dan 
sosialisasi visi dan 

misi sekolah sudah 
memenuhi seluruh 

kriteria 
 Mekanisme 

perumusan dan 
sosialisasi visi dan 

misi sekolah telah 

memenuhi seluruh 
kriteria kecuali 

kriteria (2) 
 Mekanisme 

perumusan dan 
sosialisasi visi dan 

misi sekolah telah 
memenuhi seluruh 

kriteria kecuali 
kriteria (3) 

 Mekanisme 
perumusan dan 

sosialisasi visi dan 
misi sekolah telah 

memenuhi seluruh 
kriteria kecuali 

kriteria (4) 
 Mekanisme 

perumusan dan 

sosialisasi visi dan 
misi sekolah tidak 

memenuhi lebih 
dari 1 (satu) 

kriteria) 
 Lainnya...... 
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rapat 
dewan 
pendidi
k yang 
dipimpi

n oleh 
kepala 
sekolah 

4. Visi dan 
misi 
sekolah 

disosiali
sasikan 
kepada 

seluruh 
warga 
dan 
stakeho
rders 
sekolah 

Rekomendasi TPS: 

 

 

 

 

Adapun keterangan lebih rinci dari format instrumen tersebut adalah 

sebagai berikut: 

 Kolom 1 berisi nomor indikator 

 Kolom 2 berisi indikator yang dikembangkan dari standar . 

 Kolom 3 berisi kriteria yang dikembangkan dari deskriptor dan 

mengacu pada SNP.  

 Kolom 4 berisi aktualisasi satuan pendidikan dalam pemenuhan 

kriteria pada masing-masing indikator. Aktualisasi dinyatakan dalam 

rumusan-rumusan kalimat pernyataan yang menggambarkan 

tingkat pemenuhan kriteria secara bertingkat mulai dari tingkat 

pemenuhan yang tinggi (seluruh kriteria terpenuhi), tingkat 

pemenuhan sedang (sebagian besar kriteria terpenuhi) hingga 

tingkat pemenuhan yang rendah (hanya sedikit kriteria yang 

terpenuhi /hampir seluruh kriteria tidak terpenuhi).  
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 Kolom 5 berisi Nilai yang akan terisi secara otomatis oleh sistem 

aplikasi pada saat instrumen diisi oleh responden (TPS). Adapun 

nilai capaian yang akan dimunculkan oleh sistem aplikasi adalah 

bersifat data ordinal yaitu 3,2,1 sesuai dengan pilihan yang 

dicentang dengan pola sebagai berikut: 

o Nilai 3, jika yang dicentang adalah pilihan yang kategorinya 

tingkat pemenuhan tinggi 

o Nilai 2, jika yang dicentang adalah pilihan yang kategorinya 

tingkat pemenuhan sedang 

o Nilai 1, jika yang dicentang adalah pilihan yang kategorinya 

tingkat pemenuhan rendah. 

 Kolom 6 berisi rekomendasi alternatif yang akan terisi secara 

otomatis oleh sistem aplikasi sesuai dengan pilihan aktualisasi yang 

dicentang oleh responden (TPS).  

Kolom/baris rekomendasi TPS harus diisi oleh TPS dengan rumusan 

kalimat rekomendasi yang spesifik sesuai dengan kondisi aktual 

sekolah dan mengacu pada rekomendasi alternatif.  

Contoh tampilan instrumen dalam bentuk excel secara umum 

sebagai berikut: (Instrumen EDS SMK Bidang Keahlian Bisnis 

Manajemen) 
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Tabel 3.2 

Menu Lembar Keraja Evaluasi Diri Sekolah 

 

Gambar di atas menampilkan menu instumen yang memuat 24 item 

menu. Item 1 sampai dengan item 8 adalah format isian data dasar. Data 

dasar ini bersifat dinamis artinya setiap saat harus diperbaharui sesuai 

dengan kondisi aktual sekolah. Khusus item nomor 5, bersifat optional 

(pilihan) artinya sekolah yang belum melaksanakan tes IQ bagi 

siswanyatidak perlu mengisi dan sekolah dapat secara bertahap 

merencanakan dan melaksanakan tes dimaksud. 

