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sesui dengan PP No, 19 tahun 2005 tentang standar Nasional 
Pendidikan pasal 91 ayat 1 bahwa “seluruh satuan Pendidikan 

formal dan non formal wajib melaksanakan sistem Penjaminan 
Mutu Pendidikan” hal ini juga diperkuat dengan adanya Per
mendikbud Nomor 28 tahun 2016 tentang sistem Penjaminan 
Mutu Pendidikan. Berdasarkan kedua dasar hukum tersebut, 
lPMP memiliki peran yang sangat penting yaitu mensupervisi dan 
membantu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan 
menengah dalam melakukan upaya penjaminan mutu  Pendidikan.  
Dalam melaksanakan tugasnya, lPMP bekerjasama dengan 
Pemerintah Daerah dan Perguruan tinggi. 

lPMP DKI Jakarta sejak dikeluarkannya Permendikbud 
No. 28 tahun 2016, berupaya menjalin kerjasama dengan Dinas 
Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, dan membentuk tim Penjaminan 
Mutu Pendidikan Daerah (tPMPD).  tPMPD ini di sK kan oleh 
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan secara efektif 

GEraKaN MENDOrONG 
PENJaMINaN MUtU
“GENDONG JaMU”
Surya Fitri Nurulhuda, SE., M.Si.

Kepala LPMP DKI Jakarta
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melakukan berbagai upaya dan strategi agar Penjaminan Mutu di 
provinsi DKI Jakarta terlaksana dengan sebaikbaiknya.  

seiring dengan berjalannya waktu penjaminan mutu di provinsi 
DKI Jakarta melalui program Pemetaan Mutu dan Pendampingan 
sekolah Model yang menerapkan sistem Penjaminan Mutu Internal 
(sPMI) semakin dirasakan manfaatnya oleh Dinas Pendidikan 
Provinsi DKI Jakarta dan jajarannya.  Melalui pemetaan mutu 
yang melibatkan seluruh jajaran yang ada di Dinas Pendidikan 
Provinsi DKI Jakarta, telah membuka wawasan dan pengetahuan 
para pemangku kepentingan akan pentingnya Data Peta Mutu 
yang Valid dan Berkualitas, sehingga tahun 2018 seluruh jajaran 
Dinas Provinsi DKI Jakarta di bawah koordinasi Pusdatokomdik, 
berupaya mendorong seluruh sekolah agar mengisi 
aplikasi PMP dan Dapodik dengan sebaik-baiknya dan 
dengan prosedur yang sesuai. 

Dari upaya ini membawa hasil DKI Jakarta saat penutupan 
pengisian aplikasi PMP tanggal 15 september 2018, 100 % sekolah 
mengisi aplikasi PMP.  tidak hanya itu, Dinas Pendidikan Provinsi 
DKI Jakarta bertekad untuk mendapatkan data yang valid dan 
berkualitas dari PMP maupun Dapodik dengan mengusung 
tema “Satu Data Satu Kebijakan,” dan untuk mewujudkan 
hal tersebut, maka Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta 
menganggarkan Bimtek Pengisian PMP dan Dapodik 
untuk seluruh sekolah di DKI Jakarta pada anggaran 
2019.

Dalam hal pendampingan sekolah model yang menerapkan 
sistem Penjaminan Mutu Internal (sPMI), setelah dua (2) sampai 
tiga (3) tahun sekolah didampingi oleh lPMP DKI Jakarta, 
bersamasama dengan tPMPD, sekolah model sPMI ini semakin 
menggeliat dan bangkit meningkatkan mutu Pendidikan di sekolah.  
Dari 120 sekolah model sPMI di DKI Jakarta, lebih dari 90 % 
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sekolah meningkat mutunya bahkan ada beberapa sekolah yang 
akreditasinya meningkat pesat di tahun 2018 dan masuk 10 besar 
sekolah dengan predikat a yang mencapai nilai tertinggi di DKI 
Jakarta,  seperti sMaN 20 Jakarta Pusat dengan nilai 98 dan sMK 
16 dengan nilai 98.

seperti diketahui bersama bahwa sekolah model sPMI pada 
saat ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, adalah 
sekolahsekolah yang berkatagori akreditasi B ke bawah dan 
belum sNP.  sekalipun sudah berakreditasi a tergolong “a Kurus”.   
sebagian besar sekolah model sPMI di DKI Jakarta sebelumnya 
adalah sekolahsekolah dengan kondisi minimal namun setelah 
menerapkan sPMI, sekolahsekolah tersebut mampu bangkit dan 
terus berupaya meningkatkan mutu, sehingga mampu berprestasi 
baik di bidang akademik maupun non akademik.

sekolah model sPMI bersama dengan sekolah imbas dapat 
membuat programprogram peningkatan mutu yang dianggarkan 
oleh rKas yang sumber dananya dari BOP dan BOs dengan 
tepat dan focus dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan 
sesuai dengan 8 sNP. hal ini oleh Dinas Pendidikan Provinsi 
DKI Jakarta dianggap sebagai Keberhasilan Sekolah dalam 
Meningkatakan Mutu, dan Sekolah dapat membuat 
program-program Peningktan Mutu yang lebih kreatif 
dan Inovatif, sehingga anggaran tidak hanya digunakan 
untuk memenuhi sarana prasarana rutin tetapi juga 
untuk peningkatan mutu guru, siswa, dan juga proses 
pembelajaran.

sehingga Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 
menduplikasi dan mereplikasi Program sekolah Model dan sekolah 
imbas sPMI yang dianggarkan melalui aPBD tahun anggaran 2019. 
Dengan harapan semakin banyak sekolah di DKI Jakarta yang 
menerapkan sPMI, maka semakin nyata upaya peningkatan mutu 
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pendidikan yang berbasis pada pencapaian 8 standar Nasional 
Pendidikan (sNP) dapat terpenuhi.

Berangkat dari dua hal besar yang dicapai oleh lPMP DKI 
Jakarta dan tPMPD Provinsi DKI Jakarta dalam mendorong seluruh 
sekolah melaksanakan sPMI, maka diselenggarakanlah kegiatan 
“Gerakan Mendorong Penjaminann Mutu Pendidikan 
di Provinsi DKI Jakarta yang dikemas dalam kegiatan besar 
yaitu “GendongJamu” diiringi kegiatan lainnyayaitu “Talkshow 
Pendidikan Abad 21, menghadirkan Pembicara : Chatib 
Munif dan Prof. Dr. Din Wahyudin (UPI Bandung)”, 
Diseminasi hasil-hasil Penjaminan Mutu Pendidikan, dan 
Pameran Pendidikan dan Ajang Kreasi Siswa yang diikuti 
oleh Sekolah Model SPMI dan Sekolah Budaya Mutu serta 
Mitra Kerja LPMP DKI Jakarta yang telah membantu dalam 
memfasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan terutama di sekolah 
Model sPMI dalam Mengembangkan program literasi sekolah.

terimakasih kami ucapakan kepada para pihak yang telah 
membantu lPMP dalam mewujudkan Pendidikan bermutu melalui 
program literasi :

1. the asia foundation yang sejak 2017 telah memberikan 
Bantuan BukuBuku literatur dan fiksi bagi seluruh 
sekolah model dan tahun 2018 memberikan 1000 buku 
literatur dan fiksi untuk hadiah bagi 10 sekolah model 
sPMI jenjang sD, 10 jenjang sMP, dan 10 jenjang sMa dan 
sMK, serta 5 sekolah Pengembangan Budaya Mutu. 

2. ProVisi Education yang sejak 2017 telah memberikan 
bantuan BukuBuku Cerita untuk siswa sD kelas awal 
untuk 60 sekolah model dan 2018 memberikan kembali 
bantuan BukuBuku dengan judul yang berbeda untuk 
120 sekolah model dan imbas
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3. aPIsI yang telah mengupayakan program BI CORNER 
(Pojok Baca) di perpustakaan bagi 15 sekolah model 
jenjang SMA dan SMK

4. Media tempo Group yang telah memberikan pelatihan 
Jurnalistik bagi siswa sMa dan sMK sekolah model dan 
pelatihan pembuatan laporan dengan Infografis dan Video 
grafis bagi sekolah model

5. forum lingkar Pena yang telah membantu dalam 
pelatihan Penulisan KaryaI lmiah Populer bagi sekolah 
Model

6. Para sponsor yang memberikan hadiah hiburan bagi 
pemenang lomba penulisan praktik baik sekolah model 
diantaranya BrI memberikan Jam Dinding dan Pegadaian 
memberikan laptop bagi juara 1 sekolah model terbaik 
masingmasing jenjang

semoga upaya “Mendorong Penjaminan Mutu di Provinsi DKI 
Jakarta melalui Gerakan Mendorong Penjaminan Mutu (Gendong 
Jamu) dapat mewujudkan citacita dan tujuan bersama demi 
meningkatnya Mutu Pendidikan di provinsi DKI Jakarta. terima 
kasih.
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sistem Penjaminan Mutu Internal (sPMI) wajib dilaksanakan 
oleh seluruh satuan pendidikan baik formal maupun non 

formal sesuai PP nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional 
Pendidikan. Bagaimana cara melaksanakannya, sudah tertuang 
dalam permendikbud nomor 28 tahun 2016 tentang sistem 
Penjaminan Mutu Pendidikan.

Pemerintah pusat (kemdikbud) melalui lPMP melaksanakan 
program sekolah Model (sekmod) yang ditetapkan oleh 
pemerintah daerah (dinas pendidikan). sekolah ini menjadi contoh 
penerapan sistem Penjaminan  Mutu internal (sPMI).  sekolah 
didampingi dan dibina agar dapat menerapkan sPMI sesuai 
prosedur dan diharakan sekolah dapat meningkatkan mutunya 
dalam mencapai 8 standar Nasional Pendidikan (sNP).

Di DKI Jakarta tahun 2016 telah mendampingi 11 sekolah 
dan jumlahnya ditingkatkan menjadi 120 sekolah pada tahun 2017 
hingga 2018 untuk menerapkan sPMI.  sekolah ini diberi dana 

sPMI DaN sEKOlah MODEl
Upi Purnamasari, S.Si

Kasi. Pemetaan Mutu dan Supervisi LPMP DKI Jakarta
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bantuan pemerintah dan mendapatkan pendampingan selama 3 
s.d. 4 tahun.

saat ini setelah didampingi 2 s.d. 3 tahun, dari 120 sekolah 
yang menerapkan sPMI dijumpai adanya peningkatan mutu 
sekolah dalam hal akademik maupun non akademik.  Dari hasil 
evaluasi terhadap sekolah model, 90 % sekolah meningkat 
mutunya. Bahkan ada beberapa sekolah yang mengalami kenaikan 
nilai akreditasi dan masuk dalam peringkat 10 besar  berdasarkan 
hasil akreditasi 2018, di antaranya yaitu sMaN 20 dan sMKN 16 
yang memperoleh nilai 98 pada akreditasi 2018.

Dalam melaksanakan sPMI, sekolah didampingi dalam 
mengelola pendidikan dengan lebih baik dan peningkatan 
mutunya fokus pada capaian 8 sNP.  sebagaimana  tertuang dalam 
permendikbud nomor 28 tahun 2016, bahwa sPMI dilaksanakan 
dengan menerapkan siklus : Pemetaan, perencanaan, pelaksanaan 
pemenuhan mutu, monitoring, dan evaluasi, serta menyusun 
strategi peningkatan mutu baru.  Berdasarkan siklus tersebut, 
maka sekolah ketika membuat perencanaan peningkatan mutu 
akan mendasarkan pada kebutuhan sekolah dalam mencapai 8 
standar, karena harus melalui pemetaan capaian sekolah terhadap 
8 sNP terlebih dulu. Dengan demikian, sekolah akan fokus  dalam 
merencanakan peningkatan mutu sesuai 8 standar Nasional 
Pendidikan (sNP).

Dari 120 sekolah yang didampingi oleh lPMP, banyak sekolah 
yang memilki praktik baik dalam penerapan sPMI, sehingga 
praktik baik ini perlu disebarluaskan ke sekolah lainnnya melalui 
beberapa cara, diantaranya yaitu melalui penulisan hasilhasil 
praktik baik yang selanjutnya hasilnya dilombakan dan dibukukan. 
semoga praktik baik yang dilakukan oleh sekolah model sPMI 
dalam upaya meningkatkan mutu dapat menjadi inspirasi bagi 
sekolah sekitarnya dan menjadi pendorong semangat sekolah lain 
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untuk ikut menerapkan sPMI di sekolahnya, sehingga sPMI dapat 
diterapkan di seluruh sekolah sesuai dengan yang diamanatkan 
dalam PP 19 tahun 2005.
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Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan rI, melalui 
Permendikbud Nomor 28 tahun 2016 tentang sistem 

Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah telah mengatur 
pelaksanaan sistem penjaminan mutu di sekolah agar sesuai 
standar Nasional Pendidikan (sNP) atau melebihi sNP. seperti 
pada Pasal 11 Permendikbud itu, satuan pendidikan bertugas 
merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengembangkan 
sistem Penjaminan Mutu Internal (sPMI).

Namun, jauh sebelum peraturan itu dikeluarkan, sejatinya 
sekolah Menengah Pertama Negeri 267 Jakarta telah 
berusaha meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Misalnya 
diimplementasikan dengan merancang dan melaksanakan program 
peningkatan mutu sekolah di berbagai bidang.Meskipun uapaya 
itu belum berdasarkan analisis kebutuhan dengan standar yang 
jelas—program peningkatan mutu sekolah disusun hanya dengan 
diskusi bersama antara kepala sekolah, guru, dan staf tata usaha. 
Program itu memang terlaksana, tetapi setelahnya berlalu begitu 

BEl hatI
SMP Negeri 267 Jakarta
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saja, tanpa ada umpan balik atau evaluasi keberhasilannya.

Para guru merasa, apa yang dilakukan sudah baik karena 
dalam melaksanakan tugasnya merasa sudah cukup dengan 
memiliki silabus, rPP, melaksanakan pembelajaran, melakukan 
penilaian dan melaksanakan program remedial, serta sebagian ada 
yang melakukan program pengayaan. Begitu juga karyawan sudah 
nyaman dengan standar pelayanan yang apa adanya. Di sisi lain, 
guru dan karyawan menyadari perolehan hasil belajar siswa masih 
belum optimal dengan indikator perolehan NEM yang masih 
rendah.

semangat sPMI

tahun 2016 lalu, sMPN 267 Jakarta terpilih menjadi sekolah 
model pelaksanaan sistem Penjaminan Mutu Internal (sPMI) 
yang mengacu pada Permendikbud Nomor 28 tahun 2016. 
Pendampingan pelaksanaan sPMI oleh lPMP menyadarkan semua 
stakeholder bahwa penyusunan program peningkatan mutu sekolah 
harus dilaksanakan secara sistematis dengan dasar, tujuan, proses 
pelaksanaan, dan evaluasi ketercapaian program yang jelas. semua 
terhimpun dalam siklus sPMI yang terdiri dari Pemetaan mutu 
melalui Evaluasi Diri sekolah (EDs); Perencanaan pemenuhan 
mutu; Pelaksanaan pemenuhan mutu;Evaluasi pelaksanaan; dan 
Penetapan standar mutu baru.

Pemetaan mutu sekolah pada tahun pertama menjadi 
sekolah model pelaksanaan sPMI dilakukan melalui Evaluasi 
Diri sekolah (EDs) secara manual. Ini mengacu pada indikator 
standar nasional pendidikan dengan melibatkan semua unsur di 
sekolah, yaitu kepala sekolah, guru, tata usaha, bahkan petugas 
kebersihan dan satpam. Dengan demikian, semua unsur sekolah 
memahami sNP yang terdiri dari delapan standar, serta indikator 
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dan subindikatornya yang menjadi tujuan atau standar yang harus 
dicapai dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah. Pada tahun 
ke2 dan ke3, pendampingan pelaksanaan sPMI, Evaluasi Diri 
sekolah tidak dilakukan secara manual oleh sekolah, tetapi melalui 
aplikasi Pemetaan Mutu Pendidikan (PMP) dari kementerian yang 
melibatkan guru, siswa, kepala sekolah, pengawas dan perwakilan 
komite sekolah.

rapor hasil evaluasi diri sekolah, baik manual atau melalui 
aplikasi PMP dibahas bersama melalui diskusi yang melibatkan 
semua warga sekolah, sehingga diketahui apa saja yang selama 
ini telah dilaksanakan yang mencapai standar dan yang belum. 
Indikator yang belum mencapai standar harus ditingkatkan supaya 
sesuai dengan sNP.sementara yang sudah mencapai standar 
ditingkatkan lagi agar melebihi standar Nasional Pendidikan. hasil 
jangka pendek yang dirasakan warga sMPN 267 adalah familier 
dengan delapan standar itu danmelekat di hati semua warga 
sekolah.

Dari rapor mutu, disusun analisis sWOt lintas standar 
berpedoman pada capaian rapor mutu di setiap subindikator 
pada standar Kompetensi Kelulusan (sKl). sebab, tujuh standar 
Nasional Pendidikan lain muara capaiannya adalah sKl. Dari 
analisis sWOt lintas standar ini dapat diketahui pemenuhan mutu 
yang harus dilaksanakan supaya capaian pada sKl yang masih di 
bawah standar dapat ditingkatkan. analisis sWOt juga menjadi 
dasar penyusunan rKas (rencana Kegiatan dan anggaran 
sekolah)yang benar dan terarahdalam mencapai standar nasional 
pendidikan atau lebih.

Melalui pendampingan sPMI dari lPMP, pemenuhan mutu pun 
harus direncanakan sedemikian rupa. setiap kegiatan pemenuhan 
mutu harus disusun dulu tOr (Term of Reference) sebagai panduan 
kegiatan dan proposal kegiatan seandainya dana kegiatan dibiayai 
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oleh instansi tertentu sebagai sponsor. Mata kami mulai terbuka 
untuk membangun jejaring dengan berbagai pihak. Di antara yang 
sudah dilaksanakan adalah dengan Bank DKI dan Yayasan Jati Diri 
Bangsa (YJDB).

selanjutnya, sebelum pemenuhan mutu dilaksanakan, siapkan 
juga tim monitoring evaluasi dan instrumen untuk evaluasi 
keterlaksanaan program sehingga pelaksanaan kegiatan dapat 
terarah sesuai tujuan yang ingin dicapai.

Pemenuhan mutu yang telah dilakukan dengan biaya 
bantuan pemerintah melalui lPMP dan program melalui rKas 
dari tahun 2016 adalah pelatihan penyusunan silabus dan rPP, 
pelatihan penyusunan instrumen penilaian kompetensi sosial dan 
keterampilan, pelatihan menyusun media pembelajaran, serta 
pelatihan It. Maka pada tahun ketiga pendampingan sekolah model 
tahun 2018, pemenuhan mutu yang kami rancang sesuai analisis 
sWOt adalah pelatihan kompetensi sosial dan kepribadian untuk 
guru dan character building untuk siswa dengan tema “Berkarakter 
Kunci sukses dan Belajar dengan hati”. 

setelah melaksanakan berbagai pemenuhan mutu, budaya 
mutumulai tumbuh di sMP Negeri 267 Jakarta. selanjutnya, dengan 
semangat sPMI semua stakeholder sekolah mulai dari guru, siswa, 
dan tenaga kependidikan berkomitmen untuk mengembangkan 
budaya mutu yang disebut dengan “Bel hati”.

tumbuhkan Karakter

salah satu program budaya mutu yang ditumbuhkan di sMPN 
267 Jakarta adalah pendidikan penguatan karakterdengan program 
Bel hati atau sekolah tanpa bel. Program ini dilatarbelakangi oleh 
masih rendahnya kesadaran sebagian besar siswa dan guru dalam 
mengatur pengunaan waktu di sekolah.
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Pada pelaksanaan kegiatan di sekolah, guru maupun siswa 
lebih terpaku pada komando bunyi bel sekolah untuk berpindah 
dari kegiatan yang satu ke kegiatan yang lain. Begitu bel berbunyi, 
siswa baru mulai bergerak dari kantin ke kelas, atau dari lapangan 
ke kelas. tak jarang saat bel berbunyi, baru mereka buruburu 
menghabiskan makanannya sehingga masuk kelas jadi terlambat 
dari waktu yang semestinya. Begitu juga dengan guru. sebagian 
guru, begitu bel berbunyi baru berhenti mengerjakan pekerjaan 
sebelumnya atau berhenti mengobrol dengan guru lain, kemudian 
baru menyiapkan kebutuhan mengajar sehingga masuk kelas sudah 
tidak tepat waktu juga.

Bunyi bel sekolah pada pergantian antar jam dirasakan 
mengganggu proses pembelajaran yang sedang berlangsung. 
Misalnya guru sedang serius menjelaskan atau siswa sedang asyik 
berdiskusi jadi terjeda dengan bunyi bel. Begitu juga dengan siswa 
yang sedang menghadapi ulangan harian, konsentrasinya akan 
buyar akibat bunyi bel. Masalah akan bertambah lagi kalau petugas 
piket lupa atau salah waktu memencet bel pada pergantian waktu 
pelajaran.

selain alasan tersebut, program Bel hati ini juga didasarkan 
pada data Evaluasi Diri sekolah pada tahun 2017, capaian rapor 
mutu, standar Kompetensi Kelulusan (sKl) yang masih di bawah 
standar adalah subindikator 1.2.1, yaitu peserta didik memiliki 
pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, metakognitif. 
Peningkatan kedisiplinan guru dan siswa melalui program Bel hati 
diharapkan dapat meningkatkan capaian subindikator pada sKl.

