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INSTRUMEN EVALUASI DIRI SEKOLAH 

Responden Guru 

Petunjuk: 

a. Angket ini terdiri atas:  

1) pertanyaan dengan jawaban berupa daftar cek dengan simbol kotak (),  

2) pertanyaan dengan jawaban pilihan skala bertingkat, berupa 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. 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nama Guru :                                              (boleh tidak diisi) 

Nama Sekolah/Tempat Responden Bertugas 

 

: 

Mata pelajaran yang diampu 

 

 

NUPTK : 

Asal Sekolah/Tempat Tugas :  

 

Alamat Sekolah :  

No. Telepon: 

 

  



 

I STANDAR ISI 
1 Bagaimana persentase kecukupan dan kesesuaian kompetensi dan materi ajar dalam pencapaian 

kompetensi lulusan? 
 a. ≤ 50% 

 b. 50% - 80% 

 c. > 80% 

2 Materi akademik yang dimuat dalam kurikulum sekolah Bapak/Ibu, memenuhi syarat 

 □ Sahi (teruji kebenarannya) 

 □ Signifikan (bermanfaat dalam pencapaian kompetensi) 

 □ Bermanfaat secara akademis dan non akademis 

 □ Kelayakan (mempertimbangkan taraf berpikir peserta didik) 

 □ Relevan, konsisten, dan edukatif 

3 Rancangan metode pembelajaran yang dikembangkan dalam kurikulum sekolah Bapak/Ibu yang 
mendukung student active learning? 

 □ ceramah 

 □ diskusi dan tanya jawab 

 □ demonstrasi 

 □ penemuan terbimbing 

 □ pemecahan masalah 

4 Jenis asesmen apa saja yang dimuat dalam kurikulum sekolah Bapak/Ibu? 

 □ proyek dan kolaborasi 

 □ Tes unit 

 □ keterampilan proses 

 □ pemecahan masalah 

 □ check up diri 

5 Bagaimana persentase kecukupan waktu penyelesaian materi ajar yang termuat dalam KTSP 
untuk pencapaian kompetensi lulusan? 

 a. ≤ 75% 

 b. 75% - 90% 

 c. > 90% 

6 Rasio muatan materi pendidikan karakter dan muatan materi akademik dalam kurikulum sekolah 
Bapak/Ibu  

 a. 70 : 30  

 b. 50 : 50  

 c. 30 : 70 

7 Bagaimana keterlibatan bapak/ibu dalam penyusunan KTSP ? 

 a. tidak terlibat 

 b. bekerja  mandiri menyusun KTSP 

 c. diminta pendapat oleh tim penyusun 

 d. aktif sebagai tim pengembang kurikulum 

8 Aspek-aspek apa saja yang dipertimbangkan dalam rancangan KTSP di sekolah bapak/ibu? 

 □ kepentingan daerah 

 □ kepentingan nasional 



 □ kemajuan ilmu dan teknologi 

 □ potensi daerah dan tuntutan lingkungan 

9 Aspek peserta didik yang dipertimbangkan dalam pengembangan KTSP di sekolah bapak/ibu 
adalah: 

 □ karakteristik peserta didik 

 □ perkembangan dan kebutuhan peserta didik 

 □ peningkatan keterampilan pribadi dan keterampilan sosial 

 □ peningkatan keterampilan berpikir dan keterampilan akademik 

10 Berapa persentase muatan wajib yang ada dalam KTSP 

 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% 

11 Berapa persentase muatan lokal yang ada dalam KTSP 

 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% 

12 Berapa persentase pengembangan diri yang ada dalam KTSP 

 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% 

13 Materi kurikulum relevan dengan perkembangan kognitif peserta didik 

 a. kurang dari 40% sesuai 

 b. antara 41 % sampai 80% sesuai 

 c. lebih dari 80% sesuai 

14 Rancangan aktivitas belajar dalam kurikulum memungkinkan siswa aktif melakukan eksplorasi 
dan elaborasi  

 a. guru : siswa = 80 : 20 

 b. guru : siswa = 60 : 40 

 c. guru : siswa = 40 : 60 

 d. guru : siswa = 20 : 80 
 

15 Apakah Bapak/Ibu dilibatkan dalam pengembangan KTSP? 

 a  Ya 

 b Tidak 
 

16 Jika ya, dalam pengembangan substansi kelompok mata pelajaran apa Bapak/Ibu dilibatkan? 

 □ Agama dan akhlak mulia 

 □  Kewarganegaraan dan kepribadian 

 □ Ilmu pengetahuan dan teknologi 



 □ Estetika   

 □ Jasmani, olahraga dan kesehatan 

17 Program pengembangan kurikulum sekolah Bapak/Ibu telah melalui mekanisme 

 □ Task analisis 

 □ Analisis expert (pertimbangan ahli) 

