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A. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

Dunia pendidikan tidak dapat dilepaskan dari masyarakat, karena

merupakan salah satu kebutuhan pokok yang sangat mendasar.

Masyarakat Kota Bandung pada dasarnya amat peduli terhadap dunia

pendidikan. Apalagi Kota Bandung di sebut-sebut sebagai kota pusat pendidikan

di Jawa Barat. Hal ini turut mempengaruhi situasi dan kondisi lingkungan

strategis di sekitar SMP Negeri 51 Bandung. Beberapa gambaran faktor eksternal

yang mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan di sekolah kami sebagai bahan

analisis lingkungan strategis adalah sebagai berikut.

SMP Negeri 51 Bandung terletak di daerah Darwati,Kecamatan Rancasari

wilayah Gedebage Kota Bandung.Banyak faktor yangmempengaruhi

penyelenggaraan pendidikan di SMP Negeri 51 Bandung salah satunya adalah

keadaan lingkungan disekitar sekolah, yang gambarannya adalah sebagai berikut :

Secara geografis SMP Negeri 51 Kota Bandung terletak di jalan Darwati,

Kelurahan Darwati, Kecamatan Rancasari.di selatan sekolah membentang jalan

tol PADALEUNYI dekat Rest Area 147 yang berbatasan dengan Kabupaten

Bandung. Tepatnya berada pada 107,68830 BT, 6,96670 LS dan 669 m dpl.

1. Kondisi Sosial

Kondisi sosial masyarakat sekitar sekolah sangatlah heterogen. Hal ini bisa

dilihat dari berbagai komunitas penduduk yang berada disekitar sekolah.

Penduduknya terdiri atas komunitas pegawai, karyawan pabrik,

RENCANA KERJA SEKOLAH (RKS)

ATAU RENCANA JANGKA MENENGAH EMPAT TAHUN
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wiraswasta/pedagang, petani, buruh tani, sopir angkot dan bahkan tidak sedikit

pengangguran atau yang berpenghasilan tidak menentu.

2. Kondisi Ekonomi

Tingkat perokonomian beragam dari tingkat ekonomi lemah dan

menengah. Tetapi secara umum masyarakat sekitar sekolah mendukung terhadap

keberadaan sekolah dan program-program sekolah, sehingga partisipasi

masyarakat mengalami peningkatan.

3. Kondisi Politik

Secara garis besar masyarakat lingkungan Darwati tidak ikut serta dalam

kegiatan politik nasional, masyarakat hanya ikut politik dalam lingkup Kota,LSM

dan kegiatan Oraganisasi Kepemudaan.

4. Kondisi Keamanan

Kondisi keamanan lingkungan sekolah cukup aman karena menjalin

kerjasama dengan masyarakat setempat,Binmas (Polsekta Rancasari),

Babinsa,(Koramil Buah Batu)Kecamatan Rancasari dan ada dua orang Satpam

serta diadakan piket malam secara bergiliran oleh petugas keamanan dan pesuruh

sekolah setiap harinya..

5. Kemajuan IPTEK

Kemajuan IPTEK dilingkungan sekolah cukup memadai untuk

mendukung pendidikan di Bidang Teknologi Informasi karena sudah disediakan

fasilitas dua ruang Laboratorium Komputer yang ditunjang dengan fasilitas

Internet.dan Area Hotspot, IPA ditunjang dengan duaRuang Laboratorium, dan

sepuluh ruang yang dipasang LCD Proyektor yang siap pakai serta lima LCD

Proyektor yang dapat di bawa sesuai kebutuhan (Moving)sedang mata pelajaran

lain ditunjang dengan ruang Multimedia. SMP Negeri 51 dan SMP Negeri 54

tahun 2013 menerima bantuan Laptop untuk Peserta didik dari Bapak Walikota

Bandung masing-masing 10 Buah.
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6. Budaya

SMP Negeri 51 Bandung sejak tahun ajaran 2012/2013 telah

memberlakukan pemakaian baju adat dan bahasa Sunda setiap hari rabu sesuai

dengan visi sekolah yaitu nyunda.

Budaya lingkungan sekolah termasuk masyarakat yang berkepribadian,

nasionalisme, budaya-nasional/Indonesia budaya bersih serta budaya tatakrama

yang baik Khusus di lingkungan Darwati ada kesenian yang disebut (Patma) yang

hampir mirip dengan sisingaan dari subang dan kuda renggong.

Hal ini berimplikasi terhadap keberagaman kemampuan ekonominya yang

dapat memegaruhi pula terhadap animo dan perkembangan pendidikan SMP

Negeri 51 Bandung. Sementara itu domisili orang tua peserta didik kebanyakan

berada di sekitar SMP Negeri 51 Bandung dan cukup banyak peserta didik yang

berasal dari luar kota Bandung.yang berbatasan langsung. Kebanyakan taraf

ekonomi orang tua peserta didik SMP Negeri 51 Bandung termasuk golongan

menengah ke bawah, sehingga terdapat kurang lebih 40 persen yang dianggap

kurang mampu. Sehingga subsidi dari pemerintah dalam bentuk Bantuan

Operasional Sekolah (BOS) sangat diperlukan, baik BOS Kota, Bos Provinsi dan

juga Bos Pusat.

B. ANALISIS KONDISI SAAT INI

Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

yang implementasinya tertuang dalam PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan mengamanatkan agar mutu pendidikan di Indonesia

setidaknya dapat bersaing dengan negara-negara lain di dunia. Berbagai upaya

telah dilakukan oleh pemerintah diantaranya melakukan pengembangan

kurikulum, meningkatkan tenaga pendidik dan kependidikan, meningkatkan
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sarana prasarana pendidikan serta memenuhi biaya pendidikan. Namun hingga

kini hasilnya masih jauh dari harapan. Pemerataan mutu pendidikan pun masih

menghadapi kendala karena kenyataannya masih terdapat kesenjangan mutu

pendidikan di kota-kota besar dengan kota kabupaten dan desa. Hal inilah yang

patut menjadi pemikian kita bersama.

Dari sisi pembiayaan pendidikan pemerintah telah memprogramkan

sekolah gratis. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008

Tentang Pendanaan Pendidikan.Bab II Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan

Oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah Program ini pun dilapangan masih

menemui kendala karena biaya yang dialokasikan oleh pemerintah pusat baru

berkisar 60% dari biaya yang dibutuhkan sehingga sisanya masih perlu

diupayakan dari pemerintah daerah maupun masyarakat. Sementara pemahaman

masyarakat tentang sekolah gratis juga masih sangat beragam. Hal inilah yang

masih menjadi kendala bagi penyelenggara pendidikan terutama sekolah negeri.

Implementasi PP 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan di

Indonesia masih perlu kerja keras. Sekolah Standar Nasional yang diharapkan

sudah mememenuhi atau hampir memenuhi 8 standar pendidikan masih sangat

sedikit jika dibandingkan dengan jumlah sekolah yang ada di tanah air. Untuk itu

peran semua sektor yang terkait dengan pendidikan harus mempunyai komitmen

yang sama untuk memecahkan masalah ini.

