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ANALISIS PEMETAAN

MUTU PENDIDIKAN JENJANG SLB

S
egala puji bagi Allah SWT, berkat Rahmat dan Hidayah Nya kami dapat me-

nyelesaikan buku Analisis Data Mutu Pendidikan jenjang SLB di Provinsi DKI 

Jakarta.

Buku ini disusun dalam rangka memenuhi tugas dan fungsi LPMP Provinsi 

DKI Jakarta dalam melaksanakan siklus Penjaminan Mutu Pendidikan yang 

diawali dari Pemetaan Mutu 8 (Delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP).  Hasil 

pemetaan berupa data mutu selanjutnya dianalisis, untuk mengetahui capaian yang 

kategorinya masih di bawah standar agar dapat ditelusuri akar penyebab masalahnya.  

Berdasarkan pada akar penyebab masalah ini selanjutnya disusun rekomendasi 

peningkatan mutu yang tepat. Rekomendasi yang disusun, harapannya dapat ditin-

daklanjuti oleh para pemangku kepentingan terkait, sehingga capaian mutu sekolah 

meningkat dan sekolah di Provinsi DKI Jakarta dapatmencapai atau melampaui SNP.

Akhirnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

membantu hingga tersusunnya buku ini.

Kata Pengantar

Jakarta,   Juni   2020

Plt. Kepala LPMP DKI Jakarta,

Moch. Salim Somad, S.Kom, M.Pd

NIP. 197410062003121001
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A
wal bulan Maret 2020 sampai saat ini dunia dilanda pandemi Covid-19. 

Hal ini berdampak pada berbagai aspek kehidupan termasuk bidang 

pendidikan. Tahun 2020 SLB untuk pertamakalinya menginput 

data pada aplikasi PMP. Dari 89 sekolah yang terdaftar di dapo-

dik hanya 63 sekolah (70%) yang menginputkan datanya pada 

aplikasi PMP. Pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) untuk SLB di 

wilayah DKI Jakarta belum menunjukkan hasil capaian yang sesuai dengan 

harapan. Rata-rata capaian SNP di tahun 2020 yaitu 4,25 berada pada kat-

egori Menuju SNP3. Berikut adalah potret capaiannya;

Pandemi Sebabkan Redahnya Capaian 

Standar Nasional Pendidikan SLB Provin-

si DKI Jakarta 2020

!

POLICY BRIEF

RINGKASAN EKSEKUTIF
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Gambar di atas menunjukkan dari 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) hanya 

standar kelulusan (SKL) yang sudah mencapai SNP, sedangkan enam standar lainnya 

masih berada di bawah SNP. Standar penilaian (1.98) merupakan capaian terendah 

yakni di SNP1. Standar pembiayaan (3,22) dan standar sarpras (3,38)  masih berada 

pada capaian SNP2. Standar Isi (4,11), standar pengelolaan (4,14) dan stadar proses 

(4,69) pada capaian SNP3. Hanya standar PTK (5,48) yang mencapai SNP4.  

Potret capaian pada jenjang SLB tersebut merupakan hal yang tidak lazim terjadi. 

Logika  umumnya, SKL itu adalah muara dari enam standar yang lainnya. Bila enam 

standar yang lainnya bagus maka SKL tentu akan bagus, begitu pula sebaliknya bila 

enam standar yang lainnya kurang bagus maka SKL juga tidak akan bagus.  

Anomali ini disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya adalah dari 63 seko-

lah yang menginputkan data, tidak semua sekolah mengisikan data pada 8 standar.. 

Pada standar kelulusan, penilaian dan pengelolaan terekap 57 sekolah yang mengin-

put data,. Pada standar isi, proses dan pembiayaan terekap 62 sekolah, sedangkan 

pada standar PTK dan sarpras terekap 63 sekolah yang menginput data. Penyebab lain 

adalah adanya input data eror sehingga system aplikasi tidak dapat mengolah data 

error tersebut.

PERMASALAHAN 
Untuk mengetahui penyebab rendahnya capaian SNP pada setiap standar, maka 

dicari penyebab akar masalah dengan pendekatan root cause analysis  atau anali-

sis akar penyebab masalah. Sehingga dengan ditemukannya akar masalah tersebut 

dapat dicarikan alternatif solusi perbaikannya.