Program Bel hati atau sekolah tanpa bel dilaksanakan dengan 
berbagai langkah yang terbagi menjadi dua tahap besar, yakni 
tahap persiapan program dan tahap pelaksanaan program. tahap 
persiapan program dilakukan melalui empat langkah. Pertama, 
langkah sosialisasi program. sosialisasi program dilakukanpada 
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guru, karyawan, dan tentu saja siswa. sosialisasi ini untuk 
menjelaskan, Bel hati adalah pengaturan kegiatan pembelajaran 
yang dilaksanakan tidak mengikuti komando bel. Dasar pelaksanaan 
Bel hati adalah untuk membiasakan guru serta siswa lebih sensitif 
terhadap waktu dan tujuannya agar meningkatkan kedisiplinan 
waktu.

langkah kedua, menyediakan fasilitas pendukung program. 
Menyiapkan fasilitas pendukung Program Bel hati, yaitu setiap 
kelas, ruang guru, ruang tata usaha dan tempattempat strategis 
seperti kantin dan koridor, dipasang jam dinding dandisetel 
dengan waktu yang sama, kemudian dicek secara berkala supaya 
tetap dalam keadaan hidup. 

langkah ketiga, motivasi. Memotivasi siswa melalui pemutaran 
video atau informasi bahwa menghargai waktu dan sikap disiplin itu 
penting. Misalnya, seorang pilot kalau tidak disiplin terhadap waktu, 
akan berakibat kecelakaan dan kematian ratusan penumpangnya. 
Memberi pemahaman bahwa waktu tidak dapat diulang kembali 
sehingga kalau lalai, kita yang akan merugi.

langkah keempat, workshop pembinaan kepribadian guru dan 
siswa. Untuk mendukung program Bel hati atau sekolah tanpa bel 
ini, maka workshop pemenuhan mutu pada pendampingan sekolah 
model sPMI 2018 dilaksanakan dengan materi sebagai berikut:

NO Kegiatan Dana

1 Pelatihan kompetensi sosial 
dan kepribadian untuk guru 
(dua hari)

Dana Bantah dan sponsor Bank 
DKI

2 Character building untuk siswa Kerjasama dengan Yayasan Jati 
Diri Bangsa (YJDB)



Tim Sekolah Model DKI Jakarta |  15

tahap selanjutnya adalah pelaksanaan program Bel hati yang 
diimplementasikan ke dalam kegiatan keseharian di sekolah, antara 
lain pertama, waktu upacara. Pada pelaksanaan upacara senin pagi, 
setelah siswa meletakkan tas di kelas, mereka langsung berkumpul 
di lapangan untuk persiapan upacara dan menunggu abaaba saat 
berbaris. Kedua, waktu masuk kelas. Pada hari selasa sampai Jumat, 
setelah tiba di sekolah, siswa akan langsung masuk ke kelas masing
masing. Guru yang mengajar bersiapsiap masuk kelas lima menit 
sebelum jadwal pelajaran dimulai, karena ketepatan kehadiran 
guru di kelas akan berpengaruh pada kedisiplinan siswa.

Ketiga, pada pergantian jam pelajaran. setiap guru yang 
mengajar harus waspada dan mengatur sendiri waktu di kelasnya 
sehingga ia tahu kapan akan berpindah dari kelas yang satu ke 
kelas yang lain. Keempat, waktu istirahat dan sholat. Pada waktu 
istirahat, siswa akan keluar dan kembali ke kelas tanpa dikomando. 
setelah selesai sholat dan makan di kantin atau di teras sekolah di 
lantai satu, mereka langsung naik menuju kelas lima menit sebelum 
jam berikutnya dimulai. 

Kelima, waktu terakhir pembelajaran. lima menit sebelum 
berakhirmya pembelajaran, siswa juga otomatis membersihkan 
kelas masingmasing. awalnya memang kegiatan membersihkan 
kelas sebelum pulang dikomando oleh guru. seiring waktu, 
aktivitas ini akhirnya dilaksanakan siswa dengan kesadaran penuh 
sehingga lima menit sebelum pulang mereka sudah membersihkan 
kelas walaupun tidak diperintah olehguru.

Jadi, pelaksanaan program penguatan karakter di sekolah 
yang sasarannya adalah guru dan siswa melalui program Bel hati, 
yang pada awalnya hanya berupa program pelaksanaan sekolah 
tanpa komando bel, kini berkembang menjadi arti yang lebih luas 
yaitu semua kegiatan di sekolah digerakkan dengan kesadaran hati 
dan tidak ada rasa keterpaksaan. 
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ada banyak perubahan budaya sekolah yang terlihat setelah 
dilaksanakan program Bel hati, yakni siswa terlihat secara 
otomatis berkumpul di lapangan untuk upacara senin pagi. siswa 
lebih disipin dengan waktu. Begitu tiba di sekolah, mereka langsung 
masuk kelas, dan jarang yang keluar ruangan kecuali ada keperluan 
ke toilet atau koperasi sekolah. hal ini karena mereka merasa 
kalau sudah sampai di kelas, guru jam pelajaran pertama akan 
segera masuk.

setelah waktu istirahat hampir habis, siswa terlihat sudah 
bersiapsiap menuju kelas masingmasing, sehingga jarang yang 
terlambat karena mereka digerakkan oleh waktu komando jam 
dinding atau jam tangan masingmasing.

Perubahan di sisi pendidik, guru yang sebelumnya sebagian 
besar baru masuk kelas setelah bel berbunyi, mulai mengubah 
kebiasaan. Beberapa menit sebelum masuk jam mengajar, mereka 
sudah bersiapsiap sambil mengamati waktu agar tidak terlambat 
masuk kelas.selain itu, pada pembelajaran di kelas, guru terbiasa 
mengatur pengunaan waktu untuk berpindah dari satu kelas ke 
kelas lain.

selain itu, pergantian setiap jam pelajaran, aktivitas kelas tidak 
terganggu dengan bunyi bel sekolah, karena masing masing kelas 
punya irama kegiatan yang berbeda. Perubahan yang tak kalah 
penting, budaya sadar waktu juga berkembang dengan adanya 
refleksi diri siswa dan guru dalam menyelesaikan pekerjaan atau 
tugas pelajaran.

Gambar berikut adalah contoh refleksi diri guru yang 
menyadari kelemahan mereka dalam penggunaan waktu. Masing
masing guru menempelkan pernyataan mereka pada kertas yang 
disiapkan, dan ditempel di ruang guru.
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semoga semangat menumbuhkan budaya mutu melalui sPMI 
di sMPN 267 Jakarta terus ditingkatkan agar bisa sejajar dengan 
sekolah sekolah favorit. 
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GElI ah
SDN Meruya Selatan 01 Jakarta

Membaca buku seasyik menikmati piza di taman sekolah. Itulah 
salah satu harapan peserta didik di sDN Meruya selatan 

01 ketika mereka melakukan kegiatan membaca di sekolah. Bagi 
sebagian orang, membaca merupakan aktivitas membosankan. 
Namun, bagi sebagian yang lain, membaca adalah aktivitas yang 
sangat penting. Disadari atau tidak,membacaadalah salah satu 
cara untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan. sayangnya, 
kebiasaan ini belum banyak dilakukan, khususnya oleh anakanak. 
fakta ini menjadi keprihatinan banyak pihak, baik itu pendidik, 
orang tua maupun pemerintah. Upayaupaya untuk membangun 
kesadaran gemar membaca pun telah lama dilakukan dengan 
berbagai cara. sayangnya, belum banyak membuahkan hasil.

Beruntung, sejak tahun 2016 lalu, sekolah kami ditetapkan 
sebagai sekolah model penjaminan mutu pendidikan yang 
didampingi oleh lPMP DKI Jakarta. alhasil, kami dapat menganalisis 
rapor mutu sekolah tahun 2016, dan dijumpai capaian mutu di 
subindikator “Memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, 
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metakognitif”meski masih belum mencapai standar Nasional 
Pendidikan yang telah ditetapkan. selain itu, pada standar sarana 
Prasarana, kami tidak memiliki ruang perpustakaan yang memadai. 
Begitu pun pada standar Pendidik dan tenaga Kependidikan, kami 
tidak memiliki tenaga pustakawan. Itulah yang melatarbelakangi 
sDN Meruya selatan 01 untuk mengambil program “GElI ah” 
melalui pengadaan pojok, lorong dan taman literasi yang menarik 
bagi siswa.

sDN Meruya selatan 01 merupakan sekolah regrouping yang 
memiliki banyak peserta didik. sekolah ini terletak di tengah
tengah pemukiman penduduk, tepatnya di Jalan haji Juhri, Meruya 
selatan, Kecamatan Kembangan. Kondisi lingkungan masyarakat 
yang heterogen sangat berpengaruh terhadap perilaku peserta 
didik. Kondisi peserta didik yang sangat banyak dan berasal dari 
latar belakang keluarga yang beragam menjadi tantangan tersendiri 
bagi sekolah untuk menciptakan lulusan yang berkualitas. Melalui 
program GElI ah diharapkan visi dan misi sekolah dapat terwujud.

GElI ah merupakan akronim dari Gerakan literasi sekolah 
yang dilaksanakan oleh sekolah kami. Program GElI ah juga 
sejalan dengan program yang dicanangkan oleh pemerintah.
Gerakan literasi sekolahmerupakan program resmi nasional di 
bawah payung hukum Permendikbud No. 23 tahun 2015tentang 
Penumbuhan Budi Pekerti.

tujuan pembuatan tempat membaca yang nyaman sesuai 
dengan keinginanpeserta didik pada program GElI ah adalah 
sebagai stimulus untuk menarik minat baca peserta didik agar 
mereka tidak bosan melakukan aktivitas itu.selain itu, output yang 
diharapkan adalah bertambahnya lmu dan pengetahuan siswa 
sehingga bisa meningkatkan prestasi belajarnya. tujuan akhirnya, 
peserta didik diharapkan memiliki kebiasaanmembaca sehingga 
menjadi budaya mutu bagi sekolah.
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tempattempat baca itu disediakan di pojok kelas, lorong
lorong lantaidan tamansekolah. Pojok baca kelas merupakan 
pemanfaatan sudut ruang kelas untuk dijadikan tempat membaca. 
Masingmasing kelas memiliki pojok baca. lorongbaca adalah 
tempat kosong di tiap lantai yang dimanfaatkan sebagai tempat 
baca. selain sebagai tempat baca, lorong baca juga bisa dimanfaatkan 
peserta didik untuk bermain pada saat jam istirahat. taman literasi 
sendiri merupakanbagian dari halaman sekolah yang dibuat untuk 
tempat baca bagi siswa dan masyarakat yang sedang berada di 
area sekolah.

Masingmasing tempat baca dibuat dengan sasaran pengunjung 
yang berbedabeda. Pojok baca kelas, misalnya, sasaran baca 
utamanya adalah siswa yang menempati kelas tersebut. lorong 
baca sasarannya siswa antarkelas yang berada di lantai tersebut. 
selain membaca, mereka juga bisa bermain bersama dengan teman 
yang berbeda jenjang kelasnya. adapun taman literasi sengaja 
dibuat untuk merangsang minat baca warga sekolah dan orang 
tua siswa yang sedang menunggu anaknya pulang sekolah.

Pengadaan tempat baca di sekolah merupakan awal dari 
program GElI ah.Gerakan literasi sekolah adalahsuatu usaha 
atau kegiatan yang bersifat partisipatif dengan melibatkan warga 
sekolah (peserta didik, guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, 
pengawas sekolah, komite sekolah, orang tua/wali murid peserta 
didik), akademisi, penerbit, media massa, masyarakat (tokoh 
masyarakat yang dapat merepresentasikan keteladanan, dunia 
usaha, dll.),dan pemangku kepentingan di bawah koordinasi 
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan. Melalui pengadaan pojok, lorong 
dan taman literasidiharapkan mampu merangsang peserta 
didik untuk lebih gemar membaca dan memiliki daya pikir yang 
baik. Pemanfaatan sudut ruang kelas, lorong lantai, dan taman 
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sekolah untuk dijadikan tempat baca juga sebagai penunjang dari 
perpustakaan sekolah. selain membaca, meminjam dan menjelajah 
sumber ilmu dari perpustakaan sekolah, peserta didik juga bisa 
memanfaatkan pojok baca di kelas mereka masingmasing.

Bukubukuyang terdapat di pojok baca berasal dari buku 
koleksi siswa sendiri yang mereka bawa dari rumah. Jenis buku 
yang dikumpulkan sangat beragam, seperti buku cerita anak, 
buku cerita rakyat dan berbagai majalah anak. siswasiswa sangat 
antusias membaca berbagai buku cerita dan majalah. Mereka bisa 
bertukar judul buku dengan temantemannya. Untuk lorong baca 
dan taman literasi, kami menggunakan sebagian koleksi buku yang 
ada di perpustakaan dan beberapa buku sumbangan dari orang tua 
siswa dan dunia usaha yang menjalin kerjasama dengan sekolah.

Proses pembuatan pojok, lorong dan taman literasi 
melalui beberapa tahapan. Pertama, tahap perencanaan.Dalam 
perencanaan, masing masing kelas bermusyawarahmembuat 
konsep dan bentuk pojok baca yang diinginkan. Pada tahap ini, 
guru melibatkan siswasiswinya karena ideide yang muncul akan 
ditampungdan dibahasbersama. Untuk lorong dan taman literasi, 
konsep, bentuk serta ideidenya berasalguruguru dan kepala 
sekolah. 

Kedua, tahap prapelaksanaan.sebelum melaksanakan 
pembuatan pojok, lorong dan taman literasi, sekolah terlebih 
dahulu mengadakan pelatihan tentang literasi. Pesertanya 
adalahtenaga pendidik dan nonpendidik yang ada di sekolah. 
Kami mengundang narasumber yang berkompeten di bidangnya 
dari lembaga Save the Children. Narasumber menjelaskan tentang 
literasi sekolah dan halhal apa saja yang dibutuhkan dalam 
pelaksanaan literasi sekolah. Kami juga diajarkan tentang trik
trik peletakan buku yang dapat menarik perhatian siswa untuk 
membaca. Misalnya, judul buku harus terlihat dengan jelas 
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dengan cara cover buku diletakkan menghadap ke depan. setelah 
mendengarkan penjelasan narasumber, peserta dibagi menjadi 
beberapa kelompok. Masingmasing kelompok ditugaskan untuk 
melakukan simulasi pembuatan pojok baca. hasil kerja masing
masing kelompok harus dipresentasikan di depan.

Ketiga, tahap pelaksanaan.Pelaksanaan pembuatan pojok 
baca dilakukan di kelas masingmasing dan dikerjakan langsung 
oleh siswasiswi. Mereka bekerja sama membuat pojok baca di 
kelasnya masingmasing. Kegiatan menjadi menarik karena ide dan 
kreativitas berasal dari anakanak sendiri, sehingga mereka sangat 
antusias dalam menuangkan ideidenya. Proses pembuatan pojok 
baca bisa dilihat pada gambar berikut:

Gambar pembuatan pojok baca di kelas

Pembuatan lorong dan taman literasi dikerjakan secara 
bersamasama antara guru dengan penjaga sekolah. semua 
saling bekerja sama menuangkan ideide yang sudah disepakati 
sebelumnya, sehingga hasilnya bisa tampak pada foto.
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tahap keempat, pengadaan buku. sumber buku yang 
ditempatkan di pojok, lorong dan taman literasi berasal dari siswa, 
sumbangan orang tua, sumbangan dari dunia usaha yang menjalani 
kerja sama dengan sekolah dan buku koleksi perpustakaan sekolah. 
Buku yang ditempatkan di pojok baca kelas berasal dari siswa
siswi. Mereka membawa sendiri buku cerita dari rumah untuk 
diletakkan di pojok baca kelas. tidak hanya buku cerita, sebagian 
siswajuga membawa majalah anak. Para siswa bertukar buku 
cerita dengan teman yang lain ketika melakukan kegiatan literasi. 
hasilnya, pengetahuan yang mereka dapat jadi lebih banyak karena 
buku ceritanya sangat beragam. sumber buku yang diletakkan di 
lorong dan taman literasi berasal dari buku koleksi perpustakaan 
sekolah.

tahapan akhir pasca pengadaan pojok, lorong, dan taman 
literasi adalah penyusun program GElI ah. Pertamatama siswa 
diwajibkan membaca buku nonpelajaran selama 15 menit sebelum 
pelajaran dimulai. Kegiatan itu rutin dilakukan setiap hari. langkah 
selanjutnya, siswa diminta menceritakan kembali apa yang telah 
dibaca sehingga mereka bisa mengkomunikasikan kepada orang 
lain secara bergantian. Kedua kegiatan itu rutin dilakukan setiap 
hari sehingga siswa merasa bahwa membaca itu harus memahami 
informasi yang terdapat dalam bacaan dan mereka harus bisa 
menyampaikan isi bacaan kepada orang lain.

Kegiatan literasi juga dilakukan di lorong dan taman literasi. 
Untuk lorong lantai, siswa biasa membaca pada jamjam istirahat. 
siswa memanfaatkanlorong lantai sebagai sumber belajar. taman 
literasi sendiri dimanfaatkan oleh tamu atau pengunjung yang 
datang ke sekolah serta orang tua siswa yang sedang menunggu 
anaknya pulang sekolah. Mereka memanfaatkan waktu dengan 
membaca buku koleksi yang ada di taman literasi.
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salah satu outcomes dari kegiatan GElI ah adalah munculnya 
duta literasi sekolah yangbisa mensosialisasikan serta mengajak 
temanteman dan warga sekolah untuk gemar membaca. Duta 
literasi juga mewakili beberapa perlombaan tentang storytelling 
(lomba bercerita) dan menjadi juara. Melalui GElI ah, peserta 
didik memiliki banyak pengalaman serta menambah kepercayaan 
diri siswa terutama bagi duta literasi sekolah.

hasil GElIahsangat bermanfaat bagi sekolah,di antaranya 
pengadaan pojok, lorong dan taman literasi sangat bermanfaat 
bagi siswa karena dapat menumbuhkan kreativitas dan percaya 
diri siswa dan warga sekolah; terciptanya budaya membaca di 
kalangan warga sekolah sehingga menjadi kebiasaan yang dapat 
meningkatkan budaya mutu sekolah; literasi juga dimanfaatkan 
dalam proses pembelajaran sehingga meningkatkan pengetahuan 
dan prestasi peserta didik;munculnya Duta literasi sekolah yang 
bisa menyosialisasikan dan mengajak temantemannya untuk 
gemar membaca;GElI ah tidak hanya bermanfaat bagi warga 
sekolah tetapi juga bermanfaat bagi orang tua siswa. sambil 
menunggu siswasiswi selesai belajar, orang tua bisa membaca 
di taman literasi sekolah; dan meningkatnya nilai rapor mutu 
sekolah pada semua standar, terutama pada standar Kompetensi 
lulusan—pada tahun 2016 nilainya 5,9, tahun 2017 meningkat 
menjadi 6,69.

Program Gerakan literasi yang telah dilaksanakan sekolah 
dalam mengatasi permasalahan capaian rapor mutu terbukti 
dan berhasil meningkatkan capaian mutu sekolah pada standar 
Kompetensi Kelulusan pada indikator “Memiliki pengetahuan 
faktual, prosedural, konseptual, metakognitif”.siswa semakin 
menyukai membaca dan belajar yang sangat berpengaruh pada 
meningkatnya pengetahuan dan pemahaman mereka, sehingga 
secara keseluruhan dapat berimbas pada capaian mutu sekolah.
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Wahai guru, mentari masih bersinar redup

Seredup wajah murung anak-anakmu yang tak tau harus berbuat 
apa

Kau tau kenapa begitu?

Cermin di depanmu akan menjawab semuanya

Semua kelemahan yang justru bersumber pada dirimu

Akankah mentari itu akan kau biarkan terus redup?

Ayo kawan, bangkitlah, bangkitlah!

Cerahkan wajah anak-anakmu dengan senyum mentari itu!

semua peserta didik mendambakan guru pintar atau 
kompeten di bidangnya. Guru yang kompeten tentu lebih 
mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan mampu 
mengelola kelas, sehingga hasil belajar peserta didik berada pada 

NIlaI PalsU BIKIN lEsU
SMK Negeri 40 Jakarta
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tingkat optimal. Pengelolaan kelas adalah upaya mendayagunakan 
potensi kelas yang memungkinkan terciptanya lingkungan kondusif 
sehingga peserta didik merasa senang dan nyaman berada di 
sekolah, serta kondisi yang memungkinkan peserta didik dapat 
lebih mudah memahami materi pelajaran. salah satu keberhasilan 
guru dalam pembelajaran dapat diukur oleh prestasi peserta 
didik saat mengikuti dan mengerjakan ulangan harian dan ulangan 
umum.

Untuk seorang guru, indikator tingkat kontribusi dapat dilihat 
dari tanggungjawabnya sebagai seorang guru dalam melaksanakan 
tugas. tugas yang dapat dilihat, misalnya tentang bagaimana seorang 
guru menyusun program pengajaran (analisis materi pelajaran, 
program tahunan dan semester, rencana pembelajaran, lembar 
kerja siswa), membuat alat peraga, melaksanakan kegiatan belajar 
mengajar, evaluasi, pengayaan, dan kegiatan lain yang menunjang 
proses kegiatan pembelajaran di sekolah.