C. ANALISIS KONDISI PENDIDIKAN MASA DATANG

Pembangunan pendidikan Nasional adalah suatu usaha yang bertujuan

untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkualitas, maju, mandiri, dan

modern. Pembangunan pendidikan merupakan bagian penting dari upaya

menyeluruh dan sungguh-sungguh untuk meningkatkan harkat dan martabat

bangsa. Keberhasilan dalam membangun pendidikan akan memberikan kontribusi
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besar pada pencapaian tujuan pembangunan Nasional secara keseluruhan. Dalam

konteks demikian, pembangunan pendidikan itu mencakup berbagai dimensi yang

sangat luas yang meliputi dimensi sosial, budaya, ekonomi, dan politik.

Untuk mencapai pembangunan Pendidikan Nasional sesuai dengan

harapan, pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui PP No. 19 tahun 2005 yaitu

tentang Standar Nasional Pendidikan. Ada 8 (delapan) standar yang harus dicapai

oleh penyelenggara pendidikan. Kedelapan standar nasional pendidikan tersebut

adalah :

1. Standar Kompetensi Lulusan

2. Standar Isi/Kurikulum

3. Standar Proses/PBM

4. Standar Tenaga Pendidik dan Kependidikan

5. Standar Sarana dan Prasarana

6. Standar Pengelolaan

7. Standar Pembiayaan

8. Standar Penilaian

Dari analisa mutu pendidikan serta daya saing pada tataran Nasional

maupun Internasional dan untuk mencapai kedelapan standar nasional pendidikan

kurun waktu 4 tahun, SMP Negeri 51 Bandung menetapkan efisiensi dengan

membuat skala prioritas program - program unggulan dengan tahapan pencapaian

pengembangan / peningkatan sebagai berikut :

1. Pengembangan Isi Kurikulum 100% tercapai sesuai dengan Standar Nasional

Pendidikan

2. Peningkatan SDM pendidik dan tenaga kependidikan 100% tercapai sesuai

dengan Standar Nasional Pendidikan

3. Peningkatan/Pengembangan standar proses 100% tercapai sesuai dengan

Standar Nasional Pendidikan

4. Peningkatan/Pengembangan fasilitas pendidikan 100% tercapai sesuai dengan

Standar Nasional Pendidikan
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5. Peningkatan standar kelulusan tercapai 100%

6. Peningkatan mutu kelembagaan dan manajemen 100% tercapai sesuai dengan

Standar Nasional Pendidikan

7. Peningkatan standar pembiayaan mencapai maksimal

8. Pengembangan standar penilaian 100% tercapai sesuai dengan Standar

Nasional Pendidikan

Pengembangan mutu dan keunggulan pendidikan dasar, juga disertai

dengan program peningkatan kualitas jasmani dan pengembangan sekolah

sehat. Dengan demikian dapat tercipta peserta didik yang sehat dan bugar,

serta sekolah yang memenuhi standar sekolah sehat.

Sarana dan bahan belajarseperti perpustakaan, media pembelajaran,

laboratorium bahasa, komputer,IPA,matematika, alat peraga pendidikan, buku

pelajaran, dan buku nonteks pelajaran/buku bacaan lain yang relevan perlu

dikembangkan. Pemerintah akan melaksanakan pengembangan naskah buku

pendidikan dan melakukan pengendalian mutu buku teks pelajaran dan buku

nonteks pelajaran/bacaan lainnya yang relevan.

Dengan mempertimbangkan pesatnya perkembangan pemanfaatan ICT

dalam berbagai sektor kehidupan, pemerintah akan terus mengembangkan

pemanfaatan ICT untuk sistem informasi persekolahan dan pembelajaran

termasuk pengembangan pembelajaran secara elektronik (e-learning). Hingga

tahun 2014, langkah-langkah yang akan dilakukan adalah :

a) merancang sistem jaringan yang mencakup jaringan internet, yang

menghubungkan sekolah-sekolah dengan pusat data dan aplikasi, serta

jaringan intranet sebagai sarana dan media komunikasi, dan informasi

intern sekolah;
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b) merancang dan membuat aplikasi database, yang menyimpan dan

mengolah data dan informasi persekolahan, manajemen persekolahan,

konten-konten pembelajaran;

c) merancang dan membuat aplikasi pembelajaran berbasis portal, web,

multimedia interaktif, yang terdiri atas aplikasi tutorial dan learning tool;

d) Memanfaatkanmedia pembelajaran berbasis TIK dan Intranet.

e) mengoptimalkan pemanfaatan TV edukasi sebagai materi pengayaan

dalam rangka menunjang peningkatan mutu pendidikan; dan

f) mengimplementasikan pemanfaatan TIK secara bertahap untuk

memudahkan manajemen pendidikan pada SMP dan sekaligus untuk

mendukung proses pembelajaran di seluruh wilayah Indonesia.

Karena keterbatasan dana pemerintah, program wajib belajar belum dapat

ditingkatkan sampai jenjang pendidikan menengah atas. Oleh karena itu,

pendidikan kecakapan hidup (keterampilan praktis) diberikan kepada lulusan SMP

yang tidak dapat melanjutkan pada jenjang yang lebih tinggi agar mereka dapat

bekerja dan melakukan kegiatan produktif di masyarakat.

Sebagai salah satu SMP SSN, SMP Negeri 51 Bandung harus melakukan

pemenuhan / pengembangan / peningkatan 8 ( delapan ) standar pendidikan

seefektif mungkin.

D. IDENTIFIKASI TANTANGAN NYATA (KESENJANGAN KONDISI)
ANTARA KONDISI PENDIDIKAN SAAT INI TERHADAP KONDISI
PENDIDIKAN MASA DATANG

No
Kondisi pendidikan saat

ini
Kondisi pendidikan masa

datang

Besarnya
tantangan

nyata

1 Standar
Kompetensi Lulusan

Standar Kompetensi
Lulusan

a) Bidang akademik:
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No
Kondisi pendidikan saat

ini
Kondisi pendidikan masa

datang

Besarnya
tantangan

nyata

Rata2 pencapaian KKM
semua mapel7,50

Rata2pencapaian NUN
5,775

Rata2 pencapaian KKM
semua mapel 8,00

Rata2pencapaian NUN 6.0

0,60

0,225

b) Bidang non akademik:

Perolehan jumlah
kejuaraan: 7
jenis/bidang pada tk
kab/kota

Perolehan jumlah
kejuaraan: 1
jenis/bidang pada tk
provinsi

Perolehan jumlah
kejuaraan: 0
jenis/bidang pada tk
nasional

Memperoleh juara ke-3
tk kab/kota bidang
karate

Memperoleh juara ke 1
tk kab/kota bidang
futsal

Memperoleh juara ke 1
tk kota bidang Volly
Ball

Memeperoleh Juara ke
1 tk kota bidang
Kijarpara

Memperoleh juara ke 3
tk kab/kota bidang
Melukis

Perolehan jumlah
kejuaraan: 10 jenis/bidang
pada tk kab/kota

Perolehan jumlah
kejuaraan: 2 jenis/bidang
pada tk provinsi

Perolehan jumlah
kejuaraan: 1 jenis/bidang
pada tk nasional

Memperoleh juara ke-1 tk
kab/kota bidang Karate

Memperoleh juara tk
Provinsi bidang futsal

Memperoleh juara tk
Provinsi bidang Volly Ball

Memeperoleh Juara tk
Provinsi bidang Kijarpara

Memperoleh juara ke 2 tk
kab/kota bidang Melukis

3 buah

1 tingkat

1 tingkat

2 tingkat

1 tingkat

1 tingkat

1 tingkat

1 tingkat

c) Kelulusan:

