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Apakah Saudara ingin memberikan umpan balik/masukan mengenai 

Bahan Pembelajaran PPCKS? 

 

Pemerintah Indonesia mengajak para individu dan organisasi untuk 

memberikan umpan balik/masukan, baik positif atau negatif, tentang bahan 

pembelajaran PPCKS. 

 

Dalam hal ini, Saudara diajak untuk memberikan umpan balik (masukan/ 

keluhan) ke Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah 

(LPPKS), melalui: 

Situs Web : www.lppks.org 

Email : lp2kssolo@gmail.com 

Telephone : (0271) 8502888, 8502999 

SMS : 

Fax : (0271) 8502000 

Surat : Petugas Penanganan Keluhan   

    Kp. Dadapan RT. 06/ RW. 07,  

   Desa Jatikuwung, Gondangrejo, Karanganyar,  

   Jawa Tengah 

  

atau ke Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan 

Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK & PMP) melalui: 

 

Situs Web : http://tendik.kemdiknas.go.id 

Email : cho.prodep@gmail.com 

Telephone : 0812 9727 7151 

SMS : 0812 9727 6828 

Fax : (021) 5797 4172 

Surat : Petugas Penanganan Keluhan , ProDEP 

   Pusbangtendik Kampus Sawangan 

   Jl. Raya Cinangka KM 19, Bojongsari, Sawangan 

   Depok 16517 Jawa Barat 
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KATA PENGANTAR 

 

Dalam rangka peningkatan mutu kepala sekolah/madrasah pemerintah mengeluarkan 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 28 tahun 2010 tentang Penugasan Guru 

Sebagai Kepala Sekolah/ Madrasah. Permendiknas ini memuat tentang sistem penyiapan 

calon kepala sekolah/madrasah, proses pengangkatan kepala sekolah/madrasah, masa   

tugas,   Pengembangan   Keprofesian   Berkelanjutan (PKB), penilaian kinerja kepala 

sekolah/madrasah, mutasi dan pemberhentian tugas guru sebagai kepala 

sekolah/madrasah.  

Dalam  sistem  penyiapan  calon  kepala  sekolah/madrasah,  peserta yang telah lulus 

seleksi administrasi dan seleksi akademik, mengikuti Pendidikan dan Latihan  Calon Kepala 

Sekolah/Madrasah (Diklat Cakep).  

Dalam Diklat Calon Kepala sekolah tersebut, peserta mendapat materi-materi yang 

berkaitan dengan tugas, pokok dan fungsi kepala sekolah/madrasah baik bersifat manajerial 

sekolah/madrasah maupun kepemimpinan sekolah/madrasah.  

Berkaitan dengan hal tersebut, LPPKS menyiapkan bahan pembelajaran sesuai dengan 

materi yang dibutuhkan calon kepala sekolah/madrasah. Materi ini  dirancang  untuk  

pembelajaran  mandiri,  sehingga  calon  kepala sekolah/madrasah dapat menggunakan 

bahan pembelajaran ini secara aktif.  

Dengan  harapan  pada akhir kegiatan pembelajaran, pengetahuan dan keterampilan 

peserta dalam mempersiapkan diri menjadi kepala sekolah/madrasah menujukkan 

peningkatan yang signifikan dan pada gilirannya akan dapat dimanfaatkan sebagai dasar 

pengembangan keprofesian mereka secara berkelanjutan. Kemudian dari semua yang 

diperolehnya itu, diharapkan akan berdampak pada semakin banyaknya pemimpin-

pemimpin baru yang amanah, berjiwa wirausaha, dan profesional.  

Terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan bahan 

pembelajaran ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati kita semua.  

      Karanganyar, Pebruari 2014 

      Kepala LPPKS, 

 

Prof. Dr. Siswandari, M.Stats. 
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PENJELASAN UMUM 

 

A. Pengantar Bahan Pembelajaran Ini 

Di lingkungan sekolah/madrasah, perencanaan sebagai salah satu komponen yang 

berfungsi sebagai pengendali  manajemen memegang peran penting dalam upaya 

kemajuan sekolah. Rencana diibaratkan suatu peta. Ketika rencana telah dibuat, Saudara 

dapat selalu melihat sejauh mana kemajuan yang telah dibuat, dan seberapa jauh posisi 

anda dari tujuan yang telah dicanangkan. Dengan mengetahui di mana posisi Saudara 

sekarang, Saudara dapat mengambil keputusan ke mana akan pergi atau apa yang akan 

Saudara lakukan berikutnya. 

 

Mengingat betapa pentingnya sebuah perencanaan bagi sekolah/madrasah, setiap sekolah/ 

madrasah membutuhkan perencanaan  yang terprogram dan terarah. Perencanaan  meliputi   

rencana jangka menengah dan pendek. Hal ini diperkuat dengan diterbitkannya 

Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan yang menyatakan 

bahwa sekolah harus membuat  Rencana Kerja Sekolah yang terdiri dari Rencana Kerja 

Jangka Menengah (RKJM) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).  RKJM menggambarkan 

tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu empat tahun, sedangkan Rencana Kerja 

Tahunan (RKT) dicapai dalam kurun waktu satu tahunan. Permendiknas tersebut juga 

menyatakan bahwa RKT adalah rencana kerja tahunan sekolah/madrasah yang berdasar 

pada rencana kerja jangka menengah (empat tahunan) yang dinyatakan dalam Rencana 

Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah (RKA-S/M) sebagai istilah lain dari Rencana 

Anggaran Penerimaan dan Belanja Sekolah/Madrasah (RAPB-S/M).  