No. Identifikasi     

Masalah

Akar                 

Penyebab I

Akar                 

Penyebab II

Akar                  

Penyebab III

Akar                

Penyebab IV

1 Rata rata capa-

ian berada pada 

kategori menuju 

SNP 3

Upaya pemenu-

han mutu SNP 

belum maksimal

Penyelenggara-

an pembelajaran 

jarak jauh belum 

maksimal

Kurangnya 

kesiapan dan 

ketersediaan 

support system

Belum adanya 

perubahan 

mindset dan 

maksimalisasi 

support system 
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2 Capaian paling 

rendah dijumpai 

pada penilaian 

pada kategori 

menuju SNP 3 

(M3)

Terjadi peruba-

han regulasi 

atau kebijakan 

dalam prosedur 

penilaian dimasa 

PJJ

Penilaian dimasa 

PJJ belum maksi-

mal, sehingga 

terjadi kendala 

dalam mener-

apkan penilaian 

sesuai prose-

dur terutama 

penilaian pada 

aspek sikap dan 

aspek keter-

ampilan

Kurangnya 

kesiapan pen-

getahuan dan 

keterampilan 

dalam penilaian 

masa PJJ

1.Kurangnya 

sosialisasi 

terkait prose-

dur penilaian 

dimasa PJJ.

2.Penilaian 

di masa 

PJJ untuk 

SLB kurang 

maksimal 

dikarenakan 

kepemilikan 

gawai dan 

pendampin-

gan orang tua 

yang kurang.

, 3 Capaian standar 

sarana prasarana 

dan pembiayaan 

baru mencapai 

SNP2 (M2)

Banyak sekolah 

yang belum 

memiliki sarana 

prasarana yang 

terstandar

Pendanaan yang 

tidak memadai 

dan kurangnya 

pemahaman 

tentang pent-

ingnya sarpras 

dalam menun-

jang penyelen-

gaaraan KBM

SLB di Jakarta 

banyak yang 

swasta, hanya 14 

% SLB Negeri

1. Sumber 

dana SLB swasta 

hanya dari BOS 

dan SPP 

2. Rerata 

SPP SLB swasta 

yang masuk 

perbulan hanya 

40% pada masa 

pandemi

4.Alokasi ang-

garan sekolah 

swasta lebih 

banyak pada 

pembayaran 

tenaga honor 

guru sehingga 

sarpras tertunda.

Kurangnya 

upaya peng-

galian dana 

alternatif untuk 

peningkatan  

mutu khusus-

nya pengadaan 

sarpras di SLB 

swasta
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4 Standar isi, proses 

dan pengelolaan 

adalah tiga stan-

dar  berada pada 

kategori SNP3. 

Standar Isi, 

proses, dan 

pengelolaan 

sangat dipen-

garuhi oleh 

kondisi pandemi 

covid-19 

Kebijakan pem-

belajaran jarak 

jauh, sangat ber-

beda implemen-

tasinya dengan 

pembelajaran 

tatap muka 

warga sekolah 

baik kepala 

sekolah, guru, 

tenaga kepen-

didikan, siswa 

dan orang tua 

tidak siap dalam 

melaksanakan 

PJJ

1.sarana prasa-

rana PJJ tidak 

tersedia

2.guru belum 

terampil 

melaksanakan 

PJJ

3.Manaje-

men sekolah 

belum mampu 

melaksanakan 

PJJ yang op-

timal

4.Orang tua 

siswa dan 

siswa tidak 

siap dengan 

kebijakan PJJ

     Tabel Analisis Akar Masalah

ANALISIS MASALAH

A
danya perubahan pola belajar mengajar yang disebabkan karena pandemi 

Covid-19, menimbulkan dampak terhadap pengelolaan dan penyeleng-

garaan sekolah yang bermutu menjadi terkendala.Hal ini disebabkan oleh 

kurangnya kesiapan SDM dan support system yang melingkupnya, antara 

lain; belum terjadi perubahan mainset dalam menyikapi PJJ, komunikasi antara war-

ga sekolah dilakukan secara tatap mayasering menimbulkan distorsi, warga sekolah 

belum terampil menggunakan media komunikasi jarak jauh, sarana dan prasarana 

sekolah belum tersedia untuk pengelolaan sekolah jarak jauh serta kesiapan orang 

tua dalam mendampingi siswa dan menjadi guru utama masa PJJ bagi anak-anak 

berkebutuhan khusus.