Pertanyaannya, apakah semua guru sudah melaksanakan tugas 
dengan baik? tentu jawabannya memalukan karena di sanasini 
masih terdapat guru yang mengeluh dengan segala tugastugasnya. 
Berangkat dari faktafakta yang terdapat di lapangan, sMK Negeri 
40 Jakarta sebagai salah satu yang ditunjuk sebagai sekolah model 
telah menerapkan sistem Penjaminan Mutu Internal (sPMI). 
sekolah yang konsentrasinya di bidang bisnis manajemen dan 
multimedia ini berada di belahan timur Jakarta, tepatnya di Jalan 
Nanas II Utan Kayu Utara, Jakarta timur, didorong supaya lebih 
membuka mata untuk menyikapi masalahmasalah yang ada. Melalui 
pendampingan dan bimbingan pihak lPMP, tPMPD, pengawas dan 
pihakpihak terkait, pengamatan terhadap sekolah ini semakin 
spesifik dan detail melalui rapor mutu sekolah. Rapor mutu yang 
memaparkan semua kondisi secara keseluruhan melalui indikator
indikator standar Nasional Pendidikan (sNP), baik berupa capaian 
maupun yang masih dianggap masalah.
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Cukup jelas dari sekian banyak masalah, sekolah ini mulai fokus 
dengan salah satu subindikator yang masih di bawah standar, yaitu 
“Menggunakan jenis teknik penilaian yang obyektif dan akuntabel”. 
Bagi sekolah, ini masalah serius dan harus segera ditindaklanjuti. 
Melalui hasil verifikasi dan validasi ternyata relevan dengan kondisi 
di lapangan.

terdapat banyak masalah yang bersumber dari guru tentang 
penilaian, di antaranya kurangnya kemampuan dalam menyusun 
instrumen penilaian dan pemahaman terhadap kaidah penyusunan 
soal. Di luar itu, kompetensi guru mengajar di kelas juga hal 
yang tidak terpisahkan dari masalah ini. alhasil, nilai hasil belajar 
peserta didik belum menggambarkan hasil yang sesungguhnya. 
Nilai peserta didik tidak sahih. setiap kali ini terjadi, itu artinya 
mendustai hasil belajar peserta didik juga mendustai pekerjaan 
guru.

ada hal yang patut disyukuri. sekolah ini beruntung karena 
ditunjuk sebagai sekolah model. Keterpurukan dapat di
hindari, bahkan masalah yang dianggap krusial seperti kegiatan 
pembelajaran dan penilaian hasil belajar siswa dapat diperbaiki.

Guru “Bete”

Menjadi seorang guru ideal harus mampu merumuskan 
pertanyaan kepada siswa yang memerlukan jawaban secara kreatif, 
imajinatif, hipotetik dan sintetik. tetapi kadang terjadi sebaliknya. 
Untuk menutupi kelemahannya, seorang guru di kelas tampil 
sebagai sosok yang membosankan, instruktif, dan tidak mampu 
menjadi idola bagi siswa di kelas. Jarang membahas materi, latihan 
soal melulu, enggak ada senyumnya, tibatiba ulangan, lembar 
ulangan hanya diparaf bahkan tidak dikoreksi sama sekali, dan 
minus penghargaan. lebih parah lagi, kadang seorang guru tampil 
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begitu kaku sehingga menjadi sosok yang mematikan kreativitas 
dan menumpulkan daya nalar.

Guru yang berperilaku seperti di atas menggambarkan 
pemahaman yang keliru tentang mengajar. Kesalahankesalahan 
yang dilakukan dianggap hal biasa. Berbagai persoalan ini 
sesungguhnya bersumber dari diri guru sendiri, seperti tidak 
menguasai materi, tidak melakukan pengembangan diri untuk 
menyikapi materi baru sebagai konsekuensi dari perubahan/revisi 
kurikulum, gagap teknologi dan kurang perhatian terhadap peserta 
didik yang membutuhkan kasih sayang. Ini salah satu realita yang 
ada di sMK Negeri 40 Jakarta yang memerlukan solusi perbaikan.

Ibarat pucuk dicinta ulam tiba, berdasarkan hasil analisis 
profil mutu sekolah, salah satu kegiatan pemenuhan mutu yang 
diprioritaskan pada tahun 2017 adalah Workshop Pengembangan 
rPP Berbasis Kompetensi abad 21 (4C, literasi, dan PPK). 
Kegiatan ini membahas kompetensi guru dalam mengembangkan 
RPP yang secara langsung terkait dengan program pengajaran 
lainnya serta kegiatan belajar mengajar. Dampaknya positif. Guru
guru lebih terbuka dalam mengakui kelemahannya. Ini merupakan 
sebuah langkah awal untuk memperbaiki diri.

Dengan satu keyakinan bahwa setiap guru memiliki potensi 
untuk berhasil menjalankan tugasnya sebagai agen pembelajaran yang 
andal, guru-guru tidak lagi menempuh jalan pintas dalam menjalankan 
tugas-tugasnya. Para guru berusaha menciptakan iklim belajar yang 
lebih kondusif, melakukan persiapan mengajar hingga penguasaan 
materi, menyajikan materi yang lebih menarik dengan mengoptimalkan 
penggunaan laptop dan internet, interaksi dan komunikasi yang 
humanistik, serta mengapresiasi hasil yang dicapai peserta didik 
melalui penghargaan baik yang bersifat verbal maupun nonverbal.

Ini adalah salah satu capaian yang tidak lepas dari predikat 
sMK Negeri 40 Jakarta sebagai sekolah model. siklus sPMI menjadi 



Tim Sekolah Model DKI Jakarta |  29

acuan yang tepat untuk dijalankan secara konsisten. Peningkatan 
demi peningkatan harus bergulir setiap tahun. sebagai program 
tindak lanjut untuk memotivasi guru, diperlukan supervisi yang 
bukan sekadar rutinitas tetapi lebih serius, intensif dan periodik, 
hingga adanya program tindak lanjut. hasil supervisi atas guru 
yang sudah berkinerja optimal diberikan reward. Kepada guru yang 
belum berkinerja optimal diberikan pembinaan berkelanjutan 
dengan mengkomunikasikannya secara interpersonal sampai pada 
akhirnya diberikan reward juga.

Juga yang tidak kalah penting adalah ketika peserta didik juga 
dilibatkan dalam menilai guru. Jika guru biasanya yang menilai 
peserta didik, sebaliknya peserta didik juga perlu menilai kinerja 
guru. Penilaian terhadap guru dilakukan melalui hasil kumpulan 
kuesioner siswa tentang atribut seorang guru, yang di dalamnya 
mencakup kesiapan guru dalam mengajar, cara menerangkan 
materi, penguasaan materi, ketepatan waktu, tangung jawab dalam 
mengajar, serta dalam memeriksa hasil ujian.

Guru alergi teknologi Informasi

Jangan lagi berlindung di balik pandangan para ahli yang 
mengatakan sosok guru di depan kelas takkan pernah tergantikan. 
Pandangan ini bukan lagi tempat berlindung yang nyaman bagi guru 
berpredikat “biasabiasa saja”. Derasnya arus teknologi informasi 
yang hadir tanpa permisi akan memasuki seluruh ruang yang ada. 
Guru yang tidak siap akan terempas dan hanyut. Maka jadikanlah 
perangkat teknologi sebagai sahabat setia. Kuasai internet yang 
akan menemani pembelajaran di dalam maupun di luar kelas, baik 
di jam efektif maupun di luar jam efektif.

Kendati demikian, masih ada suara pembenaran dari guru 
tertentu yang mengatakan tidak butuh teknologi informasi. Kalimat 
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enteng, tapi bikin miris seperti berikut masih sering terdengar: 
“Mata pelajaran saya tidak butuh teknologi itu!”, “Ah, nambah kerjaan 
aja!”, “Emang saya dibayar berapa belajar itu?”, “Sudahlah, kalian 
yang muda-muda aja!”. Padahal semua orang menyadari dengan 
internet, seorang guru dapat membantu dirinya mempersiapkan 
dan mencari materi agar pembelajaran lebih menarik dan 
menyenangkan. Dalam waktu yang amat singkat, seorang guru 
akan mendapatkan jawaban seketika dengan mengunjungi link-link 
pendidikan yang tersedia.

Dengan menguasai komputer, seorang guru dapat menyajikan 
ulangan berbasis komputer dengan hasil seketika tanpa koreksi 
disertai analisis soal. Guru yang alergi dengan perangkat teknologi 
ini ibarat katak di bawah tempurung dan tanpa disadari telah 
menghasilkan kebohongan. Di selasela bergulirnya siklus sMPI di 
sMKN 40 Jakarta, kondisi ini menjadi salah satu sorotan untuk 
dilakukan kegiatan pemenuhan mutu.

Melalui usulan tPMPs dan dukungan kepala sekolah, akhirnya 
lahirlah komitmen bersama, guru harus familier dengan inovasi 
dan kreasi pendidikan dan pengajaran. Mulai 2017, sMK Negeri 
40 Jakarta dalam kegiatan penilaian akhir semester (Pas) 
diselenggarakan dengan berbasis komputer. Melalui penggunaan 
dana BOs pada komponen pengembangan profesi guru dan 
tenaga kependidikan, guruguru berlatih dan berlatih. semua 
guru menggunakan jaringan internet, menggunakan template 
dalam menyusun dan menginput soal. alhasil, kegiatan berjalan 
sesuai rencana. Pada awal tahun pelajaran 2018/2019 pelatihan 
dilanjutkan lagi. Beberapa pelajaran, seperti Matematika dan 
Bahasa Inggris sudah berbasis web dalam menginput soal.

Smartphone. ada yang menganggap telepon pintar peserta 
didik sebagai musuh yang mengganggu dalam pembelajaran. 
Di sisi lain mereka ini terlahir sebagai Generasi Z, para digital 
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native yang memandang gadget sebagai belahan jiwanya. larangan 
penggunaan smartphone selama kegiatan pembelajaran memang 
memperlihatkan suasana tertib tetapi mereka kehilangan 
semangat. akhirnya beberapa guru mengizinkan gadget sebagai 
bagian dari media pembelajaran. ternyata, peserta didik mampu 
melakukan banyak eksplorasi pembelajaran. Untuk beberapa hal 
mereka ini justru lebih banyak tahu dari pada gurunya.

asal-asalan

soal yang aneh, penyebaran soal dari seluruh aspek tidak 
proposional, serta daya pembeda berkategori jelek dan soal tidak 
terdapat dalam kompetensi dasar. hal ini terjadi karena guru 
tidak melakukan evaluasi setiap akhir proses pembelajaran, mulai 
penyusunan soal maupun analisis terhadap butir soal sebelum dan 
sesudah evaluasi. soal yang telah memenuhi kriteria seharusnya 
dijadikan sebagai bank soal. Yang belum memenuhi kriteria agar 
dilakukan perbaikan sehingga mendapatkan soal yang berkualitas. 

soal tidak mewakili seluruh kompetensi dasar. sudah rahasia 
umum, masih banyak guru menyusun soal tanpa diawali dengan 
menyusun kisikisi. hal ini terjadi karena guru tidak disiplin dalam 
menggunakan kaidah penyusunan soal.

soal salah kaprah. antara kompetensi dasar, materi dan 
indikator soal tidak selaras. Guru dalam menyusun soal cenderung 
mengabaikan tuntutan kompetensi dasar. sering ditemukan 
tuntutan kompetensi dasar pada kemampuan C3, C4, C5 dan C6 
menggunakan indikator C1 atau C2. hal ini terjadi karena guru 
kurang mampu dalam mengembangkan indikator soal.

Kalimat soal membingungkan. Ini hal sepele tetapi dampaknya 
fatal. Guru tidak teliti menggunakan kalimat dalam menyusun 
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soal. akibatnya, soal bisa bermakna ganda. Pada soal berbentuk 
pilihan ganda maka jawaban benar bisa lebih dari satu atau sama 
sekali tidak ada jawaban benar. soal seperti ini merugikan peserta 
didik jika dilihat dari nilai hasil belajar. sesungguhnya guru dapat 
menghindari masalah ini dengan tindakan sederhana, misalnya 
dengan membacakan soal tersebut kepada rekan kerja.

Guru tembak nilai. Nilai seperti ini datang dari guru yang 
merasa punya otoritas penuh dalam memberi nilai peserta didik, 
tidak memahami makna penilaian, malas. Pada umumnya guru 
seperti ini tidak hafal nama atau mengenali peserta didiknya. 
Dalam hal ini nilai pembeda tidak berlaku. siapa saja bisa mendapat 
nilai jelek atau sebaliknya. Dampak buruknya siswa kecewa, tidak 
percaya kepada gurunya, malas belajar. Kasus seperti ini tidak 
boleh lepas dari pengamatan kepala sekolah. Pembinaan melalui 
supervisi klinis tepat untuk menyelesaikan masalah seperti ini.

Nilai siluman. Peserta didik tidak terdaftar lagi di sekolah 
tetapi nama itu tetap muncul dan mendapat nilai dari guru. sifat
sifat guru ini dan pola penanganannya relatif sama dengan guru 
tembak nilai.

Persoalan dalam topik ini sebenarnya baru sebagian dari yang 
tersirat jika dilihat dari sudut evaluasi secara utuh menyeluruh. 
Dalam evaluasi bukan sebatas pemberian angka melainkan sebagai 
dasar feedback (umpan balik). Umpan balik sangat penting untuk 
perbaikan. Proses pembelajaran itu kontinu. Oleh karena itu perlu 
selalu melakukan penyempurnaan untuk pencapaian hasil yang 
lebih baik.

Jika evaluasi merupakan umpan balik sebagai dasar mem
perbaiki sistem pembelajaran, sesungguhnya pelaksanaan evaluasi 
harus bersifat kontinu. Dengan mengadakan evaluasi, guru dapat 
mengetahui kelemahannya dalam menyampaikan materi pelajaran. 
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Dengan demikian, ia dapat menata kembali atau menggunakan 
strategi baru dalam proses pembelajaran demi hasil yang lebih 
baik dari sebelumnya.atas dasar itu tPMs sMK Negeri 40 Jakarta 
memandang topik ini sebagai prioritas untuk ditindaklanjuti.

Melalui rapat kerja tPMPs dan bimbingan pendamping lPMP 
pada tahun 2018, permasalahan penilaian ini menjadi kegiatan 
utama dalam rangka pemenuhan mutu dalam bentuk pelatihan 
Penyusunan Instrumen Penilaian hasil Belajar yang didanai oleh 
pemerintah. Kegiatan ini menjadi sangat menarik ketika narasumber 
dari lPMP yang sangat jeli mengamati kondisi riil guruguru sMK 
Negeri 40 Jakarta, mengupas masalah ini dengan lugas dan tuntas. 
Ditambah lagi dengan pemaparan materi yang sangat mudah 
dipahami. Materi yang sangat menarik tentang memahami konsep 
Penyusunan KisiKisi dan soal kemudian dilanjutkan praktik 
penyusunan instrumen. akhirnya guruguru mampu menghasilkan 
soal sesuai dengan kaidahkaidah penyusunannya. Dari hasil 
pengamatan tim monev internal, kegiatan ini telah memberikan 
dampak positif terhadap kemajuan sekolah. alhasil, 92% guru sMK 
Negeri 40 telah memahami seluruh materi yang disajikan. sekali 
lagi, untung sMK Negeri 40 menjadi sekolah model.

Hai kawan, lihatlah!

Senyum itu mulai mengembang, merekah

Menyambut indahnya mentari

Kau berhasil …. 

Berhasil kembalikan binarnya wajah anak-anakmu

Seolah ingin berucap, mentari tak ‘kan redup lagi.
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Kesadaran kolektif atas pentingnya memperbaiki kondisi 
pendidikan di Indonesia sangat membanggakan. Kesadaran 

ini selain menjadi sinyal pengakuan bahwa kondisi riil pendidikan 
kita jauh tertinggal dari bangsabangsa lain di dunia termasuk 
beberapa negara asEaN, sekaligus memberikan harapan bahwa 
kita sanggup mengejar ketertinggalan itu. Berbagai pihak ingin, 
sedang, dan terus menunjukkan sense dan tanggung jawab mereka 
sesuai dengan otoritas, kapasitas dan cara masingmasing dalam 
berkontribusi nyata mewujudkan pendidikan yang lebih baik.

selain pemerataan dan kesempatan memperoleh pendidikan, 
persoalan penting yang harus mendapat perhatian sungguh
sungguh adalah kualitas pendidikan. Kita tidak boleh membiarkan 
kepercayaan masyarakat terhadap sistem dan nilainilai pendidikan 
tergerus secara masif. sebuah ironi jika sebagian besar masyarakat 
berekonomi mapan lebih nyaman dan senang menyekolahkan 
anakanak mereka di luar negeri daripada memasukkan anakanak 

MEraJUt MIMPI MElalUI 
sEKOlah MODEl

SMP Negeri 58 Jakarta
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mereka ke sekolahsekolah milik bangsa dengan alasan kualitas 
atau mutu pendidikan. Pilihan sebagian masyarakat beruang 
tersebut bisa dipahami, tetapi kita tidak boleh membiarkan 
situasi demikian terus berlangsung. Kondisi ini harus dihentikan 
dengan satu upaya dan tekad mewujudkan pendidikan bermutu di 
republik Indonesia.

Pendidikan Bermutu 

Mewujudkan pendidikan bermutu di republik ini memang 
bukan persoalan mudah. Evolusi menuju pendidikan bermutu yang 
sudah ditempuh selama kurang lebih 73 tahun seiring dengan usia 
bangsa kita, ternyata belum menggembirakan apalagi memuaskan. 
Berbagai kebijakan yang diyakini dapat menjadi instrumen 
perubahan ke arah lebih baik pun masih harus dievaluasi terus
menerus. Kalaupun munculnya kebijakan dipercaya memberikan 
secercah harapan, pada tataran implementasi hampir selalu 
terkendala sehingga pesan substansial yang terkandung dalam 
kebijakan tinggal sebagai konsep “mangkrak”.

 Dalam konteks ini, kehebatan kebijakan mesti dimbangi 
dengan ketepatan pemahaman/terjemahan dan pelaksanaan 
kebijakan. Pembuat kebijakan (kementerian dan dinas pendidikan) 
sebagai regulator secara efektif dan efisien diharapkan dapat 
mentransformasi roh kebijakan kepada eksekutor (baca: sekolah). 
sebagai eksekutor, sekolah mutlak memahami pesan yang tertuang 
dalam kebijakan. selanjutnya, dengan berbagai daya dan upaya yang 
dimiliki, sekolah memaknai dan melaksanakan kebijakan tersebut 
secara komprehensif, terukur, dan berkelanjutan. Keadaan ini 
baru menjadi prasyarat sebuah kinerja bersistem dan berstruktur. 
artinya, efektivitas dan keberhasilan pelaksanaan kebijakan di 
sekolah setelah berlangsungnya sebuah proses. Proses dipengaruhi 
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dan ditentukan seberapa efektif pelibatan dan pemberdayaan 
seluruh sumber daya.

Kini, hadir berbagai kebijakan pendidikan yang layak diapresiasi. 
layak diapresiasi karena kebijakan tersebut menunjukkan 
komitmen dan kesungguhan pemerintah, khususnya dalam upaya 
meningkatkan dan mewujudkan pendidikan bermutu. selain 
menunjukkan komitmen dan kesungguhan, kebijakan tersebut 
undikotomi, undiskriminasi, dan futuristik. sebagai contoh, Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan republik Indonesia Nomor 
14 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru. Dengan 
sistem zonasi, calon peserta didik dari berbagai macam latar 
belakang dapat memilih dan memasuki sekolah yang menjadi 
pilihan mereka tanpa dibatasi dengan label sosial, ekonomi, budaya, 
dan strata.

Kebijakan undikotomi dan undiskriminasi di atas membuka 
ruang dan peluang seluruh sekolah berlomba menjadi sekolah 
kebangggaan masyarakat di wilayahnya. Predikat sekolah 
bermutu atau kurang bermutu ditentukan oleh masyarakat dan 
pemerintah tinggal mengamini. Dari perspektif tanggung jawab, 
tugas pemerintah memfasilitasi dan mendorong sekolah menjadi 
unit pendidikan bermutu telah ditunaikan. artinya, kemajuan 
sebuah sekolah ditentukan oleh kesungguhan dan kerja keras 
warga sekolah. Kementerian, dinas pendidikan, dan jajarannya 
memantau dan membimbing sekaligus memastikan bahwa sekolah 
menyelenggarakan proses pendidikan yang memungkinkan 
melahirkan pendidikan bermutu. 

Kesetaraan derajat dan kesamaan kesempatan diberikan oleh 
pemerintah kepada sekolah. sekolah diberi kesempatan berkreasi 
dan berinovasi menciptakan proses bermutu agar menghasilkan 
pendidikan bermutu yang pada ujungnya sekolah tersebut 
memiliki budaya mutu. Kepastian jaminan akan hal ini dapat dilihat 
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pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan republik 
Indonesia Nomor 28 tahun 2016 tentang sistem Penjaminan 
Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah. 