 

Peraturan lain yang mendukung perencanaan program sekolah ini adalah Peraturan 

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 

pasal 51 menyatakan, bahwa satuan pendidikan harus membuat kebijakan tentang 

perencanaan program dan pelaksanaannya secara transparan dan akuntabel. Kebijakan 

pendidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 51, oleh satuan pendidikan anak usia dini, 

satuan pendidikan dasar, dan satuan pendidikan menengah dituangkan dalam : 1). rencana 

kerja tahunan satuan pendidikan; 2). anggaran pendapatan dan belanja tahunan satuan 

pendidikan; dan 3). peraturan satuan atau program pendidikan.  
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Alur penyusunan RKS/M 

 

Lembaga	Pengembangan	dan	Pemberdayaan	Kepala	Sekolah	(LPPKS)	Indonesia	-	2014	

PENINGKATAN MUTU 

EDS/M 

kesenjangan antara 

SNP dan SPM  dengan 

profil Sekolah/

Madrasah 

 

RKAS/M PROFIL 

MUTU 
REKOMENDA

SI 

 

SKALA PRIORITAS 

RKJM,RKS/M 

PERSETUJUAN: KOMITE, 
RAPAT DEWAN PTK. 

PENGESAHAN PIHAK 

BERWENANG 

SOSIALISASI 

PEMANGKU 

KEPENTINGAN 

Visi	
Misi	

Tujuan	

 

 

 

Seorang calon kepala sekolah/madrasah diharapkan memahami cara penyusunan Rencana 

Kerja Jangka Menengah dan Rencana Kerja Tahunan. Dengan memiliki pemahaman 

terhadap aspek ini, diharapkan calon kepala sekolah/madrasah dapat mengurutkan program 

prioritas dan dapat memastikan kemajuan implementasi rencana tersebut. Selanjutnya kita 

kaji materi ini lebih jauh, karena mempelajari penyusunan RKT, RKJM dan RKA-S/M 

merupakan salah satu bekal Saudara untuk menjadi kepala sekolah/madrasah yang mampu 

berkontribusi untuk peningkatan mutu sekolah/madrasah melalui perencanaan program 

sesuai dengan kebutuhan/kondisi nyata sekolah/madrasah. 
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B. Hasil Pembelajaran yang Diharapkan 

Bahan pembelajaran ini diarahkan untuk mencapai target kompetensi yang berkaitan 

manajerial 2.01). Adapun hasil pembelajaran yang diharapkan , Saudara memiliki 

kemampuan untuk : 

1. menjelaskan konsep Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah (EDS/M). 

2. menyusun rancangan RKS berdasarkan rekomendasi hasil EDS/M 

3. mengkaji RKS di tempat di sekolah magang  ke-1 (sekolah sendiri) dan sekolah 

magang ke-2 ( sekolah lain)  

Target pencapaian di atas sangat bermanfaat untuk membantu Saudara: a) menilai 

penguasaan Saudara terhadap materi di atas, b) membuat rencana individu untuk 

meningkatkan kompetensi  Saudara dalam penyusunan RKS (RKJM, RKT/RKA-S/M) 

 

C. Tagihan 

Untuk mencapai hasil yang diharapkan , Saudara akan diberikan penugasan yaitu : 

1. mengkaji Evaluasi Diri Sekolah secara kelompok. 

2. Mendiskusikan penyusunan RKS     

Selama proses pembelajaran Saudara menyelesaikan tugas dengan tagihan sebagai 

berikut: 

1. Hasil kajian  Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah. 

2. Hasil latihan penyusunan RKS  

3. Hasil kajian RKS di tempat di sekolah magang  ke-1 (sekolah sendiri) dan sekolah 

magang ke-2 ( sekolah lain)  

 

D. Ruang Lingkup Materi 

Untuk membekali calon kepala sekolah/madrasah yang berkaitan dengan penyusunan RKS 

(RKJM dan RKT/RKAS), ada dua unit kegiatan pembelajaran yaitu: 

- Kegiatan belajar 1 : Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah (EDS/M) 

- Kegiatan belajar 2 : Penyusunan  Rencana Kerja Sekolah/Madrasah (RKS/M) 

 

Urutan kegiatan pembelajaran tersebut di atas  mewakili urutan prasyarat materi dalam 

Bahan Pembelajaran ini. Pada kegiatan pembelajaran-1, Saudara akan diminta untuk 
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belajar cara mengisi instrumen EDS/M serta membuat rekomendasi perbaikan dan 

pengembangan sekolah/madrasah. Hasil pengisian instrumen ini akan menjadi dasar dalam 

pembelajaran penyusunan RKS/M (kegiatan pembelajaran 2). 

 

 

E. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Lembaga	Pengembangan	dan	Pemberdayaan	Kepala	Sekolah	(LPPKS)	Indonesia	-	2014	

Langkah-langkah	Pembelajaran	

	

IN	1	
	

OJL	 IN	2	

Memahami	Konsep	
EDS/M,	RKS	

(Kegiatan	individu	
dan	kelompok)	

Menyampaikan	
Laporan	dan	

Mempresentasikan	
Hasil	OJL	

Prak k	Mengkaji,	
RKAS	dan	

Penyusunan	
Laporan	

 

 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam mempelajari materi ini mencakup aktivitas individual 

dan kelompok. 