Tampilan bagian utama instrumen dalam bentuk excel ditunjukkan pada 

gambar di bawah ini: 
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Tabel  3.3 

Instrumen Alternatif Rekomendasi dan Rekomendasi TPS 

 

2. Mengidentifikasi bukti fisik yangsesuai dengan kriteria dan 

indikator EDS 

Bukti fisik digunakan sebagai acuan dalam menetapkan terpenuhi 

tidaknya suatu kriteria. Instrumen ini dilengkapi dengan manual 

(petunjuk) yang berisi keterangan bukti fisik yang diperlukan dari 

setiap kriteria agar TPS memiliki persepsi yang sama.  

Bukti fisik juga berfungsi sebagai sumber informasi misalnya catatan 

kajian, hasil observasi, dan hasil wawancara/konsultasi dengan 

komite, orangtua, guru-guru, siswa, dan lain-lain. Bukti fisik pada 

umumnya dalam bentuk dokumen tertulis dan beberapa artefak lain 

yang sejenis misalnya bagan, produk keterampilan dan sebagainya. 

Berbagai jenis bukti fisik dapat juga digunakan sebagai bukti tahapan 

pengembangan tertentu.  

 Informasi yang dikumpulkan berdasarkan bukti fisik tersebut dapat 

diverifikasi melalui proses triangulasi sehingga bagian penting dari 

proses pengisian instrumen EDS adalah keakuratan data yang 

berbasisbukti fisik. Artinya, TPS harus benar-benar mengedapankan 

kejujuran, ketepatan analisis dan ketersediaan bukti fisik dalam 

menetapkan status terpenuhi tidaknya suatu kriteria.  
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3. Merumuskan rekomendasi berdasarkan kriteria dan indikator 

EDS 

Rekomendasi merupakan kunci pokok dari proses EDS karena 

rekomendasi itulah yang menjadi titik temu antara kondisi aktual 

dan faktual sekolah dengan kebutuhan pengembangan sekolah. 

Instrumen EDS memuat 2 (dua) bagian rekomendasi yaitu 

alternatif rekomendasi dan rekomendasi TPS. Alternatif 

rekomendasi disediakan oleh sistem aplikasi namun rekomendasi 

tersebut masih bersifat umum. Berdasarkan alternatif rekomendasi 

tersebut, TPS merumuskan rekomendasi yang lebih spesifik dan 

operasional sesuai dengan kondisi sekolahnya. Dengan demikian 

rekomendasi adalah dasar untuk mengembangkan program dan 

RKS. 

 

D. Aktivitas dan Proses Pembelajaran 

Aktivitas pembelajaran materi instrumen EDS mengunakan LK.B.3.2 

berikut: 

Materi : Instrumen EDS 

Kegiatan : Simulasi pengisian instrumen EDS 

1. Telaahlah secara berkelompok instrumen EDS serta simulasikan 

pengisiannya merujuk pada bukti fisik yang tertuang dalam manual 

(petunjuk) bukti fisik. (dikerjakan dalam software instrumen EDS) 

2. Secara berkelompok, rumuskanlah rekomendasi TPS mengacu pada 

alternatif rekomendasi yang sesuai dengan inikator dan kriteria. 

(dikerjakan dalam software instrumen EDS) 
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E. Rangkuman 

 

 Instrumen EDS sangat berguna untuk menjaring data kuantitatif dan 

data kualitatif di sekolah. Tahapan penting dalam mengisi instrumen 

tersebut adalah mengidentifikasi bukti fisik yangsesuai dengan 

kriteria dan indikator. Bukti fisik digunakan sebagai acuan dalam 

menetapkan terpenuhi tidaknya suatu kriteria, karena identifikasi 

bukti fisik harus dilakukan secara akurat, jujur, dan analisis yang 

tepat.  