Penerapan delapan SNP sulit dilakukan secara optimal di masa pandemi, hal ini 

dialami banyak sekolah terutama pada standar penilaian, sarana prasarana, pembi-

ayaan, isis dan proses.  Faktor penyebabnya diantaranya yaitu: Guru belum memiliki 

kompetensi yang cukup dalam mengelola pembelajaran jarak jauh, regulasi dan 

kebijakan pembelajaran jarak jauh mengharuskan sekolah menerapkan kurikulum 

yang disesuaikan dengan kondisi pandemi covid, sarana prasarana pembelajaran ja-

rak jauh yang dimiliki siswa terbatas, pendampingan orang tua dalam pelaksanaaan 

PJJ belum optimal karena banyak orang tua yang bekerja, memiliki anak lebih dari 

satu yang masih bersekolah, serta kesulitan dalam mendampingi anak berkebutuhan 

khusus sesuai dengan karakteristiknya.
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USULAN SOLUSI

K
ementerian Pendidikan perlu membuat standar pembelajaran baru dengan 

sistem gabungan belajar-mengajar tatap muka dan jarak jauh (blended 

learning) di masa kenormalan baru ini. Hal ini karena belum ada kejelasan 

kapan berakhirnya pandemi ini.

Kebijakan penyusunan anggaran di sekolah dapat diprioritaskan untuk kebutuhan 

pelaksanaan PJJ yang optimal, misal untuk biaya langganan internet, langganan ke-

butuhan pertemuan tatap maya, pengadaan sarana prasarana kesehatan dan keber-

sihan untuk menghadapi kenormalan baru. 

REKOMENDASI

    UNTUK SEKOLAH

1. Sekolah hendaknya melakukan pertemuan secara rutin dengan para guru, tenaga 

kependidikan dan perwakilan orang tua secara daring untuk membahas masalah-

masalah yang masih dijumpai dalam pembelajaran jarak jauh, dan mencari strate-

gi dan metode yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut.

2. Sekolah perlu memberikan parenting pada seluruh orang tua membekali bagaima-

na mendampingi dan melakukan penilaian pembelajaran anak berkebutuhan 

khusus saat belajar di rumah.

3. Sekolah berupaya merumuskan program pembelajaran  daring secara tepat, me-

nganalisis standar isi, proses dan penilaian yang diterapkan selama PJJ.  

4. Sekolah menyiapkan sarana prasarana selama pembelajaran jarak jauh baik yang 

dibutuhkan oleh guru, tenaga kependidikan dan siswa yang tidak mampu.

5. Sekolah menyiapkan sumber daya manusia baik kompetensi dan psikologis guru, 

tenaga kependidikan, orang tua dan siswa dalam melaksanakan pembelajaran ja-

rak jauh dan menyiapkan diri untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka ter-

batas dan edukasi pola hidup bersih dan sehat.

    UNTUK DINAS PENDIDIKAN 

1. Dinas Pendidikan provinsi DKI Jakarta memfasilitasi sekolah dalam mengelola 

anggaran selama masa pendemi dengan memberikan keleluasaan dalam revisi 

anggaran sekolah agar sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan PJJ

2. Dinas Pendidikan provinsi DKI Jakarta, melalui PPKPTKK memfasilitasi pelatihan-

pelatihan yang dibutuhkan oleh Kepala Sekolah, Guru, dan tenaga kependidikan 

dalam mengelola PJJ. 
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3. Dinas Pendidikan provinsi DKI Jakarta perlu membuat pemetaan dan memberikan 

bantuan kebutuhan sarana prasarana di SLB khususnya pada SLB swasta sesuai 

dengan karakteristik anak berkebutuhan khusus yang ada.

    UNTUK LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP)

1. LPMP Provinsi DKI Jakarta dapat menyusun program pembimbingan dan 

pendampingan bagi SLB dalam upaya peningkatan mutu pendidikan selama PJJ.