Di dalam In Service Learning 1, aktivitas individu meliputi:  

1. membaca materi 

2. merenungkan/menjawab pertanyaan   

3. melakukan latihan/tugas/memecahkan kasus 

4. melakukan refleksi 

5. membaca referensi lainnya 

Sedangkan aktivitas kelompok meliputi:  

1. mendiskusikan materi dan tugas,  
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2. sharing pengalaman dalam melakukan latihan dan memecahkan kasus,  

3. role play  

 

Aktivitas individu adalah hal yang utama. Adapun aktivitas kelompok lebih banyak digunakan 

sebagai forum untuk berbagi, memberikan pengayaan dan penguatan terhadap kegiatan 

yang telah dilakukan oleh masing-masing individu. Dengan mengikuti langkah-langkah 

belajar di atas, diharapkan para calon kepala sekolah/madrasah dapat secara individu dan 

bersama-sama meningkatkan kompetensinya untuk menyiapkan diri sebagai kepala 

sekolah/madrasah. 

 

Di dalam On the Job Learning,  

Jika AKPK saudara yang paling rendah adalah demensi kompetensi manajerial, khususnya 

pada kompetensi pengelolaan Rencana Kerja Sekolah, Saudara harus berupaya 

meningkatkan kompetensi tersebut disekolah magang ke-2.  

 

Dalam kegiatan In Service Learning 2, peserta diminta untuk memaparkan hasil On the Job 

Learning di atas, dengan melampirkan semua bukti dan dokumen dalam portofolio Saudara. 

Langkah-langkah pembelajaran In Servis Learning 1, OJL dan In Servis Learning 2 diatas 

dapat digambarkan seperti berikut ini : 

Alur Pelaksanaan Diklat. 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On The Job 
Learning :  
 

 
Mengkaji 
pelaksanaan RKS/M 
di tempat tugas dan 
di sekolah lain 

 
 

In Service Leraning 1: 
Mandiri : 

1.  membaca materi 
2. merenungkan/ 

menjawab pertanyaan   
3. melakukan latihan/ 

tugas/memecahkan 
kasus 

4. melakukanrefleksi 
5. membaca referensi 

lainnya 
6. Menyusun RTK 
 
kelompok :  
1. mendiskusikan materi 

dan tugas,  
2. sharing pengalaman 

dalam melakukan 
latihan dan 
memecahkan kasus,  

3. role play 

  

 

 

In Service Learning 2: 
 

1. Mengumpulkan 
laporan hasil OJL 

2. Mempresentasikan 
hasil OJL 



6 
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KEGIATAN IN SERVICE LEARNING-1 (In-1) 
 

A. Kegiatan Pembelajaran 1 

Topik: Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah (EDS/M) 

1. Materi 

Seorang kepala sekolah/madrasah memiliki peranan yang sangat penting dalam memajukan 

sekolah/madrasah. Kepala sekolah/madrasah diharapkan dapat menjadi lokomotif dan 

kekuatan untuk membimbing, menjadi contoh, serta menggerakkan para pendidik dan 

tenaga kependidikan dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah dirumuskan. 

 

Pencapaian tujuan pendidikan ini harus didukung dengan kemampuan penyusunan dan 

implementasi program-program yang terarah, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan nyata 

sekolah/madrasah. Untuk itu, diperlukan data dan informasi yang relevan. Dengan 

menggunakan instrumen  EDS/M, data dan informasi ini dapat dikumpulkan. 

Bahan pembelajaran ini akan membahas bagaimana sekolah/madrasah melaksanakan 

EDS/M dalam mengevaluasi pelaksanaan kinerja sekolah/madrasah dipandang berdasar 

SPM dan SNP.  Untuk membahas hal ini dengan jelas perlu dibarengi dengan mempelajari 

Instrumen EDS/M itu sendiri dan mempraktekkannya. 

 

Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah adalah  proses Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah yang 

bersifat internal untuk melihat kinerja sekolah/madrasah berdasarkan SPM dan SNP yang 

hasilnya dipakai sebagai dasar Penyusunan Rencana Kerja Sekolah/ Madrasah (RKS/M) 

dan sebagai masukan bagi perencanaan investasi pendidikan tingkat kab/kota. 

 

Proses Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah merupakan siklus, yang dimulai dengan 

pembentukan Tim Pengembang Sekolah (TPS), pelatihan penggunaan instrumen, 

pelaksanaan EDS/M di sekolah/madrasah dan penggunaan hasilnya sebagai dasar 

penyusunan RKS (RKJM, RKT/RKAS). Sekolah/Madrasah melakukan proses EDS/M setiap 

tahun sekali. EDS/M dilaksanakan oleh Tim Pengembang Sekolah (TPS) yang terdiri atas: 

Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, wakil unsur guru, wakil Komite Sekolah/Madrasah, 

wakil orang tua siswa, dan Pengawas Sekolah. 

