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INSTRUMEN 
EVALUASI DIRI SEKOLAH 

Responden: Kepala Sekolah 
 

Petunjuk Umum: 

a. Angket ini terdiri atas:  

1) pertanyaan dengan jawaban berupa daftar cek dengan simbol kotak (),  
2) pertanyaan dengan jawaban pilihan skala bertingkat, ditandai dengan simbol huruf, dan  
3) pertanyaan dengan jawaban terbuka disediakan tempat jawaban. 

b. Untuk bentuk pertanyaan dengan daftar cek, jawablah dengan cara memberi tanda cek () pada kotak () di 

depan alternatif jawaban dan/atau menuliskan jawaban pada alternatif jawaban yang masih kosong. Bapak/Ibu 

dapat memilih lebih dari satu alternatif jawaban pada pertanyaan daftar cek yang menurut Bapak/Ibu benar! 

c. Untuk bentuk pertanyaan dengan skala bertingkat, jawablah dengan cara memberi tanda silang (X) pada huruf 

di depan alternatif jawaban. Bapak/Ibu hanya diperbolehkan memilih satu alternatif jawaban yang menurut 

Bapak/Ibu paling sesuai/benar. 

d. Untuk bentuk pertanyaan terbuka, jawablah dengan cara menuliskan pada tempat yang tersedia. 
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I STANDAR ISI 

1 Bagaimana persentase pencapaian beban belajar peserta didik yang termuat dalam KTSP?  

 a. ≤ 75% 

 b. 75% - 90%  

 c. > 90% 

2 Siapa saja yang dilibatkan dalam pengembangan KTSP di sekolah Bapak/Ibu? 

 □ Kepala sekolah 

 □ Guru 

 □ Konselor atau unsur perguruan tinggi 

 □ Komite sekolah atau penyelenggara lembaga pendidikan 

 □ Dinas Pendidikan 

 □ Pengawas Sekolah 

3 Dokumen apa sajakah yang digunakan sebagai acuan dalam pengembangan KTSP di sekolah 
Bapak/Ibu? 

 □ Standar Isi 

 □ Standar Kompetensi Lulusan (SKL) 

 □ Standar proses 

 □ Standar penilaian 

 □ Panduan penyusunan KTSP yang disusun BSNP 

 □ Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan dari sekolah di negara maju 