 Rekomendasi merupakan kunci pokok dari proses EDS karena 

rekomendasi menjadi titik temu antara kondisi aktual dan faktual 

sekolah dengan kebutuhan pengembangan sekolah dapat 

dijadikan dasar pengembangan program dan rencana kerja 

sekolah. 
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Evaluasi Diri Sekolah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. KEGIATANPEMBELAJARAN 3: RENCANA KERJA SEKOLAH 

  

A. Deskripsi Materi 

Bahan ajarini membahas materi penyusunan Rencana Kerja Sekolah 

(RKS) berdasarkan hasil EDS agar kepala sekolah dan pengawas 

sekolah mampu: (1) menganalisis profil dan rekomendasi hasil EDS, 

(2) menetapkan program prioritas yang akan dituangkan dalam RKS, 

dan (3) merevisiRKS berdasarkan hasil EDS, sehinggasekolah memiliki 

RKS dengan sempurna 

 

 B. Tujuan Pembelajaran 

Melalui kegiatan tanya jawab, diskusi, penugasandan simulasipeserta 

pelatihan mampu: 

1. Menganalisis profil dan rekomendasi hasil EDS;  

2. Menetapkan program prioritas yang akan dituangkan dalam RKS; 

3. MerevisiRKS berdasarkan berdasarkan hasil EDS.  
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C. Uraian Materi 

1. Analisis Profil dan Rekomendasi Hasil EDS  

Untuk menyusun RKS yang sempurna harus diawali dengan 

perencanaan yang tepat sesuai dengan konsep manajemen secara 

umum, yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), 

menggerakkan atau memimpin (actuating atau leading), dan 

pengendalian (controlling).RKS yang disusun sekolah pada intinya 

sebagai pedoman kerja (kerangka acuan) dalam mengembangkan sekolah 

dan upaya penentuan mencapai tujuan. 

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 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

(Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan 

pendidikan),  

Permendiknas No. 19/2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan 

menyebutkan, bahwa setiap sekolah memiliki kewajiban untuk membuat 

Rencana Kerja Jangka Menengah (4 tahun) dan Rencana Kerja 

Tahunan/Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah.  

Sejalan dengan standar pengelolaan tersebut, sekolah harus menyusun 

RKS ang meliputi Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), Rencana 

Kerja Tahuna (RKT), serta Rencana Kerja dan Anggaran sekolah (RKAS). 

RKJM merupakan program kerja sekolah yang akan dicapai selama 

empat tahun, dan kemudian dijabarkan menjadi program kerja tahunan 

yang disebut RKT. Untuk mewujudkan program tersebut, sekolah 

menyusun rencana jerja yang disesuaikan dengan anggaran penerimaan 

sekolah yag disebut RKAS/RAPBS. 
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Oleh karena itu, sekolah melalui Tim Pengembang Sekolah (TPS) 

harusmenentukan terwujudnya berbagai standar pengelolaan satuan 

pendidikan, khususnya di bidang perencanaan dan pengambilan 

berbagai keputusan strategis yang menjadi prasyarat keberhasilan 

pengembangan sekolah. 

RKS memuat 8 (delapan) komponen, sebagai berikut: 

1. Kesiswaan 

2. Kurikulum dan Kegiatan Pembelajaran 

3. Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Pengembangannya 

4. Sarana dan Prasarana 

5. Keuangan dan Pembiayaan 

6. Budaya dan Lingkungan Sekolah 

7. Peranserta Masyarakat dan Kemitraan 

8. Lain - lain yang mengarah kepada peningkatan dan pengembangan 

mutu 

Seluruh kegiatan penyusunan RKS di bawah koordinasi langsung kepala 

sekolah. Agar RKS yang dihasilkan dapat diimplementasikan dengan 

baik, TPS melakukan dan mengolah hasil analisis profil dan rekomendasi 

hasil EDS, mengidentifikasi rencana tindak lanjut, menentukan skala 

prioritas, menentukan rencana kegiatan, pembiayaan, target yang akan 

dicapai, peran fungsi personil, serta waktu pelaksanaan. 