 

Proses EDS/M ini secara mendasar menjawab 3 (tiga) pertanyaan kunci di bawah ini. 
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a. Seberapa baikkah kinerja sekolah/madrasah kita? Hal ini terkait dengan posisi 

pencapaian kinerja untuk masing-masing indikator SPM dan SNP. 

b. Bagaimana kita dapat mengetahui kinerja sekolah/madrasah? Hal ini terkait dengan 

tahapan pemenuhan yang tergambar dari hasil pengolahan data EDS/M dari responden 

c. Bagaimana kita dapat meningkatkan kinerja? Dalam hal ini sekolah/madrasah 

melaporkan dan menindaklanjuti apa yang telah ditemukan sesuai dengan pertanyaan-

pertanyaan tersebut.  

 

EDS/M sangat diperlukan oleh sekolah/madrasah karena evaluasi ini adalah evaluasi 

internal yang dilakukan oleh dan untuk sekolah/madrasah sendiri guna mengetahui 

kekuatan dan kelemahannya sendiri, semacam cermin muka yang dapat dipakai dalam 

melihat kekuatan dan kelemahannya sendiri untuk selanjutnya dipakai dasar dalam upaya 

memperbaiki kinerja. 

 

a. Instrumen Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah  (EDS/M) 

Instrumen EDS/M sampai dengan saat ini  telah mengalami beberapa kali perubahan 

instrument, hal ini dipandang perlu untuk mendapatkan data yang valid, obyektif dan bebas 

dari subyektifitas.  Pada awalnya instrument EDS/M menggunakan bentuk naratif kualitatif 

dan pengisianya hanya dilakukan oleh Tim Pengembang Sekolah/Madrasah (TPS/M). 

Kemudian dikembangkan lagi dengan menggunakan kuisioner dengan responden yang 

melibatkan berbagai unsur yang ada di Sekolah/Madrasah. 

 

b. Bentuk Instrument 

Bentuk Instrumen EDS/M terdiri dari 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan. Setiap 

standar dikembangkan dengan mengajukan pertanyaan kepada responden yang terdiri 

atas unsur kepala sekolah/madrasah, unsur guru dan unsur siswa. Semua unsur tersebut 

mencakup 8 (delapan) standar. Delapan standar ini digunakan  sebagai dasar bagi 

Sekolah/Madrasah dalam memperoleh informasi kinerjanya yang bersifat kuantitatif. 

Perolehan angka dari setiap standar merupakan gambaran lebih menyeluruh dari 

komponen yang dimaksudkan. Pengolahan hasil jawaban dari responden diproses 

melalui program, dan data yang muncul berupa data kuantitatif yang mencerminkan 

tahapan pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan. 

 

c. Tahapan Pemenuhan 
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Tahapan pemenuhan merupakan ukuran seberapa besar sebuah sekolah/madrasah telah 

memenuhi ketercapaian 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan. Adapun tahapan 

pemenuhan ini terbagi dalam 3 (tiga) kategori sebagai berikut 

1) Tahapan pemenuhan 1 (satu), belum memenuhi SNP. Pada tahap ini, kinerja 

sekolah/madrasah mempunyai banyak kelemahan dan membutuhkan banyak 

perbaikan. 

2) Tahapan pemenuhan 2 (dua), memenuhi SNP. Pada tahap ini, terdapat beberapa 

kekuatan dan kelemahan tetapi masih sangat perlu perbaikan. 

3) Tahapan 3 (tiga), melampaui pemenuhan 8 SNP. Pada tahap ini, kinerja 

sekolah/madrasah baik, namun masih perlu peningkatan. 

 

Tahapan pemenuhan bisa berbeda dalam indikator yang berbeda pula. Hal ini penting 

sebab sekolah/madrasah harus menilai kinerja apa adanya. Dalam pelaksanaan EDS/M 

yang dilakukan setiap tahun, sekolah/madrasah mempunyai dasar yang  nyata untuk 

menjadi indikator atau komponen atau standar mana yang memerlukan perbaikan secara 

terus-menerus. Setelah mengetahui tahapan pemenuhan, sekolah/madrasah kemudian 

menyusun rekomendasi berdasarkan  deskripsi tahapan pemenuhan untuk setiap indikator. 

 

d. Rekomendasi 

Kolom rekomendasi pada instrumen EDS/M diisi uraian singkat yang menjelaskan 

situasi nyata yang terjadi di sekolah/madrasah sesuai dengan indikator pada setiap 

komponen yang mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar 

Nasional Pendidikan (SNP). Rekomendasi tidak hanya difokuskan pada indikator yang 

dianggap lemah namun juga disusun untuk setiap indikator yang telah mencapai SNP. 

Sehingga rekomendasi ini dapat digolongkan dengan rekomendasi perbaikan/peningkatan 

dan rekomendasi pengembangan. 

Berdasarkan pada rekomendasi yang telah tertera, kemudian  sekolah/madrasah  

menganalisis indikator-indikator yang ada di bawahnya untuk melihat posisi tahapan 

pencapaian. Selanjutnya sekolah/madrasah memilih indikator-indikator mana saja yang belum 

mencapai tahapan pemenuhan, untuk dijadikan skala prioritas dalam program pemenuhan 

selanjutnya. Rekomendasi ini kemudian direkap sebagai dasar masukan dalam 

penyusunan Rencana Kerja Sekolah/Madrasah (RKS/M). Instrumen EDS/M yang lebih 

lengkap lihat pada Softwere EDS/M 
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e. Mengidentifikasi SNP ( Untuk Sekolah Yang Belum  Menggunakan EDS/M )  

Sebelum memulai kegiatan  ini lakukan hal-hal sebagai berikut 

Persiapkan: 

1) PP No. 19 Tahun 2005 tentang  Standar Nasional Pendidikan,atau PP. No. 32 tahun 

2013 utuk sekolah yangmenggunakan kurikulum 2013 

2) Profil sekolah/madrasah Saudara. 