4 Bagaimana sekolah Bapak/Ibu mengembangkan KTSP? 

 a. Mengadopsi model yang dikembangkan oleh BSNP 

 b. Mengadaptasi model yang dikembangkan oleh BSNP 

 c. Mengembangkan KTSP melalui KKG/KKS 

 d. Mengembangkan KTSP sendiri dengan mengacu panduan yang disusun BSNP 

 e. Mengembangkan KTSP sendiri dengan mengacu kurikulum sekolah di negara maju 

5 [KELAS X] Di sekolah Bapak/Ibu tersedia silabus mata pelajaran … 

 □  Pendidikan Agama 

 □ PKn 

 □ Bahasa Indonesia 

 □ Bahasa Inggris 

 □ Matematika 

 □ Fisika 

 □ Kimia 

 □ Biologi 

 □ Sejarah 

 □ Geografi 

 □ Ekonomi 

 □ Seni budaya 

 □ Keterampilan/ Bahasa Asing 



 □ Penjasorkes 

 □ TIK 

 □ Muatan lokal 

6 [KELAS XI-IPA] Di sekolah Bapak/Ibu tersedia silabus mata pelajaran … 

 □  Pendidikan Agama 

 □ PKn 

 □ Bahasa Indonesia 

 □ Bahasa Inggris 

 □ Matematika 

 □ Fisika 

 □ Kimia 

 □ Biologi 

 □ Sejarah 

 □ Seni budaya  

 □  Ketrampilan/ Bahasa Asing 

 □ Penjasorkes 

 □ TIK 

 □ Muatan lokal 

7 [KELAS XII - IPA ] Di sekolah Bapak/Ibu tersedia silabus mata pelajaran … 

 □  Pendidikan Agama 

 □ PKn 

 □ Bahasa Indonesia 

 □ Bahasa Inggris 

 □ Matematika 

 □ Fisika 

 □ Kimia 

 □ Biologi 

 □ Sejarah 

 □ Seni budaya 

 □ Keterampilan/ Bahasa Asing 

 □ Penjasorkes 

 □ TIK 

 □ Muatan lokal 

8 [KELAS XI-IPS] Di sekolah Bapak/Ibu tersedia silabus mata pelajaran … 

 □  Pendidikan Agama 

 □ PKn 

 □  Bhs Indonesia 

 □ Bhs Inggris 

 □ Matematika 

 □ Sejarah 



 □ Geografi 

 □ Ekonomi 

 □ Sosiologi 

 □ Seni budaya 

 □ Keterampilan/ Bahasa Asing 

 □ Penjasorkes 

 □ TIK 

 □ Muatan lokal 

9 [KELAS XII - IPS ] Di sekolah Bapak/Ibu tersedia silabus mata pelajaran … 

 □  Pendidikan Agama 

 □ PKn 

 □  Bhs Indonesia 

 □ Bhs Inggris 

 □ Matematika 

 □ Sejarah 

 □ Geografi 

 □ Ekonomi 

 □ Sosiologi 

 □ Seni budaya 

 □ Keterampilan/ Bahasa Asing 

 □ Penjasorkes 

 □ TIK 

 □ Muatan lokal 

   

10 [KELAS XI - Bahasa ] Di sekolah Bapak/Ibu tersedia silabus mata pelajaran … 

 □  Pendidikan Agama 

 □ PKn 

 □  Bhs Indonesia 

 □ Bhs Inggris 

 □ Matematika 

 □ Sastra Indonesia 

 □ Bhs Asing  

 □ Antropologi 

 □ Sejarah 

 □ Seni budaya 

 □ Keterampilan/ Bahasa Asing 

 □ Penjasorkes 

 □ TIK 

 □ Muatan lokal 

   



11 [KELAS XII - Bahasa ] Di sekolah Bapak/Ibu tersedia silabus mata pelajaran … 

 □  Pendidikan Agama 

 □ PKn 

 □  Bhs Indonesia 

 □ Bhs Inggris 

 □ Matematika 

 □ Sastra Indonesia 

 □ Bhs Asing  

 □ Antropologi 

 □ Sejarah 

 □ Seni budaya 

 □ Keterampilan/ Bahasa Asing 

 □ Penjasorkes 

 □ TIK 

 □ Muatan lokal 

12 Bagaimana sekolah Bapak/Ibu menetapkan beban belajar dalam KTSP? 

 □ Jumlah jam pembelajaran per minggu minimal 38 jam 

 □ Penambahan jam pelajaran maksimum 4 jam pelajaran setiap minggu 

 □ Minggu efektif dalam satu tahun (2 semester) minimal 34 minggu 

 □ Alokasi waktu satu jam pelajaran adalah 45  menit. 

13 Program layanan bimbingan apa saja yang dimuat dalam kurikulum sekolah bapak/Ibu? 

 □ Pengembangan karir peserta didik 

 □ Pengembangan kepribadian peserta didik 

 □ Berkenaan masalah pribadi peserta didik 

14 Dokumen data apa sajakah yang dikembangkan di sekolah sebagai pendukung program pelayanan 
bimbingan dan konseling yang termuat dalam kurikulum sekolah. 