RKS yang baik memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

a. terpadu, yakni mencakup perencanaan keseluruhan program yang 

akan dilaksanakan oleh sekolah;  

b. multi-tahun, yaitu mencakup periode empat tahun; 

c. multi-sumber, yaitu mengindikasikan jumlah dan sumber dana 

masing-masing program;  

d. disusun secara partisipatif oleh kepala sekolah, komite sekolah dan 

dewan pendidik dengan melibatkan pemangku kepentingan lainnya;  
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e. pelaksanaannya dimonitor dan dievaluasi oleh komite sekolah dan 

pemangku kepentingan yang lainnya. 

Sebelum melakukan EDS, TPS melakukan analisis profildan rekomendasi 

hasil EDS 

a. Analisis profil adalah mengkaji hasil EDS yang berupa pemenuhan 

indikator tiap standar kompetensi. Pengkajian diutamakan pada 

pemenuhan yang masih perlu pengembangan, yang dtandai dengan 

hasil 1 atau 2. Berikut contoh analisis profil 

Tabel 4.1  

 Analisis Profil  

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 

AKUNTANSI 
   NO INDIKATOR HASIL 

1 Sikap, Perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman  2 

2 Perilaku yang mencerminkan sikap orang berakhlak mulia  3 

3 Perilaku yang mencerminkan sikap orang yang berilmu.  3 

4 Perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri.  2 

5 Tanggung Jawab  2 

6 Pengetahuan, Penguasaan pengetahuan faktual  2 

7 Penguasaan Pengetahuan konseptual  2 

8 Penguasaan Pengetahuan Prosedural  3 

9 Penguasaan Pengetahuan Metakognitif  3 

10 Melakukan Komunikasi Efektif  3 

11 Menerapkan etika profesi  2 

12 Menggunakan prinsip-prinsip dan konsep dasar akuntansi  2 

13 Menyelesaikan Akuntansi Perusahaan Jasa/Dagang  2 

14 Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi 2 

15 Menyelesaikan akuntansi keuangan 2 

16 Mengoperasikan paket program pengolah 
angka/spreadsheet 

2 

17 Mengoperasikan aplikasi komputer akutansi 2 

18 Menyiapkan Surat Pemberitahuan Pajak 2 

19 Menyelesaikan akuntansi perusahaan manufaktur  3 

Indikator yangbernilai 3 0.00%  

Indikator yangbernilai 2 100.00%  

Indikator yangbernilai 1 0.00%  
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b. Rekomendasi hasil EDS merupakan pernyataan yang disusun oleh TPS 

berdasarkan alternatif rekomendasi. Rekomendasi dijadikan dasar 

untuk perencanaan program dan kegiatan sekolah.  

Berikutcontoh Perencanaan Program dan Kegiatan Berdasarkan 

Rekomendasi Per Standar. 

Tabel 4.2 

Perencanaan Program dan Kegiatan  
Berdasarkan Rekomendasi Per Standar 

 

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 

N
O 

INDIKATOR AKTUALISASI 
ALTERNATIF 

REKOMENDASI 
REKOMENDA

SI TPS 

PROGRAM 
PERBAIKAN 
INDIKATOR 

KEGIATAN 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Sikap, 
Perilaku 
yang 
mencermink
an sikap 
orang 
beriman  

Kirteriaterpenu
hi kecuali 
kriteria (1)  
 
(Aktif 
mengikuti 
ibadah rutin 
keagamaan di 
sekolah) 

Sekolah perlu 
meningkatkan 
pembinaan 
kepada peserta 
didik agar 
selalu aktif 
dalam 
organisasi 
keagamaan 
baik 
dilingkungan 
sekolah 
maupun 
masyarakat  

Sekolah agar 
memprogra
mkan 
kegiatan 
shalat 
berjamaah 
rutin yang 
dikoordinir 
Rohis 

 Peningkatan 
pembinaan 
keagamaan 
peserta didik 

 Menyusun 
satuan 
kerja Rohis 

 Memfasilita
si kegiatan 
shalat 
berjamaah 
di sekolah  

 Memonitor 
pelaksanaa
n kegiatan 

 

 

Keterangan:  