 

Buatlah peta konsep SNP dengan cara menuliskan kembali standar apa saja yang 

seharusnya dipenuhi oleh sekolah/madrasah Saudara. Pemetaan konsep ini dilakukan 

secara berkelompok, dimana setiap anggota kelompok menuliskan standar dan sedikit 

uraian yang seharusnya dipenuhi oleh sekolah/madrasah Saudara berdasar pada 8 SNP 

dan SPM bagi Pendidikan Dasar. Pemetaan konsep dilakukan dengan menggunakan 

diagram  di bawah ini (sebagai acuan gunakan Permendiknas nomor : 19 Tahun 2007). 
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Lengkapi diagram di atas  sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah/madrasah Saudara.   

Setelah Saudara melakukan pemetaan tersebut, lanjutkan dengan mengidentifikasi SNP 

dan SPM bagi pendidikan dasar, dan membandingkannya dengan profil/keadaan 

sekolah/madrasah Saudara bertugas. Selanjutnya. Jawablah pertanyaan berikut:  

 

Adakah kesenjangan antara kondisi sekolah/madrasah Saudara dengan SNP dan SPM bagi 

pendidikan dasar dengan profil sekolah/madrasah Saudara? Jika ada, tuliskan kesenjangan 

tersebut. 

 

Saudara telah mengidentifikasi bagian penting dari dasar-dasar perencanaan 

sekolah/madrasah, yaitu SNP dan  SPM bagi pendidikan dasar. Selanjutnya, silakan 

Standar 

Pembiayaan 

………………

………………

………………

………………

………………

… 

 

Standar 

Pengelolaan 

………………

………………

………………

………………

………………

… 

 

Standar Isi:       

.......................

.......................

.......................

............ 

 

SEKOLAH 

Standar SKL 

………………

………………

………………

………………

………………

… 

Standar 

Penilaian 

………………………

………………………

………………………

………… 

 

Standar 

Sarana 

………………

………………

………………

………………

………………

… 

 

Standar Proses 

…………………

…………………

…………………

…………………

…………….. 

Standar PTK 

………………

………………

………………

………………

………………

… 
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melanjutkan mengidentifikasi kondisi sekolah/madrasah berdasar analisis konteks atau hasil 

evaluasi diri sekolah/madrasah. 

 

2. Penugasan 

Penugasan-penugasan yang akan Saudara lakukan dalam mempelajari bahan 

pembelajaran ini adalah sebagai berikut. 

Tugas A-01:  

Role  Play Tentang EDS/M atau Identifikasi SNP dan SPM dengan perencanaan 

sekolah (untuk sekolah yg tdk punya EDS) 

a. Bentuklah kelompok yang terdiri dari 8 orang yang terdiri dari kepala sekolah/ 

madrasah, perwakilan guru,  siswa,  dan komite sekolah/madrasah! Selanjutnya satu 

orang bertindak sebagai anggota tim pengembang sekolah/madrasah. 

b. Tim pengembang sekolah/madrasah bertindak sebagai pengarah pengisian 

instrumen  dan pengolah data dari isian setiap responden. 

c. Tim pengembang sekolah/madrasah memaparkan hasil dan rekomendasi EDS/M. 

Tugas Individu A-02 

Setelah Saudara melakukan pengamatan rekomendasi EDS/M atau Identifikasi SNP dan 

SPM dengan perencanaan sekolah / analisis kontek di sekolah/madrasah, berilah 

tanggapan terhadap pertanyaan berikut : 

a. Sejauh mana anda paham tentang rekomendasi kegiatan EDS/M atau Identifikasi 

SNP dan SPM dengan perencanaan sekolah / analisis kontek yang  dilakukan di 

sekolah/madrasah Saudara? 

b. Identifikasi kesulitan-kesulitan apa saja yang akan muncul saat melakukan 

memahami rekomendasi  EDS/M atau Identifikasi SNP dan SPM dengan 

perencanaan sekolah / analisis kontek ? 

c. Apakah Saudara yakin bahwa hasil rekomndasi EDS/M atau Identifikasi SNP dan 

SPM dengan perencanaan sekolah / analisis kontek yang diperoleh dari 

responden akan objektif? Berikan alasanya ! 

 

 

Tugas A-03 : Mengkaji dan Berlatih Memberikan Rekomendasi Hasil Analisis EDS/M  
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Berdasarkan hasil pengisian instrumen  EDS/M dan pengolahannya di suatu 

sekolah/madrasah Z diperoleh data tahapan pemenuhan 8 (delapan) Standar Nasional 

Pendidikan untuk 4 SNP sebagai berikut : 

 

1. Standart Isi 

KODE STANDAR RATING 

1.1.1.0.0 Pengembangan  kurikulum           1.53  

1.1.2.0.0 Struktur kurikulum            1.50  

1.1.3.0.0 Beban belajar           2.00  

1.2.1.0.0 Layanan bimbingan dan konseling           2.00  

1.2.2.0.0 Kegiatan ekstra kurikuler           1.00  

 