 □ Dokumen tata tertib sekolah 

 □ Data base peserta didik 

 □ Dokumen asesmen autentik peserta didik 

 □ Dokumen permasalahan belajar peserta didik 

15 Proses penyusunan program Bimbingan dan Konseling yang dilakukan oleh sekolah meliputi 

 □ perencanaan BK   

 □ perumusan pelaksanaan BK  

 □ perencanaan monitoring dan evaluasi    

 □  perencanaan tindak lanjut 

16 Bagaimana persentase kecukupan program/kegiatan layanan bimbingan dan konseling sekolah dalam 
pengembangan diri, berkenaan masalah pribadi, kegiatan sosial peserta didik? 

 a. ≤ 50%   

 b. 50% - 80% 

 c. > 80% 

   



17 kegiatan ekstrakurikuler yang tersedia di sekolah 

 □ Pramuka 

 □ Olahraga 

 □ Seni 

 □ Palang merah remaja (PMR) 

 □ Pleton inti (tonti) 

 □ Keagamaan 

 □ Karya ilmiah remaja (KIR)/mading 

   

II STANDAR PROSES 
1 Persentase jumlah guru mata pelajaran yang memiliki dokumen perencanaan proses pembelajaran 

yang sesuai dengan roh  KTSP (berbasis kompetensi, menganut paham konstruktivis, dan penilaian 
berbasis proses)  

 a. < 25%   

 b. 25% - 50%   

 c. 50% - 75%  

  d  75% - 100% 

2 Persentase jumlah guru mata pelajaran yang memiliki dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP) yang dikembangkan berdasarkan 10 komponen perencanaan pembelajaran 

 a. < 25%   

 b. 25% - 50%   

 c. 50% - 75%  

  d  75% - 100% 

3 Persentase jumlah dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang sesuai dengan standar 
kualitas perencanaan pembelajaran 

 a. < 25%   

 b. 25% - 50%   

 c. 50% - 75%  

  d  75% - 100% 

4 Persentase mata pelajaran yang memiliki perangkat pembelajaran yang dikembangkan oleh guru 
berbasis hasil penelitian tindakan kelas 

 a. 0%   

 b. 5% - 10%  

 c. 10% - 15%   

 d. 15% - 20% 

5 Tingkat kecukupan dan kesesuaian sumber belajar yang dimiliki sekolah, dibandingkan dengan 
jumlah siswa 

 a. 1 : 1 

 b. 1 : 2 

 c. 1: 3  

 d. 1 : 4 
 
 



6 Rasio ketersediaan peralatan laboratorium yang dimiliki sekolah dengan jumlah siswa. 

 a. 1 : 1 

 b. 1 : 3  

 c. 1 : 5   

 d. 1 : 10 

7 Jenis aktivitas aktif siswa yang diharapkan muncul dalam pelaksanaan pembelajaran, antara lain: 
(menyelesaikan pemecahan masalah, diskusi, bertanya dan mengajukan ide, presentasi hasil kerja) 

 □ Menyelesaikan masalah dan mencatat hal-hal yang penting.  

 □  Berdiskusi, bertanya, mengajukan ide, presentasi hasil kerja.  

 □  Bertanya dan mengajukan ide secara bebas dan terbuka.  

 □  Presentasi hasil kerja di depan kelas.  

8 Bagaimana besaran persentase waktu pembelajaran dalam melibatkan partisipasi aktif peserta didik 
dalam proses pembelajaran? 

 a. < 25%   

 b. 25% - 50%   

 c. 50% - 75%  

  d  75% - 100% 

9 Aspek psikologi dan pedagogik yang dijadikan pertimbangan Bapak/Ibu,  dalam membangun 
keterampilan kolaborasi peserta didik melalui diskusi kelompok? 

 □ Kecerdasan peserta didik 

 □ Budaya peserta didik 

 □ Jenis kelamin 

 □ Tingkat kemampuan 

10 Panduan penilaian kelompok mata pelajaran yang tersedia di Sekolah : 

 □ Agama & akhlak mulia 

 □ Kewarganegaraan dan kepribadian 

 □ Ilmu pengetahuan dan teknologi 

 □ Estetika 

 □ Pendidikan Jasmani, olah raga, dan kesehatan 

11 Prinsip pembelajaran student active learning  yang telah diterapkan guru selama proses pembelajaran 

 □ Pembelajaran berpusat pada aktivitas peserta didik 

 □ Peserta didik diupayakan membangun pengetahuan 

 □ Pemecahan masalah nyata peserta didik 

 □ Penilaian nyata berbasis proses perkembangan belajar peserta didik  

12 Persentase waktu yang digunakan guru dalam membangun persepsi positif dan meningkatkan 
motivasi belajar peserta didik  

 a. 0% - 5%   

 b. 5% - 10%  

 c. 10% - 15%     

 d. 15% - 20% 

 e. >  20% 

   