 □ Analisis kebutuhan pemangku kepentingan 

18 Materi kurikulum antar jenjang kelas saling berkaitan dan berkesinambungan 

 a. kurang dari 40% 

 b. antara 41 % sampai 80% 

 c. lebih dari 80% 
 

II STANDAR PROSES 
1 Kegiatan yang dilaksanakan di sekolah Bapak/Ibu  terkait dengan persiapan pembelajaran antara 

lain: 
 □ Penyusunan silabus dan RPP yang dikoordinasikan oleh sekolah 

 □ Mengevaluasi silabus dan RPP yang dikoordinasi sekolah 

 □ Menentukan buku ajar yang dipergunakan untuk pembelajaran di sekolah 

 □ Mengevaluasi buku ajar yang dipergunakan untuk pembelajaran di sekolah 

 □ Menyusun bahan ajar sesuai dengan karakteristik peserta didik 

2 Persentase kecukupan dan kesesuaian sistem pendukung (sumber belajar, LKS, peralatan 
laboratorium, dan media pembelajaran) proses pembelajaran yang dikembangkan guru di sekolah.  

 a. < 25%   

 b. 25% - 50%   

 c. 50% - 75%  

  d  75% - 100% 

3 Banyaknya RPP yang dimiliki Bapak/Ibu …… 

4 Karakteristik peserta didik yang bapak/ibu perhatikan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar 
adalah: 

 □ kemampuan awal dan gaya belajar  

 □ minat dan motivasi belajar 

 □ bakat dan potensi peserta didik 

 □ tingkat intelektual dan kecepatan belajar 

 □ emosi dan kemampuan sosial 

 □ latar belakang budaya dan lingkungan  

5 Proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk mendorong motivasi, 
minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, dan semangat belajar 

 □ cangan proses pembelajaran disusun dengan memperhatikan ...  

 □ upaya mendorong minat, motivasi dan semangat belajar 

 □ penumbuhan inspirasi dan kreatifitas  

 □ inisiatif dan kemandirian belajar 
 

6 Kesesuaian isi buku teks yang digunakan sekolah dengan silabus 

 a Semua sesuai 

 b Sebagian sesuai 

 c Tidak sesuai 
 



7 Referensi lain yang digunakan untuk pembelajaran 

 □ Buku panduan 

 □ Ensiklopedi 

 □ Kamus 

 □ Majalah 

 □ Koran 

 □ Internet 

 □ Buku teks yang digunakan sekolah mitra di luar negeri 

 □ Lainnya …. 
 

8 Upaya-upaya yang dilakukan guru dalam mengakomodasi ide, pertanyaan dan kreatifitas berpikir 
peserta didik. 

 □ Memberi kesempatan bertanya 

 □ Presentasi hasil kerja peserta didik di depan kelas 

 □ Melatih peserta didik berkolaborasi dalam pemecahan masalah berpikir kreatif 

 □ Menciptakan komplik kognitif di antara peserta didik 
 

9 Upaya yang dilakukan guru dalam membentuk kemandirian belajar peserta didik 

 □ Pengembangan asesmen autentik 

 □ Pemberian tugas terstruktur 

 □ Penilaian berbasis proses 

10 Tindakan yang dilakukan guru selama proses pembelajaran dalam menjamin ketercapaian 
kompetensi peserta didik 

 □ Melakukan uji kompetensi peserta didik secara objektif di setiap akhir pembelajaran 

 □ Melakukan remidial bagi peserta didik yang belum mencapai KKM 

 □ Pemberian tugas terstruktur 

 □ Pemberian umpan balik terhadap hasil belajar peserta didik 
 

11 Frekuensi supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam satu tahun:  

 a   dua kali atau lebih 

 b   satu kali 

 c   tidak pernah 
 

12 Supervisi pembelajaran dilakukan kepala sekolah pada tahap: 

 □ perencanaan (silabus & RPP) 

 □ pelaksanaan 

 □ Penilaian 
 

13 Pemantauan dan supervisi dilakukan oleh kepala sekolah dengan cara: 

 □ pemberian contoh 

 □ diskusi kelompok terfokus 

 □ pengamatan 

 □ pencatatan 



 □ perekaman 

 □ wawancara 

 □ dokumentasi. 