Jumlah kelulusan
100%

Jumlah kelulusan 100% 0%
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No
Kondisi pendidikan saat

ini
Kondisi pendidikan masa

datang

Besarnya
tantangan

nyata

d) Melanjutkan studi:

 Jumlah lulusan yang
melanjutkan studi ke
jenjang lebih tinggi
99%

 Jumlah lulusan yang
melanjutkan studi ke
jenjang lebih tinggi 100%

1%

2 Standar Isi Standar Isi

A Buku KTSP
(Buku/Dokumen-1):

Tersusun Buku KTSP Tersusun 1 Buku KTSP 1

B Silabus: Silabus:

 Tersusun silabus 9
mapel

 Silabus semua
tingkatan90% sesuai
SNP

 Tersusun silabus 11 mapel

 Silabus semua
tingkatan100% sesuai SNP

Silabus 2
mapel

10%

C Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP):

 Tersusun RPP : 90%
dari semua mapel

 Tersusun RPP semua
mapel kelas 7, 8, 990%

 Tersusun RPP : 100% dari
semua mapel

 Tersusun RPP semua mapel
kelas 7, 8, 9 100 %



10%

10%

3. Standar Proses Standar Proses

A Persiapan pembelajaran: Persiapan pembelajaran:

 Kepemilikan silabus
oleh guru: 100%
memiliki

 Kepemilikan RPP oleh
guru: 90% memiliki

 Kepemilikan sumber
belajar/bahan ajar: 90%

 Pengembangan

 Kepemilikan silabus oleh
guru: 100% memiliki

 Kepemilikan RPP oleh
guru: 100% memiliki

 Kepemilikan sumber
belajar/bahan ajar: 100%

 Pengembangan perangkat

0%

10%

10%



Sekolah Standar Nasional SMP Negeri 51 Bandung 2014

RKS / RKJM SMP Negeri 51 Bandung 10

No
Kondisi pendidikan saat

ini
Kondisi pendidikan masa

datang

Besarnya
tantangan

nyata

perangkat instrumen
untuk pemahaman guru
terhadap karakteristik
peserta didik: 80%

instrumen untuk
pemahaman guru terhadap
karakteristik peserta didik:
100%

20%

B  Persyaratan
Pembelajaran

 Jumlah peserta didik
per rombel: 36 anak

 Beban mengajar guru:
24 jam/minggu

 Ratio antara jumlah
peserta didik dengan
buku teks mapel 1:1

 Pengelolaan kelas:
100%

 Jumlah peserta didik per
rombel: 32 anak

 Beban mengajar guru: ≥ 24
jam/minggu

 Ratio antara jumlah peserta
didik dengan buku tekas
mapel 1:1

 Pengelolaan kelas: 100%

Penguranga
n 4 peserta
didik/rombe
l

0

0 buku

50%

C Pelaksanaan
pembelajaran:

Pelaksanaan pembelajaran:

 Cakupan pendahuluan
dalam pembelajaran
oleh guru di kelas: 80%

 Cakupan penerapan
prinsip pembelajaran
yang: eksploratif,
elaboratir, dan
konformatif: 80%

 Penerapan CTL: 80%

 Penerapan
pembelajaran tuntas:
75%

 Penerapan
PAIKEM/PAKEM:
80%

 Cakupan pendahuluan
dalam pembelajaran oleh
guru di kelas: 100%

 Cakupan penerapan prinsip
pembelajaran yang:
eksploratif, elaboratir, dan
konformatif: 100%

 Penerapan CTL: 100%

 Penerapan pembelajaran
tuntas: 100%

 Penerapan
PAIKEM/PAKEM: 100%

20%

20%

20%

25%

20%
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No
Kondisi pendidikan saat

ini
Kondisi pendidikan masa

datang

Besarnya
tantangan

nyata

 Penerapan
pembelajaran di luar
kelas/sekolah: 40%

 Cakupan pelaksanaan
penutup dalam
pembelajaran: 80%

 Penerapan pembelajaran di
luar kelas/sekolah: 100%

 Variasi pengelolaan kelas:
100%

60%

20%

D  Pelaksanaan penilaian
pembelajaran:

 Pelaksanaan penilaian
pembelajaran:

 Pengembangan
instrumen penilaian
hasil belajar: 75%

 Variasi model
penilaian: 3 model

 Pengolahan/analisis
hasil penilaian: 1 jenis
manual

 Pemanfaatan/tindak
lanjut hasil penilaian: 1
manfaat

 Pengembangan instrumen
penilaian hasil belajar:
100%

 Variasi model penilaian: 5
model

 Pengolahan/analisis hasil
penilaian: 2 jenis manual

 Pemanfaatan/tindak lanjut
hasil penilaian: 3 manfaat

25%

2 model

1 jenis
berbasis
TIK

2
kemanfaata
n/tindak
lanjut

E  Pengawasan proses
pembelajaran:

 Pengawasan proses
pembelajaran:

 Cakupan kegiatan
pemantauanpembelajar
an: 80%

 Cakupan kegiatan
supervisi pembelajaran:
70%

 Cakupan kegiatan
evaluasi pembelajaran:
70%

 Dokumen pelaporan
hasil evaluasi
pembelajaran: 80%

 Cakupan tindak lanjut
hasil evaluasi
pembelajaran: 70%

 Cakupan kegiatan
pemantauanpembelajaran:
100%

 Cakupan kegiatan supervisi
pembelajaran: 100%

 Cakupan kegiatan evaluasi
pembelajaran: 100%

 Dokumen pelaporan hasil
evaluasi pembelajaran:
100%

 Cakupan tindak lanjut hasil
evaluasi pembelajaran:

20%

30%

30%

20%

30%
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No
Kondisi pendidikan saat

ini
Kondisi pendidikan masa

datang

Besarnya
tantangan

nyata

100%

4 StandarTenaga Pendidik
dan Tenaga
Kependidikan:

StandarTenaga Pendidik dan
Tenaga Kependidikan:

A Kepala sekolah:

 Belum pelatihan bahasa
Inggris atau TOEFL <
400

 Pelatihan TIK

 Pelatihan
kepemimpinan 1 kali

 Pelatihan manajerial
sekolah (MBS) 1 kali

 Pelatihan
kewirausahaan 1 kali

 Pelatihan supervisi,
monitoring, dan
evaluasi sekolah 1 kali

 Pelatihan administrasi
persekolahan 1 kali

 Pelatihan KTSP 2 kali

 TOEFL > 400

 pelatihan TIK min. 5 kali

 pelatihan kepemimpinan
min. 3 kali

 pelatihan manajerial
sekolah (MBS) min. 3 kali

 pelatihan kewirausahaan
min. 3 kali

 pelatihan supervisi,
monitoring, dan evaluasi
sekolah min. 3 kali

 pelatihan administrasi
persekolahan min. 3 kali

 Pelatihan KTSP min 2 kali

Niai
TOEFL >
400

5 kali

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

1 kali

0 kali

B Guru: (bersifat rata-rata) Guru: (bersifat rata-rata)