12 Persentase jumlah guru yang menerapkan model-model pembelajaran inovatif  (problem-based 
learning, contextual teaching learning, group discussion, cooperatif learning) di sekolah 

 a. 0% - 5%   

 b. 5% - 10%   

 c. 10% - 20%  

 d. 20% - 50%   

 e. > 50% 

14 Persentase jumlah guru menggunakan IT/ICT dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah 

 a. 0%   

 b. 0% - 5%   

 c. 5% - 10%  

 d. 10% - 20%    

 e. 20% - 50% 

15 Bagaimana rasio jumlah konselor dan jumlah permasalahan peserta didik dalam pelaksanaan 
pembelajaran di sekolah? 

 a. 1 : 10  

 b. 1 : 20   

 c. 1: 30   

 d. 1 : 40 

16 Layanan Bimbingan Konseling (BK) di sekolah dilakukan oleh: 

 a. Guru BK 

 b. Guru selain guru BK 

 c. Tidak ada 

17 Layanan konseling yang diberikan kepada siswa terkait dengan masalah: 

 □ pengembangan diri 

 □ pribadi 

 □ prestasi 

 □ studi lanjut/karir 

   

III STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 
1 Jumlah peserta didik yang meraih penghargaan tingkat kabupaten/kota pada tiga tahun terakhir 

adalah … 
 a. tidak ada 

 b. 1 s.d 2 orang 

 c. 3 s.d 6 orang 

 d. lebih dari enam orang 

2 Jumlah peserta didik yang meraih penghargaan tingkat propinsi pada tiga tahun terakhir adalah … 

 a. tidak ada 

 b. 1 s.d 2 orang 

 c. 3 s.d 6 orang 

 d. lebih dari enam orang 



3 Jumlah peserta didik yang meraih penghargaan tingkat nasional pada tiga tahun terakhir adalah … 

 a. tidak ada 

 b. 1 s.d 2 orang 

 c. 3 s.d 6 orang 

 d. lebih dari enam orang 

4 Jumlah peserta didik yang meraih penghargaan tingkat internasional pada tiga tahun terakhir adalah 
… 

 a. tidak ada 

 b. 1 s.d 2 orang 

 c. 3 s.d 6 orang 

 d. lebih dari enam orang 

5 Jumlah siswa melanjutkan sekolah..  

 a. 0 s.d 20% 

 b. 21 s.d 40% 

 c. 41 s.d 60% 

 d. 61 s.d 80% 

 e. 81 s.d 100% 

6 Jumlah siswa yang membolos, menyontek, menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif 
lainnya, terlibat perkelahian, melanggar tata tertib sekolah, dll., dalam 1 tahun terakhir adalah  …..…  
siswa 

  