1. Kolom pada nomor 1, 2, 3, dan 4 diambil dari hasil EDS. 

2. Kolom 5 disusun oleh TPS berdasarkan alternatif rekomendasi. 

3. Kolom 6 diisi dengan nama program yang sesuai dengan kondisi sekolah 

4. Kolom 7 diisi kegiatan yang sesuai dengan bukti fisik pada kriteria yang 

belum terpenuhi 

 

Sebagai tindak lanjut dari analisis profildan rekomendasi hasil EDS, TPS 

melaksanakan penyusunan RKS.  
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Berikut ini contoh alur penyusunan RKS: 

Gambar 4.1 

Alur Penyusunan RKS 

Alur Penyusunan RKS

RKS

PENINGK
ATAN 

MUTU

PERSETUJUAN
KOMITE, RAPAT 
DEWAN GURU, 

PENGESAHAN PIHAK 
BERWENANG

SOSIALISASI
PEMANGKU 

KEPENTINGAN

Kesenjangan
antara SNP dan
SPM  dengan
profil Sekolah

VISI?
MISI?

TUJUAN?

PROPIL
MUTU

REKOMEN
DASI

SKALA 
PRIORITAS 

EDS

 

Proses penyusunan RKS dilakukan melalui tiga jenjang, yaitu: persiapan, 

penyusunan RKS, dan pengesahan RKS. Alur proses penyusunanRKS 

tersebut dapat dilukiskan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

   
PERSIAPAN: 

1. Pembentuk
an TPS 

2. Pembekala/ 
Orientasi 

TPS 

PENYUSUNAN RKS: 

1. Identifikasi 
Tantangan hasil 
EDS; 

2. Analisis Pemecahan 
Tantangan hasil 
EDS; 

3. Perumusan 
Program; 

4. Perumusan Rencana 
Anggaran Sekolah/ 
Madrasah; 

5. Perumusan Rencana 
Kerja Tahunan 
(RKT/M)dan 
RKAS/M. 

PENYETUJUAN, 

PENGESAHAN, DAN 

SOSIALISASI RKS/M: 

1. Penyetujuan oleh rapat 
dewan pendidik; 

2. Pengesahan oleh pihak 
yang berwenang; 

3. Sosialisasi kepada 
pemangku 
kepentingan 
pendidikan. 
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Rencana Kerja Sekolah (RKS) baik RKJM maupun RKT/RKAS harus 

disusun secara sistematik dan mencakup berbagai komponen yang 

diperlukan.  

 

Berikutcontoh sistematika RKS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Penetapan Program Prioritas RKS  

Penetapan program prioritasRKSmerupakan rencana yang 

menyeluruh untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya 

sekolah, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya 

untuk mencapai tujuan yang diinginkan di masa yang akan 

datang. RKS harus berorientasi ke masa depan dan secara jelas 

mampu menjembatani kesenjangan antara kondisi yang ada saat 

ini dan keinginan, harapan, atau impian yang ingin dicapai di 

masa yang akan datang. 

Penetapan program prioritas dilakukan melalui diskusi bersama 

antara semua pihak yang berkepentingan di sekolah. Penetapan 

prioritas harus didasarkan atas kriteria yang disetujui bersama, 

meliputi: 

a. Kepentingan: berdampak langsung terhadap penyelaesiaan 

Cover 
Lembar Pengesahan  

Kata Pengantar  

Daftar Isi 
Identitas Sekolah dan Kepala Sekolah 

Bab I. Pendahuluan 
a. Latar Belakang  

b. Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah  

Bab II.Deskripsi Hasil Analisis Konteks 
Bab III. Rencana Kerja Sekolah  

Bab IV. Penutup 
Lampiran – lampiran: 

  
 

Formatted: Finnish

Formatted: Finnish



 

27 

 

permasalahan dan pemenuhan kebutuhan sekolah, serta 

relevan dengan visi, misidan tujuan serta strategi yang akan 

dilakukan sekolah. 

b. Keterlaksanaan:sesuai dengan kemampuan yang dimiliki 

sekolah, meliputi sumber daya manusia, keahlian, energi, 

waktu, dan dana. 

c. Keberterimaan: sesuai komitmen yang dibangun sekolah.  