2. LPMP Provinsi DKI Jakarta dapat menyusun program pembimbingan dan 

pendampingan  bagi SLB dalam upaya persiapan melaksanakan Pembelajaran 

Tatap Muka dan edukasi Pola Hidup Bersih dan Sehat.

  UNTUK KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui direktorat jen-

deral terkait dapat memberikan panduan pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh, 

Pembelajaran Tatap Muka  dan edukasi pola hidup bersih dan sehat

2. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui direktorat 

jenderal terkait dapat memberikan panduan pelaksanaan pembimbingan dan 

pendampingan peningkatan mutu pendidikan bagi unit pelaksana teknis dan Di-

nas Pendidikan.
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LATAR
BELAKANG

B
erdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003, 

pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidi-

kan bermutu.  Untuk mewujudkannya pemerintah dan pemerintah dae-

rah melaksanakan sistem penjaminan mutu pendidikan yang juga harus 

di terapkan oleh satuan pendidikan.

Satuan pendidikan dalam melaksanakan penjaminan mutu harus didukung oleh 

pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-

masing serta peran serta masyarakat. Pada level Pemerintah Pusat penjaminan dan 

peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan oleh Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Me-

nengah, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri serta instansi terkait 

lainnya. Pada level Pemerintah Provinsi dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, 

LPMP dan Kantor Wilayah Kementerian Agama, sedangkan pada level pemerintah Ka-

bupaten/Kota dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Kantor Ke-

menterian Agama Kabupaten/ Kota.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, satuan pendidikan 

dalam menjalankan penjaminan mutu bertujuan agar dapat mencapai atau melam-

paui standar nasional Pendidikan (SNP).  Sistem Penjaminan mutu baik di tingkat 

satuan pendidikan maupun di tingkat pemerintah dan pemerintah daerah merupa-

kansiklus yang dilakukan terus menerus dan berkesinambungan.  Siklus ini dimulai 

dengan memetakan capaian 8 standar di tingkat satuan pendidikan.  Selanjutnya hasil 

pemetaanya itu berupa data peta mutu dianalisis, agar diketahui capaian yang belum 

memenuhi standar, dengan akar masalah yang menjadi faktor penyebabnya. 

Berdasarkan akar penyebab masalah, maka dapat disusun rekomendasi peningkat an 

mutu yang diharapkan ditindaklanjuti oleh pemangku kepentigan terkait.  Selanjutnya 

diharapkan mutu satuan pendidikan meningkat dan dapat mencapai atau melampaui 

standar.  Oleh karena itu pemetaan merupakan siklus yang paling menentukan, sebagai 

pondasi awal dalam sistem penjaminan mutu pendidikan, harus dilakukan oleh satuan 

pendidikan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prosedur yang berlaku.

PENDAHULUAN
123
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DASAR 
HUKUM

1.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidik-

an Nasional

2.  Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 yang diperbaharui dengan PP Nomor 32 

tahun 2013 dan perbaharuan kedua melalui PP Nomor 13 tahun 2015 menyatakan 

kewajiban setiap satuan pendidikan melaksanakan penjaminan mutu pendidik an 

untuk memenuhi atau pun melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP).

3.  Peratuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem 

Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (SPMPDM) menyatakan bahwa 

pemetaan mutu sebagai tahapan pertama dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal 

dan Sistem Penjaminan Mutu Ekesternal.

4.  Permendikbud Nomor 26 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis /UPT di ling-

kungan Kementerian pendidikan dan Kebudayaan.

TUJUAN

Tujuan disusunnya buku ini adalah untuk mengetahui gambaran ketercapaian 

mutu pendidikan di Provinsi DKI Jakarta dan Kabupatenwww/Kota serta analisisnya 

dan untuk menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan 

berdasarkan pemetaan mutu pendidikan dengan harapan dapat mendorong satuan 

pendidikan maupun pemerintah daerah mengimplementasikan SPMP dengan baik 

dan berkelanjutan.