IV STANDAR PTK 

  
1 Jumlah guru yang tepat waktu masuk dan keluar dalam mengajar 

 a. tidak ada 

 b. sebagian kecil guru 

 c. sebagian besar guru 

 d. semua guru 

2 Jumlah guru yang mempersiapkan RPP berkualitas 

 a. tidak ada 

 b. sebagian kecil guru 

 c. sebagian besar guru 

 d. semua guru 

3 Jumlah guru yang menggunakan waktu secara bermanfaat di sekolah 

 a. tidak ada 

 b. sebagian kecil guru 

 c. sebagian besar guru 

 d. semua guru 

4 Jumlah guru yang disiplin mematuhi aturan sekolah 

 a. tidak ada 

 b. sebagian kecil guru 



 c. sebagian besar guru 

 d. semua guru 

5 Jumlah guru yang dapat dijadikan teladan dalam berpikir 

 a. tidak ada 

 b. sebagian kecil guru 

 c. sebagian besar guru 

 d. semua guru 

6 Jumlah guru yang dapat dijadikan teladan dalam berbicara, bersikap, dan bertindak 

 a. tidak ada 

 b. sebagian kecil guru 

 c. sebagian besar guru 

 d. semua guru 

7 Jumlah guru yang menguasai materi pelajaran 

 a. tidak ada 

 b. sebagian kecil guru 

 c. sebagian besar guru 

 d. semua guru 

8 Jumlah guru yang menerapkan metode inovatif dan kreatif dalam mengajar 

 a. tidak ada 

 b. sebagian kecil guru 

 c. sebagian besar guru 

 d. semua guru 

9 Jumlah guru yang membangkitkan minat siswa dalam  mengikuti proses belajar mengajar 

 a. tidak ada 

 b. sebagian kecil guru 

 c. sebagian besar guru 

 d. semua guru 

10 Jumlah guru yang mendorong siswa dalam  menyelesaikan tugas mandiri dan kelompok 

 a. tidak ada 

 b. sebagian kecil guru 

 c. sebagian besar guru 

 d. semua guru 

11 Jumlah guru yang mendorong siswa untuk memiliki inisiatif belajar mandiri dan kelompok 

 a. tidak ada 

 b. sebagian kecil guru 

 c. sebagian besar guru 

 d. semua guru 

12 Jumlah guru yang melibatkan siswa untuk aktif belajar 

 a. tidak ada 

 b. sebagian kecil guru 



 c. sebagian besar guru 

 d. semua guru 

13 Jumlah guru yang menggunakan sumber belajar yang bervariasi 

 a. tidak ada 

 b. sebagian kecil guru 

 c. sebagian besar guru 

 d. semua guru 

14 Jumlah guru yang melibatkan siswa dalam membuat rangkuman pembelajaran 

 a. tidak ada 

 b. sebagian kecil guru 

 c. sebagian besar guru 

 d. semua guru 

15 Jumlah guru yang berlaku adil dan terbuka dalam melakukan penilaian hasil belajar 

 a. tidak ada 

 b. sebagian kecil guru 

 c. sebagian besar guru 

 d. semua guru 

16 Sekolah memiliki penjaga sekolah 

 a. Ya 

 b. Tidak 

   

V STANDAR SARANA DAN PRASARANA 

  
1 Kenyamanan  ruang kerja pimpinan 

 □ Sirkulasi udara baik 

 □ Kebersihan terjaga 

 □ Pencahayaan cukup 

 □ Penataan ruang baik 

 □ Ukuran ruang memadai 

 □ Prabot lengkap 

 □ Peralatan memadai 

 □ Sambungan internet 

   

VI STANDAR PENGELOLAAN 

  
1 Visi, misi dan tujuan sekolah adalah hasil bangunan?  

 □ Visi, misi, dan tujuan individu 

 □ Visi, misi, dan tujuan kelompok 

 □ Visi, misi dan tujuan organisasi 
 



2 Visi dan misi sekolah harus responsif terhadap kebutuhan internal dan eksternal stakeholder sekolah. 
Hal apa saja yang telah Bapak/Ibu jadikan pertimbangan? 

 □ Analisis kebutuhan internal stakeholder 

 □ Analisis kebutuhan eksternal stakeholder 

 □ Hasil analisis profil sekolah 

 □ Hasil evaluasi diri sekolah 

3 Pihak pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam pengembangan dan penetapan visi, misi, dan 
tujuan sekolah Bapak/Ibu. 

 □ Komite sekolah 

 □ Dinas pendidikan 

 □ Para ahli pendidikan 

 □ Dewan guru 

4 Pengembangan dan penetapan visi, misi dan tujuan sekolah harus melalui mekanisme yang 
akuntabel. Mekanisme apa saja yang telah dilalui, dalam penetapan visi, misi dan tujuan sekolah 
Bapak/Ibu? 