2. Standart Proses 

KODE STANDAR RATING 

2.0.0.0.0 STANDAR PROSES           1,31  

2.1.1.0.0 Kualitas silabus           1.72  

2.1.2.0.0 Kualitas RPP           1.57  

2.1.3.0.0 Sumber Belajar           1.50  

2.2.1.0.0 Kualitas Pengelolaan kelas           1.77  

2.2.2.0.0 Pelaksanaan Pembelajaran           1.62  

2.3.1.0.0 
Pelaksanaaan Pemantauan, Pengawasan, dan 
Evaluasi 

          1.00  

 

 

 

 

3. Standart PTK 

KODE STANDAR RATING 

4.0.0.0.0 STANDAR PTK           1.24  

4.1.1.0.0 Kualifikasi guru           1.96  

4.1.2.0.0 Kompetensi guru           1.34  

4.2.1.0.0 Kualifikasi tenaga kependidikan           1.87  

4.2.2.0.0 Kompetensi tenaga kependidikan 1,06 

 

4. Standart Sarana Prasarana 

KODE STANDAR RATING 

5.0.0.0.0 STANDAR SARANA DAN PRASARANA           1.59  

5.1.1.0.0 Satuan Pendidikan           2.00  

5.1.2.0.0 Lahan           2.00  
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5.1.3.0.0 Bangunan           2.00  

5.2.1.0.0 Ruang Kelas           1.26  

5.2.2.0.0 Ruang Perpustakaan           1.40  

5.2.3.0.0 Laboratorium IPA           1.39  

5.2.4.0.0 Ruang Pimpinan           1.50  

5.2.5.0.0 Ruang Guru           1.27  

5.2.6.0.0 Tempat Beribadah           1.34  

5.2.7.0.0 Ruang UKS           0.84  

5.2.8.0.0 Jamban           1.10  

5.2.9.0.0 Gudang           1.50  

5.2.10.0.0 Ruang Sirkulasi           0.67  

5.2.11.0.0 Tempat Bermain/Berolahraga           0.84  

5.2.12.0.0 Laboratorium Bahasa           0.50  

5.2.13.0.0 Laboratorium TIK           1.56  

 

Saudara diminta menggunakan data tersebut, selanjutnya Saudara disilakan mengkaji dan 

menyusun rekomendasi pada setiap indikator standar. Gunakan format analisis EDS/M 

dalam lampiran 03. 

 

B. Kegiatan Pembelajaran 2 

Topik: Penyusunan Rencana Kerja Sekolah/Madrasah (RKS/M) 

 

1. Materi 

Untuk memahami pengertian Rencana Kerja Sekolah (RKS), terlebih dahulu dapat dipahami 

pengertian perencanaan. Perencanaan merupakan salah satu komponen yang terkait erat 

dengan komponen lainnya dalam sebuah manajemen. Perencanaan (planning), 

pengorganisasian (organizing), menggerakkan atau memimpin (actuating atau leading), dan 

pengendalian (controlling) merupakan fungsi-fungsi yang harus dijalankan dalam proses 

manajemen. Jika digambarkan dalam sebuah siklus, perencanaan merupakan langkah 

pertama dari keseluruhan proses manajemen tersebut.  

 

Perencanaan dapat dikatakan mempunyai fungsi terpenting di antara fungsi-fungsi 

manajemen lainnya. Apapun yang dilakukan berikutnya dalam proses manajemen bermula 

dari perencanaan. Daft (1988:100) menyatakan: “When planning is done well, the other 

management functions can be done well.” Perencanaan pada intinya merupakan upaya 

penentuan ke mana sebuah organisasi akan menuju pada masa depan dan bagaimana 
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sampai pada tujuan itu. Di dalam lingkungan sekolah/madrasah, diharuskan untuk membuat 

Rencana Kerja Jangka Menengah (4 tahun) dan Rencana Kerja Tahunan/Recana Kegiatan 

dan Anggaran Sekolah/Madrasah. Oleh karena itu, Kepala Sekolah/Madrasah adalah sosok 

kunci yang menentukan terwujudnya berbagai standar pengelolaan satuan pendidikan, 

khususnya di bidang perencanaan dan pengambilan berbagai keputusan strategis yang 

menjadi prasyarat keberhasilan pengembangan sekolah/madrasah. 

 

Di dalam penyusunan RKA-S/M, calon kepala sekolah/ madrasah akan mendiskusikan 

bagaimana cara memilih rencana prioritas yang akan ditingkatkan dari rencana-rencana 

yang ada pada RKJM untuk menyusun rencana kerja tahunan sekolah/madrasah. 

Penyusunan RKJM, RKT dan RKA-S/M ini dipermudah dengan adanya rekomendasi 

EDS/M.  

Pada akhir pembelajaran, setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan ini Saudara 

diharapkan memiliki kompetensi sebagai berikut. 

a. Menyusun RKS (RKJM dan RKT/RKAS)  berdasarkan rekomendasi pada instrumen 

EDS/M. 

b. Menentukan  program-program prioritas sekolah/madrasah. 

 

1. Penugasan 

Kegiatan-kegiatan yang akan Saudara lakukan dalam mempelajari bahan pembelajaran 

ini adalah sebagai berikut : 

Tugas 01  : Memaknai Kalimat  

 

 

 

 

 

Apakah maksud dari ungkapan di atas? 

Jawablah pertanyaan tersebut secara individu, kemudian diskusikan dengan rekan di 

sebelah Saudara! 