MANFAAT

Pada akhirnya hasil analisis peta capaian mutu 

Standar Nasional Pendidikan (SNP) ini di-

harapkan dapat menjadi salah satu sum-

ber data dalam pelaksanaan Sistem 

Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) 

sebagai elemen yang penting dalam 

peningkat an mutu pendidikan sehing-

ga SPMP dapat terlaksana dengan te-

pat, baik dan berkelanjutan.
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PENGERTIAN SISTEM PENJAMINAN 
MUTU PENDIDIKAN (SPMP)

S
istem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) Dasar dan Menengah ter-

diri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan 

Mutu Eksternal (SPME).SPMI dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan. Pada 

setiap jenjang pendidikan dasar dan menengah (SD, SMP, SMA, dan SLB) 

dilaksana kan sistem penjaminan mutu dengan cara yang sama. Hal yang 

berbeda adalah substansi kurikulum. 

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dilaksanakan oleh Pemerintah, Peme-

rintah Daerah, Badan/Lembaga Standar Pendidikan, dan Badan/Lembaga Akreditasi. 

Kedua sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah tersebut ditunjang 

oleh Sistem Informasi Penjaminan Mutu Pendidikan.

 

GAMBAR 1

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah

SISTEM PENJAMINAN 
MUTU PENDIDIKAN 
DASAR DAN MENENGAH

SISTEM INFORMASI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

PEMETAAN
PERENCANAAN

PELAK-
SANAAN

AUDIT / EVALUASI

MUTU
BARU

BADAN/LEMBAGA STANDAR PENDIDIKAN

PEMBUATAN STRATEGI PENINGKATAN MUTUPENETAPAN STANDAR MUTUEVALUASI PENCAPAIAN MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL

PEMETAAN 
MUTU SEKOLAH

PERENCANAAN 
PENINGKATAN MUTU

FASILITASI PEMENUHAN/  
PENINGKATAN MUTU

INSPEKSI PELAKSANAAN 
PENJAMINAN MUTU

PEMERINTAH /
PEMERINTAH DAERAH

AUDIT 
MUTU EKSTERNAL

PENETAPAN
AKREDITASI

BADAN / LEMBAGA
AKREDITASI
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SISTEM PENJAMINAN 
MUTU INTERNAL (SPMI)

Sistem Penjaminan Mutu Internal merupakan suatusi kluskontinu yang dilaksana-

kan oleh Satuan Pendidikan dalam menjamin peningkatan mutu pendidikan berkelan-

jutan serta terbangunnya budaya mutu pendidikan di satuan pendidikan. Pelaksanaan 

penjaminan mutu pendidikan di setiap satuan pendidikan merupakan upaya terpadu 

dan sistematis antara seluruh pemangku kepentingan di satuan pendidikan yang me-

liputi Kepala Satuan Pendidikan, Guru, dan Tenaga Kependidikan/Tata Usaha, dan bek-

erjasama dengan Komite Satuan Pendidikan.

 

GAMBAR 2

SistemPenjaminanMutu Internal

Sistem penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan dibagi menjadi lima 

tahapan yaitu:

1

Pemetaan 
mutu

Penyusunan 
rencana 

peningkatan 
mutu

Implemen-
tasi rencana 
peningkatan 

mutu/
pelaksanaan

Monitoring 
evaluasi/

audit 
internal

Penetapan 
strategi 

mutu 
pendidikan 

2 3 4 5

Dokumen Evaluasi 
Diri Sekolah

Kebijakan Pemerintah
(kurikulum, SNP, dll)

Dokumen perencanaan 
pengembangan sekolah

dan rencana aksi

Visi-Misi, Kebijakan
Sekolah

Pemetaan
Mutu

Penyusunan
Rencana

Pemenuhan

Pelaksanaan
Rencana

Pemenuhan

Evaluasi/Audit
Pelaksanaan

Rencana

Penetapan
Standar Mutu

Output:
Capaian Kualitas sekolah

sesuai 8 SNP

Laporan hasil evaluasi:
l  Pemenuhan 8 SNP
l  Implementasi dari 
     rencana aksi
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Guna mengetahui capaian satuan pendidikan dalam hal mutu pendidikan pada 

saat akan menjalankan SPMI yang pertama kali, langkah pertama yang dilakukan ada-

lah melakukan pemetaan mutu dengan menggunakan dokumen evaluasi diri yang di 

dalamnya termasuk instrumen evaluasi diri dengan mengacu kepada Standar Nasional 

Pendidikan (SNP) sebagai standar minimal dalam penyelenggaraan pendidikan. Hasil 

pemetaan mutu selanjutnya dapat dijadikan acuan di dalam menetapkan visi, misi 

dan kebijakan satuan pendidikan dalam melakukan peningkatan mutu pendidikan.