14 Kepala sekolah membantu/membimbing guru dalam memperbaiki: 

 □ perencanaan pembelajaran 

 □ proses pembelajaran 

 □ penilaian hasil belajar 
 

III STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 
1 Jumlah siswa yang mengerjakan tugas belajar secara jujur dan bertanggung jawab  adalah … 

 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% 

2 Jumlah siswa yang mampu tampil atau menampilkan hasil karyanya dengan percaya diri adalah ...  

 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% 

3 Jumlah siswa yang memiliki keingin tahuan dan motif berprestasi   

 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% 

4 Jumlah siswa yang mampu belajar mandiri dan bekerjasama  ...  

 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% 

5 Jumlah siswa memiliki budaya belajar dan pantang menyerah ...  

 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 senantiasa yang menjaga kebersihan diri dan lingkungan 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% 

7 Jumlah siswa senantiasa yang menjaga kesehatan dan menghindari pergaulan yang merusak ...  

 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% 
 

8 Jumlah siswa yang menunjukkan kegemaran membaca dan menulis 

 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% 
 

9 Jumlah siswa yang mampu menyampaikan ide melalui tulisan secara efektif dan santun (SD) 

 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% 
 

10 Jumlah siswa yang mampu membuat karangan sederhana 

 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% 
 

11 Jumlah siswa menunjukkan ketaatan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya 

 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% 
 



12 Jumlah siswa yang sering membantu sesama atau terlibat kegiatan sosial keagamaan 

 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% 

13 Jumlah siswa yang mentaati aturan sekolah dan norma sosial 

 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% 

14 Jumlah siswa yang menunjukkan kecintaan dan kebanggaan terhadap bangsa, negara, dan tanah 
air Indonesia 

 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% 

15 Jumlah siswa yang kompeten dalam matematika tingkat sekolah dasar 

 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% 
 

16 Jumlah siswa yang mampu berpikir logis dan analitik dalam menyelesaikan suatu permasalahan 

 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% 
 

17 Jumlah siswa yang kompeten menerapkan keterampilan proses dalam pembelajaran IPA 

 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% 
 



18 Jumlah siswa yang dapat menggunakan informasi tentang lingkungan sekitar secara logis, kritis, 
dan kreatif 

 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% 

19 Jumlah siswa yang mampu melakukan kegiatan seni 

 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% 

  

V STANDAR SARANA DAN PRASARANA 
1 Kondisi ruang kelas dan perlengkapan yang dimiliki: 

 □ Ukuran ruang memadai 

 □ Penataan ruang baik 

 □ Kelengkapan perabot mencukupi 

 □ Peralatan (alat peraga) memadai 

 □ Sambungan internet 

 □ Peralatan multimedia 
 

2 Kondisi laboratorium IPA dan perlengkapan yang dimiliki adalah: 

 □ Ukuran ruang memadai 

 □ Penataan ruang baik 

 □ Kelengkapan perabot mencukupi 

 □ Sambungan internet 
 

3 Kondisi kerja di ruang kerja guru adalah: 

 □ Ukuran ruang memadai 

 □ Penataan ruang baik 

 □ Kelengkapan perabot mencukupi 

 □ Peralatan Memadai 

 □ Sambungan internet 
 

4 Kondisi tempat ibadah dan perlengkapan yang dimiliki adalah: 

 □ Ukuran ruang memadai 

 □ Penataan ruang baik 

 □ Kelengkapan perabot mencukupi 
 



5 Kondisi ruang tempat bermain/OR dan perlengkapan yang dimiliki adalah: 

 □ Ukuran memadai 

 □ Ada saluran pembuangan air (drainase) 