 

Nama    :.................................................. 

No Peserta   :.................................................. 

Unit Kerja    :.................................................. 

 

“The secret of getting ahead is getting started. 

The secret of getting started is breaking your complex overwhelming tasks 

into small manageable ones – then starting on the first one” 
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………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Penyusunan RKJM Dan RKT/RKA-S/M 

Ada beberapa alternatif tahapan penyusunan Rencana Kerja Jangka Menengah. Adapun 

tahapan yang digunakan di dalam modul ini adalah: 

1. Telaah hasil EDS/M, khususnya pada rekomendasi yang telah dirumuskan. Dari 

rekomendasi tercermin komponen apa sajakah di dalam 8 SNP tersebut yang masih 

perlu ditingkatkan. 

2. Pemanfaatan hasil EDS/M untuk menyusun RKJM dan RKT. 

3. Penentuan rencana prioritas dalam RKJM ke dalam RKT/ RKA-S/M. 

 

Sistematika Penyusunan  RKS/M 

1. Pendahuluan (latar belakang, tujuan, sasaran, dasar hukum, sistematika, alur 

penyusunan).  

2. Identifikasi kondisi sekolah/madrasah saat ini.  

3. Identifikasi kondisi sekolah/madrasah masa depan yang diharapkan.  

4. Perumusan program dan kegiatan.  

5. Perumusan rencana anggaran sekolah/madrasah.  

6. Perumusan RKT dan RKAS. 

 

Untuk menambah rujukan Saudara, silakan buka bahan bacaan lampiran Permendiknas No. 

19  Tahun 2007. Atau PP. N0. 32 tahun 2013 (untuk sekolah yang sudah melaksanakan 

kurikulum 2013)  
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Pemilihan Rencana Prioritas 

Penentuan prioritas harus dilakukan melalui diskusi bersama stakeholder pendidikan di 

sekolah/madrasah dan bukan oleh Kepala Sekolah/madrasah ataupun oleh Komite 

Sekolah/madrasah saja.  Penentuan prioritas ini harus berdasarkan atas kriteria-kriteria 

yang disetujui bersama, meliputi: 

a) Kepentingannya: 

• Relevansinya terhadap visi, misi,  dan tujuan strategis sekolah/madrasah. 

• Pentingnya pengembangan sekolah/madrasah dalam kaitannya dengan semua 

faktor konteks. 

 

b) Keterlaksanaan (Visibilitas): 

• Kemampuan sekolah/madrasah yang ada sekarang untuk memberikan dukungan 

sumber daya manusia, keahlian, energi, waktu dan dana untuk mewujudkannya. 

 

c) Akseptabilitas (keberterimaan) 

• Komitmen sekolah/madrasah saat sekarang untuk mewujudkannya. 

 

Secara umum pemilihan prioritas ditentukan dengan pertimbangan berikut ini 

1. Pentingnya satu kegiatan dan dampaknya bagi peningkatan mutu dan kinerja; 

urgensinya, ketersediaan SDM dan pelaksananya dan tersedianya waktu serta sumber 

daya dan dana pendukungnya.   

2. RKS sebaiknya dibuat bersama secara partisipatif  antara pihak sekolah/madrasah (KS 

dan guru), bersama dengan stakeholder (pihak yang berkepentingan lainnya), misalnya: 

Komite sekolah/madrasah, tokoh masyarakat, dan pihak lain yang peduli pendidikan di 

sekitar sekolah/madrasah.  

3. Dengan melibatkan mereka, sekolah/madrasah telah menunjukkan sikap terbuka dan 

siap bekerjasama. Hal tersebut akan meningkatkan rasa memiliki, serta dapat 

mengundang simpati sehingga masyarakat akan merasa senang memberikan dukungan 

atau bantuan yang diperlukan sekolah/madrasah. 

 

Tugas B-01 :  

Praktik Penyusunan RKS (RKJM dan RKT) 

Studi kasus 
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Sekolah/madrasah Z berdiri sejak tahun 1990. Pada tahun ini sekolah/madrasah 

tersebut mendapatkan akreditasi B. Sekolah/madrasah ini didirikan di tengah-tengah 

masyarakat yang mayoritas nelayan dan buruh bangunan. Dari hasil pengisian 

instrumen EDS/M ditemukan bahwa sekolah/madrasah tersebut tidak memiliki dokumen 

I dan hanya memiliki dokumen II kurikulum yang belum menggunakan acuan 

permendiknas terbaru. Selain itu, mayoritas guru masih menggunakan model 

pembelajaran tradisional dalam memfasilitasi pembelajaran peserta didiknya. Fasilitas 

sekolah/madrasah juga sangat minim, MCK sangat memprihatinkan, kursi dan meja 

sudah cukup tua, cat sekolah/madrasah sudah buram, perpustakaan tidak ada, serta 

media pembelajaran kurang.  Dari hasil EDS/M, dirumuskanlah beberapa rekomendasi 

untuk peningkatan atau pengembangan sekolah/madrasah Z, yaitu: 

1. Workshop penyusunan dokumen I dan revisi dokumen II kurikulum 

2. Diklat model pembelajaran 

3. Pembangunan perpustakaan 

4. Perbaikan MCK sekolah/madrasah yang kondisinya memprihatinkan. 

5. Pembelian media pembelajaran 

6. Pembelian meja dan kursi untuk peserta didik 

7. Studi banding ke sekolah/madrasah Y untuk mempelajari best practices yang ada di 

sekolah/madrasah tersebut. 