SISTEM PENJAMINAN 
MUTU EKSTERNAL (SPME)

 

GAMBAR 3

Posisi dan Peran masing-masing Lembaga dalam SPME

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal dilakukan oleh Badan/Lembaga Standar Pen-

didikan, Badan/Lembaga Akreditasi Satuan Pendidikan, Pemerintah (Direktorat Jen-

deral Pendidikan Dasar dan Menengah), dan Pemerintah Daerah. Pada Gambar di atas, 

posisi lembaga-lembaga tersebut dalam SPME dijelaskan lebih rinci.

Agar tercipta keharmonisan antar lembaga dalam pelaksanaan SPME, disusun 

pembagian tugas sebagai berikut:

     Tugas Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah :

a        Mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengem-

bangan SPMI-Dikdasmen dan SPME-Dikdasmen; 

b     Menyusun dan mengembangkan pedoman SPMI Dikdasmen; 

DITJEN
TEKNIS

BALITBANG

MASYARAKAT
(DUDI, DONOR, dll)

PERGURUAN
TINGGI (LPTK)

DINAS

PENDIDIKAN

BADAN/LEMBAGA

STANDAR

PENIDIKAN

PUSPENDIK

BADAN/LEMBAGA
AKREDITASI

SATUAN
PENIDIKAN

LPMP

DITJEN

DIKDASMEN

SEKOLAH

SNP

UN

SNP

AKREDITASI
PER 4 TAHUN

PEMETAAN,
FASILITASI &
SIPERVISI PMP

PEMETAAN &
SNP 

(periodik
setiap tahun)

REKOMENDASI
PENINGKATAN

MUTU

PENINGKATAN
MUTU

8 STANDAR NASIONAL
PENDIDIKAN

CATATAN PENILAIAN
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c       Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap 

satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI-Dikdasmen; 

d        Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap 

SDM pemerintah daerah dalam pengembangan SPMI dan SPME; 

e        Memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI Dikdasmen berdasarkan 

data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan; 

f          Memfasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan sesuai dengan ke-

wenangannya; 

g       Mengembangkan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan menengah; 

h        Menyusun laporan dan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan ke-

pada Menteri berdasarkan hasil pemetaan mutu pendidikan.

Dalam menjalankan peran tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan 
Dasar dan Menengah dibantu oleh Lembaga Penjaminan Mutu 
Pendidikan (LPMP) yang bertugas:

a         Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap 

satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI-Dikdasmen; 

b        Memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdasmen berdasarkan 

data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan di tingkat provinsi 

dan kabupaten/kota; 

c        Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap 

SDM pemerintah daerah dalam pengembangan SPMI dan SPME; 

d        Menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di tingkat 

provinsi dan kabupaten/ kota kepada Dirjen Dikdasmen berdasarkan 

pemetaanmutu pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/ 

kotasesuai kewenangan dan wilayahnya; 

e       Menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu 

pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota kepada 

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Tugas dan wewenang Dinas Pendidikan Provinsi dan Pendidikan 
Kab/Kota sebagai representasi Pemerintah Provinsi dalam Sistem 
Penjaminan Mutu Pendidikan :

a        Mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengemban-

gan SPMI-Dikdasmen pada satuan pendidikan; 

b        Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, pengawasan, dan pengen-

dalian satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI Dikdasmen pada satuan pen-

didikan;

c        Memfasilitasi pemetaan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdasmen pada sat-

uan pendidikan berdasar data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan; 
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d        Melakukan fasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan sesuai den-

gan kewenangannya; 

e       Menyusun rencana strategis peningkatan mutu pendidikan berdasarkan  hasil 

pemetaan pendidikan sesuai kewenangan dan wilayah masing-masing.