 Pelatihan CTL: 70%

 Pelatihan pembelajaran
tuntas: 90%

 Pelatihan penilaian dan
evaluasi pembelajaran:
70%

 Pelatihan CTL: 100%

 Pelatihan pembelajaran
tuntas: 100%

 Pelatihan penilaian dan
evaluasi pembelajaran:
100%

30%

10%

30%
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No
Kondisi pendidikan saat

ini
Kondisi pendidikan masa

datang

Besarnya
tantangan

nyata

 Pelatihan bahasa
Inggris: 20%

 Pelatihan TIK:100%

 Pelatihan KTSP: 75%

 Pelatihan penelitian
pendidikan: 40%

 Pelatihan kepribadian:
50%

 Pengabdian
masyarakat: 10%

 Pelatihan
PAIKEM/PAKEM:
65%

 Pelatihan bahasa Inggris:
100%

 Pelatihan TIK: 100%

 Pelatihan KTSP: 100%

 Pelatihan penelitian
pendidikan: 100%

 Pelatihan kepribadian:
100%

 Pengabdian masyarakat:
100%

 Pelatihan
PAIKEM/PAKEM: 100%

80%

0%

25%

60%

50%

90%

35%

C Tenaga TU, Laboran,
Pustakawan, dll:

(bersifat rata-rata)

Tenaga TU, Laboran,
Pustakawan, dll: (bersifat

rata-rata)

 Pelatihan TIK: 50%

 Pelatihan bahasa
Inggris: 50%

 Pelatihan bidangnya:
60%

 Pelatihan manajemen
sesuai bidangnya: 75%

 Pelatihan TIK: 100%

 Pelatihan bahasa Inggris:
100%

 Pelatihan bidangnya: 100%

 Pelatihan manajemen
sesuai bidangnya: 100%

50%

50%

40%

25%

5 Standar Sarana dan Prasarana

A Sarana dan Prasarana
Minimal

Sarana dan Prasarana
Minimal

Ruang kepala sekolah:
20 m2

Ruang wakil KS dan
PKS 20 m2

Ruang kepala sekolah: min.
30 m2

Ruang wakil KS dan PKS
min 52m2

Terbangun
ruang KS
standar

Terbangun
R WK KS
dan PKS

Terbangun
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No
Kondisi pendidikan saat

ini
Kondisi pendidikan masa

datang

Besarnya
tantangan

nyata

Ruang kelas : 5 tidak
standar

Ruang perpustakaan:
tidak standar

Ruang Lab.Bahasa
1buah tidak standar

Ruang Lab. Komputer:
2Ruang

Ruang guru: tidak
standar (< 46 m2/ guru)

Gudang: tidak ada

Ruang UKS : ada

Ruang Ekstrakurikuler :
3 Ruang

Ruang kelas : 5 standar

Ruang perpustakaan:
standar

Ruang Lab bahasa 1buah
Standar

Ruang Lab. Komputer:
2Ruang

Ruang guru: tidak standar
(<60 m2 / guru)

Gudang: ada

Ruang UKS : ada

Ruang Ekstrakurikuler : 8
Ruang

5 R kelas

Terbangun
R

perpustakaa
n

terbangun
R lab
bahasa

Terbangun
Standar

Terbangun
ruang guru
standar

Terbangun
3 gudang

Terbangun
ruang

UKS yang
standar

Terbangunn
ya 5 ruang
ekstrakurik
uler

B Sarana dan Prasarana
Lainnya

Sarana dan Prasarana
Lainnya

- Ruang Lab. Bahasa:
tidak ada

- Ruang Lab. Komputer:
tidak standard

- Ruang multi media:
tidak ada

- Ruang akademik dan
pengembangan SIM:
tidak ada

- Ruang Lab. Bahasa: tidak
ada

- Ruang Lab. Komputer:
standard

- Ruang multi media: tidak
ada

- Ruang akademik dan
pengembangan SIM: tidak
ada

Terbangun
R Lab
Bahasa

Terbangun
R Lab
Komputer
yang
standar

Terbangun
R multi
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No
Kondisi pendidikan saat

ini
Kondisi pendidikan masa

datang

Besarnya
tantangan

nyata

- Ruang kantin: tidak
standar (<10m2)

- Ruang kantin: tidak standar
(<10m2)

media

Terbangun
R akademik
dan SIM

Terbangun
R kantin
standar

C Fasilitas Pembelajaran
dan Penilaian

Fasilitas Pembelajaran dan
Penilaian

- Daya listrik rendah
(<13.000 W)

- Komputer Guru: 1 buah

- Komputer TU: 3 buah

- Komputer perpustakaan:
1 buah

- Komputer Lab IPA: 1

- Jaringan internet: ada

- Sarana olah raga: 75%

- Daya listrik rendah
(30.000W)

- Komputer Guru: 1

- Komputer TU: 5 buah

- Komputer perpustakaan: 1
buah

- Komputer Lab IPA: 1 buah

- Jaringan internet: ada 2
jaringan

- Sarana olah raga: 100%

17.000W

0 buah

2 buah

0 buah

25 %

6. Standar Pengelolaan Standar Pengelolaan

A Perangkat dokumen
pedoman pelaksanaan

rencana kerja/kegiatan:

Perangkat dokumen pedoman
pelaksanaan rencana

kerja/kegiatan:

- Dokumen RPS (RKAS-
1 dan RKAS-2): 100%

- Dokumen PPDB: 100%

- Dokumen Pedoman
pembinaan kepeserta
didikan: 100%

- Dokumen tata tertib
sekolah: 75%

- Dokumen penugasan
guru: 90%

- Dokumen RPS (RKAS-1
dan RKAS-2): 100%

- Dokumen PPDB: 100%

- Dokumen Pedoman
pembinaan kepeserta
didikan: 100%

- Dokumen tata tertib
sekolah: 100%

- Dokumen penugasan guru:
100%

0%

0%

0%

25%

10%
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No
Kondisi pendidikan saat

ini
Kondisi pendidikan masa

datang

Besarnya
tantangan

nyata

B Struktur organisasi dan
mekanisme kerja:

Struktur organisasi dan
mekanisme kerja:

- Struktur organisasi:
75% lengkap

- Dokumen pembagian
tugas/kewenangan/tupo
ksi: 80%

- Struktur organisasi: 100%
lengkap

- Dokumen pembagian
tugas/kewenangan/tupoksi:
100%

25%

20%

C Supervisi, monitoring,
evaluasi, dan akreditasi

sekolah:

Supervisi, monitoring,
evaluasi, dan akreditasi:

- ada tim khusus

- ada instrumen : 80 %

- pelaporan 40 %

- Pendokumentasian :
70%

- Tindak lanjut: 50%

- Ada tim khusus: 100%

- Ada instrumen: 100%

- Ada pelaporan: 100%

- Pendokumentasian : 100%

- Tindak lanjut: 100%

0%

20%

60%

30%

50%

D Kemitraan dan peranserta
masyarakat:

Kemitraan dan peranserta
masyarakat:

- Dokumen keberadaan
Komite Sekolah: 90%

- Dokumen program
kerja komite sekolah:
60%

- Kepengurusan komite
sekolah: 75% lengkap

- Perolehan kerjasama
dengan pihak lain: 3
instansi

- Dokumen keberadaan
Komite Sekolah: 100%

- Dokumen program kerja
komite sekolah: 100%

- Kepengurusan komite
sekolah: 100% lengkap

- Perolehan kerjasama
dengan pihak lain: 5
instansi

10%

40%

25%

2 instansi

E SIM sekolah: SIM sekolah:

- Tidak terpasang PAS
(Paket Aplikasi
Sekolah)

- terpasang jaringan SIM

- Terpasang PAS (Paket
Aplikasi Sekolah): 100%

- Terpasang jaringan SIM:
100%

100%

0%
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No
Kondisi pendidikan saat

ini
Kondisi pendidikan masa

datang

Besarnya
tantangan

nyata

7. StandarKeuangan dan
Pembiayaan

StandarKeuangan dan
Pembiayaan

A Sumber dana: 3 buah Sumber dana: minimal 5
buah

Minimal 2

B Pengalokasian dana: 8
SNP

Pengalikasian dana: minimal
8 SNP

C Penggunaan dana: 100%
benar

Penggunaan dana: 100%
benar

D Pelaporan penggunaan
dana: 100%

Pelaporan penggunaan dana:
100%

E Dokumen pendukung
pelaporan: 100%

Dokumen pendukung
pelaporan: 100%

8. Standar Penilaian
Pendidikan:

Standar Penilaian
Pendidikan:

A Frekuensi ulangan
harian oleh guru: 100%

Frekuensi ulangan harian
oleh guru: 100%

0%

B Ulangan tengah
semester yang
dilakukan oleh guru:
100%

Ulangan tengah semester
yang dilakukan oleh guru:
100%

0%

C Cakupan materi
ulangan akhir semester
yang dilakukan
sekolah: 90%

Cakupan materi ulangan
akhir semester yang
dilakukan sekolah: 100%

10%

D Cakupan materi
ulangan kenaikan kelas
oleh sekolah: 90%

Cakupan materi ulangan
kenaikan kelas oleh
sekolah: 100%

10%

E Teknik-teknik penilaian
yang dipergunakan
guru dalam
pembelajaran: 70%

Teknik-teknik penilaian
yang dipergunakan guru
dalam pembelajaran: 100%

30%



Sekolah Standar Nasional SMP Negeri 51 Bandung 2014

RKS / RKJM SMP Negeri 51 Bandung 18

No
Kondisi pendidikan saat

ini
Kondisi pendidikan masa

datang

Besarnya
tantangan

nyata

f Instrumen yang
dikembangkan guru
untuk ulangan harian:
80%

Instrumen yang
dikembangkan guru untuk
ulangan harian: 80%

20%

G Variasi instrumen yang
dikembangkan sekolah
untuk ulangan akhir
semester: 80%

Variasi instrumen yang
dikembangkan sekolah
untuk ulangan akhir
semester: 100%

20%

h Variasi instrumen yang
dikembangkan sekolah
untuk ulangan kenikan
kelas: 80%

Variasi instrumen yang
dikembangkan sekolah
untuk ulangan kenikan
kelas: 100%

20%

i Mekanisme dan
prosedur penilaian
pendidikan oleh guru:
75% terpenuhi

Mekanisme dan prosedur
penilaian pendidikan oleh
guru: 75% terpenuhi

25%

j Mekanisme dan
prosedur penilaian
pendidikan oleh
sekolah: 90% terpenuhi

Mekanisme dan prosedur
penilaian pendidikan oleh
sekolah: 90% terpenuhi

10%

9 Pengembangan
Budaya dan
Lingkungan Sekolah:

Pengembangan Budaya
dan Lingkungan Sekolah:

Pengembangan budaya
bersih: 70%

Pengembangan budaya
bersih: 100%

30%

Penciptaan lingkungan
sehat, asri, indah, rindang,
sejuk, dll (tamanisasi):
70%

Penciptaan lingkungan sehat,
asri, indah, rindang, sejuk, dll
(tamanisasi): 100%

30%

Pemenuhan sistem
sanitasi/drainasi: 70%

Pemenuhan sistem
sanitasi/drainasi: 100%

30%

Penciptaan budaya tata
krama “in action”: 70%

Penciptaan budaya tata krama
“in action”: 100%

30%

Peningkatan kerjasama
dengan lembaga lain

Peningkatan kerjasama
dengan lembaga lain relevan:

2 lembaga
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No
Kondisi pendidikan saat

ini
Kondisi pendidikan masa

datang

Besarnya
tantangan

nyata

relevan: 3 lembaga 5 lembaga

Pengembangan lomba-
lomba kebersihan,
kesehatan, dll: 2 lomba

Pengembangan lomba-lomba
kebersihan, kesehatan, dll: 5
lomba

3 jenis
lomba

E. VISI SEKOLAH

SMP Negeri 51 Kota Bandung merumuskan visi sebagai berikut:

Indikator visinya adalah:

1. Sekolah memiliki Prestasi akademik dan non akademik

2. Sekolah memiliki kegiatan keagamaan dan melaksanakan pembiasaan budaya

Islami dan kehidupan sehari-hari.

3. Sekolah memiliki pembiasan Budaya Sunda pada hari Rabu.

4. Sekolah memiliki landasan Program Nyantri, Nyunda, Nyakola dan

Ngolahraga dalam upaya pembentukan kepribadian luhur.

F. MISI SEKOLAH

Untuk mencapai visi tersebut perlu adanya tindakan strategis sebagai berikut:

1. Mewujudkankan prestasi akademik dan non akademik.

“TERCIPTANYA PESERTA DIDIK YANG CERDAS, BERIMAN DAN

BERTAQWA SERTA MENJUNJUNG TINGGI BUDAYA BANGSA”
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2. Mewujudkankan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui

pembacaan dan penerapan ayat-ayat suci Al-Qur’an

3. Mewujudkankan kepribadian yang luhur melalui pembiasaan membudayakan

3S yaitu: Senyum, Salam dan Sapa.