Tugas Saudara mengerjakan hal berikut ini! 

Berdasarkan data tahapan pemenuhan dan rekomendasi pada kasus di atas, jika 

Saudara adalah kepala sekolah/madrasah Z, apakah Saudara akan memasukkan 

semua program prioritas di atas dalam  RKJM sekolah/madrasah Saudara? 

Kemukakan alasan Saudara! 

 

 

 

Tugas B-02 

Buatlah program-program prioritas sekolah/madrasah untuk persiapan penyusunan 

RKA-S/M untuk sekolah/madrasah  Saudara pada tahun pertama. 

 

Tugas B- 03 : Mengkaji RKJM dan RKT/RKAS/M 

Setelah Saudara memahami landasan dan mekanisme penyusunan RJKM dan RKT/ RKA-

S/M, selanjutnya Saudara diminta untuk mengkaji RKJM dan RKT/RKA-S/M  sekolah 

dimana Saudara bertugas, dengan membandingkan hasil analisis EDS atau Identifikasi 
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SNP dan SPM dengan perencanaan sekolah / analisis kontek terhadap RJKM dan 

RKT/ RKA-S/M  yang disusun. 

 

D.  Kesimpulan 

Mutu pendidikan di Indonesia sebagaimana dimaklumi masih cukup memprihatinkan. 

Untuk itu, peningkatan mutu pendidikan masih merupakan salah satu program utama 

yang menjadi fokus perhatian Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan. 

 

Buku ini diharapkan dapat dijadikan acuan sekolah/madrasah untuk mencapai Standar 

Nasional Pendidikan, khususnya dalam merencanakan pengembangan 

sekolah/madrasah melalui penyusunan RKS . Walaupun masih diakui bahwa taraf 

kemampuan sekolah/madrasah sangat beragam dan barangkali tidak semua 

sekolah/madrasah mampu mengikuti ketentuan pedoman ini. Namun besar harapan, 

secara bertahap sekolah/madrasah memiliki program yang lebih nyata untuk pencapai 

SNP sesuai dengan harapan sekolah/madrasah, orang tua, dan pemerintah. 

 

 

C. Refleksi 

Setelah Saudara melakukan kegiatan pembelajaran ini. Lakukan refleksi dengan 

menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut : 

2. Apa yang sudah Saudara pahami tentang pengkajian Evaluasi Diri Sekolah ? 

3. Apa yang belum Saudara pahami tentang Penyusunan Rencana Kerja sekolah ? 

4. Apa yang akan Saudara lakukan dengan hasil belajar ini ketika anda melakukan 

kegiatan OJL ? 
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KEGIATAN ON THE JOB LEARNING (OJL) 
 

Pada saat OJL, Saudara harus melakukan kajian tentang RKS (RKJM dan RKT/RKA-S/M) 

di sekolah/madrasah magang ke-1 (sekolah asal) dan sekolah/madrasah magang ke-2 

(sekolah lain),  

Jika AKPK saudara yang paling rendah adalah demensi kompetensi manajerial, khususnya 

pada kompetensi pengelolaan Rencana Kerja Sekolah, Saudara harus berupaya 

meningkatkan kompetensi tersebut disekolah magang ke-2.  

dengan menggunakan format Kajian RKS sebagai berikut: 

 

ON THE JOBLEARNING 

Lembar Kerja Pengkajian Penyusunan Rencana Kerja Sekolah 

No Aspek/Komponen Kondisi Ideal Kondisi Nyata Kesenjangan 
Alternative 

solusi 

      

      

         …………,…………..20… 

Kepala sekolah………      Calon Kepala Sekolah 

 

………………………….      ………………………… 

Lampirkan dokumen RKS yang saudara kaji, dan dilengkapi dengan dokumen lain sebagai 

pendukung atas pelaksanaan tugas ini. 

 

 

 

 

 

 

KEGIATAN IN SERVICE LEARNING 2 

 

Pada kegiatan In Service Learning-2, Saudara diminta untuk menyampaikan laporan dan 

mempresentasikan hasil kegiatan OJL untuk mata diklat ini yang berupa  : 

1. Laporan Hasil kajian terhadap RKJM dan RKA-S/M sekolah/madrasah Saudara dan  

sekolah/madrasah magang 

2. Alternatif pemecahan masalah jika ada masalah atau perbedaan dengan kondisi 

ideal 
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Lampiran 01: Contoh Format RKJM 
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Lampiran 02: Contoh Format RKAS/M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Penyusunan Rencana Kerja Sekolah/Madrasah (RKS/M) | 23  

 
 

 

 

Lampiran 03: Farmat Analisis EDS/M 
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BAHAN BACAAN  

 

 

1. Permendiknas No.13 Tahun 2007 Standar Kompetensi Kepala Sekolah/Madrasah 

2. Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan 

3. PP NO. 19 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 

4. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

5. Permendikbud No. 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses 

6. Permendikbud No. 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian 

7. EDS Kemendikbud on line  
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DAFTAR LAMPIRAN 
 

Lampiran 01 : Contoh Format RKJM 

Lampiran 02 : Contoh Format RKAS/M 

Lampiran 03 : Contoh Format Analisis EDS/M 

Lampiran 04 : Software Aplikasi EDS/M program Exel 
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