Berdasarkan Permendikbud di atas, melalui lembaga 
Penjaminan Mutu Pendidikan (lPMP), kementerian memilih dan 
menentukan sekolah yang hendak dijadikan sekolah pionir dalam 
upaya membangun budaya mutu di sekolahsekolah. Dengan 
program, kegiatan, dan pendampingan yang terukur diharapkan 
sekolah dapat membangun budaya mutu melalui tahapan
tahapan dan proses ilmiah. sekolah pionir atau yang lazim disebut 
sekolah model, dituntut melaksanakan sistem Penjaminan Mutu 
Internal (sPMI) dan mengimbaskan kepada sekolahsekolah 
sekitar. Pelaksanaan sPMI bagi sekolah model dan sekolah imbas 
berlangsung tiada batas dan tiada akhir. artinya, tercapainya 
pemenuhan mutu di sekolah akan berlanjut pada penetapan 
dan pemenuhan mutu baru berikutnya. hal ini tertuang dalam 
Permendikbud rI Nomor 28 tahun 2016 Bab II Pasal 2 ayat (2) 
yang berbunyi, “sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan 
Menengah bertujuan menjamin pemenuhan standar pada satuan 
pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan sehingga 
tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan 
secara mandiri.”

standar Minimal

Menyadari demikian kompleks persoalan pendidikan, jang
kauan dan luas wilayah Negara Kesatuan republik Indonesia, 
dan keterbatasan anggaran pendidikan, pemerintah secara 
nasional hanya menetapkan standar pelayanan minimal bukan 
standar pelayanan maksimal. lebih rinci, standar pelayanan 
minimal yang ditetapkan pemerintah tergambar dalam indikator 
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dan subindikator yang termuat pada delapan standar nasional 
pendidikan (sNP). Kedelapan standar nasional pendidikan ter
sebut adalah (1) standar kompetensi lulusan, (2) standar isi, (3) 
standar proses, (4) standar penilaian, (5) standar pendidik dan 
tenaga kependidikan, (6) standar sarana prasarana, (7) standar 
pengelolaan, dan (8) standar pembiayaan (PP Nomor 32 tahun 
2013 atas perubahan PP Nomor 19 tahun 2005).

sebagai panduan sekaligus parameter keberhasilan kinerja 
sekolah, kedelapan standar tersebut bersifat integral, terpadu, 
dan memiliki urgensi sama. Oleh karena itu, sekolah tidak bisa 
mendahulukan standar tertentu dan mengesampingkan standar 
yang lain. Delapan standar harus mendapat perhatian sama dengan 
skala prioritas demi mencapai standar pelayanan minimal yang 
telah ditetapkan. Upaya pemenuhan indikator dan subindikator 
pada standar tertentu diharapkan tidak mengesampingkan dan 
menafikan standar yang lain. Artinya, sesuai dengan skala prioritas 
sekolah dapat memilih dan menetapkan standar tertentu dengan 
pertimbangan keterbatasan dana dan daya yang dimiliki sekolah. 
Upaya ini semata-mata demi efektivitas, efisiensi, konsentrasi 
kegiatan, dan hasil yang diharapkan.

standar proses merupakan salah satu standar yang dipandang 
sebagai kebutuhan penting dan mendesak untuk mendapat 
perhatian. Penting dan mendesak karena dalam standar ini 
memuat dua komponen utama pembelajaran, yaitu rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (rPP) dan pelaksanaan pembelajaran. 
Jika kedua komponen dasar pembelajaran ini memenuhi standar 
minimal yang ditetapkan (Permendikbud Nomor 22 tahun 2016), 
proses pembelajaran bukan saja menyenangkan dan penuh 
makna, melainkan akan memberikan prestasi akademik yang 
membanggakan.
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Kondisi ideal di atas kontras dengan realita di lapangan. sebagian 
besar guru (89%) masih enggan menyusun rPP secara kreatif, 
realistis, dan mandiri. Mereka lebih senang mengopi/menyadur/
menyalin dari berbagai sumber tanpa mempertimbangkan 
kelayakan dan kesesuaian dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. 
Bahkan NIP dan nama kepala sekolah pun sering masih tertulis 
NIP dan nama kepala sekolah asal. Dengan kondisi perencanaan 
demikian, nyaris tidak ada yang bisa diharapkan dari proses 
pembelajaran yang terjadi. Jadi, sangat wajar jika prestasi peserta 
didik tidak pernah membanggakan. Jika kondisi ini terus terjadi, 
underachievement akan mewabah pada sebagian besar peserta 
didik. 

standar nasional pendidikan lain yang harus mendapat 
perhatian sungguhsungguh adalah standar penilaian pendidikan. 
Perencanaan dan pelaksanaan akan sulit diukur dengan baik jika 
pendidik tidak memiliki pemahaman dan bekal baik bagaimana 
menilai perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Prinsip, 
teknik, dan prosedur penilaian mutlak harus dikuasai pendidik 
sebagaiprasyarat melaksanakan penilaian pembelajaran. selain itu, 
keterampilan mengembangkan dan menyusun instrumen penilaian 
wajib dimiliki oleh setiap pendidik agar prinsip dan semangat 
benar yang diukur, sesuai alat ukur yang digunakan, dan tepat cara 
mengukurnya bukan sekadar slogan.

harus diakui, salah satu kesulitan yang dihadapi sebagian 
besar guru (96%) adalah menyusun instrumen berstandar, terlebih 
instrumen bertipe Higher Order Thinking Skill (hOts). secara rinci, 
kesulitan yang dihadapi guru adalah pada tahapan penetapan ranah 
kognitif dan pembedahan/eksplorasi Kompetensi Dasar (KD) 
menjadi indikator atau indikator pencapaian kompetensi pada 
penyusunan instrumen tulis pengetahuan. Kesulitan lain adalah 
keengganan atau ketidaktahuan pendidik menyusun kisikisi 
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sebelum menyusun soal. tidak jarang guru menyusun soal tanpa 
kisikisi atau kalaupun ada kisikisi hanya sekadar menggugurkan 
kewajiban. Kondisi demikian tentu berakibat pada rendahnya 
tingkat validitas dan reliabilitas instrumen penilaian yang pada 
gilirannya akan menggambarkan hasil pengukuran semu atas 
capaian kompetensi peserta didik.

Menyadari lemahnya guru akan dua standar terpenting di 
atas, kesempatan yang diberikan oleh pemerintah melaui program, 
kegiatan, dan pendampingan sekolah model dapat menjadi satu 
obat mujarab bagi sekolah model dan sekolah imbas mengatasi 
permasalahan rumit dan sangat mengganggu itu. Dengan 
bantuan anggaran dan pendampingan, sekolah dapat mengatasi 
permasalahan dengan istilah yang lazim disebut melaksanakan 
kegiatan pemenuhan mutu dalam bentuk workshop. Dengan 
ketepatan mengidentifikasi kebutuhan dan kelemahan, sekolah 
diharapkan dapat mengurai keruwetan dan selanjutnya muncul 
pencerahan dan perubahan paradigma berpikir dan bertindak 
yang berbasis dan berorientasi pada mutu.

lain daripada itu, kesadaran pentingnya membangun jejaring 
juga menjadi terpantik dengan kehadiran program sekolah 
model. selama ini sekolah memang sudah dan terus membangun 
kerja sama dengan tokoh masyarakat, lembaga pemerintah dan 
nonpemerintah, dunia usaha, dunia industri dan lainlain. Namun, 
berkat dorongan dan sumbangan dari kegiatan sekolah model, 
kerja sama tersebut kini menjadi lebih intensif. Bukan saja pada 
tataran administrasi dalam bentuk MoU, melainkan juga dalam 
bentuk kegiatan nyata dan berbagi tanggung jawab sesuai dengan 
proporsi dan tupoksi masingmasing. Kuatnya bangunan jejaring 
atau kerja sama ini memungkinkan sekolah memiliki kekuatan 
ganda dalam mewujudkan sekolah sebagai pusat belajar dan 
berkegiatan yang ramah, aman, dan menyenangkan bagi peserta 
didik.
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Mimpi terajut

seni mengelola organisasi termasuk sekolah adalah sulitnya 
menumbuhkan kesadaran, membangun sinergi, menumbuhkan 
rasa memiliki, dan menyamakan persepsi warga sekolah dan 
stakeholders. Disebut seni karena kepala sekolah dituntut berbuat 
sepenuh tenaga dan pikiran agar daya pengaruh kepala sekolah 
menjalar ke seluruh warga sekolah yang pada akhirnya perubahan 
positif, konstruktif, dan produktif bukan sekadar harapan, namun 
menjadi kenyataan. Kepala sekolah secara sadar dan ikhlas 
hendaknya meninggalkan budaya dan upaya pencitraan, tetapi kerja 
keras dan perjuangan yang dilakukan sematamata demi kejayaan 
lembaga yang dipimpinnya. Jika kerja keras tersebut menghasilkan 
prestasi dan kebanggaan itu adalah keberhasilan bersama dan 
kepala sekolah layak memberikan penghargaan kepada bawahan. 
sebaliknya, jika kerja keras tersebut gagal kepala sekolah harus 
berani mengambil tanggung jawab bukan justru menyalahkan 
bawahan.

secara konkret, dalam konteks sistem penjaminan mutu 
internal atau upaya membangun budaya mutu di sekolah sekurang
kurangnya dibutuhkan empat prasyarat yaitu (1) komitmen, seluruh 
warga sekolah khususnya kepala sekolah, (2) penerapan aturan 
secara konsekuen dan konsisten, (3) pemberian dan penjadian 
diri sebagai teladan, dan (4) penanaman pembiasaan. Komitmen 
dibutuhkan sebagai bentuk tanggung jawab moral, spiritual, 
dan sosial, sedangkan penerapan aturan secara konsekuen dan 
konsisten selain sebagai bentuk pertanggungjawaban administrasi, 
juga sebagai upaya menciptakan keadilan. Pada aspek pemberian 
dan penjadian diri sebagai teladan, sejatinya setiap individu telah 
memosisikan diri sebagai penggerak. Dengan setiap individu 
memosisikan diri sebagai penggerak dan bersedia bergerak berarti 
sebuah gerakan telah tercipta di sekolah tersebut. Prasyarat 
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penanaman pembiasaan hakikatnya sebagai usaha terencana, 
sungguhsungguh, dan berulang menuju terbentuknya karakter 
individu dan kolektif di sekolah.

Keempat prasyarat tersebut harus dijadikan modal, sumber 
inspirasi, dan sumber motivasi seluruh warga sekolah demi 
terciptanya pelayanan prima yang mengarah pada terwujudnya 
budaya mutu. Pelan tetapi pasti hal tersebut mulai tampak dengan 
munculnya beberapa indikator seperti (1) tersedianya rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (rPP) sesuai kebutuhan sekolah 
dengan berbasis pada PPK, literasi, dan kebutuhan abad ke21, 
(2) penyusunan instrumen penilaian (penilaian harian, tengah 
semester, akhir semester) didahului dengan kisikisi realistis 
dan eksplosif, dan (3) terlaksananya proses pembelajaran efektif, 
efisien, menyenangkan, dan bermakna.

Ketiga indikator di atas sebagai bentuk lahirnya perubahan 
pada tataran atau kompetensi pedagogik dan profesional guru 
yang berimbas pada peningkatanapresiasi dan penerimaan oleh 
peserta didik. Pada aspek atau kompetensi kepribadian dan sosial 
terlihat perubahan mencolok dan dapat dirasakan oleh warga 
sekolah khususnya peserta didik. Perubahan itu secara nyata 
antara lain (1) guru dan peserta didik hadir di sekolah pukul 05.00 
s.d. 06.10, (2) pukul 06.15 seluruh peserta didik sudah berada 
di lapangan mempersiapkan diri mengikuti kegiatan pembiasaan 
seperti upacara bendera, literasi, tadarus, dan kreasi seni, (3)
peserta didik semakin berani dan percaya diri menunjukkan 
potensi dan ekspresi mereka, (4) catatan pelanggaran tata tertib 
peserta didik nyaris tida ada, dan (5) munculnya keberanian peserta 
didik menyampaikan saran atau kritik kepada guru bahkankepada 
kepala sekolah. 

Perubahan berbagai aspek di atas diyakini sebagai titik awal 
perubahan tiada henti membangun dan mewujudkan budaya 
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mutu. Dikatakan sebagai titik awal karena perubahan real dan 
ekspektatif harus terlihat pada meningkatnya prestasi akademik 
yang mencakup hasil penilaian harian, tengah semester, akhir 
semester, UsBN, dan UNBK. harapan terbangunnya sebuah 
sistem yang ditandai dengan optimalnya seluruh fungsi dan 
subsistem cukup melegakan karena kini mimpi telah terajut. 
selanjutnya tugas bersama yang tidak kalah berat adalah menjaga 
ritme dan performa lembaga agar tidak mengendor, tetapi terus 
menunjukkan semangat tinggi. 

Pada akhirnya, upaya sungguhsungguh lembaga dikatakan 
berhasil jika masyarakat sebagai mitra sekaligus konsumen, 
pemerintah sebagai regulator, warga sekolah sebagai pelaku dan 
pemilik lembaga, dan para pengguna lulusan lembaga menyatakan 
puas. Oleh sebab itu, inovasi, kreasi, kerja sama, saling mengisi, dan 
saling melengkapi seluruh warga sekolah harus terus dibangun 
dan dibina. Persaingan kini dan ke depan bukan terletak pada apa 
yang dapat kita janjikan, melainkan terletak pada apa yang bisa kita 
buktikan dan berikan. Jika kita tertinggal oleh kompetitor, belum 
tentu disebabkan kompetitor kita bekerja lebih keras dan lebih 
hebat daripada kita. Boleh jadi penyebab ketertinggalan itu adalah 
melemahnya semangat dan performa kita. semoga menjadi bahan 
renungan dan kajian.
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siapa yang tidak kenal area Kelapa Gading? Di kawasan ini 
banyak berdiri mal dan pemukiman mewah. Kelapa Gading 

memang dikenal sebagai salah satu kawasan elit di Jakarta Utara.

 sekolah kami, sDN Pegangsaan Dua 03, berada di Kelapa 
Gading, tepatnya di Jalan Kepu No. 21 Kelapa Gading, Jakarta 
Utara.sekolah tepat berada di pinggiranperbatasan antara Kelapa 
Gading—Jakarta Utara, dengan Pulo Gadung—Jakarta timur. 
Walaupun sekolahmasuk dalam kawasan elit, siswa yang belajar 
di sekolah kami bukanlah berasal dari keluarga yang tinggal 
di perumahan mewah. Kebanyakan orang tua siswa berlatar 
belakang ekonomi menengah ke bawah dan banyak yang berasal 
dari keluarga yang kurang mampu. sebagian besar bekerja sebagai 
buruh cuci, pengemudi ojek, bahkan pemulung. ratarata siswa 
kami mendapatkan Kartu Jakarta Pintar (KJP). 

Kondisi orang tua yang harus bekerja memenuhi kebutuhan 
rumah tangga yang dilakukan pagi sampai malam hari, membuat 

BaNGKIt DI tENGah 
KaWasaN ElIt
SDN Pegangsaan Dua 03
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siswa kurang mendapat pengawasan dari orang tua saat berada di 
rumah. selain itu kondisi rumah mereka ratarata adalah rumah 
kontrakan yang hanya sepetak dan sekadar untuk beristirahat 
di malam hari. Bisa dikatakan siswa tidak belajar atau mengulang 
pelajarannya saat berada di rumah, karena kondisi yang tidak 
memungkinkan tersebut.Kondisi ini membuat siswa sulit 
berprestasi secara akademik.

sDN Pegangsaan Dua 03 memiliki visi “Menjadikan sekolah 
tepercaya di masyarakat untuk mencerdaskan bangsa dengan dasar 
iman dan taqwa” dan misi “Menyiapkan bangsa yang memiliki imtaq 
dan iptek, membentuk peserta didik yang aktif, kreatif, inovatif, 
sesuai dengan perkembanganzaman,menciptakan suasana belajar 
yang kondusif dan menyenangkan, membentuk insan yang jujur, 
disiplin, dan bertanggung jawab, serta meningkatkan kepercayaan 
dan kerja sama antarsekolah dan masyarakat”.

Untuk mewujudkan visi dan misi itu tentu sekolah harus 
ditunjang dengan sarana prasarana yang memadai. sayangnya, 
sekolah kami adalah sekolah minimalis yang minim fasilitas. selain 
itu, pengelolaan sekolah juga belum optimal dan peran serta orang 
tua serta masyarakat masih jauh dari harapan. Perlu kerja keras 
dan kemauan yang tinggi untuk mewujudkan visi misi sekolah.

Beruntung pada tahun 2017, sekolah kami ditetapkan oleh 
Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebagai sekolah model 
penerapan sistem Penjaminan Mutu Internal (sPMI).Kami 
didampingi oleh tim lPMP DKI Jakata, yang pada saat awal 
pendampingan kami dibimbing untuk mengidetifikasi kelemahan 
dan kekuatan yang dimiliki sekolah dengan menganalisis rapor 
mutu, agar kami dapat merencanakan peningkatan mutu yang 
sesuai dengan kebutuhan sekolah dalam mencapai visi dan misi, 
juga mencapai delapan standar Nasional Pendidikan (sNP). 
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 Berdasarkan analisis rapor mutu sekolah kami, dijumpai 
kelemahan sekolah kami pada beberapa standar, antara lain 
pertama, standar Kelulusan pada indikator dimensi sikap, 
subindikator “siswa memiliki perilaku pembelajar sejati sepanjang 
hayat”, siswa kami belum mencerminkan hal tersebut. Juga pada 
indikator dimensi pengetahuan, siswa kami belum berprestasi dan 
nilai UsBN belum optimal.

Kedua, standar Proses pada subindikator.(a) Pembelajaran 
mendorong siswa mencari tahu;(b) Pemberdayaan siswa 
sebagai pembelajar sepanjang hayat; dan (c) Pembelajaran yang 
menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah 
siswa, dan di mana saja adalah kelas, guru belum mengarahkan 
siswa mencapai ke3 subindikator tersebut dan capaiannya dalam 
rapor mutu jauh di bawah standar.

Ketiga, standar sarana Prasarana. ruang perpustakaan di 
sekolah kami sangat terbatas. Ukurannya sangat kecil, hanya 
sepertiga ukuran kelas. Koleksi buku cerita sangat sedikit dan 
kondisi ruangan sangat tidak nyaman untuk aktivitas membaca.

Berdasarkan analisis rapor mutu tersebut, maka kami 
berupaya untuk mengatasinya. Berdasarkan arahan tim lPMP 
akhirnya kami memutuskan melaksanakan program literasi untuk 
meningkatkan minat baca siswa sehingga diharapkan mampu 
meningkatkan pengetahuan dan kompetensi siswa, yang berimbas 
pada kenaikan standar Kompetensi lulusan serta standar proses 
tersebut di atas.

Untuk melaksanakan program literasi itu, disusunlah 
perencanaan dananggaran yang dibutuhkan dengan memberdayakan 
sumber dana yang ada, yaitu Dana Bantuan Pemerintah dari lPMP 
DKI Jakarta, Dana BOP dan BOs serta partisipasi dan kerja sama 
dengan Komite sekolah serta orang tuasiswa.
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ada dua Program literasi yang dilaksanakan. Pertama, 
penambahan koleksi buku bacaan. Untuk meningkatkan minat 
baca, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan No. 23 tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi 
Pekerti.salah satu isinya, yaitu pembiasaan membaca buku bersama 
selama 15 menit sebelum pembelajaran dimulai,dengan tujuan 
menumbuhkan budaya gemar membaca seluruh warga sekolah. 
Buku bacaan sangatlah penting dalam proses pembelajaran 
karena dengan membaca buku akan menambah wawasan dan 
pengetahuan siswa. Penambahan buku bacaan di sekolah kami 
menggunakan dana Bantuan Operasional sekolah (BOs). Buku 
bacaan yang disediakan merupakan buku bacaan ringan karena 
siswa lebih senang membaca buku cerita. apalagi untuk siswa 
kelas rendah, tentunya buku yang bergambar sangatlah menarik. 

Dana yang tersedia untuk membeli buku sangat terbatas. 
Beruntung, sebagai sekolah model sPMI, lPMP DKI Jakarta 
mengupayakan tambahan buku dari mitra kerjanya yaitu dari 
Provisi Education dan asia foundation. Dengan penambahan buku 
bacaan ini terbukti siswa lebih sering mendatangi perpustakaan. 
Yang awalnya perpustakaan selalu sepi, kini mulai ramai dikunjungi 
siswayang ingin membaca buku.

Kedua, membuat Pojok literasi di kelas.Perpustakaan sekolah 
sangatlah sempit, kurang mampu menampung siswa yang ingin 
membaca buku. Untuk mengatasi hal itu, rapat dewan guru 
menyepakati, setiap kelas akan bergiliran untuk membaca buku 
di perpustakaan. selain itu, membuat sudut kelas menjadi Pojok 
literasi yang kami singkat dengan istilah POlIsI kelas. Untuk 
mewujudkannya, kami mengupayakan semaksimal mungkin dengan 
fasilitas sarana dan prasarana yang ada dan berupaya memodifikasi 
ruang kelas dan tempat Pojok literasi agarsiswa nyaman serta jadi 
gemar membaca.
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Dalam melaksanakan POlIsI kelas ini ada kendala yang cukup 
membuat ragu apakah kegiatan ini akan berlangsung dengan 
baik. Kendala yang kami hadapi, antara lain buku bacaan yang 
harus disediakan di pojokpojok literasi kelas. tidaklah mungkin 
kami mengambil buku dari perpustakaan. Untuk mengatasi 
kendala itu, kami mengajak kerja sama orang tua siswa melalui 
komite sekolah. Untuk pengadaan buku pojok literasi kelas ini, 
awalnya kami meminta setiap siswa membawa buku bacaan 
nonpelajaran ke sekolah. satu orang satu buku, dan tidak harus 
buku baru. Guru juga berusaha mendesain pojok kelas agar lebih 
menarik lagi dengan hiasan yang sedemikian rupa sehingga dapat 
membangkitkan kenyamanan anak agar betah dan berlamalama 
membaca buku di waktu luangnya.

Melalui POlIsI kelas ini, setiap Kamis sebelum pelajaran 
dimulai, siswa membaca buku nonpelajaran dan untuk kelas 
tinggi diwajibkan setoran cerita yang sudah dibacanya.Cerita itu 
akan dituturkan kembali kepada temanteman di kelas. Gurujuga 
mewajibkan siswa untuk membaca satu buku sampai selesai, 
lalu siswa menuliskan judul buku yang dibaca dan tanggal selesai 
membacanya di kertas berbentuk daun, yang nantinya akan 
ditempel pada pohon literasi yang sudah dibuat oleh guru kelas. 
harapannya, semakin banyak buku yang dibaca siswa, semakin 
rimbun pulalah pohon literasi itu, dan pasti siswa akan mempunyai 
pengetahuan yang semakin meningkat.

Pada kelas rendah, bagi siswa yang belum lancar membaca, 
gurulah yang membacakan buku. siswadiberi pertanyaan tentang 
cerita yang dibacakan. Guru juga memberikan kesempatan kepada 
siswa untuk bercerita sesuai dengan pemahamannya.

seiring waktu, kami merasakan bahwa program literasi yang 
telah dilaksanakan itu dapat menumbuhkan gemar membaca 
bagi siswa. Kami pun meningkatkan pelaksanaan gerakan literasi 
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sekolah yaitu dengan membaca, melihat, menyimak, menulis dan 
berbicara. sebelum adanya pojok literasi kelas, siswa lebih banyak 
bermain di waktu istirahat. Dengan adanya pojok literasi kelas, 
semakin banyak siswasiswi kami memanfaatkan waktu istirahat 
dengan membaca buku. 