PEMETAAN 
MUTU PENDIDIKAN

Pemetaan Mutu Pendidikan adalah proses terkait kegiatan pengumpulan, pen-

golahan, analisis data dan informasi tentang capaian pemenuhan standar nasional 

pendidikan dari mulai tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, hingga-

nasional. Pemetaan mutu pendidikan dapat memberikan gambaran kepada berbagai 

pemangku kepentingan tentang capaian pemenuhan standar nasional pendidikan.

Hal ini perlu dilakukan untuk: 

l    Menghasilkan peta mutu pendidikan yang dapat dimanfaatkan oleh satuan 

pendidikan,pemerintah daerah, dan pemerintah sebagai acuan dalam perenca-

naan, 

l   Sebagai salah satu tahapan yang harus dilakukan dalam menjalankan penjaminan 

mutu pendidikan baik secara internal maupun eksternal.

Pemetaan Mutu 2020 dilakukan dengan tujuan ;

1     Melakukan pemetaan kondisi mutu pendidikan di masa  pandemi Covid-19 

2      Memberikan rekomendasi dan tindaklanjut bagisatuan pendidikan di masa pan-

demic

SASARAN PENGUMPULAN DATA 
MUTU 2020 DAN RESPONDEN EDS 2020 

P
ada tahun 2016-2019 sasaran pengumpulan data mutu pendidikan adalah 

jenjang  SD, SMP, SMA, dan SMK. Untuk tahun 2020 yang menjadi sasaran 

dalam pengumpulan  data mutu adalah jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB. Un-

tuk jenjang SMK tahun ini tidak menjadi sasaran pengumpulan data mutu 

dikarenakan adanya perubahan Dirjen di mana  SMK saat ini berada di bawah Dirjen 

Vokasi di mana sebelumnya berada di Dirjen Dikdasmen. Dengan adanya perubahan 

ini, maka SMK untuk tahun 2020 tidak bergabung dengan pengumpulan data mutu 
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yang dilakukan oleh Dirjen Dikdasmen. Sedangkan untuk SLB tahun ini akan masuk 

menjadi sasaran dalam pengumpulan data mutu sebagai  mana telah dilakukan koor-

dinasi dengan direktorat terkait untuk mengikutsertakan SLB  pada pengumpulan 

data mutu tahun 2020. 

Responden untuk tahun 2020 berbeda dengan responden tahun 2016-2019, di 

mana  tahun sebelumnya terdapat 4 unsur yang akan menjadi responden yaitu kepala 

sekolah,  guru, siswa dan komite. Sedangkan untuk tahun 2020, yang menjadi respon-

den hanya kepala sekolah dan guru. Hal ini mempertimbangkan kondisi saat ini yaitu 

dengan adanya  covid-19 sehingga responden hanya dari 2 unsur. Di mana jumlah-

responden masing masing unsur adalah sebagaiberikut. 

1.  Satu orang kepala sekolah

2.   Minimum 8 responden untuk guru jenjang SD/SLB dengan kriteria yaitu 6 orang 

guru  kelas, 1 guru penjas, dan 1 guru agama 

3.   Minimum 10 responden untuk guru jenang SMP/SMA dengan kriteria 10 orang 

guru  mata pelajaran.

4    Jika guru yang ada di sekolah kurang dari minimum responden yang ditentu-

kan maka jumlah responden yang mengisi sesuai dengan jumlah yang tersedia di 

sekolah tersebut.  Sedangkan untuk sekolah yang memiliki guru lebih dari batas 

minimum yang ditentukan maka jumlah responden minimum sebanyak yang di-

tentukan, jikamengisi lebih dari  yang ditentukan diperbolehkan. 

SISWA

KOMITE

GURU

SD/SLB
Guru Kelas, Guru 

Agama & Guru Penjas
Minimum 

8 Responden

SMP/SMA
Guru Mata Pelajaran 

Minimum 

10 Responden

KEPALA SEKOLAH

SD/SMP/SMA/SLB

1 Responden
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APLIKASI EDS 2020 

Kebaharuan terkait aplikasi EDS 2020 memiliki beberapa aspek sebagai berikut. 