Penetapan program prioritas harus mengacu data hasil analisis 

EDS, seperti contoh format berikut:  

 

Tabel 4.3 

Penetapan Program Prioritas 

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 

No Rekomendasi 

TPS 

Kriteria Prioritas 

Kepentingan Keterlaksanaan Keberterimaan 

1 2 3 4 5 6 

 Sekolah agar 

memprogramkan 

kegiatan shalat 

berjamaah rutin 

yang dikoordinir 

Rohis 

    

 dst     

 

Keterangan: 

1. Kolom 2 diisi rekomendasi TPS (merujuk pada Tabel 2, kolom 5 

2. Kolom 3, 4, dan 5 diberi tanda chek berdasarkan hasil analisis criteria. 

3. Kolom 6 diisi dengan urutan skala prioritas (jika tidak sesuai kriteria, tidak 

dipilih sebagai prioritas) 

 

 

3. Revisi RKS berdasarkan EDS 

Setelah didapat gambaran yang jelas tentang kondisi riil sekolah 

dan program yang ingin dikembangkan, maka dilakkan revisi  RKS 

yang terdiri atas RKJM (Rencana Kerja Jangka Menengah) dan 

Rencana Kerja Tahunan (RKT) serta disusun atas dasar 

rekomendasi TPS dan skala prioritas. 

Revisi rencana kerja sekolah hendaknya memenuhi beberapa 
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kriteria berikut, antara lain: 

a. menggambarkantujuanyang akan dicapai dalam kurun tertentu 

yang berkaitan dengan komponen yang mendukung 

peningkatan mutu lulusan; 

b. disetujui rapat dewan pendidik setelah memperhatikan 

pertimbangan dari komite sekolah dan disahkan berlakunya 

oleh dinas pendidikan kabupaten/kota. Pada sekolah swasta 

rencana kerja ini disahkan berlakunya oleh penyelenggara 

sekolah; 

c. dituangkandalamdokumenyangmudahdibacaolehpihak-pihak 

yang terkait. 

d. mengacu pada rekomendasi TPS. 

e. memuat ketentuan yang jelas  

Rvisi RKS terkait dengan jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan adalah 

alokasi waktu suatu program dan kegiatan tertentu yang akan 

dilaksanakan. Tujuan penyusunan jadwal program dan kegiatan 

ini adalah untuk mempermudah pelaksana dalam menentukan 

urutan kegiatan dan mengatur penggunaan sumberdaya dan 

dana yang dimiliki sekolah/madrasah. Dengan demikian alur 

kegiatan dan keuangan sekolah/madrasah dapat dikontrol dengan 

lebih efektif. Berikut adalah contoh format RKS. 

Tabel 4.4 

Rencana Kerja Sekolah 

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 

No 

PROGRAM 

PERBAIKAN 

INDIKATOR 

KEGIATAN 

TAHUN 

2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 
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Keterangan: 

1. Kolom2 diisi dengan program perbaikan indikator berdasarkan 

hasil penentuan prioritas (merujuk tabel3) 

2. Kolom 3 diisi dengan jenis kegiatan yang ditentukan sejalan 

dengan program perbaikan indikator. 

3. Kolom 4, 5, 6, dan 7 diberi tanda chek sesuai jadwal 

pelaksanaan. 

 

D. Aktivitas Pembelajaran  

Kegiatan atau proses pembelajaran materi ini dilakukan melalui 

proses: 

a. Memahami pokok-pokok materimelalui pengamatan, tanya 

jawab, diskusi, penugasan, presentasi, dan simulasi. 

b. Pendalaman terhadap kedalaman/keluasan bahan pembelajaran 

melalui penggalian informasi dari bahan (1) analisis profil dan 

rekomendasi hasil EDS, (2) menetapkan program prioritas yang 

akan dituangkan dalam RKS, (3) merevisi RKS berdasarkan 

hasil EDSdan sumber belajar lainnya secara mandiri atau 

kelompok sesuai kebutuhan. 

c. Memahami langkah-langkah penyusunan RKS berbasis 

EDSmelalui latihan, simulasi, dan pengerjaan tugas (LK.B.3.3, 

LK.B .3.4 dan LK.B.3.5). 
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Materi   : Rencana Kerja Sekolah (RKS) 

Kegiatan  : Diskusi analisis profil dan rekomendasi serta 

menetapkan program prioritas. 