Budaya membaca yang 
diterapkan di sekolah kami 
tentunya tidak lepas dari 
beberapa faktor pendukung. 
selain buku bacaan, ada 
hal lain yaitu tempat yang 
nyaman saat anakmembaca 
buku. Untuk itulah sekolah 
kami meningkatkan sarana 
dan prasarana tempat 
membaca buku dengan membuat pojok baca yang dibuat di depan 
perpustakaan dengan menggunakan dana Bantuan Operasional 
Pendidikan (BOP). 

Pojok baca yang ada di sekolah kami dibuat dengan lukisan 
dinding yang menarik sehingga anak akan betah dan berlamalama 
untuk membaca buku pada jamjam istirahat sekolah.

Pojok baca sekolah mendekatkan buku kepada siswa, dan 
dapat menumbuhkan minat baca siswa.

Ketiga,pembuatan Media Pembelajaran Big Book. Untuk 
menarik minat anak dalam belajar, guru harus dapat mengem
bangkan pembelajaran dengan membuat media yang semenarik 
dan sekreatif mungkin. sekolah mendapatkan pelatihan dari 
pendamping lPMP DKI Jakarta, bagaimana membuat media 
yang dapat digunakan dalam pembelajaran berbasis literasi, salah 
satunya yaitu menggunakan Big Book. Dibuatnya Big Book, membuat 
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proses pembelajaran semakin menarik dan membuat siswasiswi 
semakin bersemangat dalam pembelajaran. Big Bookadalah buku 
yangberukuran besar dan tulisannya besaryang berisikan tentang 
materi pelajaran disertai gambar yang menarik dengan tujuan 
agar siswa lebih mudah memahami materi yang di ajarkan guru. 

Big Book dibuat dengan 
desain yang menarik, tetapi 
simpel dan mudah dipahami 
oleh siswa.Pada awalnya Big 
Book dibuat oleh guru hanya 
untuk menga jarkan ma
teripelajaran, tetapi akhir
nya juga dipraktikkan lang
sung kepada siswa agar bisa 
membuatnya sendiri. 

tentunya, dalam pembuatan Big Book ini siswa kelas tinggi 
yang kami libatkan. siswa juga dapat menggunakan secara langsung.
Pada awalnya siswa terkendala terutama dalam mencari gambar
gambar dan mendesainBig Book agar terlihat menarik. Dengan 
bimbingan guru, akhirnya siswa dapat membuatnya. Penggunaan 
Big Book sangat efektif karena siswa diajak membuat sendiri 
secara langsung. Ini membuat siswa akan selalu mengingat tentang 
apa yang dibuatnya. tentunya ini akan tertanam ke memori siswa 
dalam waktu yang lama. Pembuatan Big Book ini juga kami rasakan 
manfaatnya karena siswa menjadi lebih aktif dan kreatif.selain itu, 
guru juga merasa senang karena melalui media Big Book ini materi 
mudah dipahami siswa sehingga dampaknya adalah nilai ulangan 
siswa meningkat.

Keempat,kunjungan ke perpustakaan dan perpustakaan 
keliling.Kunjungan ke perpustakaandiprogramkan sebagai upaya 
meningkatkan minat baca, juga sebagai bahan perbandingan dan 



Tim Sekolah Model DKI Jakarta |  51

mencari referensi buku serta pengalaman baru bagi siswa. Program 
kunjungan ke perpustakaan telah direncanakan yaitu mengunjungi 
perpustakaan kota, daerah maupun perpustakaan nasional, serta 
menjalin kerja sama dengan perpustakaan keliling.

Program kunjungan ke perpustakaan, kami awali di 
Perpustakaan Kota administrasi Jakarta Utara. awalnya ada kendala, 
yaitu sarana transportasi. Kami pun bersurat ke Perpustakaan 
Jakarta Utara, dan alhamdulillah sekolah kami disambut baik oleh 
pihak Perpustakaan Jakarta Utara, bahkan siap memberikan sarana 
transportasi kepada sekolah kami, sehingga anakanak kami dapat 
berkunjung ke sana. Bila diperlukan, Perpustakaan Jakarta Utara 
juga siap melakukan kunjungan ke sekolah melalui perpustakaan 
keliling. tentunya pihak sekolah bersurat terlebih dahulu ke 
pengelola Perpustakaan.Dari kunjungan itu, siswa yang ikut kami 
wajibkan membuat laporan kepada guru kelasnya tentang apa 
yang didapat dari kunjungan ke perpustakaan.

setelah program literasi itu dilaksanakan, minat baca siswapun 
meningkat. selain itu, siswa menjadi lebih senang memanfaatkan 
waktu istirahat dengan membaca buku di pojok literasi kelas. 
siswa juga lebih bersemangat menggunakan media belajar yang 
dibuatnya sendiri. selebihnya, siswa mampu mengembangkan diri 
sendiri, percaya diri tampil di hadapan temanteman dan gurunya. 
siswa semakin bersemangat untuk menempelkan daundaun 
literasi di kelas sehingga semakin rimbunlah pohon literasi mereka.

setelah lebih dari satu tahun dilaksanakan, peningkatan 
mutu sekolah semakin terlihat. Nilai siswa dalam penilaian akhir 
semester meningkat, bahkan nilai ujian sekolah tahun 2018 juga 
meningkat. Dengan demikian, program literasi merupakan solusi 
dalam mengatasi subindikator pada standar kelulusan dengan 
meningkatkan pengetahuan dan kompetensi siswa dan juga 
meningkatkan subindikator “sikap pembelajar sejati sepanjang 
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hayat”. selain itu standar proses pada subindikator “mendorong 
siswa mencari tahu”, pembelajaran menerapkan prinsip bahwa 
“siapa saja adalah guru dan di mana saja adalah kelas” juga dapat 
teratasidengan program literasi melalui pojok baca dan pojok 
literasi kelas. terakhir, standar sarana prasarana yaitu keterbatasan 
sekolah dengan tidak memiliki perpustakaan yang memadai dapat 
diatasi dengan membuat pojok baca dan memindahkan fungsi 
perpustakaan ke kelas.

Dari semua kegiatan yang telah dilaksanakan, kami berharap 
pengalaman ini dapat menjadi inspirasi bagi semua orang 
terutama guru di sekolah. semoga hal kecilyang kami sampaikan 
ini bermanfaat untuk kemajuan pendidikan yang akan melahirkan 
laskarlaskar literasi.
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Pulau tidung adalah salah satu pulau yang berada di gugusan 
Kepulauan Seribu. Secara topografi merupakan tanah datar 

dan landai dengan ketinggian kurang dari dua meter di atas 
permukaan laut. luas daratan dapat berubah oleh pasang surut 
karena pulaunya dikelilingi karang. Jenis tanah Pulau tidung adalah 
pasir koral yang merupakan pelapukan dari batu gamping (ridwan 
Maulana: 22).

Keindahan Pulau tidung tidak lepas dari terumbu karang 
dan pesona “Jembatan Cinta” yang menghubungkan antara 
Pulau tidung Besar dan tidung Kecil.sayangnya, di balikcantiknya 
Jembatan Cinta, ada beragam persoalan ketika kita melihat 
kualitas pendidikan di Pulau tidung. Mutu pendidikan di Pulau 
seribu jika dibanding wilayah lain di Jakarta, memang tergolong 
paling rendah. Berpedoman brand sinar tidung yaitu visi sekolah 
untuk membentuk anak yang sholeh/sholehah, intelek, agamis, 
rajin, terampil, disiplin dan unggul, sMP Negeri 241 Jakarta dengan 

MEMBaNGUN BUDaYa MUtU
DI atas BatU KaraNG

SMP Negeri 241 Jakarta
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sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan terbaik serta 
sarana dan prasarana yang terlengkap di Kepulauan seribu, siap 
menjadi contoh sekolahsekolah di wilayah sekitarnya untuk bisa 
bersaing dengan sekolahsekolah di Jakarta daratan.

rendahnya kualitas pendidikan di Pulau tidung terutama 
dilatarbelakangi oleh faktor geografis. Sesuai namanya, Kabupaten 
Kepulauan seribu terdiri dari pulaupulau kecil dan dibutuhkan 
angkutan laut untuk dapat melintasi daerahdaerah yang ada 
di kabupaten itu. tentu dengan biaya yang mahal dan juga 
memerlukan waktu serta energi yang berbeda dengan perjalanan 
di darat. Kegiatan untuk mengembangkan kompetensi guru seperti 
MGMPyang diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme 
guru untuk belajar, baik berupa sikap, kemampuan, pengetahuan, 
maupun keterampilan, tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya.

tingkat kompetensi guru yang bertugas di pulau lebih rendah 
dengan yang di Jakarta daratan,sehingga memiliki dampak terhadap 
prestasi anak didik di pulau tidak bisa bersaing dengan yang di 
Jakarta daratan. Pelatihan Guru Daerah Khusus yang merupakan 
bentuk kepedulian pemerintah, juga belum bisa menjangkau semua 
sekolah maupun semua guru bidang studi di Kepulauan seribu. Di 
samping itu, bentuk pelatihan yang mengundang para guru untuk 
diklat sebenarnya juga menimbulkan masalah baru. akibat letak 
geografis yang jauh, guru yang mengikuti pelatihan tentunya akan 
meninggalkan sekolah lebih lama dibanding guru yang di Jakarta 
daratan, sehinggaproses belajar mengajar di sekolah terganggu.

Letak geografis tentunya juga mempengarui tugas dari 
pengawasan atau supervisi. Padahal, pengawasanmerupakan bagian 
tidak terpisahkan dalam upaya peningkatan prestasi belajar dan 
mutu sekolah (sahertian 1981:19). Menyadari pentingnya upaya 
peningkatan mutu dan efektifitas, maka perlu sekali perlakuan 
khusus untuk membangun budaya mutu di sekolahyang berada di 
Pulau tidung, khususnya di sMPN 241 Jakarta.
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Menurut kami, sekolah model merupakan program strategis 
yang sangat relevan untuk mengatasi masalahmasalah pendidikan 
di sMPN 241 Jakarta. sebab, ada pelibatan semuawarga sekolah, 
komite sekolah, pengawas, dan juga lembaga Penjamin Mutu 
Pendidikan (lPMP). sekolah model memberi kebebasan untuk 
membangun budaya mutu di sMPN 241 Jakarta berdasarkan rapor 
mutu dan kebebasan menggunakanpondasi, batu bata, semen dan 
juga atap yang berbeda dengan membangun mutusekolah yang 
berada di Jakarta daratan.

Budaya mutu Di sMPN 241 dibangun di atas fondasi yang 
terdiri dari kedisplinan, integritas dan kepercayaan. Ketiga hal itu 
membantu perkembangan keterbukaan, keadilan dan ketulusan, 
serta menghargai keterlibatan semua individu. sekolah model telah 
memotivasi siswa untuk disiplin berlatih dalam mempersiapkan 
suatu lomba. Ketika tPMPs menyerahkan kreativitas pembuatan 
pojok baca kepada wali kelas adalah bentuk kepercayaan yang 
dibangun dalam program literasi Berbasis Kelas.

Batu bata untuk membangun dinding budaya mutu di sMPN 
241 Jakarta meliputi kerja sama tPMPs sebagai alat untuk 
mencapai sukses, pelatihan atau workshopdalam pelaksanaan 
pemenuhan mutu serta kepemimpinan yang dapat memberikan 
pandangan atau visi, memberikan ilham, membuat arahan strategis 
yang dapat dimengerti oleh semua orang dan menanamkan nilai
nilai sebagai pedoman bagi bawahannya.

semen pengikatnya adalah komunikasi, di mana akan mengikat 
segala sesuatu secara bersamasama, dimulai dari pondasi sampai 
ke atap dari suatu bangunan. Komunikasi selalu dibangun dengan 
baik antara siswa, warga sekolah, tPMPs, pengawas dan juga 
pendamping dari lPMP, maka peluang pencapaian keberhasilan 
pun akan cenderung meningkat.
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atapnya adalah penghargaan, merupakan elemen terakhir 
dari keseluruhan sistem, diberikan untuk saransaran dan evaluasi, 
yang menekankan pada apresiasi baik dari kepala sekolah, 
pengawas maupun pendamping mengenai pencapaianpencapaian 
yang memuaskan, baik dihasilkan oleh suatu tim atau individu. 
Penghargaan mendorong seseorang untuk berusaha lebih giat 
dalam tugas dan juga meningkatkan produktivitas kerja.

Dengan fondasi, batu bata, semen dan atap ini, telah terbangun 
sekolah Model sMPN 241 Jakarta, menjadi sekolah terbaik dalam 
prestasi Ujian Nasional, O2sN dan juga fls2N di Kepulauan 
seribu.Kami juga bisabersaing dengan sekolahsekolah yang 
berada di Jakarta daratan. Yang lebih penting lagi, meningkatnya 
budaya mutu yang sudah ada dan munculnya budaya mutu baru di 
sMPN 241 Jakarta.

hikmahPredikat sekolah Model

setiap satuan pendidikan beserta seluruh komponen di 
dalamnya memiliki tanggung jawab melakukanpenjaminan mutu 
pendidikandalam peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan, 
sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah 
republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005, yang diubah dua kali 
menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015

 alhamdulillah, sMPN 241 Jakarta di tahun 2017 mendapatkan 
binaan dari lPMP untuk melaksanakan penjaminan mutu tersebut 
dengan nama yang sangat memotivasi yaitu sekolah Model. 
Meskipun sekolah model dipilih dari sekolah yang belum memenuhi 
sNP untuk dibina oleh lPMP agar dapat menerapkan penjaminan 
mutu pendidikan di sekolah mereka sebagai upaya untuk 
memenuhi sNP, bagi kami, sekolah model memiliki tanggung jawab 
untuk mengimbaskan praktik baik dalam penerapan penjaminan 
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mutu pendidikan kepada sekolah di sekitarnya. apalagi ketika 
kami menyosialisasikan kepada siswa bahwa sMPN 241 Jakarta 
mendapat amanah menjadi sekolah model, riuh tepuk tangan dan 
rasa bangga terpancar di mata anakanak. Kami yakin, inilah modal 
yang sangat berarti untuk melaksanakan penjaminan mutu. sebab, 
sekolah perlu melibatkan seluruh komponen satuan pendidikan untuk 
bersamasama memiliki budaya mutu, yaitu kesadaran kolektif seluruh 
ekosistem satuan pendidikan untuk mendorong terjadinya proses 
pencapaian dan peningkatan mutu yang tiada henti, terusmenerus 
dan berkelanjutan yang diwujudkan melalui penjaminan mutu secara 
mandiri sesuai standar Nasional Pendidikan (sNP).

rasa bangga menjadi sekolah model telah membentuk 
kepribadian siswa berupa motivasiberprestasiyaitumotivasi untuk 
menjadi yang terbaik. Di sini terlihat, betapa hebatnya siswasiswi 
sMPN 241 untukberkompetisidalam mencapai prestasi yang 
terbaik di segala bidang. Padahal, kami tidak memiliki guru di 
bidang seni, tidak mempunyai guru olah raga yang sesuai dengan 
bidang studinya. Namun, mereka tetap bersemangat, patuh dan 
selalu mendengarkan nasihat dari guru. Di sini nampak terjalin 
kerja sama antara siswa dan guru yang dilandasi kepercayaan, 
keterbukaan dan saling menghargai.

Keterlibatan semua individu serta antusiasme yang 
tinggi dari guru mengarahkan pada halhal positif. Guru 
mengembangkan agar anak didik memacu dirinya untuk 
melaksanakan tugastugas atau latihan secara maksimal sehingga 
dapat mencapai tujuannya. hal ini tecermin ketika anak mengikuti 
kegiatan latihan untuk mengikuti lomba OsN, O2sN dan fls2N, 
siswa sangat disiplin berlatih dan sangat aktif dalam berdiskusi 
dengan guru pembimbing untuk mencari tambahan ilmunya di 
internet. Bahkan di sini muncul bakat siswa yang mampu menjadi 
pemimpin dan pelatih temantemannya, yaitu pada bidang seni 
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tari. ternyata di balik predikat sekolah model ini, ada kekuatan 
motivasi dari diri siswa sehingga menjadi faktor utama yang 
menghantarkan prestasi siswasiswi sMPN 241 yang luar biasa 
dengan menjadi juara umum untuk O2sN dan fls2N di wilayah 
Kabupaten administrasi Kepulauan seribu.

terbang Bersama Kelas literasi

Berdasarkan pemetaan 
rapor mutu tahun 2016 
dan penyesuaian dengan 
erKas tahun 2017, kami 
bersama pengawas dan 
Ibu Widyaningtyas selaku 
pendamping dari lPMP, 
melaksanakantahapan sPMI 
sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. Dengan masukan dari pengawas dan binaan serta arahan 
dari pendamping lPMP kami menetapkan program prioritas baik 
yang dibiayai dana bantuan pemerintah yaitu literasi Berbasis 
Kelas dan juga yang dibiayai oleh dana BOs dan BOP yang tujuan 
muaranya untuk meningkatkan prestasi nilai Ujian Nasional. selain 
itu diharapkan dapat meningkatkan pengelolan kelas, pengelolaan 
perpustakaan dan juga proses pembelajaranyang tertuang dalam 
tiga tahapan.

Pertama,kelas yang menyenangkan/taman belajar.Membuat 
lingkungan kelas yang indah dan nyaman hingga menumbuhkan 
gairah dalam belajar, penataan tempat duduk yang memudahkan 
siswa berinteraksi baik dengan guru, antarsiswa maupun sumber 
belajar. tak kalah pentingnya, guru dalam pembelajarannya juga 
menyenangkan, sehingga anak masuk kelas dengan riang. Ketika 
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berada di dalam kelas, mereka senang dan saat meninggalkan kelas 
merasa berat hati. Kami yakin prestasi belajar akan meningkat.

Kedua,kelas sebagai sumber belajar.Ini dicapai dengan 
memenuhi lingkungan kelas menggunakan berbagai sumber 
belajar yang dibuat oleh guru dan siswa serta menempelnya di 
mading kelas. Di dalam kelas tersedia pojok baca sehingga siswa 
dapat mengisi waktu luangnya untuk membaca buku yang ada 
di perpustakaan kelas, serta memudahkan siswa melaksanakan 
aktivitas literasi, yaknimembaca sepuluh menit sebelum pelajaran 
dimulai pada jam pertama.

Ketiga, kelas sebagai tempat unjuk karya.Untuk menumbuhkan 
sikap bangga terhadap karya sendiri dan memunculkan keinginan 
untuk berkarya lagi, jadi perlu sekali untuk menata dan memajang 
karya siswa sebagai media pamer atau unjuk karya yang dipajang 
di kelas masingmasing.

Untuk menyukseskan program literasi Berbasis Kelas, kami 
menjalinmitra, di antaranya orang tua siswa. Melalui komite kelas, 
kami berharap memperoleh bantuan partisipasi satu bulan satu 
buku dari orang tua siswa. selain itu, dari perpustakaan kelurahan 
kami diberi bantuan peminjaman buku setiap dua bulansebanyak 
240 buku yang di tempatkan pada masingmasing pojok baca di 
tiap kelas. Dengan suku Dinas Pendidikan, kami difasilitasi dalam 
pelaksanaan bedah sKl untuk mata pelajaranUjian Nasional.

apresiasi luar biasa juga patut diberikan kepada guruguru di 
sMPN 241. Mereka bekerja ekstra, tidak hanya membimbing anak 
dalam membuat pojok baca, membuat kelas menjadi indah bagaikan 
taman belajar, tetapi juga harus memberi contoh berliterasi yang 
erat kaitannya dengan materi soal Ujian Nasional dan dipajang di 
mading setiap kelas. Kami yakin, dengan kondisi di Pulau seribu 
baik letak geografis maupun input siswanya, tanpa kerja ekstra 
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prestasi Ujian Nasional seluruh sMP Negeri di Kepulauan seribu 
mungkin akan selalu mengelompok menjadi peringkat paling 
bawah untuk sekolah negeri. 

Kerja keras kami berbuah hasil luar biasa. Dengan kelas 
literasi ini, prestasi Ujian Nasional untuk sekolah negeri mendapat 
peringkat 249 dari 289 sekolah.artinya, ada 36 sekolah negeri di 
wilayah lain yang nilainya di bawah sMPN 241. hal ini melampaui 
target yang kami tetapkan. sebelumnya kamimenargetkan 
mengungguli lima sekolah negeri di wilayah lain di Jakarta daratan. 
Prestasi ini tentunya karena kerja sama yang melibatkan seluruh 
komponen satuan pendidikan dan tentunya jugabimbingan dari lPMP 
yang selalu memberi semangat serta motivasi. Ketika kami berhasil ada 
satu kalimat apresiasi dari pendamping lPMP yang selalu kami 
ingat, selain hadiah kue tarnya atas prestasi Ujian Nasional, yakni 
“Prestasi Ujian Nasional SMPN 241 bukan hanya naik peringkat, 
tetapi terbangbersama kelas literasi”.

Membangunliterasi Digital

Perkembangan dunia 
digital begitu dinamis, 
lambat laun bukan se
kadar memengaruhi tapi 
mengu bah gaya hidup 
masyarakat tanpa dapat 
dihindari oleh siapa pun.