 □ Lahan tanahnya datar 

 □ Bersih dari benda-benda pengganggu 

6 Kondisi laboratorium bahasa dan perlengkapan yang dimiliki adalah: 

 □ Ukuran ruang memadai 

 □ Penataan ruang baik 

 □ Kelengkapan perabot mencukupi 

 □ Sambungan internet 

 □ Peralatan multimedia 

7 Kondisi laboratorium TIK dan perlengkapan yang dimiliki adalah: 

 □ Ukuran ruang memadai 

 □ Penataan ruang baik 

 □ Kelengkapan perabot mencukupi 

 □ Sambungan internet 

 □ Peralatan multimedia 
 

VI STANDAR PENGELOLAAN 
1 Cita-cita apa saja yang terinspirasi dari visi, misi, dan tujuan sekolah, tempat Bapak/Ibu 

melaksanakan tugas profesi guru. 
 □ Unggul dalam proses akademik 

 □ Unggul dalam pembangunan karakter 

 □ Unggul dalam bidang seni dan budaya 

2 Dokumen-dokumen perencanaan program sekolah yang sudah Bapak/Ibu pahami secara utuh 
adalah 

 □ 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 

3 Apakah rencana kerja sekolah yang disusun menjadi panduan untuk menilai hal-hal berikut? 

 □ Disiplin warga sekolah (waktu, nilai, kehadiran, etos kerja) 

 □ Efisiensi dan efektivitas pembelajaran ( transformasi ilmu) 

 □ Keteladanan (berbicara, bersikap, berperilaku) 

 □ Motivasi belajar siswa 

4 Penyusunan rencana kerja sekolah (baik RKS maupun RKA-S) yang dilakukan di sekolah: 

 □ 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  



5 Penuangan visi, misi, dan tujuan dalam RKS berupa kegiatan-kegiatan: 

 □ Pengembangan kompetensi dan karir pendidik 

 □ Pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan 

 □ Program pembelajaran 

 □ Pelaksanaan kegiatan kesiswaan 

 □ Lainnya, …. 

6 Beberapa prinsip yang telah diterapkan kepala sekolah dalam pelaksanaan program/kegiatan di 
sekolah, antara lain  

 □ Tepat waktu 

 □ Keterukuran indikator/tujuan 

 □ Transparan 

 □ Akuntabel 

7 Bagaimana mekanisme yang dilalui dalam setiap pelaksanaan kegiatan di sekolah? 

 □ Memiliki Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah 

 □ Penentuan penanggungjawab dan pelaksana kegiatan 

 □ Rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan 

 □ Pelaksanaan Kegiatan 

 □ Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan 

 □ Penyusunan Laporan Pelaksanaan kegiatan 

8 Kebijakan pimpinan sekolah dalam peningkatan kualitas pembelajaran dan mutu pendidikan di 
sekolah Bapak/Ibu 

 □ Revisi kurikulum (peninjauan kembali kompetensi, materi akademik, strategi/metode, penilaian) 

 □ Penetapan penilaian berbasis proses 

 □ Monitoring pelaksanaan kegiatan pembelajaran 

 □ Implementasi model pembelajaran yang inovatif 

9 Tingkat relevansi pedoman akademik yang dimiliki sekolah dalam menuntut pembelajaran student 
center learning dan penilaian berbasis proses. 

 a. sangat relevan 

 b. cukup relevan 

 c. kurang relevan 

  d  tidak relevan 
 

10 Budaya yang mendukung kegiatan pembelajaran yang diterapkan oleh sekolah adalah: 

 □ Berkunjung ke perpustakaan 

 □ Senang membaca 

 □ Disiplin 

 □ Kerja keras 

 □ Jujur 

 □ Peduli 

 □ Lainnya, …. 
 



11 Dalam bentuk apa saja, kepala sekolah dan guru berinteraksi/bekerjasama dalam pelaksanaan 
program sekolah. 

 □ Penyusunan RKAS sekolah 

 □ Membangun kerjasama kemitraan dengan lembaga lain 

 □ Pemecahan masalah belajar peserta didik 

 □ Pengembangan kurikulum dan silabus 
 

12 Menurut Bapak/Ibu nilai-nilai kultur apa saja yang tampak dalam keseharian di sekolah yang 
mendorong prestasi kerja guru dan siswa. 

 □ Ikhlas dalam bekerja dalam melaksanakan kegiatan sekolah 

 □ Saling berkomunikasi dalam pemecahan masalah belajar peserta didik 

 □ Disiplin dalam menjalankan tugas 

 □ Sikap ilmiah yang dimiliki sivitas sekolah 

 □ Tolong-menolong melalui kegiatan sosial sekolah 
 

13 Kegiatan apa saja yang dapat ditemukan di sekolah Bapak/Ibu sebagai penggambaran suasana 
yang kondusif 

 □ Bekerjasama dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum 

 □ Guru saling berkomunikasi dalam pemecahan masalah belajar peserta didik 

 □ Bekerjasama dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah 

 □ Sikap ilmiah yang dimiliki sivitas sekolah 
 

14 Sekolah secara periodik menginformasikan pelaksanaan  rencana kerja  sekolah terkait dengan 

 □ Keterlaksanaan visi, misi, dan tujuan sekolah 

 □ Keterlaksanaan kurikulum yang disusun oleh sekolah 

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

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

15 Pogram pengawasan pelaksanaan akademik internal sekolah yang dilakukan pimpinan sekolah 
secara transparan dan berkelanjutan terkait 