 □ Rapat bersama dengan pihak pemangku kepentingan dan pengelola sekolah 

 □ Tersedia dokumen berita acara penetapan visi, misi, dan tujuan sekolah 

5 Apa yang menjadi ukuran Bapak/Ibu bahwa lulusan mencerminkan keterwujudan visi, keterlaksanaan 
misi dan ketercapaian tujuan sekolah. 

 □ Persentase pencapaian kompetensi lulusan sesuai dengan standar sekolah 

 □ Kompetensi lulusan relevan dengan kebutuhan pemangku kepentingan 

 □ Persentase jumlah peserta didik yang mencapai SKL 

6 Dokumen rencana kerja yang dimiliki sekolah berupa: 

 □ Visi, misi, dan tujuan sekolah 

 □ KTSP yang disusun oleh sekolah 

 □ Rencana Kerja Sekolah (RKS) atau rencana kerja jangka menengah untuk periode 4 tahunan 

 □ Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKA-S) atau rencana kerja tahunan 

7 Sekolah menyosialisasikan dokumen-dokumen perencanaan program sekolah berupa 

 □ Visi, misi, dan tujuan sekolah 

 □ KTSP yang disusun oleh sekolah 

 □ Rencana Kerja Sekolah (RKS) atau rencana kerja jangka menengah untuk periode 4 tahunan 

 □ Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKA-S) atau rencana kerja tahunan 

8 Penyusunan rencana kerja sekolah (baik RKS maupun RKA-S) dilakukan dengan cara: 

 □ Mempertimbangkan masukan dari komite sekolah 

 □ Disetujui oleh dewan pendidik 

 □ Berdasarkan hasil evaluasi diri sekolah 

 □ Disahkan oleh dinas pendidikan kab/kota atau oleh penyelenggara sekolah bagi sekolah swasta 

9 Dalam melakukan analisis kebutuhan ekternal stakeholder, sekolah telah berupaya memperoleh 
informasi dari, antara laindikan, dan hasil rembug nasional/daerah) 

 □ Komite sekolah 

 □ Dinas pendidikan 

 □ Hasil rembug Nasional/Daerah 



10 Penyusunan rencana kerja sekolah (4 tahunan), sekolah telah memiliki dan mengembangkan 
dokumen, antara lain 

 □ Dokumen Profil sekolah 

 □ Dokumen evaluasi diri sekolah 

 □ Hasil rembug Nasional/Daerah 

 □ Dokumen RPJM daerah 

 □ Program terobosan sekolah 

 □ Dokumen Rencana Strategis Nasional 

11 Sekolah menetapkan tonggak-tonggak pencapaian tujuan dalam rencana strategis (RKS-4 tahunan) 
dalam bentuk  apa?  

 □ Indikator Kerja kegiatan 

 □ Indikator Kerja Utama 

12 Persentase kecukupan dan kesesuaian indikator program/kegiatan dalam rencana kerja tahunan 
terhadap indikator Kinerja utama dan indikator kinerja kegitatan dalam Rencana Kerja 4 tahunan) 

 a. < 25%    

 b. 25% - 50%  

 c. 50% - 75%  

 d. > 75% 
 

13 Aspek-aspek apa saja yang diuraikan dalam rencana kerja tahunan yang dimiliki sekolah Bapak/Ibu? 

 □ Kesiswaan 

 □ Kurikulum dan Kegiatan pembelajaran 

 □ Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

 □ Sarana dan prasarana 

 □ Keuangan dan Pembiayaan 

 □ Budaya dan Lingkungan sekolah 

 □ Peranserta Masyarakat dan Kemitraan 

 □ Rencana kerja untuk peningkatan mutu 
 

14 Program peningkatan mutu sekolah yang dilaksanakan di sekolah pada tahun ini, meliputi: 

 □ Peningkatan sarana dan prasarana sekolah 

 □ Peningkatan kualitas pembelajaran 

 □ Peningkatan mutu pengelolaan/manajemen sekolah 

 □ Peningkatan pencapaian kelulusan 

 □ Peningkatan iklim akademik 

 □ Pendidikan karakter/akhlak/budi pekerti 

 □ Lainnya, sebutkan ……………….. 
 