Berdasarkan analisis profil hasil EDS yang berupa pemenuhan 

indikator tiap standar kompetensi, Anda diminta menyusun: 

1. Perencanaan Program Dan Kegiatan Berdasarkan 

Rekomendasi Per Standar (LK.B.3.3) 

2. Penetapan Program Prioritas (LK.B.3.4) 

3. Rencana Kerja Sekolah (LK.B.3.5) 

 

LK.B.3.3 

Perencanaan Program dan Kegiatan  
Berdasarkan Rekomendasi Per Standar 

 

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 

N
O 

INDIKATOR AKTUALISASI 
ALTERNATIF 

REKOMENDASI 
REKOMENDA

SI TPS 

PROGRAM 
PERBAIKAN 
INDIKATOR 

KEGIATAN 

1 2 3 4 5 6 7 

1  
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LK. B.3.4 

 

PENETAPAN PROGRAM PRIORITAS 

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 

NO REKOMENDASI 

TPS 

KRITERIA PRIORITAS 

KEPENTINGAN KETERLAKSANAAN KEBERTERIMAAN 

1 2 3 4 5 6 

  

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

LK. B.3.5 

RENCANA KERJA SEKOLAH 

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 

No 

PROGRAM 

PERBAIKAN 

INDIKATOR 

KEGIATAN 

TAHUN 

2015 2016 2017 201

8 

1 2 3 4 5 6 7 
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E. Rangkuman  

 RKS merupakan suatu proses perencanaan atas semua hal 

denganbaik 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 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. 

 RKS 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 

tidak menyimpang dari prinsip-prinsip pengelolaan sekolah. 

 Keberhasilanimplementasi hasil revisi RKS menuntutperan aktifdari 

seluruh warga sekolah dan dukungan dari warga masyarakat. 

Seluruh komponen sekolah harus mempunyai persepsi yang sama 
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terhadap visi dan misi sehingga seluruh progam yang dijalankan 

oleh sekolah tidak menyimpang dari visi dan misi tersebut. 
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LAMPIRAN 

 

1. Refleksi  

Mata Diklat  : …………………………………, tanggal ………….. 

Nama Peserta : ………………………………………………………….. 

Sekolah Asal : …………………………………………………………. 

Setelah kegiatan berakhir saudara dapat melakukan refleksi dengan 

menjawab pertanyaan berikutini secara Individu!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Pengalaman penting apa yang anda peroleh setelah mempelajari materi 
ini? 

 

 

1. Apa yang saudara pahami setelah mempelajari materi ini? 

 

3. Apa manfaat materi ini terhadaptugas anda sebagai kepala sekolah/ 
pengawas sekolah? 

 

 

4.  Apa rencana tindak lanjut yang akansaudara lakukansetelah kegiatan 
ini? 
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2. Rencana Tindak Lanjut (RTL)  

a. RTL (Program OJL) 

Dokumen Rencana Kerja Sekolah merupakanpenjabaran dariRencana 

Strategis Sekolah yang disusun sebagai acuan pengembangan 

program sekolah.Dokumen RKS ini dihasilkan melalui suatu proses 

yang sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan 

potensi, peluang dan kendala yang ada atau atas dasar prediksi 

terhadap perkembangan ipteks.  

b. Tugas  

1. Identifikasilah kondisi nyata permasalahan di sekolah Anda yang 

dianggap masih rendah dalam pencapaian 8 Standar Nasional 

Pendidikan (SNP) dengan menggunakan instrumen EDS. 

2. Lakukan analisis profil dan rekomendasi hasil EDS. 

3. Tetapkan program prioritas yang akan dituangkan dalam RKS. 

4. Lakukan revisi RKS berdasarkan program prioritas yang telah 

ditetapkan berdasarkan hasil EDS 

5. Hasil revisi RKS disusun dan dilaporkan pada saat In-2dengan 

sistematika sebagai berikut: 
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