Dunia tidak perlu 
menunggu satu abad untuk 
mengalami perubahan era digital. anak sekolah sekarang ketika 
dewasa kelak akan berhadapan dengan digitalisasi kehidupan. 
Banyak pemangku kepentingan pendidikan, baik birokrat, tokoh 
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masyarakat, maupun orang tua murid yang mengkhawatirkan 
dampak negatif penggunaan telepon seluler oleh anak. Banyak 
pula sekolah yang melarang murid membawa ponsel. Padahal, 
sebagai alat komunikasi, baik atau buruknya penggunaan ponsel 
tergantung kepada pemakai. Dukungan dari semua pihak yang 
relevan terkait upaya meminimalkan dampak negatif media digital 
tentu diperlukan. Namun, penggunaan ponsel untuk tujuan positif 
harus diberi ruang seluasluasnya.

sMP Negeri 241 Jakarta dengan program literasi Berbasis 
Kelas berhasil meningkatkan prestasi nilai Ujian Nasional yang 
membanggakan. selain menjadi peringkat pertama di Kepulauan 
seribu secara ratarata nilai, salah satu siswa sMPN 241 meraih 
nilai teringgi di Kepulauan seribu. target program ini yaitu 
mengungguli lima sekolah negeri yang ada di Jakarta daratan juga 
terlampaui sebab ada 36 sekolah negeri yang di Jakarta prestasi 
UNnya di bawah sMPN Negeri 241 Jakarta. Dari hasil ini tentunya 
menambah motivasi kami. Walaupun dengan keterbatasan karena 
letak geografis, kami tetap bisa bersaing dengan sekolah-sekolah 
negeri yang berada di Jakarta daratan.

Meskipun mengungguli 36 sekolah negeri di Jakarta, predikat 
nilai kami masihkurang karena nilai ratarata Ujian Nasional 
yang kami capai baru 5,27. akibatnya, rapor mutu pada standar 
kelulusan yang sudah meningkat dengan kelas literasi, masih harus 
ditingkatkan lagi. Untuk itu, dari rekomendasi pengawas dan 
tPMPs serta hasil diskusi dengan pendamping dari lPMP, kami 
menetapkan program prioritas dari anggaran bantuan pemerintah 
yaitu Inovasi Penilaian dangan menggunakan Google Form dan 
aplikasi CBt. 

semangat para dewan guru selalu membuat kami yakin 
bisa meningkatkan keberhasilan yang sudah pernah kami capai. 
apalagi semua guru mampu menggunakan laptop dan sudah 
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terbiasa menggunakannya dalam mengerjakan tugastugas yang 
diselenggarakanseperti pengisianPMP dengan ikhlas tanpa ada yang 
mengeluh. Ini modal sDM yang mungkin susah dicari di sekolah di 
wilayah Kepulauan seribu. selain itu, ada kerja sama para dewan 
guru, yang saling membantu terutama penguasaan teknologi 
digital. tidak terlalu lama setelah pelaksanaan pemenuhan mutu 
yang narasumbernya rekan kerja sendiri, bermunculan postingan 
google form di group WhatsApp sMPN 241 Jakarta. suatu prestasi 
hebat yang tidak kalah dengan sekolahdi Jakarta daratan, bahwa 
guruguru sMPN 241 bisa membuat bank soal dalam bentuk 
google form dan mampu menerapkan dalam pembelajaran maupun 
penilaian. 

Untuk melengkapi keterampilan guru,dalam workshop 
pembuatan bank soal dengan aplikasi CBt, kami mengundang 
narasumber dari read Education, yakni fikri setiadi. sMP Negeri 
241 mempunyai fasilitas lab komputer yang memadai. hanya saja 
penggunaannya belum maksimal karena hanya digunakan untuk 
UNBK. Dengan menguasai google form dan aplikasi CBt, guru 
bisa memanfaatkan fasilitas ruang komputer ini untuk penilaian 
sehingga lebih bervariasi. siswa juga akan terbiasa menggunakan 
komputer sehingga pada pelaksanaan UNBK nanti, mental siswa 
sudah terbangun dan tidak ada siswa yang nilainya kurang hanya 
karena pelaksanaan tesnya menggunakan komputer.

Kami sangat yakin, selain dapat meningkatkan pengetahuan 
faktual, prosedural dan metakognitif, pembuatan bank soal dalam 
bentuk google form dan aplikasi CBt dapatmeningkatkan nilai 
Ujian Nasional. harapan kami mulai terlihat. anak mampu mencari 
sumber belajar dengan internet karena terbiasa mengerjakan 
tugas kelompok dalam bentuk google form yang bisa diambil dari 
Qr yang tertempel di mading. terbukti bahwa kemajuan teknologi 
dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan prestasi belajar dan 
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sebagai bekal setelah mereka terjun ke dalam kehidupan yang 
serba digital. 

Dalam membangun rumah, fondasi merupakan struktur 
bangunan yang memiliki fungsi penting yaitu menahan beban berat 
seluruh komponen di atasnya.Dalam membangun rumah di atas 
batu karang, pasti membutuhkan usaha yang keras untuk menggali 
fondasinya. Ketika sudah jadi, rumah akan menjadi bangunan yang 
kokoh dan kuat, tak lekang oleh waktu. sebagai perumpamaan, 
membangun sebuah rumah sama halnya membangun sebuah 
pribadi manusia yang membutuhkan dasar yang kuat. Ketika anak 
sudah termotivasi dari dirinya sendiri untuk memberikan yang 
terbaik dalam berprestasi, guru bekerja dengan hati melayani 
anak didiknya dengan selalu meningkatkan kinerja dan semangat 
menambah ilmu, serta komitmen semua warga sekolah dan juga 
pemangku kepentingan, maka segala rintangan dan hambatan pasti 
bisa dilalui dan pastinya kita bisa memetik hasilnya.

Jadi, sangatlah beruntung kami mendapatkan pembinaan 
dari lPMP melalui Program sekolah Model di sMP Negeri 241 
Jakarta. Dengan pemenuhan mutunya literasi Berbasis Kelas 
dan literasi Digital, tergambar perjuangan dan komitmen kami 
dalam membangun budaya mutu di atas batu karang, serta meng
hasilkanterbentuknya budaya mutu baru yang tentunya diiringi 
dengan prestasiprestasi yang membanggakan. 
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Pernahkah anda mendengar tentang sistem Penjamin Mutu 
Internal sekolah atau istilah kerennya sPMI? Kalau belum, yuk 

kita kenali apa itu sPMI! apa sih manfaatnya untuk meningkatkan 
mutu sekolah? 

sistem Penjaminan Mutu Internal (sPMI) adalah sistem 
penjaminan mutu yang dilaksanakan dalam satuan pendidikan 
dan dijalankan oleh seluruh komponen satuan pendidikan, 
sederhananya salah satu bentuk penjaminan mutu pendidikan. 
sPMI dilakukan oleh setiap sekolah. sejak tahun 2016, hal ini sudah 
digulirkan di seluruh provinsi di Indonesia. ada sekolahsekolah 
yang dijadikan sekolah model (sekmod), lalu sekmodsekmod itu 
memiliki sekolah imbas sebagai upaya agar semangat penjaminan 
mutu bisa lebih cepat menyebar di sekolah sekitarnya.

tindak lanjut pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal 
ini, sekolah membentuk tim Penjaminan Mutu Pendidikan 

KUMIs YaNG BErKIlaU
SMK Negeri 23 Jakarta
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sekolah yang disingkat dengan tPMPs. tPMPs akan menjalankan 
beberapa kegiatan sPMI. salah satu tantangan yang dihadapi dalam 
peningkatan mutu pendidikan di Indonesia adalah banyak sekolah 
yang belum mencapai delapan standar Nasional Pendidikan (sNP). 
Pada pelaksanaan sPMI, sekolah melakukan siklus penjaminan 
yang terdiri dari lima tahap, di antaranya pemetaan mutu; 
perencanaan pemenuhan mutu; pelaksanaan pemenuhan mutu; 
audit pelaksanaan pemenuhan mutu; dan penyusunan strategi 
pemenuhan mutu yang baru.

Pemetaan mutu sekolah dapat dilakukan melalui Evaluasi Diri 
sekolah (EDs) berdasarkan rapor Mutu sekolah tahun sebelumnya. 
Instrumen EDs bisa menggunakan instrumen yang telah dibuat oleh 
pemerintah atau membuat sendiri. Perencanaan pemenuhan mutu 
merujuk kepada hasil pemetaan mutu yang disusun berdasarkan 
skala prioritas, di mana indikator atau subindikator mutu pada 
standar yang ada dalam rapor mutu sekolah yang mutunya paling 
rendah, lalu dimasukkan ke dalam rencana Kerja sekolah (rKs) 
dan rencana Kerja anggaran sekolah (rKas).

audit pelaksanaan pemenuhan mutu atau disebut juga dengan 
monitoring dan evaluasi (monev) dilaksanakan untuk memastikan 
bahwa pelaksanaan pemenuhan mutu sesuai dengan rencana yang 
telah dibuat. Monitoring dilaksanakan bersamaan dengan proses 
pelaksanaan pemenuhan mutu.hasilnya akan dievaluasi di akhir 
kegiatan untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan atau 
penyusunan program tindak lanjut pascamonev.

sMK Negeri 23 Jakarta adalah salah satu sekolah yang 
menerapkan sistem sPMI untuk meningkatkan mutu sekolah. 
sMK Negeri 23 Jakartaterletak di bagian utara Jakarta, tepatnya 
di Jl. Pademangan III Gang 19. Bagi sebagian orang, wilayah 
Pademangan identik dengan daerah kumuh dan miskin, istilah 
kerennya “Kumis“. lingkungannya pun termasuk berpenduduk 
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padat. Jalanan utamanya sempit, sehingga jauh dari kesan asri, 
bersih serta tak tampak seperti kawasan elite.

sekolah ini memiliki visi “Membentuk sumber daya manusia 
yang berkarakter, berakhlak mulia, berkualitas, dan berprestasi“. 
Namun, visi ini belum bisa tercapai maksimal dan sempurna pada 
tiga tahun terakhir ini. sebagian besar peserta didik yang belajar di 
sekolah ini berasal dari lingkungan sekitar sMK Negeri 23 Jakarta. 
tahun ini sMK Negeri 23 Jakarta memiliki empatkompetensi 
keahlian, yakniProgram Keahlian akuntansi; Program Keahlian 
Manajemen Perkantoran; Program Keahlian tata Niaga; dan 
Program Keahlian tata Busana.

Berdasarkan rapor mutu tahun 2016, sMK Negeri 23 
Jakarta ada dua subbab yang memperoleh hasil kurang, yaitu 
pada standar proses subindikator 3.2.10 dan standar kompetensi 
lulusan subindikator 2.3.2.Pada standar proses subindikator 
3.2.10 “Menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa 
saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas”, dari subbab itu, 
nilai yang diperoleh yaitu 3 (***), dan standar kompetensi lulusan 
subindikator 2.3.2. “Memiliki pengetahuan faktual, prosedural, 
konseptual, metakognitif”, memperoleh nilai 3 (***).

Berdasarkan nilai yang diperoleh, sekolah merencanakan dan 
melaksanakan program pemenuhan mutu di kedua subindikator 
tersebut melalui emapat kegiatan. Pertama, literasi. literasi 
merupakan kemampuan dalam membaca dan menulis. hal yang 
paling mendasar dalam praktik literasi adalah kegiatan membaca. 
Kemampuan ini penting bagi pertumbuhan intelektual peserta 
didik. Melalui aktivitas membaca, peserta didik dapat menyerap 
pengetahuan dan mengeksplorasi dunia yang bermanfaat bagi 
kehidupannya. Program literasi di sMK Negeri 23 Jakarta berupa 
kegiatan 15 menit di awal kegiatan proses belajar mengajar yang 
dilaksanakan setiap hari selasa dan Kamis, di mana setiap peserta 
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didik membaca buku fiksi yang sudah dipersiapkan oleh peserta 
didik itu sendiri.

Kegiatan ini di bawah koordinator guru Bahasa Indonesia dan 
diawasi oleh guru mata pelajaran yang ada pada jam pertama di 
kelas itu. setelah membaca, setiap peserta didik menuliskan hasil 
rangkuman dan memberikan penilaian terhadap buku yang mereka 
baca. Guru dengan acak akan menunjuk salah satu peserta didik 
untuk menyampaikan hasil rangkuman buku yang telah dibacanya. 
selanjutnya, di kegiatan inikoordinator membuat kompetisi karya 
sastra berupa cerpen, puisi, dan lainlain, sehingga dapat dihasilkan 
cetakan buku yang berisikan kumpulan puisi, cerpen, dan karya 
lainnya sebagai hasil Gerakan literasi sekolah (Gsl). hasil yang 
diperoleh dari kegiatan literasi ini jika dilihat dari segi peserta 
didik sangat meningkatkan minat baca dan daya baca peserta 
didik itu sendiri, yang pada akhirnya peserta didik dapat menyerap 
pengetahuan dan mengeksplorasi pembelajaran. 

Kedua,Pojok Baca.Untuk mendukung kegiatan literasi, 
sMK Negeri 23 Jakarta mengahdirkan pojok baca sebagai awal 
pembiasaan untuk pendekatan program literasi. Melalui pojok 
baca, tanpa diimbau, siswasiswa akan menuju rak buku. awal 
mulanya mungkin mereka hanya ingin membaca judul buku, 
tetapi tanpa disadari akan membuka lembarlembar berikutnya, 
lalu secara tak sadar mereka akhirnya berkeinginan untuk 
menuntaskan bacaannya. akhirnyavirus membaca mulai terinfeksi 
pada diri siswa.

Menghadirkan perpustakaan mini atau sudut baca yang 
ada di setiap lantai gedung sMK Negeri 23 Jakarta, bertujuan 
untukmendukung, memotivasi, dan mengisi waktu luang peserta 
didik untuk membaca. Bahan bacaan yang disediakan bebas, tetapi 
disesuaikan dengan usia siswa sMK. hasil yang diperoleh dari 
pojok baca ini adalah virus membaca yang sudah menginfeksi pada 
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peserta didik hingga akhirnya minat baca dan daya baca peserta 
didik sangat meningkat.

Ketiga,tutor sebaya.Pembelajaran tutor sebaya adalah 
pembelajaran yang terpusat pada peserta didik. Dalam hal ini, 
peserta didik belajar dari peserta didik lain yang memiliki status 
umur, dan kematangan diri yang hampir sama, sehingga anak tidak 
merasa terpaksa untuk menerima ideide dan sikap dari “gurunya” 
yang tidak lain adalah teman sebayanya.

Program tutor sebaya dilaksanakan pada waktu kegiatan 
proses belajar mengajar dan setelah jam pulang sekolah maupun 
hari libur sekolah. Pada kegiatan ini, guru mata pelajaran menunjuk 
beberapa siswa yang menonjol kompetensinya untuk menjadi 
tutor di mata pelajaran yang bersangkutan. Para tutor akan 
memberikan bimbingan belajar kepada siswa yang kurang mampu 
secara akademik, baik dalam proses kegiatan belajar mengajar saat 
mengerjakan latihan, membahas soalsoal maupun di luar waktu 
belajar mengajar.

Untuk waktu di luar jam belajar, biasanya mereka diskusikan 
bersama, kapan tutor sebaya akan dilaksanakan di luar jam 
pelajaran. Program ini diawasi langsung oleh guru mata pelajaran 
masingmasing dengan menerima laporan dari para tutor sebaya 
tentang kegiatan belajar mereka. Program tutor sebaya ini mampu 
meningkatkan proses belajar mengajar dalam kelas dan motivasi 
peserta didik di sMK Negeri 23 Jakarta, sehingga minat belajar 
peserta didik juga meningkat yang pada akhirnya memberikan 
pengaruh positif pada nilai ujiannasional.

Keempat,Pelatihan Kompetensi Melalui In House Training (Iht) 
Peserta Didik.

Program pelatihan kompetensi melalui In House Training 
(Iht) dilaksanakan khususnya untuk semua peserta didik kelas 
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XI dan XII. Pelatihan ini untuk 
menambah pengetahuan dan 
keterampilan peserta didik 
terhadap Dunia Usaha dan 
Dunia Industri (DUDI), dengan 
mengundang instruktur langsung 
dari DUDI sesuai dengan jurusan 
masingmasing. Pelaksanaan Iht 
di bawah koordinator Kepala 
Kompetensi Keahlian masing
masing. Nah, untuk kegiatan 
yang satu ini akan kita kupas 
tuntas secara terperinci, mulai 
dari persiapan, pelaksanaan, 
hingga hasil yang diperoleh dari 
kegiatan ini.

Untuk persiapan kegiatan ini, setelah mendapat pengarahan 
dari Kepala sekolah sMK Negeri 23 Jakarta, Kepala Kompetensi 
Keahlian masingmasing jurusan akan menghubungi pihak DUDI 
yang sudah menjalin kerja sama dengan sMK Negeri 23 Jakarta 
untuk merencanakan pertemuan. Untuk Kompetensi Keahlian 
akuntansi dan Keuangan lembaga, dan Kompetensi Keahlian 
Otomatisasi dan tata Kelola Perkantoran dengan pihak DUDI Pt. 
aNtar MUKa, sedangkan Kompetensi Keahlian Bisnis Daring 
dan Pemasaran dengan pihak DUDI aPKrINDO dan KOMIsI, 
dilanjutkan mengadakan pertemuan sesuai dengan waktu yang 
telah disepakati. Dalam pertemuan itu,Kepala Kompetensi Keahlian 
akan memaparkan bentuk Iht dan materiyang dibutuhkan di 
masingmasing jurusan.

Materi yang akan disampaikan untuk Kompetensi Keahlian 
akuntansi dan Keuangan lembaga, yaitu pajak, memproses 
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jurnal, memproses buku besar, menyusun laporan keuangan 
dan komputer akuntansi MYOB versi 18. Pada Kompetensi 
Keahlian Otomatisasi dan tata Kelola Perkantoran materi yang 
diberikan, yaitu kecepatan mengetik, korespondensi bahasa 
Indonesia dan bahasa Inggris, kearsipan, internet, perjalanan dinas 
pimpinan, agenda pimpinan, laporan keuangan, handling telepon, 
dan presentasi. Pada Kompetensi Keahlian Bisnis Daring dan 
Pemasaran materinya yaitu mesinmesin bisnis, kasir, proposal 
bisnis, presentasi produk, administrasi penjualan, dan menjual 
produk. Kegiatan Iht peserta didik secara langsung mendapatkan 
materi sekaligus praktik dari para praktisi profesional yang sudah 
pasti kompeten di bidangnya.

Pelaksanaaan pelatihan di semua Kompetensi Keahlian 
ini sangatlah penting. Di samping bertujuan untuk menambah 
pengetahuan dan keterampilan peserta didik, juga persiapan bagi 
peserta didik yang akan melaksanakan lomba Keterampilan siswa 
(lKs), sekaligusuntuk persiapan menghadapi Uji Kompetensi 
Keahlian (UKK).Dalam Iht ini siswa yang sudah direncanakan akan 
mengikuti lKs Wilayah Jakarta Utara I untuk semua Kompetensi 
Keahlian sudah dibekali juga dengan praktik kejuruan. Pelatihan ini 
dimulai serentak untuk semua Kompetensi Keahlian, yakni setiap 
sabtu pukul 08.00 hingga pukul 14.00 WIB.

Pelatihan ini berlangsung sembilan pekan. Pekan pertama 
hingga pekan kedelapan berupa materi dan praktik kejuruan, 
sedangkan pada pekan ke sembilan akan diisi dengan evaluasi. 
Peserta didik yang kompeten akan memperoleh sertifikat IHT. 
Bagi yang belum kompeten, mereka diberi waktu dua pekan agar 
mempersiapkan diri untuk melaksanakan uji kompetensi kembali. 
alhamdulillah, selama Iht semua peserta didikmengikuti dengan 
disiplin dan tanggung jawab, sehingga ketika dilakukan evaluasi 
semua dinyatakan kompeten.
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Pelaksanaan pelatihan padaKompetensi Keahlian akuntansi 
dan Keuangan lembaga,pekan pertama hingga pekan keempat 
mempelajari dan praktik akuntansi secara manual. Pada pekan 
kelima dan keenam mempelajari MYOB versi 18, sementara pekan 
ketujuh dan kedelapan mempelajari pajak secara tuntas.Pekan 
kesembilan diadakan evaluasi terhadap apa yang sudah dipelajari 
oleh peserta didik pada Iht ini.

Kompetensi Keahlian tata Kelola Perkantoran melaksanakan 
pelatihan dengan membekali peserta didik melalui praktik kejuruan 
dengan materi kecepatan mengetik, korespodensi, mengarsipkan 
surat sampai dengan membuat laporan keuangan, serta perjalanan 
dinas pimpinan, agenda pimpinan, handling telepon. Intinya,dalam 
Iht itusemua pelajaran back office diajarkan.

Pelaksanaan pelatihan di Kompetensi Keahlian Bisnis Daring 
dan Pemasaran dimulai dengan mesinmesin bisnis dan kasir. Pada 
pekan kedua, materi dan praktik yang diberikan adalah komputer 
dan stock out of name.Pada pekan ketiga dan keempat, peserta 
didik mendapatkan materi tentang pembuatan proposal yang 
dilanjutkan dengan pesentasi produk. Pada pekan kelima dan 
keenam, peserta didik membuat proposal bisnis yang disesuaikan 
dengan produk masingmasing, kemudian mempresentasikan 
proposal di depan instruktur. Pada pekan ketujuh, peserta didik 
diajarkan fokus terhadap cara menjual produk dengan santai dan 
menyenangkan kemudian membuat laporan penjualan. Pekan 
kedelapan,peserta didik melakukan penjualan produk dan ditutup 
dengan pembuatan laporan penjualan mereka. Evaluasi, seperti 
biasa, dilaksanakan di pekan kesembilan.