15 Penyusunan program peningkatan mutu sekolah berdasarkan pada: 

 □ Hasil evaluasi diri sekolah 

 □ Hasil kelulusan 

 □ Hasil akreditasi sekolah 
 



16 Dalam merealisasikan pelayanan prima, dokumen mutu yang dimiliki sekolah Bapak/Ibu antara lain:  

 □ Standar Pelayanan Minimal 

 □ Manual Mutu 

 □ Standar Mutu 

17 Dalam merealisasikan program dan kegiatan pendidikan yang termuat dalam rencana kerja sekolah, 
regulasi apa saja yang telah dikembangkan sekolah, antara lain:   

 □ Prosedur Operasional Standar (POS) 

 □ Pedoman Pengelolaan Sekolah 

 □ Pedoman Monitoring dan Evaluasi Internal 

18 Persentase layanan program sekolah yang memiliki Prosedur Operasional Standar (POS) yang 
memenuhi standar layanan minimal  

 a. < 25%  

 b. 25% - 50%  

 c. 50% - 75%  

 d. > 75% 

19 Pedoman pengelolaan sekolah yang dimiliki:  

 □ Struktur organisasi sekolah  

 □ Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) unsur pimpinan sekolah 

 □ Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pendidik 

 □ Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) tenaga kependidikan 

 □ Peraturan tata tertib sekolah 

 □ Kode etik warga sekolah  

 □ Pedoman pembiayaan sekolah 

20 Prinsip apa saja yang Bapak/Ibu terapkan dalam penyusunan struktur organisasi sekolah? (efektif, 
efisien, dan adaptif)  

 □ Efektivitas 

 □ Efisiensi 

 □ Adaptif 

21 Hal apa saja yang dijadikan pertimbangan oleh kepala sekolah, dalam pemberian tugas pada stafnya? 

 □ Keahlian staf/guru 

 □ Komitmen staf/guru 

 □ Beban kerja staf/guru 

22 Analisis  dan refleksi apa saja yang telah dilakukan pimpinan sekolah dari berbagai dokumen 
pelaksanaan kegiatan?  

 □ Analisis pencapaian indikator kinerja kegiatan dan indikator kinerja utama  

 □ Dokumentasi bank permasalahan peningkatan mutu sekolah 

 □ Dokumentasi program/kegiatan yang belum terselesaikan 

23 Prinsip-prinsip yang telah diterapkan oleh sekolah dalam seleksi penerimaan peserta didik, antara 
lain:  

 □ Objektif 

 □ Transparan 

 □ Akuntabel 



24 Kebijakan  dan program apa saja yang telah dikembangkan dan diterapkan oleh sekolah dalam upaya 
pembinaan karakter dan disiplin siswa, antara lain: 

 □ Tersedianya tata tertib sekolah 

 □ Implementasi program pengembangan karakter peserta didik 

 □ Pengembangan karakter terintegrasi dalam pembelajaran 

25 Persentase guru mata pelajaran di sekolah Bapak/Ibu, yang telah mengikuti pelatihan pemanfaatan 
IT/ICT dalam proses pembelajaran.  

 a. 0% - 5% 

 b. 5% - 10%  

 c. 10% - 20%   

  d  20% - 50%  

 e. > 50% 

26 Persentase guru mata pelajaran di sekolah, yang telah mengikuti pelatihan mengembangkan bahan 
ajar sesuai dengan standar isi dan standar proses pembelajaran.   

 a. 0% - 5% 

 b. 5% - 10%  

 c. 10% - 20%   

  d  20% - 50%  

 e. > 50% 

27 Sekolah menjalin kemitraan (MOU) dengan lembaga lain: 

 □ Sekolah mitra 

 □ Perguruan tinggi 

 □ Puskesmas 

 □ Lembaga kepolisian 

 □ Dunia usaha/industri 

 □ Lembaga layanan konseling anak 

 □ Lainnya ………..  