 □ Kehadiran siswa dan guru 

 □ Ketersediaan dokumen perencanaan pembelajaran yang dikembangkan guru 

 □ Sumber belajar yang digunakan guru di kelas 

 □ Efektivitas pembelajaran guru di kelas 
 
 

16 Sekolah melakukan tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan sekolah terkait 
dengan 

 □ Keterlaksanaan visi, misi, dan tujuan sekolah 

 □ Keterlaksanaan kurikulum yang disusun oleh sekolah 

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

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



17 Upaya tindak lanjut pimpinan sekolah memberi umpan balik terhadap hasil temuan supervisi 
untuk meminimalisir resiko pengelolaan program,  dilakukan melalui  

 □ Mengontrol kesesuaian mekanisme pelaksanaan program/kegiatan  

 □ Melakukan penyamaan persepsi ketua dan pelaksana kegiatan melalui launching program/kegiatan 

 □ Melakukan pendampingan dalam pelaksanaan program/kegiatan 

 □ Mengevaluasi RKAS terkait kesesuaian indikator mutu kegiatan 
 

18 Sekolah mensosialisasikan laporan hasil pelaksanaan program kepada   

 □ Warga sekolah 

 □ Komite Sekolah 

 □ Publik (masyarakat luas) 
 

19 Kegiatan yang Bapak/Ibu ikuti dalam rangka penyusunan rencana kerja sekolah 

 □ Menyampaikan usulan tetang rencana kerja sekolah 

 □ Mengikuti sosialisasi rencana kerja sekolah 

 □ Menjadi anggota tim penyusun rencana kerja sekolah 

 □ Lainnya, … 
 

20 Dalam hal apa Kepala Sekolah Bapak/Ibu dapat dijadikan teladan bagi warga sekolah? 

 □ Akhlak mulia: Kejujuran 

 □ Kepemimpinan: Memperhatikan bawahan, terbuka 

 □ Kerja keras 

 □ Pendekatan dan teknik supervisi 

 □ Bekerjasama dengan pihak lain untuk kepentingan pengembangan sekolah 

 □ Lainnya, …. 
 

21 Pola kepemimpinan kepala sekolah Bapak/Ibu memiliki ciri 

 □ Kepemimpinan yang operasional 

 □ Kepemimpinan organisasional 

 □ Kepemimpinan publik 
 

22 Strategi efektif kepala sekolah dalam menjalankan tugas dan fungsinya di sekolah 

 □ Adanya penjadwalan tugas/kegiatan 

 □ Pendelegasian tugas kepada staf sesuai keahlian 

 □ Penetapan skala prioritas kegiatan/tugas 
 

23 Ketauladanan pimpinan sekolah yang ditemukan dalam keseharian kegiatan sekolah 

 □ Kepedulian pimpinan terhadap program kerja sekolah 

 □ Tanggungjawab kepala sekolah  

 □ Keikhlasan dalam melaksanakan tugas 

 □ Kemampuan mengorganisir staf/guru 
 
 



24 Kepala sekolah memiliki kemampuan: 

 □ mengomunikasikan ide/gagasannya secara tepat 

 □ mengambil keputusan secara tepat dalam pemecahan masalah 

 □ memberikan penghargaan dan sanksi secara adil 

 □ mendelegasikan kewenangannya secara tepat 

25 Bapak/Ibu memperoleh kemudahan dalam: 

 □ mengakses informasi mengenai pengelolaan sekolah 

 □ melakukan pengaduan berkaitan dengan pengelolaan sekolah 

 □ berkomunikasi antarwarga sekolah 

26 Dokumen data dan informasi yang dimiliki sekolah telah dapat digunakan untuk 

 □ Bahan perancangan dan penetapan kegiatan peningkatan mutu pendidikan di sekolah 

 □ Mengambil kebijakan dan keputusan pengelolaan sekolah  

 □ Pelayanan informasi bagi pemangku kepentingan sekolah 

 □ Bahan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi mutu akademik sekolah 

  