Pelatihan ini sangat berpengaruh terhadap hasil lomba 
Keterampilan siswa tingkat wilayah Jakarta Utara I. Misalnya, 
Kompetensi Keahlian akuntasi dan Keuangan lembaga berhasil 
menyabet juara I dan II Wilayah Jakarta Utara I, sedangkan untuk 
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lKs tingkat DKI berhasil meraih Juara III dan Juara harapan 
I. Untuk Kompetensi Keahlian Otomatisasi dan tata Kelola 
Perkantoran berhasil meraih Juara I dan II di Wilayah Jakarta Utara 
I, sedangkan untuk lKs tingkat DKI berhasil meraih Juara III dan 
harapan II. Kompetensi keahlian Bisnis Daring dan Pemasaran 
pada lKs Wilayah Jakarta Utara I berhasil meraih juara III dan 
Juara harapan I, sedangkan untuk lomba SALESAWARD asPIra 
2018 berhasil meraih juara I di tingkat DKI, yang artinya sebagai 
perwakilan DKI Jakarta ke tingkat nasional.

Kompetensi Keahlian Bisnis Daring dan Pemasaran sMK 
Negeri 23 Jakarta menjadi peserta terbaik dengan meraih 
peringkat pertama seIndonesia dalam ajang bergengsi ini. Kabar 
baik terkait prestasi ini pun telah dipublikasikkan oleh beberapa 
media online, yaitu Warta Kota, krjogja.com, dan eksekutif.id. Melalui 
pelaksanaan Iht ini selain panen prestasi yang dimulai dari tingkat 
wilayah hingga tingkat nasional, nilai uji kompetensi keahlian 
untuk tiga kompetensi keahlian pun meningkat dengan signifikan 
dibandingkan dengan sebelum adanya pemenuhan mutu.

Kegiatan sPMI ini memicu manajemen sekolah dan 
peserta didik untuk melakukan pemenuhan mutu dengan cara 
melaksanakan literasi, pojok baca, tutor sebaya, dan pelatihan Iht. 
Kegiatan itu dapat memotivasi para peserta didik untuk mampu 
mengembangkan diri. literasi dan pojok baca mampu mengubah 
karakter peserta didik dan menumbuhkan minat baca para peserta 
didik sehingga mampu memperoleh peringkat lima hasil UN sMK 
Negeri tingkat DKI Jakarta. hal ini tak terlepas dari berjalannya 
program tutor sebaya yang dilakukan oleh peserta didik. Prestasi 
lain pun diperoleh dari rutinnya Iht yang dilaksanakan bagi peserta 
didik. Melalui Iht siswa diminta untuk mampu mengembangkan 
kemampuan berdasarkan kompetensi yang diperlukan oleh 
DUDI. Pada akhirnya siswa mampu meraih prestasi di tingkat 
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nasional dalam ajang lomba aspira Sales Award 2018. Kegiatan 
nonakademik pun mampu menuai prestasi, terbukti dengan tim 
tari tradisional sMK Negeri 23 Jakarta sebagai perwakilan dari 
Provinsi DKI Jakarta di ajang fls2N 2018. 

akhirnya, dengan adanya sPMI terbentuklah budaya mutu di 
sMK Negeri 23 Jakarta, di antaranya budaya membaca (literasi), 
tutor sebaya, berkarakter jujur, dan mental siap bersaing. Melalui 
sPMI prestasi sMK Negeri 23 makin berkilau dalam balutan 
“Kumis”. harapannya, kilauan prestasi sMK Negeri 23 Jakarta 
semakin berkilap sehingga semakin banyak lagi prestasi yang 
dipanen, baik akademik maupun non akademik. 
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MENEBar VIrUs sPMI
SMAN 20 Jakarta

setidaknya ada tiga ciri pendidikan sebagai taman yang di
kemukakan oleh Ki hadjar Dewantara. Pertama, kemer dekaan. 

Kita datang ke taman karena kesukarelaan, bukan paksaan dari 
pihak lain. Pendidikan bukanlah menuntut anak, tapi menumbuhkan 
kesukarelaan anak untuk belajar. Bukan terpaksa belajar, tapi 
gemar belajar. Kedua, ketertiban. Meski kita merdeka datang ke 
taman, bukan berarti bebas sesuka hati. Pendidikan mendidik 
anakanak untuk berlaku tertib. Bukan tertib yang dipaksakan, tapi 
tertib yang tumbuh dari kesadaran untuk menjaga kegembiraan 
bersama. Ketiga, kebahagiaan. Orang datang ke taman bukan 
bertujuan untuk mendapatkan piala atau jadi juara, tapi datang 
untuk bersenang hati.

Pendidikan bukan untuk mencetak manusia juara, tapi 
manusia bahagia. Kebahagiaan dapat dicapai bila anak bisa 
mengaktualisasikan potensi dirinya. setiap anak mempunyai 
kodratnya sendiri. Pendidik tidak bisa memaksa atau mendikte, 
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tapi hanya bisa menuntut tumbuhnya kodrat itu. selanjutnya, 
pencapaian kebahagiaan terwujud ketika anak bisa menggunakan 
potensi dirinya untuk memberi manfaat pada orang lain.

Gagasan Ki hajar Dewantara ini kembali ditegaskan oleh 
Gubernur DKI jakarta anies Baswedan, seperti dimuat hariaon 
Kompas.“Ki Hajar Dewantara menyebutkan bahwa pendidikan 
sebagai taman, yakni tempat yang menyenangkan, tempat anak-anak 
datang dengan senang hati, dan pulang dengan berat hati.”

sekolah sebagai taman dan menjadi rumah kedua bagi peserta 
didik dan guru, bukan merupakan suatu hal yang mustahil dilakukan. 
Obsesi ini muncul di benak kami karena fenomena umum dalam 
dunia pendidikan yang tampak dibebani dengan materi pelajaran 
yang terlalu sarat dan padat—terjadi juga di sekolah kami, sMaN 
20 Jakarta.akibatnya, peserta didik dan guru menjadi jenuh,enggan 
untuk pergi ke sekolah. Berangkat belajar dan bekerja ke sekolah 
hanya menjadi rutinitas dan keterpaksaan belaka.

Dengan kondisi seperti ini, bagaimanakah dengan proses 
kegiatan belajar mengajar dan prestasi peserta didik dan guru? 
Kami merasakan, proses kegiatan belajar mengajar di sekolah 
kami hanya sekadar rutinitas. Perilaku kurang baik peserta didik 
yang pada umumnya berasal dari kalangan ekonomi menengah ke 
bawahmenambah beban kerja guru. alhasil, guru pun berperilaku 
masa bodoh karena menganggap peserta didik bukan bagian dari 
hidup mereka. Guru bangga dengan prestasi apa adanya. Guru 
seolah pasrah dan membiarkan julukan sekolah sebagai sekolah 
preman, sekolah berkualitas rendah dan tidak bermutu, sekolah 
hanya menjadi pilihan terakhir siswa sMP di saat memilih sekolah 
negeri lanjutan, nilai siswa yang diterima rendah, dan hanya untuk 
memenuhi bangku yang masih kosong.

sMaN 20 Jakarta merupakan salah satu sekolah negeri yang 
telah berdiri sejak 1966. letaksekolah sangat strategis, berada di 
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pusat wilayah Jakarta.Namun, sangat disayangkan sekolah belum 
menjadi contoh, tidak menjadi barometer untuk sekolah di 
sekitarnya maupun sekolah di wilayah lain. tantangan yang sangat 
berat bagi siapa pun kepala sekolah yang bertugas di tempat ini. hal 
itu dipicu oleh kondisi rendahnya perilaku baik yang dimiliki siswa, 
rendahnya motivasi belajar siswa, rendahnya motivasikerja dan 
mengajar guru dan karyawan, rendahnya hasil nilai Ujian Nasional, 
rendahnya siswa yang diterima di Perguruan tinggi Negeri serta 
rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja sekolah.

lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan DKI Jakarta yang jeli 
melihat kondisi sMaN 20 Jakarta, tepatnya berada di Jl. Krekot 
Bunder III/1 Pasar Baru, Jakarta Pusat, dipilih untuk mendapatkan 
program pendampingan sistem Penjaminan Mutu Internal (sPMI) 
sejak tahun ajaran 20172018 hingga sekarang. tanggung jawab, 
kepercayaan, beban moral sebagai sekolah model yang nantinya 
harus mampu untuk menularkan minimal kepada sekolah di 
dekatnya (sekolah imbas,) selanjutnya di sekolah sekitar, menjadi 
tantangan tersendiri dan modal dasar untuk berubah.

Di awal pendampingan, dengan terseokseok dan tertatih
tatih, serta banyak cibiran, seperti “Apa itu sekolah model? Model 
baju, peragawan/peragawati, atau apa?”Meski sempat pesimis, 
skeptis, dan resistensi di zona nyaman, dengan semangat untuk 
berubah menjadi lebih baik, bersamasama siswa, guru, karyawan, 
orang tua, kami semua berkomitmen dan konsisten mengikuti 
program pendampingan ini.

strategi awal pendampingan dari lPMP DKI Jakarta 
adalah dengan dibentuknya tim Penjaminan Mutu Pendidikan 
sekolah (tPMPs), bersamasama dengan Pengawas beserta tim 
Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (tPMPD) yang berasal 
dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta beserta jajarannya. Dalam 
program pendampingan mendapatkan banyak hal baru, membuka 



Tim Sekolah Model DKI Jakarta |  77

wawasan manajerial ke arah yang lebih baik dan bermutu. Belajar 
menetapkan standar mutu, pemetaan mutu, menyusun rencana 
pemenuhan mutu, melaksanakan pemenuhan mutu, dan evaluasi 
pemenuhan mutu dari delapan standar yang terdiri dari standar 
Isi, standar Proses, standar Kompetensi lulusan, standar Pendidik 
dan tenaga Kependidikan, standar sarana dan Prasarana, standar 
Pengelolaan, standar Pembiayaan dan standar Penilaian Pendidikan.

Yang menarik, lebih spesifik lagi menganalisis masing-masing 
indikator, subindikator menemukan dan mengobati “penyakit”, 
atau “kutu” dalam rapor mutu delapan standar kondisi sekolah, 
kemudian menerapkansiklus sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.

ada keunikan dalam proses pelaksanaan program pen dam
pingan ini, ketika mengalami hambatan utama dan terutama dalam 
hal, sumber Daya Manusia, administratif, Organisatoris, dan 
Psikologis. 

Dalam hal sumber Daya Manusia, budaya penolakan (resistansi) 
yang kuat terhadap setiap perubahan, termasuk perubahan ke arah 
perbaikan mutu dari pemangku kepentingan internal, guru, maupun 
tenaga kependidikan; gaya kepemimpinanKepala sekolah imbas dan 
sekitarnya yang kurang optimal; lemahnya komitmen dari pemangku 
kepentingan internal maupun institusi pendidikan; keterbatasan 
jumlah dan kompetensi sumber daya manusia pada sekolah yang 
memahami tentang sistem Penjaminan Mutu Internal ini secara 
utuh dan benar; sikap maupun pendapat bahwa tanggung jawab 
untuk menjamin meningkatkan dan membudayakan mutu hanya 
terletak pada operator di sekolah dan bukan pada setiap individu 
yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan;kelemahan dalam 
sosialisasi terhadap seluruh pemangku kepentingan, termasuk 
juga kesalahan strategi pengelolaan organisasi; peserta yang 
mengikuti pendampingan selalu bergantiganti, sehingga target 
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yang diharapkan tidak tercapai; kurangnya kehadiran peserta baik 
dari sekolah imbas maupun sekitarnya.

sementara hambatan dalam haladministratif, meliputikebiasaan 
bekerja tidak berdasarkan standar yang terdokumentasi yang 
harus selalu dievaluasi dan dikembangkan; keterbatasan dukungan 
teknologi informasi sebagai salah satu motor penggerak demi 
keberhasilan implementasi sistem Penjaminan Mutu Internal 
di sekolah; dan dari sekolah imbas terdapat sekolah satuan 
Pendidikan Kerjasama (sPK) mengalami kesulitan mengakses 
rapor mutu.

Dalam hal Organisatoris, hambatannya mencakupketerbatasan 
pemahaman sPMI, komunikasi antara kepala sekolah, tPMPD, 
Pengawas, guru, tenaga kependidikan, peserta didik dan komite 
sekolah sehingga informasi tidak tepat sasaran; keterbatasan 
sumber dana untuk membiayai persiapan, implementasi, evaluasi 
dalam pengembangan sPMI; pelaksanaan waktu pendampingan 
sekolah model maupun imbas yang sangat terbatas (kurang lebih 
tiga bulan); pendampingan dilaksanakan per tahun pelajaran bukan 
per tahun anggaran sehingga terjadi kesulitan realisasi kegiatan 
dengan erKas .

terakhir adalah hambatanpsikologis, meliputi komitmen, 
konsistensi yang rendah dari pemangku kepentingan dalam 
mengimplementasikan sPMI secara terus menerus dan 
berkelanjutan; sikap resistensi dari sumber daya manusia, misal 
sikap mengabaikan, menganggap remeh atau sinis terhadap sistem 
dan proses penjaminan mutu.

Bagaimanakah Cara Mengatasinya?

Dalam rapat kerja dewan guru di tahap awal pendampingan 
sPMI disepakati untuk menetapkan standar mutu, pemetaan mutu, 



Tim Sekolah Model DKI Jakarta |  79

menyusun rencana pelaksanaan program literasi dan penguatan 
pendidikan karakter, yang kemudian dikomunikasikan, serta 
sosialisasi program kegiatan kepada seluruh warga sekolah, dan 
orang tua peserta didik. selanjutnya dilakukan komitmen bersama 
untuk konsisten dalam pelaksanaan program kegiatan. 

Perubahan itu tidak mudah. Dengan pendekatan personal dan 
persuasif atau pendekatan sistem bila menghadapi penolakan, serta 
diperlukan contoh baik, keteladanan, kedisiplinan dan ketertiban 
administratif pada perangkat pembelajaran guru. Peran kepala 
sekolah sangat penting dan strategis untuk implementasi sPMI, 
yakni dengan melakukan supervisi pengembangan rPP berbasis 
kompetensi abad 21 (4C,literasi dan Penguatan Pendidikan 
Karakter). langkah awal untuk menularkan virus perubahan 
membutuhkan kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan 
sebagai agen perubahan.

Melakukan pembiasaan penguatan pendidikan karakter 
seperti budaya salam dari pintu masuk gerbang sekolah, budaya 
religius setiap pagi sholat berjamaah, budaya nasionalis dan 
integritas setiap pagi menyanyikan lagu Indonesia raya tigastansa 
dan mars Penguatan Pendidikan Karakter, budaya baca setiap pagi 
15 menit untuk literasi dan di akhir minggu mengumpulkan hasil 
tulisan. Budaya gotongroyong dengan hal kecil, seperti memilah 
sampah menjadi tigabagian, yakni sampah kertas, sampah plastik, 
sampah sisa makanan.

Memperbanyak kegiatan yang melibatkan peserta didik 
beserta orang tua dalam proses belajar mengajar di dalam 
maupun di luar kelas/sekolah seperti membuat pojok literasi, 
pohon harapan, mengembangkan seni kriya di setiap hari besar 
nasional, kunjungan ke Perpustakaan Nasional, museummuseum 
yang berada di dekat sekolah, melakukan kunjungan belajar 
ke kampuskampus terkenal seperti Institut Pertanian Bogor, 
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Universitas Indonesia, menggalimengembangkan potensi maupun 
talenta peserta didik dan menyediakan sarana prasarananya di 
nonakademik; mendatangkan narasumber untuk memotivasi 
dan membuka wawasan memilih Perguruan tinggi dan lapangan 
pekerjaan, serta melaksanakan pelayanan setelah Ujian Nasional 
Berbasis Komputer berupa pelatihan menghadapi Ujian Masuk 
Perguruan tinggi Negeri; dan yang utama dalam pelayanan peserta 
didik adalah melayani mereka seperti anak sendiri, serta membuat 
mereka nyaman berada di sekolah. 

Dalam jangka waktu satu tahun hasil program pendampingan 
SPMI sangat signifikan, berupa perubahan karakter setiap 
peserta didik dan guru, dilihat dari berkurangnya peserta didik 
yang terlambat, serta senyum riang di pagi hari saat masuk ke 
lingkungan sekolah. Jiwa nasionalis, religius terlihat dengan sikap 
santun, menghormati antarpeserta didik, guru dan tamu yang 
datang ke sekolah; prestasi ekstrakurikuler yang terus melejit 
mengharumkan nama sekolah. Melihat ekspresi peserta didik 
yang bangga denganprestasi guru dan kepala sekolahnya, baik 
tingkat DKI Jakarta maupun internasional, yang turut serta 
mengharumkan tempat mereka menimba ilmu. Peserta didik pun 
memberi persembahan yang luar biasa dengan peningkatan lebih 
dari 100% dari tahun sebelumnya yang diterima di Perguruan 
tinggi Negeri.

Untuk mengurangi kejenuhan, pada saat pendampingan 
sekolah model sPMI ke sekolah imbas dan sekolah sekitarnya, 
dilakukan perubahan metode pendampingan. awalnya hanya 
satu arah, akhirnya dilakukan banyak program simulasi di setiap 
pertemuan dan dilakukan pameran kecil hasil produk dari sekolah 
imbas dan sekitarnya, yang kemudian dalam panel diskusi dibahas 
mengenai kemajuan manfaat, hambatan beserta peluang dari hasil 
pendampingan tersebut.
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Di tahun ke2, pembimbingan program pendampingan sPMI 
dari lPMP DKI Jakarta, sekolah melaksanakan peningkatan 
program kewirausahaan dan ramah anak dengan tetap melanjutkan 
program literasi dan penguatan pendidikan karakter yang telah 
dilaksanakan di tahun sebelumnya. hal ini dilakukan untuk 
mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan ekonomi 
kreatif industri 4.0. Kepala sekolah melaksanakan supervisi 
terutama pada rencana Pengajaran Pembelajaran setiap guru agar 
dalam pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar memberi 
stimulus berupa soalsoal dengan kategori High Order Thinking 
Skill kepada peserta didik, serta membuat proyek di setiap mata 
pelajaran serta harus mampu untuk melihat peluang pasar dan 
dikembangkan pemasaran hasilnya.

Dalam jangka waktu enam bulan, pendampingan kewirausahaan 
dan ramah anak, untuk setiap mata pelajaran diperoleh hasil 
produk antara lain berupa budidaya hidroponik, budidaya lele, pada 
seni dikembangkan batik, cukil, melukis payung, mural, seni kriya 
dari bahan daur ulang, dan yang tidak kalah membanggakan dari 
hasil pendampingan lPMP DKI Jakarta untuk peserta didik, guru, 
tenaga kependidikan, dan orang tua adalah dengan meningkatnya 
nilai akreditasi tahun 2018 dengan memperoleh nilai 98 predikat 
UNGGUl. 

terima kasih banyak lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan 
DKI Jakarta yang telah memilih dan melaksanakan Program 
Pendampingan sistem Penjaminan Mutu Internal (sPMI) sehing
gakami dapat tersenyum dan merasa bangga sebagai siswa, guru, 
tenaga kependidikan, orang tua dan kepala sekolah di sekolah 
kami tercinta sMaN 20 Jakarta.Melalui sPMI, predikat buruk 
sekolah kami perlahan tapi pasti, terkikis satu per satu. Masalah
masalah lain pun ikut teratasi. Begitu pentingnya sPMI sehingga 
harus disebarkan sebagai virusvirus baik yang harus diterapkan 
di seluruh sekolah. 
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sekolah yang memiliki prestasi banyak pada umumnya adalah 
sekolah yang berukuran luas dan besar, dilengkapi dfasilitas 

yang memadai dan ruangan yang cukup baik. Kami berhasil 
membuktikan bahwa sekolah dengan ukuran lahan yang tidak 
begitu luas dan kecil, serta fasilitas yang sangat minim pun 
dapatmemanenkan prestasi di setiap bidang. Itulah sekolah kami, 
sMK Negeri 21 Jakarta Pusat yang berada di lingkungan penduduk 
yang cukup padat dan sempit. Berdekatan dengan lingkungan 
perkotaan yang modern, apartemen yang bagus dan mewah serta 
area perniagaan. tepatnya berada di daerah siaga I Gg. swadaya 3, 
Kemayoran Gempol, Jakarta Pusat. luas lahan sekolah 2800 m2, 
luas bangunan 1872 m2 dengan rombongan belajar 16 kelas dan 
jumlah peserta didik yaitu 546 peserta didik.

Dengan ruangan kelas terbatas, sekolah melaksanakan 
moving class untuk memudahkan peserta didik mendapatkan 
pembelajaran di ruangan kelas. sekolah juga tidak memiliki aula, 
sehingga dua ruangan kelas dijadikan aula. Jika ada kegiatan khusus 

sEKOlah KECIl PaNEN 
PrEstasI

SMK Negeri 21 Jakarta Pusat
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yang menggunakan aula, peserta didik belajar di ruangan yang 
akan diikuti secara moving class di ruangan tertentu.

air tanah di sekolah kami termasuk air asin dan tidak memiliki 
air PaM, tetapi sekolah cukup asri dan nyaman. Penghijauan 
berhasil dilakukan berkat terobosan kepala sekolah dengan 
membuat penampungan air hujan untuk menyiram tanaman, 
sehingga tanaman subur dan hijau.Kondisi sekolah yang asri dan 
nyaman ini berpengaruh terhadap motivasi siswa untuk belajar di 
sekolah.

siswa sMKN 21 memiliki latar belakang budaya yang beragam 
dan perekonomian yang cukup sulit dan terbatas. Peserta didik yang 
mendapatkan KJP sebanyak 62% di tahun 2018. Ini menunjukan, 
banyak siswa tidak mampu secara perekonomianyang bersekolah 
di sMKN 21 Jakarta. Ketidakmampuan itu seringkali berdampak 
pada banyak sekali permasalahan. Pembentukan karakter siswa 
menjadi sulit dan fasilitas pembelajaran terbatas. lingkungan rumah 
yang kumuh dengan tata bahasa dan kedisiplinan yang kurang 
baik berpengaruh terhadap siswa kami. Mereka mencontoh dari 
lingkungan tempat tinggal di sekitarnya, yang menyebabkan siswa 
kurang disiplin dan karakternya tidak baik. 