4. Mewujudkankandaya saing di era globalisasi dengan penguasaan IT

(information technologi)

G. TUJUAN SEKOLAH DALAM 4 TAHUN

Dalam kurun waktu 4 tahun kedepan ( terhitung mulai tahun pelajaran

2013/2014) maka tujuan yang ingin dicapai sekolah adalah sebagai berikut :

a. Sekolah mampu memenuhi/menghasilkanpemetaan standar kompetensi,

kompetensi dasar, indikator, dan aspek untuk kelas 7-9 semua matapelajaran

pada tahun 2015

b. Sekolah mampu memenuhi/menghasilkanRPP untuk kelas 7-9 semua mata

pelajaran pada tahun 2015

c. Sekolah mampu memenuhi/menghasilkanstandar isi (kurikulum satuan

pendidikan/KBK, meliputi: tercapai/ telah dibuat kurikulum satuan, silabus

lengkap, model/sistem penilaian lengkap, RPP lengkap

d. Sekolah mampu memenuhi/menghasilkan standar proses pembelajaran

meliputi: tercapai/telah dibuat/ditetapkan melaksanakan pembelajaran dengan

strategi/metode: CTL, pendekatan belajar tuntas, pendekatan pembelajaran

individual secara lengkap

e. Sekolah mampu memenuhi/menghasilkanstandar pendidik dan tenaga

kependidikan meliputi: semua guru berkualifikasi minimal S1, telah mengikuti

PTBK, semua mengajar sesuai bidangnya.

f. Sekolah mampu memenuhi/menghasilkanstandar sarpras/fasilitas sekolah

meliputi: semua srapras, fasilitas, peralatan, dan perawatan memenuhi SPM
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g. Sekolah mampu memenuhi/menghasilkanstandar pengelolaan sekolah

meliputi: pencapaian standar pengelolaan : pembelajaran, kurikulum, sarpras,

SDM, kepeserta didikan, administrasi.

h. Sekolah mampu memenuhi/menghasilkanstandar penilaian pendidikan yang

relevan.

i. Sekolah mampu menciptakan lingkungan yang agamisyang benar.

j. Sekolah mampu memenuhi pengembangan budaya mutu sekolah yang

memadai

k. Sekolah mampu mewujudkan lingkungan sekolah dengan menerapkan 6K

secara lengkap

H.PROGRAM STRATEGIS

1. Pemenuhan SKL:

 Mengembangkan proses pembelajar yang efektif dan efisien.

 Mengembangkan proses evaluasi, remedial, dan pengayaan yang

berkesinambungan.

 Mengembangkan prestasi, kelulusan, UN yang meningkatkan.

 Mengembangkan pemahaman peserta didik dan orang tua tentang PSB.

 Pengembangan kegiatan lomba akademik dan non akademik secara

internal,

 Pengembangan prestasi juara akademik (OLIMPIADE) mata pelajaran

karya ilmiah remaja dll.

 Meningkatkan kualitas ekstra kulikuler kesenian

 Mengembangkan insan yang beriman dan bertqwa.

 Mengembangkan kesadaran dalam pola hidup sehat,disiplin yang tinnggi

berbudi pekerti yang luhur dan santun dalam bergaul

2. Pemenuhan Standar Isi:

a. Pengembangan Dokumen

1.Pengembangan dokumen I
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2.Pengembangan dokumen II

b. Berdasarkan butir tujuan menghasilkan perangkat pembelajaran yang

lengkap untuk semua tingkat maka dilaksanakan program-program strategis

:

 Pengembangan silabus

 Pengembangan Pemetaan silabus

 Pengembangan Program tahunan

 Pengembangan Program semester

 Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

c. Berdasarkan butir tujuan Pencapaian hasil ( produk ) kesesuaian program

muatan lokal dengan kondisi lingkungan masyarakat sekitar maka

dilaksanakan program-program strategis :

Pengembangan hasil ( produk ) kesesuaian mulok dengan kondisi

lingkungan sekitar.

3. Pemenuhan Standar Proses:

a. Berdasarkan butir tujuan Memenuhi prinsip pembelajaran

terkini/mutakhir maka dilaksanakan program-program strategis :

 Pemetaan strategi pembelajaran yang digunakan dalam

pembelajaran.

 Pengembangan implementsi strategi pembelajaran.

 Pengembangan strategi pembelajaran yang relevan.

b. Berdasarkan butir tujuan Menghasilkan proses PAIKEM ( Pembelajaran,

Aktif, Inovatif,Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan ) maka dilaksanakan

program-program strategis

 Pengembangan proses Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif

dan Menyenangkan

b. Berdasarkan butir tujuan Pencapaian ketersediaan bahan dan sumber

belajar yang memadai maka dilaksanakan program-program strategis :

 Pengembangan kuantitas dan kualitas bahan dan sumber belajar yang

memadai
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c. Untuk mencapai tujuan agar peserta didik dapat meraih Nilai yang

diharapkan dan tidak dirugikan akibat adanya pengajar yang berhalangan,

maka sekolah mengembangkan program KBM Gotong Royong (

Solidarity Teaching Process)

1. Pemenuhan Standar Tenaga Pendidik dan Kependidikan:

a. Berdasarkan butir tujuan Memenuhi kebutuhan tenaga pendidik yang

kompeten dan professional dilaksanakan program-program strategis:

 Pengembangan komunikasi dan informasi dengan pihak-pihak

penyelenggara kegiatan yang terkait dan relevan.

 Pengembangan kuantitas tenaga pendidik melalui recruitment yang

selektif.

 Pengembangan profesi pendidik melalui kegiatan dan wadah yang

sesuai.

b. Berdasarkan butir tujuan Pencapaian standar kualitas tenaga pendidik

dengan bukti sertifikasi dilaksanakan program-program strategis :

 Pengembangan motivasi dan kesempatan untuk meningkatkan

kualifikasi pendidikan

 Pengembangan kerjasama dengan pihak terkait untuk memperoleh

kemudahan bagi pendidik dalam memenuhi standar kualifikasi

2. Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana:

a. Berdasarkan butir tujuan Memenuhi ketersediaan media pembelajaran

yang memadai dan relevan dilaksanakan program-program strategis :

 Pengembangan sarana prasarana pembelajaran yang sesuai

b. Berdasarkan butir tujuan Menciptakan iklim pembelajaran, aktif,

Inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan dilaksanakan program-

program strategis

 Pengembangan proses PAIKEM ( Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif,

Efektif dan Menyenangkan )
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c. Berdasarkan butir tujuan Pencapaian pemberdayaan usaha-usaha kecil di

sekolah untuk mendapatkan income generating activities dilaksanakan

program-program strategis :

 Pemberdayaan Usaha-usaha kecil di sekolah untuk mendapatkan IGA (

Income Generating Activities )

3. Pemenuhan Standar Pengelolaan:

a. Berdasarkan butir tujuan Memenuhi kelengkapan – kelengkapan sekolah

sesuai MBS dilaksanakan program-program strategis :

 Pengembangan kelengkapan administrasi.

 Penegembangan jaringan secara internal dan external.

b. Berdasarkan butir tujuan Menghasilkan implementasi manajemen sekolah

sesuai MBS dilaksanakan program-program strategis:

 Pengembangan manajemen yang akuntabel.

 Pengembangan Manajemen yang transparan.

c. Berdasarkan butir tujuan Menghasilkan jaringan informasi internal dan

kerja secara horizontal maupun vertical dilaksanakan program-program

strategis:

 Pengembangan hubungan kerja yang harmonis berpola kemitraan.