VIII STANDAR PENILAIAN 
1 Pengembangan instrumen penilaian yang bapak/ibu lakukan mengacu pada hal-hal berikut … 

 □ indikator dalam RPP 

 □ proses belajar mengajar 

 □ materi yang diajarkan 

2 Bagaimana petunjuk pelaksanaan penilaian yang tersedia di sekolah bapak/ibu  

 □ ada dokumen kebijakan dan petunjuk teknis penilaian 

 □ ada prosedur operasional baku yang harus diikuti oleh semua guru 

 □ ada dokumen kisi-kisi penilaian beserta contoh instrumen 

 □ ada petunjuk tentang pengolahan nilai dan KKM 

3 Penilaian yang telah dilakukan oleh bapak/ibu untuk memantau kompetensi siswa antara lain … 

 □ penilaian harian 

 □ penilaian akhir semester 

 □ penilaian diagnostik 
 

4 Prosedur yang dilakukan bapak/ibu dalam menyusun instrumen penilaian 

 □ menetapkan indikator 

 □ memilih jenis instrumen 

 □ menyusun instrumen 

 □ melakukan pembahasan instrumen bersama teman sejawat 
 

5 Rancangan penilaian yang Bapak/Ibu susun memuat berbagai teknik penilaian, antara lain: 

 □ Tes (untuk hasil belajar) 

 □  Lembar pengamatan (untuk perilaku) 



 □  Lembar  observasi (untuk keterampilan proses) 

 □ Portofolio (untuk bukti kinerja) 

6 Guru menyiapkan  soal ulangan harian dengan langkah-langkah: 

 □ Menyusun kisi-kisi 

 □ Menulis butir soal 

 □ Menelaah soal ulangan 

7 Guru menggunakan lembar  pengamatan untuk menilai akhlak  

 a Ya 

 b Tidak 

 Bila  Ya, instrumen yang digunakan 

 □ Menggunakan kata dan kalimat yang mudah difahami 

 □ Valid, mengukur akhlak   

 □ Mudah menggunakannya 

8 Guru menggunakan  lembar  observasi untuk menilai ketrampilan  siswa 

 a Ya 

 b Tidak 

 Bila  Ya, instrumen yang digunakan 

 □ Menggunakan kata dan kalimat yang mudah difahami 

 □ Valid, mengukur akhlak   

 □ Mudah menggunakannya 

9 Guru menggunakan  lembar  observasi untuk menilai aktivitas  siswa selama pembelajaran 

 a Ya 

 b Tidak 

 Bila  Ya, instrumen yang digunakan 

 □ Menggunakan kata dan kalimat yang mudah difahami 

 □ Valid, mengukur akhlak   

 □ Mudah menggunakannya 

10 Apakah Bapak/Ibu guru pernah melakukan atau terlibat dalam kegiatan mengolah/ menganalisis 
hasil penilaian? 

 a Ya 

 b Tidak 

11 Apakah Bapak/Ibu guru memanfaatkan hasil penilaian? 

 a Ya 

 b Tidak 

 Bila YA, hasil penilaian dimanfaatkan untuk mengetahui:   

 □ Kemajuan belajar,  

 □ Kesulitan belajar siswa , dan  

 □ Perbaikan pembelajaran  
 



12 Setiap akhir semester, Bapak/Ibu melaporkan  hasil penilaian kepada : 

 a Kepala sekolah secara tertulis dalam format bebas 

 b Kepala sekolah secara tertulis dalam format satu nilai prestasi 

 c Kepala sekolah secara tertulis dalam format satu nilai prestasi belajar disertai deskripsi. 

13 Apakah Bapak/Ibu  memberikan laporan hasil penilaian budi pekerti  kepada Guru PKn? 

 a Ya 

 b Tidak 

 Bila  YA, cara melaporkan melalui: 

 □ Lisan 

 □ Tertulis disampaikan pada saat  bertemu 

 □ Tertulis pada saat rapat 

14 Apakah Bapak/Ibu  memberikan laporan hasil penilaian akhlak dari kepada Guru Agama? 

 a Ya 

 b Tidak 

 Bila  YA, cara melaporkan melalui: 

 □ Lisan 

 □ Tertulis disampaikan pada saat  bertemu 

 □ Tertulis pada saat rapat 

15 Bagaimanakah  sistem seleksi siswa baru di sekolah ini? 

 □ Berdasarkan usia untuk SD 

 □ Sesuai daya tampung 

 □ Tes psikologi 

 □ Lokasi rumah calon siswa 

 