Berawal dari penetapansMK Negeri 21 Jakarta sebagai 
sekolah model penerapan sistem Penjaminan Mutu Internal 
(sPMI) oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan lPMP DKI 
Jakarta pada tahun 2017, sekolah mulai menerapkan sPMI. sekolah 
wajib mengawal dan mengendalikan pelaksanaan Delapan standar 
Nasional Pendidikan. sebagai sekolah model, kami dibimbing 
dan didampingi oleh tim lPMP dalam menganalisis rapor mutu 
sekolah. Kami banyak menemukan kekurangan pada beberapa 
subindikator dari delapan sNP, sehingga sekolah wajib untuk 
memperbaiki dan memiliki terobosanterobosan ide baru untuk 
meningkatkan kualitas mutu sekolah. 
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salah satu standar yang perlu ditingkatkan yaitusarana dan 
prasana dan luasan area lahan sekolah yang tidak memadai. hal 
ini sulit untuk diwujudkan oleh sekolah, karena peningkatannya 
menjadi ranah pemerintah yang terkait dengan kebijakan,tetapi, 
sekolah tidak putus asa. Dari keterbatasan itu kami fokus 
mengoptimalkan pembentukan karakter dan kedisipilinan serta 
budaya sekolah dengan berinovasi. sekolah terus berusaha 
melakukan terobosan baru untuk membentuk peserta didik yang 
berkarakter dan berkualitas, sehingga menghasilkan lulusan yang 
bermutu.

sebagai sekolah model sPMI, kepala sekolah memberdayakan 
seluruh stakeholder untuk berkomitmen menjalankan sPMI.Kami 
melaksanakan sPMIberbasis Penguatan Pendidikan Karakter 
(PPK), sehingga kami mulai dari penerapan 5s (senyum, sapa, salam, 
sopan dan santun) dan 9K (Keamanan, Kebersihan, Ketertiban, 
Keindahan, Kekeluargaan, Kerindangan, Kesehatan, Keterbukaan 
dan Keteladanan) dilandasi komitmen bersama yang diawali 
dari pagi hari (awal KBM) dengan menyanyikan lagu “Indonesia 
raya”, membaca ayat al Qur’an serta terjemahannya, dan literasi 
wawasan.

Dalam menjaga lingkungan, ada hal menarik yang kami 
terapkan di sekolah, yaitu penerapan kebersihan dengan membawa 
tempat makan dan minum dari rumah yang ditaruh di sekolah. 
Jika ingin jajan di kantin, kantin juga tidak melayani siswa dengan 
plastik atau stirofoam. setelah makan, siswa wajib membersihkan 
tempat makan dan menyimpannya di kontainer atau lemari khusus 
yang sudah disediakan, sehingga kami dapat mengurangi sampah 
nonorganik di sekolah. Manfaat dari penerapan program tersebut, 
siswa dilatih mandiri, bertanggung jawab dan mengubah kebiasaan 
malas untuk menerapkan hidup bersih.
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Kebersihan Sebagian dari Iman dan Kesuksesan. Dengan 
penerapan jargon itu diharapkan siswa dapat menjaga kebersihan 
dan nyaman berada di sekolah, sehingga kunci prestasi dan 
keberhasilan siswa akan mudah didapat. Kebersihan lingkungan 
juga diterapkan melalui penerapan piket kebersihan setelah 
pulang sekolah, dengan membuang sampah di tempat pembuangan 
akhir sampah sekolah sampai siswa juga menyisihkan uang untuk 
membeli kantong plastik sampah yang besar per kelas, serta 
memilah sampah yang dapat didaur ulang menjadi nilai jual tambah 
uang saku mereka. 

sebagai sekolah model sPMI, kami juga mengembangkan 
sisi pengetahuan siswa untuk meningkatkan standar kompetensi 
kelulusan. Program yang kami laksanakan untuk mewujudkannya 
yaitu menerapkan literasi di sekolah dan di rumah. tidak hanya 
literasi membaca dari buku, tetapi juga berbasis digital, baik melalui 
handphone maupun komputer.Berbeda dengan sekolah lainnya, 
kami juga menerapkan literasi finansial. Siswa diajarkan literasi 
bagaimana mengatur uang jajan yang dapat ditabung di bank. 
sekolah memiliki bank mini yang dikelola oleh program Keahlian 
akuntansi dan Keuangan bersama guru dan siswa. hal ini juga 
sebagai upaya membuat pembelajaran tidak hanya teori, tetapi 
juga dipraktikkan dalam bank mini. Ini berdampak pada budaya 
hemat dan karakter siswa dalam menghargai uang dan mengelola 
uang dengan baik.

 Berdasarkan analisis rapor mutu, kami juga menyepakati 
bahwa perpustakaan sekolah diletakkan di lantai dasar dekat 
dengan pintu keluar sekolah, dibuka dari pagi sampai sore hari. 
siswa juga dapat belajar di perpustakaan untuk mengerjakan 
tugas dan Pr yang tidak memungkinkan untuk dikerjakan 
di rumah dikarenakan tempat tinggal yang kurang memadai. 
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sekolah berharap siswa dapat senang dan betah di sekolah, serta 
menjadikan sekolah sebagai rumah kedua bagi mereka.

sPMI yang kami lakukan juga berbasis memberdayakan guru 
dengan menyentuh sisi kemanusiaannya. hal ini kami lakukan 
untuk mengatasi permasalahan siswa tidak mampu, yaituprogram 
orang tua asuh. Yang menjadi orang tua asuh di antaranya adalah 
guru. Guru memiliki beberapa anak asuk dari latar belakang 
orang tua yang sudah yatim piatu atau yang tidakmampu. Guru di 
sekolah juga merupakan orang tua kedua bagi siswa selama berada 
di sekolah, yaitu siswa mendapatkan perhatian dan kasih sayang 
yang baik dari guru sehingga termotivasi keinginan untuk terus 
belajar dan mengubah kehidupannya menjadi lebih baik. Program 
ini berdampak sangat signifikan terhadap peringkat hasil Ujian 
Nasional, baik tingkat wilayah maupun provinsi. ada beberapa 
peserta didik yang memperoleh nilai 100 dalam Ujian Nasional. 
selain itu juga ada peningkatan prestasi lomba nonakademik 
berupa olah raga dan kesenian tingkat wilayah daerah dan Provinsi 
DKI Jakarta. 

Keberhasilan penerapan sPMIyang berbasis kemitraan/
pemberdayaan jejaring juga berdampak pada keberhasilan sekolah 
dalam kerja sama penyaluran tenaga kerja di beberapa perusahaan. 
tim bursa kerja giat semangat mencari perusahaan untuk dapat 
bekerja sama dalam menyalurkan tamatan di beberapa perusahaan. 
Penyaluran itu berdampak peserta didik cepat mendapatkan 
pekerjaan sebelum ijazahnya terbit. Perusahaan juga puas dengan 
kerja sama sekolah karena pelayanan dari guru yang ramah dan 
peserta didik yang santun. Cepat dan tanggap dalam proses tes di 
sekolah dengan mengadakan school hiring, yaitu perusahaan datang 
ke sekolah untuk mengadakan tes dan wawancara kerja. sekolah 
juga memprogramkan Job Matchingdengan target 30 perusahaan 
dan pesertanya 1500 pelamar dari wilayah seJabodetabek, 
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sehingga kepercayaan sekolah dalam menyalurkan tenaga kerja 
menjadikan komitmen dalam melahirkan siswa yang unggul dan 
berprestasi di dunia usaha dan industri. target sekolah dalam 
menyalurkan tenaga kerja dari tamatan yaitu 85% sudah bekerja.

Dampak menjadi sekolah model sPMI, membawa sekolah 
dalam beberapa prestasi, di antaranya dalam lomba kesenian dan 
keterampilan menyulam, keterampilan daur ulang kertas dan botol 
plastik, dan sebagainya. siswa terampil dan kreatif membuat karya 
dari bahan bekas yang didaur ulang sehingga menjadikan sesuatu 
yang bernilai jual yang cukup baik. siswa jadi belajar berwirausaha 
sehingga melahirkan wirausaha muda yang cerdas kreatif serta 
berbakat. selain itu, siswa kami juga berprestasi dalam olahraga 
yaitu dalam karate merebut juara 1, 2, dan 3 pada kelas putri dan 
putra, pencak silat dan atletik putri dan putra tingkat DKI Jakarta. 

sekolah kecil dan minim fasilitas tidak menjadi kendala untuk 
berprestasi. Dengan keterbatasan lahan, ruangan dan sarana 
prasarana,bakat dan minat bisa dioptimalkan dan mampu memanen 
prestasi jika kita jeli menganalisis kekuatan dan kelemahan yang 
dimiliki sekolah. Kelemahan dan kekurangan jangan dijadikan 
alasan kita tidak bisa berprestasi, tetapi justru kelemahan dan 
kekurangan menjadi motivasi untuk bangkit dan meraih prestasi 
gemilang,
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Visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan menjadi keharusan untuk 
dimiliki. Peningkatan mutu berdasarkan visi dan misi sekolah 

menjadi arah untuk dicapai. Bagaimana sekolah meningkatkan 
mutu? Bagaimana memajukan sekolah? Bagaimana menjadi 
sekolah yang berprestasi? Banyak pertanyaan lain yangmerujuk ke 
bagaimana pemenuhan delapan standar Nasional Pendidikan agar 
dapat dicapai.

Pemenuhan standar Nasional Pendidikan akan teruji melalui 
akreditasi. akreditasi merupakan penilaian kelayakan program dan 
atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan 
(UU Nomor 20 tahun 2003 tentang sisdiknas, pasal 1 ayat 22). 
akreditasi sekolah adalah proses penilaian terhadap kelayakan 
satuan pendidikan. hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan 
dan peringkat kelayakan yang dikeluarkan oleh Badan akreditasi 
Nasional.

Kelayakan satuan pendidikan mengacu pada sNP, merupakan 
acuan untuk memetakan profil kualitas sekolah.Akreditasi 
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menjadi pendorong sekolah untuk melakukan penjaminan mutu 
yang berkelanjutan, serta terus berusaha mencapai mutu yang 
diharapkan.

rapor mutu sejak tahun 2016, Pemetaan Mutu Pendidikan 
(PMP) menjadi target input pengisian instrumen setiap satuan 
pendidikan. rapor mutu menjadi potret satuan pendidikan dengan 
harapan baik dan semakin baik berdasarkan kriteria pemenuhan 
standar Nasional Pendidikan. rapor mutu menggambarkan peta 
mutu, terlepas dari instrumen yang diisi oleh komponen kepala 
sekolah, komite, pendidik, dan peserta didik valid atau tidak, meski 
proses input Pemenuhan Mutu Pendidikan tersebut tidak lengkap 
atau tidak benar. Kenyataan yang ada adalah sebagai bukti nyata 
rapor mutu itu.

Berdasarkan rapor mutu tahun 2016, sekolah bisa menjadi 
sekolah model dalam pemenuhan standar Nasional Pendidikan 
(sNP), dengan tujuan langkahlangkah pemenuhan dapat dicapai 
melalui bimbingan dari lPMP Provinsi DKI Jakarta.

Dalam pelaksanaan pemenuhan sNP, langkah demi langkah 
dilakukan melalui pembinaan sekolah model serta melaksanakan 
siklus sPMI di sekolah. 
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rapor mutu sekolah tahun 2016 tidak mencerminkan kondisi 
yang sebenarnya. Berdasarkan radar PMP tampak dua standar yang 
menuju sNP 4, yaitustandar Pendidik dan tenaga Kependidikan 
(4,58) dan standarPenilaian Pendidikan ( 4,77 ). 

sementara enam standar Pendidikan lainnya seperti standar 
Kelulusan (0), standar Isi (0), standar Proses (0,13), standar sarana 
dan Prasarana Pendidikan (1,19), standar Pengelolaan Pendidikan 
(0,77), standar Pembiayaan (tidak terbaca).

Implementasi Pemenuhan Mutu

langkah awal yang dilakukan penulis adalah melihat dan 
menelaah profil sekolah saat itu dari data yang ada. Rapor mutu 
dibandingkan dengan kondisi real komponen standar Nasional 
Pendidikan sekolah saat ini.

Dari hasil telaah dan membandingkan komponen standar 
Nasional Pendidikan dengan kenyataan yang ada, terdapat 
permasalahan atau kesenjangan bahwa rapor mutu pendidikan 
sebagian tidak sesuai kondisi yang sebenarnya. langkah awal yang 
dilakukan penulis adalahpertama, penegakkan peraturan yang 
telah diberlakukan pemerintah pusat dan daerah yaitu di mana 
keadaan dan kebiasaan yang telah lama berjalan sekolah.

Pendidik dan tenaga kependidikan berperan besar terhadap 
kualitas pendidikan dan terpenuhinya standar Nasional Pendidikan 
sesuai yang tertera pada rapor mutu, berkontribusi dan peran 
serta pendidik dan tenaga kependidikan dengan berbagai cara  di 
antaranya mengikuti pola dan langkahlangkah pembinaan sekolah 
model; dan membentuk tim Penjaminan Mutu sekolah (tPMPs) 
dari komponen pendidik, tenaga kependidikan dan komite sekolah.

tim, tersebut memiliki tugas merencanakan, melaksanakan, 
mengendalikan, dan mengembangkan sPMI; menyusun dokumen 
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sPMI; membuat perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan 
dalam rencana Kerja sekolah; melaksanakan pemenuhan mutu 
baik dalam pengelolaan satuan pendidikan maupun proses 
pembelajaran; menetapkan standar baru dan menyusun strategi 
peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi; 
membentuk unit penjaminan mutu pada satuan pendidikan; dan 
mengelola data mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan.

tim yang berperan penting dalam pelaksanaan di 
sekolahadalah sumber daya yang melihat secara nyata keberhasilan 
dan kelemahan pelaksanaan kegiatan tersebut adalah melalui 
monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan analisis rapor mutu terdapat beberapa masalah, 
yaitudalam melakukan pengisian instrumen tidak lengkap atau 
terisi dengan benar, pengisian instrumen terdapat hal yang 
tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, serta responden tidak 
memahami pengisian instrumen yang benar. 

Berdasarkan analisis rapor mutu, langkahlangkah yang 
dilakukan adalah melakukan telaah dan pemahaman instrumen 
Pemetaan Mutu Pendidikan; pengisian instrumen dilakukan dengan 
teliti dan hatihati oleh tim Penjaminan Mutu sekolah (tPMPs) 
dan operator sekolah; pengisian instrumen disesuaikan dengan 
kondisi sekolah sebenarnya.

Kedua, Perencanaan Peningkatan Mutu. Pemenuhan mutu 
berdasarkan rapor mutu yang paling rendah dan sesuai kebutuhan 
sekolah.hasil yang diperoleh dari pengisian instrumen dan 
kesesuaian dengan keadaan sebenarnya. hasil rapor mutu tahun 
2017 adalah, pada pelaksanaan pemenuhan berdasarkan rapor 
mutu yaitu standar sarana dan prasarana pendidikan, hal ini tidak 
menjadi prioritas karena dalam pelaksanaannya dilakukan dalam 
jangka panjang. 



92 | Gendong Jamu Pendidikan

Pemenuhan mutu berikutnya yang perlu dilakukan berdasarkan 
rapor mutu tahun 2016 adalah standar pendidik dan tenaga 
kependidikan, serta meningkatkan pemahaman tentang kebijakan 
dan implementasi sekolah. Menganalisis rapor mutu sekolah 
dengan membuat prioritas, berdasarkanhasil diskusi dengan 
berbagai pihak. Program prioritas 2017 berbasis implementasi 
PPK, literasi dan Keterampilan abad 21. 

Bersama dengan sekolah imbas mencari akar masalah di 
sekolah dengan melihat delapan sNP. setelah menyusun rencana 
peningkatan mutu lalu menemukan akar masalah dan kegiatan yang 
akan dilaksanakan sebagai penyelesai masalah. setelah menemukan 
permasalahan, kebutuhan dan prioritas yaitu diadakan workshop 
bertema “Pengembangan silabus dan Implementasinya dalam 
Penilaian Kurikulum 2013”. Kegiatan ini sekaligus melakukan 
pemenuhan dua standar, yaitu standar PtK dan standar Penilaian 
dengan mengundang narasumber yang kompeten. Kegiatan ini 
sebagai solusi mengakomodir kebutuhan sekolah model maupun 
sekolah imbas.

Pemenuhan mutu berikutnya yang perlu dilakukan berdasarkan 
rapor mutu tahun 2017 adalah kelemahan pada standar pendidik 
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dan tenaga kependidikan, melalui workshop penulisan soal berpikir 
tingkat tinggiatau Higher Order Thinking Skill (hOts).

sekolah model dalam melakukan monev belum terencana 
karena belum adanyainstrumen monev yang akuntabel yang 
dapat memonitor tiap kegiatan. tetapi sekolah berupaya untuk 
melakukan monev dengan cara mengadakan wawancara dengan 
warga sekolah tentang hambatandan tantangan serta peluang yang 
dapat dijadikan bahan untuk pemenuhan program peningkatan 
mutu.

Pelaksanaan strategi baru untuk pemenuhan mutu sekolah 
tahun 2017 sampai 2019 meliputi pengembangan standar penilaian 
berbasis aplikasi penilaian “Penggunaan It Berbasis aplikasi 
Memudahkan Pendidik Mengolah Nilai”; menyusun proposal 
kepada DUDI (Dunia Usaha dan Dunia Industri); membuka 
pengadaan pojok baca, di tengahtengah keterbatasan tempat 
dan lokasi pengungsian di sekolah lain; memiliki sistem informasi 
manajemen sekolah melalui web sekolah.

Dampak selama pelaksanaan sekolah model di antaranya 
memiliki dokumen pengembangan pemenuhan mutu; memiliki 
aplikasi penilaian berbasis Microsoft Excel; tingkat pemahaman 
dalam pelaksanaan pekerjaan pendidik dan tenaga pendidikan 
adalah dalam rangka pemenuhan standar isi, standar proses, standar 
penilaian dan standar kelulusan merupakan tugas pokok yang 
tak terpisahkan dalam pemenuhan standar Nasional Pendidikan. 
Perbaikan prasana, pembelian media merupakan pemenuhan 
standar sarana dan prasana, penyusunan rKas dan pembelajaran 
hingga pertanggungjawaban merupakan pemenuhan standar 
pembiayaan, pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan dalam 
KKG, seminar, pendidikan dan latihan merupakan pemenuhan 
standar tendik, manajemen kepala sekolah secara keseluruhan 
merupakan pemenuhan standar pengelolaan. 
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Dampak lainnya adalahprestasi peserta didik selama 
pelaksanaan sekolah model, yakni Juara tunggal Bulu tangkis Putri 
tingkat Jakarta selatan, Juara Menyalin al qur’an, dan lomba 
Keterampilan agama.

Ketiga, Kendala, yaknisekolah model mengalami rehab total 
pada tahun anggaran 2018, sehingga pelaksanaan kegiatan dimulai 
siang hari dengan menumpang di sekolah lain;guru mengalami 
kendala pelaksanaan kegiatan, baik pembelajaran maupun 
pelaksanaan pemenuhan mutu karena harus berbagi tempat 
dengan sekolah yang ditumpangi; waktu pelaksanaan kegiatan 
sekolah model dan pemenuhan mutu, kendala dalam keikutsertaan 
guru di sekolah model maupun sekolah imbas karena lokasi yang 
berpindah dan waktu mulai siang hari.

Keempat, faktorfaktor pendukung.Pengawas wilayah II yang 
sungguhsungguh melakukan binaan, komitmen kepala sekolah, 
pendidik, dan tenaga kependidikan untuk melakukan perubahan ke 
arah yang lebih baik, komite sekolah dan orang tua yang berperan 
aktif memberi kontribusi maupun support terhadap sekolah. 

alternatif Pengembangan

sekolah dengan program pendidikan kewirausahaan 
setiap pembagian laporan hasil belajar peserta didik berupa 
kegiatan “Gebyar Wirausaha/Marketing Day”, dengan tujuan 
Pengembangan Pendidikan Karakter, yaitu dalam bentuk aplikasi 
hasil pembelajaran.

Menambah kegiatan ekstrakurikuler dengan memfasilitasi 
minat dan bakat pengembangan diri peserta didik dapat 
mengembangkan potensinya yang memiliki menuju budaya mutu 
sekolah.



Tim Sekolah Model DKI Jakarta |  95

Kesimpulan dan rekomendasi Operasional

Penunjukan sekolah model 
dalam pemenuhan standar 
Nasional Pendidikan harus 
ditindaklanjuti dan memiliki 
komitmen tinggi bagi warga 
sekolah yang dijadikan model 
dalam pemenuhan mutu serta 
terdokumentasi. Keberhasilan 
peningkatan mutu pendidikan 
menjadi jelas dan dapat 

dipertanggungjawabkan kepada semua pihak, termasuk kelemahan 
dan kelebihan yang dimiliki oleh sekolah.

Peran pihakpihak yang memiliki tanggung jawab dalam 
peningkatan mutu pendidikan dalam hal ini Dinas Pendidikan, 
lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, dan Kementerian 
Pendidikan secara terusmenerus dan berkesinambungan 
melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, dan peningkatan 
mutu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk itu, rekomendasi operasional yang bisa dijalankan 
adalah hendaknya, setiap sekolah memiliki pola pemenuhan 
mutu seperti pelaksanaan sekolah model melalui tPMPs 
(tim Penjaminan Mutu Pendidikan sekolah); kepala sekolah, 
pendidik dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan tugasnya 
memiliki rencana peningkatan mutu, melalui tahapan pemetaan, 
perencanaan, pelaksanaan, monitoring evaluasi, dana menetapkan 
strategi baru secara terusmenerus; memaksimalkan sarana 
dan prasana sehingga dengan kebermanfaatan tersebut, sekolah 
mampu menuju pemenuhan standar Nasional Pendidikan.
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