 Pengembangan hubungan kerja yang terbuka dan dinamis.

d. Berdasarkan butir tujuan Pencapaian penggalangan partisipasi

masyarakat dengan pemberdayaan komite sekolah dilaksanakan

program-program strategis:

 Meningkatkan kerjasama dengan masyarakat sekolah.

 Meningkatkan partisipasi aktif komite sekolah dengan masyarakat

sekitar.

4. Pemenuhan Standar Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan:

a. Berdasarkan butir tujuan Menjalin kerjasama timbal balik dengan

stakeholderdilaksanakan program-program strategis :

 Mengembangkan kerjasama dengan stakeholder.

 Meningkatkan kepedulian masyarakat sekitar untuk kemajuan
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sekolah.

b. Berdasarkan butir tujuan Menghasilkan penciptaan usaha dengan

pendayagunaan potensi yang ada dilaksanakan program-program

strategis:

 Pengembangan warung peserta didik

 Pengembangan usaha lain yang sesuai dengan prinsip-prinsip

pendidikan.

c. Berdasarkan butir tujuan Pencapaian system subsidi silang yang tepat

sasarandilaksanakan dilaksanakan program-program strategis :

 Pengembangan bagi peserta didik yang kurang mampu.

 Meningkatkan kepedulian masyarakat sekolah yang mempunyai

kemampuan lebih.

d. Berdasarkan butir tujuan Pencapaian kesadaran orangtua dalam

memenuhi kewajiban keuangan dilaksanakan program-program

strategis :

 Meningkatkan sosialisasi dan informasi kepada orang tua peserta

didik.

 Mengembangkan keterlibatan orang tua peserta didik dalamkegiatan

sekolah MBS.

5. Pemenuhan Standar Penilaian Pendidikan:

a. Berdasarkan butir tujuan Menghasilkan perangkat/ instrument penilaian

pembelajaran yang relevan dilaksanakan program-program strategis:

 Pengembangan instrument penilaian tertulis, sikap,unjuk kerja,

proyek, portofolio, produk dan penilaian diri.

b. Berdasarkan butir tujuan Menghasilkan implementasi penilaian

pembelajaran yang realiabel dilaksanakan program-program strategis:

 Pengembangan implementasi penilaian dalam kegiatan Ulangan

Harian, Ulangan Tengah Semester, Ulangan Akhir Semester, Ujian

Kenaikan Kelas, dan Ujian Akhir Sekolah.

c. Berdasarkan butir tujuan Menghasilkan pedoman penilaian
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pembelajaran yang valid dilaksanakan program-program strategis:

 Pengembangan Pedoman Penilaian Kelas

d. Berdasarkan butir tujuan Menghasilkan implementasi tindak lanjut

pembelajaran yang berkesinambungan dilaksanakan program-program

strategis:

 Pengembangan program remedial dan pengayaan

6. Pengembangan Budaya dan Lingkungan Sekolah:

a) Pengembangan budaya bersih

b) Penciptaan lingkungan sehat, asri, indah, rindang, sejuk, dll

(tamanisasi)

c) Pemenuhan sistem sanitasi/drainasi

d) Penciptaan budaya tata krama “in action”

e) Peningkatan kerjasama dengan lembaga lain relevan

f) Pengembangan lomba-lomba kebersihan, kesehatan, dll

I. STRATEGI PELAKSANAAN/PENCAPAIAN

1. Dalam melaksanakan program pengembangan perangkat pembelajaran

maka strategi pencapaiannya adalah menjalin kerjasama dengan komite sekolah

dan stakeholder untuk menyelenggarakan seminar,workshop, lokakarya, in house

training, dan study banding. Dalam melaksanakan melaksanakan program

terwujudnya strategi pembelajaran dengan dukungan metode dan sumber bahan

belajar yang selaras dan mutakhir. Maka strategi pencapaiannya adalah memenuhi

prisip strategi ( model ) pembelajaran terkini /mutahir, menghasilkan

implementasi strategi (model) pembelajaranterkini yang menyenangkan,

pencapaian ketersediaan bahan dan sumber belajar yang memadai

2. Dalam melaksanakan program terwujudnya strategi pembelajaran dengan

dukungan metode dan sumber bahan belajar yang selaras dan mutakhir maka
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strategi pencapaiannya adalah memenuhi prinsip strategi (model ) pembelajaran

terkini/mutakhir menghasilkan implementasi strategi ( model ) pembelajaran

terkini yang menyenangkan pencapaian ketersediaan bahan dan sumber belajar

yang handal.

3. Dalam melaksanakan program pengembangan konsep, implementasi dan

terbiasa menggunakan model pembelajar terkini kuantitas maupun kualitas bahan

dan sumber belajar yang selaras dan mutakhir maka strategi pencapaiannya

adalah menjalin kerjasama dengan komite dan stakeholder untuk

menyelenggarakan seminar, lokakarya,workshop dan pelitian tindakan kelas

(PTBK )

4. Dalam melaksanakan program pemahaman prinsip ketuntasan belajar dan

kelulusan Prestasi kelulusan yang cenderung meningkat,dan prestasi juara

akademik maupun non akademik maka strategi pencapaianya adalah dengan

mengoptimalkan kinerja tenaga pendidikan, klinis, try out, olimpiade mata

pelajaran, gelar kreativitas seni, dan lomba lomba prestasi lainnya.

5. Dalam melaksanakan program pengembangan media, iklim Pembelajaran

yang Aktif,Inovatif, Kreatif, Efektif,dan Menyenangkan ( PAIKEM ), dan

pemberdayaan usaha usaha kecil. Di sekolah untuk mendapatkan income

generating activities ( IGA) maka strategi pencapaiannya adalah menjalin

kerjasama dengan komite dan stakeholder untuk pengadaan media pembelajaran

dan mengoptimalkan tenaga pendidikan untuk menciptakan Iklim pembelajaran

dan pemberdayaan usaha kecil di sekolah untuk mendapatkan income generating

activities ( IGA ).

6. Dalam melaksanakan program pengembangan kelengkapan administrasi

sekolah manajemen sekolah, jaringan informasi akademik, jaringan kerja

vertical dan horisontal, maupun penggalangan partipasi masyarakat maka strategi

pencapaiannya adalah dengan mengoptimalkan kinerja tenaga pendidikan untuk

menjalankan manajemen sekolah dan menjalin kerja sama yang harmonis dan

produktif, baik dalam lingkup internal maupun lembaga sektoral lainya.
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7. Dalam melaksanakan program pengembangan kerjasama timbul balik

dan Pemberdayaan potensi usaha serta subsidi silang tepat sasaran maka strategi

pencapainya adalah menjalin kerjasama dengan pihak lain (masyarakat dan para

donator ) pendayagunakan potensi usaha yang ada dan pemberian subsidi silang

tepat sasaran.

8. Dalam melaksanakan program pengembangan intrumen, implementasi,

pedoman,dan tindak lanjut penilaian pembelajaran maka strategi pencapaiannya

adalah dengan mengoptimalkan kinerja tenaga pendidikan untuk menyiapkan

instrumen, implementasi pedoman dan tindak lanjut penilaian hasil belajar.

J. HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Pemenuhan SKL SMP:

a. Terpenuhi/terealisasi/tercapai peningkatan prestasi bidang akademik

b. Terpenuhi/terealisasi/tercapai Peningkatan prestasi bidang non
akademik

c. Terpenuhi/terealisasi/tercapai Peningkatan jumlah kelulusan

d. Terpenuhi/terealisasi/tercapai Peningkatan jumlah yang melanjutkan
studi

e. Dll

2. Pemenuhan Standar Isi:

a. Pengembangan Buku-1 KTSP (Dokumen-1 KTSP)

b. Pengembangan silabus

c. Pengembangan RPP

d. Pengembangan Bahan Ajar, Modul, Buku, dan sebagainya

e. Pengembangan Panduan Pembelajaran

f. Pengembangan Panduan Evaluasi Hasil Belajar

g. Dll

3. Pemenuhan Standar Proses:

a. Terpenuhi/terealisasi/tercapai Pemenuhan persiapan pembelajaran
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b. Terpenuhi/terealisasi/tercapai Pemenuhan persyaratan pembelajaran

c. Terpenuhi/terealisasi/tercapai Peningkatan pelaksanaan pembelajaran

d. Terpenuhi/terealisasi/tercapai Peningkatan pelaksanaan penilaian
pembelajaran

e. Terpenuhi/terealisasi/tercapai Peningkatan pengawasan proses
pembelajaran

f. Dll

4. Pemenuhan Standar Tenaga Pendidik dan Kependidikan:

a. Terpenuhi/terealisasi/tercapai Peningkatan kompetensi tenaga
kependidikan (kepala sekolah)

b. Terpenuhi/terealisasi/tercapai Peningkatan kompetensi tenaga pendidik
(guru)

c. Terpenuhi/terealisasi/tercapai Peningkatan kompetensi tenaga
kependidikan lainnya

d. Dll

5. Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana:

a. Terpenuhi/terealisasi/tercapai Pemenuhan srana dan prasarana minimal

b. Terpenuhi/terealisasi/tercapai Pemenuhan sarana dan prasarana lainnya

c. Terpenuhi/terealisasi/tercapai Pemenuhan fasilitas pembelajaran dan
penilaian

d. Dll

6. Pemenuhan Standar Pengelolaan:

a. Terpenuhi/terealisasi/tercapai Pemenuhan perangkat dokumen
pedoman pelaksanaan rencana kerja dan kegiatan sekolah

b. Terpenuhi/terealisasi/tercapai Pemenuhan struktur organisasi dan
mekanisme kerja sekolah

c. Terpenuhi/terealisasi/tercapai Peningkatan supervisi, monitoring,
evaluasi, dan akreditasi sekolah

d. Terpenuhi/terealisasi/tercapai Peningkatan peranserta masyarakat dan
kemitraan

e. Terpenuhi/terealisasi/tercapai Pengembangan perangkat administrasi
sekolah (Program Aplikasi Sekolah)

f. Terpenuhi/terealisasi/tercapai Pengembangan SIM sekolah

g. Terpenuhi/terealisasi/tercapai Pengembangan standar ISO: 9001 tahun
2000 dan seterusnya

h. Dll

7. Pemenuhan Standar Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan:

a. Terpenuhi/terealisasi/tercapai Peningkatan sumber dana pendidikan

b. Terpenuhi/terealisasi/tercapai Pengembangan pengalokasian dana
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c. Terpenuhi/terealisasi/tercapai Pengembangan penggunaan dana

d. Terpenuhi/terealisasi/tercapai Peningkatan pelaporan penggunaan dana

e. Terpenuhi/terealisasi/tercapai Peningkatan dokumen pendukung
pelaporan penggunaan dana

f. Terpenuhi/terealisasi/tercapai Pengembangan income generating
unit/unit produksi/unis usaha sekolah

g. Dll

8. Pemenuhan Standar Penilaian Pendidikan:

a. Terpenuhi/terealisasi/tercapai Peningkatan frekuensi ulangan harian

b. Terpenuhi/terealisasi/tercapai Peningkatan pelaksanaan UTS

c. Terpenuhi/terealisasi/tercapai Pengembangan materi UAS

d. Terpenuhi/terealisasi/tercapai Pengembangan materi ulangan kenaikan
kelas

e. Terpenuhi/terealisasi/tercapai Pengembangan teknik-teknik penilaian
kelas

f. Terpenuhi/terealisasi/tercapai Pengembangan instruman ulangan
harian

g. Terpenuhi/terealisasi/tercapai Pengembangan instrumen ulangan
kenaikan kelas

h. Terpenuhi/terealisasi/tercapai Pengembangan instrumen UTS

i. Terpenuhi/terealisasi/tercapai Pengembangan instrumen UAS

j. Terpenuhi/terealisasi/tercapai Pemenuhan mekanisme dan prosedur
penilaian guru

k. Terpenuhi/terealisasi/tercapai Pemenuhan mekanisme dan prosedur
penilaian oleh sekolah

l. Terpenuhi/terealisasi/tercapai Pengembangan perangkat
pendokumentasian penilaian

m. Dll

9. Pengembangan Budaya dan Lingkungan Sekolah:

a. Terpenuhi/terealisasi/tercapai Pengembangan budaya bersih

b. Terpenuhi/terealisasi/tercapai Penciptaan lingkungan sehat, asri, indah,
rindang, sejuk, dll (tamanisasi)

c. Terpenuhi/terealisasi/tercapai Pemenuhan sistem sanitasi/drainasi

d. Terpenuhi/terealisasi/tercapai Penciptaan budaya tata krama “in
action”

e. Terpenuhi/terealisasi/tercapai Peningkatan kerjasama dengan lembaga
lain relevan bidang 6K

f. Terpenuhi/terealisasi/tercapai Pengembangan lomba-lomba
kebersihan, kesehatan, dll
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K.SUPERVISI, MONITORING DAN EVALUASI

Untuk mengukur tingkat keberhasilan program yang telah dilaksanakan perlu

diadakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) sebagai berikut :

1. Mewujudkan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja proses dan hasil-

hasilnya (perangkat pembelajaran).

2. Mewujudkan monitoring dan evaluasi serta superpisi terhadap perencanaan,

proses kinerja, dan hasil-hasilnya (profesionalitas)

3. Mewujudkan monitoring dan evaluasi serta supervisi terhadap

implementasi strategi (model) pembelajaran dengan dukungan metode dan

sumber bahan belajar yang selaras dan mutakhir.

4. Mewujudkan pemberian motivator dan kerjasama dalam pengadaan prasarana dan

sarana pembelajaran.

5. Mewujudkan monitoring dan evaluasi serta supervisi terhadap perencanaan,

proses kinerja, dan hasil-hasilnya.

6. Mewujudkan implementasi program dan laporan pertanggungjawaban.

7. Mewujudkan implementasi, monitoring, dan evaluasi kerjasama dengan

masyarakat dan penyandang dana lainnya.

8. Mewujudkan instrumen dan pedoman, dan implementasi hasil serta tindak

lanjut dari penilaian hasil pembelajaran.

L. PEMBIAYAAN TERLAMPIR