 □ Sister school di negara maju *) 

28 Supervisi dan evaluasi pengelolaan sekolah yang telah dilaksanakan di sekolah meliputi: 

 □ Supervisi pembelajaran 

 □ Evaluasi pelaksanaan program sekolah 

 □ Tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan program sekolah 

29 Frekuensi sekolah melakukan evaluasi rencana kerja dalam satu tahun  

 a. Minimal 1 kali dalam satu tahun 

 b. Minimal 2 kali dalam satu tahun 

 c. Minimal 3 kali dalam satu tahun 

 d. Minimal 4 kali dalam satu tahun 

30 Dalam kurun waktu satu tahun, sekolah Bapak/Ibu melakukan sekurang-kurangnya satu kali 

 □ Evaluasi kinera pendidik 

 □ Evaluasi kinerja tenaga kependidikan 
 
 



31 Status akreditasi sekolah:  

 a. Terakreditasi BAN-SM dan memiliki sertifkat ISO  

 b. Terakreditasi BAN-SM   

 c. Tidak terakreditasi BAN-SM   

 d. Belum pernah mengikuti akreditasi 

  

VIII STANDAR PENILAIAN 
1 Jenis instrumen penilaian yang digunakan di sekolah bapak/ibu adalah … 

 □ tes hasil belajar untuk semua mata pelajaran 

 □ lembar observasi sikap untuk mata pelajaran agama dan PPKn 

 □ lembar observasi psikomotor untuk pelajaran seni, penjasorkes, dan IPA 

2 Berapa guru yang menggunakan hasil penilaian untuk memperbaiki proses belajar mengajar … 

 a. tidak ada 

 b. sebagian guru 

 c. semua guru 

3 Jumlah guru yang melakukan penilaian otentik dan menyeluruh dalam menentukan kompetensi siswa 

 a. tidak ada 

 b. sebagian guru 

 c. semua guru 

4 Jumlah guru yang melakukan penilaian secara berkesinambungan 

 a. tidak ada 

 b. sebagian guru 

 c. semua guru 

5 Berapa guru yang melakukan penilaian secara akuntabel sehingga dapat dipertanggungjawabkan 
pada masyarakat 

 a. tidak ada 

 b. sebagian guru 

 c. semua guru 

6 Jumlah guru yang mampu membuat tes yang valid, instrumen observasi sikap, instrumen observasi 
psikomotor, dan rubrik penilaian 

 a. 0 s.d 20 %  

 b. 21 s.d 40% 

 c. 41 s.d 60%  

 d. 61 s.d 80%  

 e. 81 s.d 100%   

7 Sekolah  menyiapkan  soal ulangan dengan langkah-langkah: 

 □ Mengacu indikator pencapaian kompetensi 

 □ Menyusun kisi-kisi 

 □ Menulis butir soal 

 □ Menelaah soal 

 □ Melakukan uji coba 



 □ Menganalisis hasil uji coba 

 □ Mengacu pada soal berkualitas dari negara maju 

8 Sekolah menyelenggarakan rapat dewan pendidik untuk: 

 □ menentukan kriteria kenaikan kelas bagi sekolah yang menggunakan sistem paket  

 □ menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran estetika,  pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan 

 □ ………………………… (misal: menentukan kurikulum dari negara mana yang akan diacu) 

9 Dalam tahun pelajaran ini sekolah melakukan hal-hal berikut.  

 □ Mengoordinasikan ulangan tengah semester yang dilakukan oleh pendidik  

 □ Mengoordinasikan ulangan akhir semester yang dilakukan oleh pendidik 

 □ Mengoordinasikan ulangan kenaikan kelas yang dilakukan oleh pendidik 

10 Dalam tahun pelajaran ini, sekolah menyelenggarakan ulangan ….. 

 □ tengah semester sesuai kalender akademik  

 □ akhir semester sesuai kalender akademik  

 □ kenaikan kelas sesuai kalender akademik 

11 Sekolah menindaklanjuti hasil analisis daya serap untuk: 

 □ Pengayaan materi yang harus diberikan 

 □ Perbaikan pembelajaran 

 □ Pemberian umpan balik pada siswa 

 