1.    Platform aplikasi

      Platform aplikasi yang digunakan pada tahun 2020 menggunakan 

2.    Aplikasi yaitu versi mobile android (offline surveys) dan versi desktop (EDS 2020 

offline).  Pembaharuan platform aplikasi ini terjadi akibat dari permasalahan-per-

masalahan yang  terjadi pada tahun-tahunsebelumnya di mana kendala tersebut 

mengakibatkan lamanya  proses pengumpulan data mutu. Dengan adanya 2 versi 

platform aplikasi yang digunakan ini, harapannya dapat mengatasi permasalahan 

yang terjadi sebelumnya. 

a. Mobile android (offline surveys) 

    Berikut ini beberapa fungsi dari aplikasi mobile. 

l  Instalasiaplikasi via Google Play Store 

l  Pengambilaninstrumendari Server 

l   PengisianinstrumenEDS 2020 Covid19 oleh masing-masing Responden

l  Submit pengisian selesai melalui Smartphone masing-masing 

l  Ekspor hasil pengisian menjadi CSV 

l  Kirim file CSV kepada Operator Sekolah

 

b. Aplikasi desktop (EDS 2020 offline) 

    Berikut ini beberapa fungsi dari aplikasi desktop. 

l  InstalasiAplikasi

l  Regitsrasi (Tarik Data Dapodikatau Prefill) 

l  Import File Pengisian EDS via Android 

l  Pilih Kandidat Responden

l  Pengisian Instrumen EDS 2020*(alternatif ) 

l  Cek Progres Pengisian

l  Hitung RaporMutu

l  Sinkronisasi

Berikut ini gambaran aplikasi EDS tahun 2020. 

    KATEGORI

Instrumen

Jumlah
Responden

Platform  
Aplikasi

                  KEUNGGULAN

Menyesuaikan dengan kondisi 
pandemi

SD/SLB: minimum 8 orang 
SMP/SMA: 10 orang (atau jumlah 
Guru di sekolah tersebut)

Pengisian dapat menggunakan 
Mobile  dan Desktop

          KETERANGAN

Potret mutu kondisi 
pandemi

Responden berkurang 
dibanding tahun 2019

Fleksibilitas mekanisme 
pengisian
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Catatan penting terkait EDS 2020. 

1.    Aplikasi EDS dapat di instal hanya pada Komputer/Laptop yang sudah terinstal 

Aplikasi Dapodik dan menyesuaikan dengan kondisi pandemi

2.    Registrasi dilakukan secara Offline dapat menggunakan Data Dapodik Lokal Seko-

lah maupun dari Server menggunakan Prefill 

3.    Pengisian instrumen oleh responden dianjurkan menggunakan Ponsel Pintar ber-

basis Android oleh masing-masing responden.  

4.    Pengisian dapat dilakukan pada Aplikasi EDS 2020 Offline jika responden tidak-

memiliki Ponsel/Gawai dengan tetap mengisi sendiri. 

Alur aplikasi EDS 2020 

Dengan adanya 2 platform yang digunakan pada tahun ini, maka akan berdampak  

pada alur aplikasi EDS 2020. Berikut ini gambaran alur aplikasi EDS 2020.  

                  KEUNGGULAN

SyaratInstalasi EDS, Data awal 
(prefill),  Data dapodik untuk 
menghitung rapor mutu di lokal*

Registrasi Offline: Menarik data 
dari Dapodik Lokal atau Server 
melalui Prefill

Penambahan faktor keamanan 
sync 

          KETERANGAN

*Hitung Rapor Mutu
dirilis pada Patch  
berikutnya

Pilih salah satu alternatif 
registrasi

Perbaikan bertahap

    KATEGORI

Integrasi  
Dapodik

Registrasi

Sinkronisasi
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1    Pengisian instrumen

        a.  Menggunakan aplikasi mobile 

 l  Unduh aplikasi mobile pada playstore

 l  Unduh instrumen

 l  Melakukan pengisian instrumen secara offline

 l   Setelah semua pertanyaan diisi oleh masing-masing responden maka file  

dalam format .CSV dikirim ke operator dapat menggunakan apliaksi what-

sapp, telegram atau apliaksi pengirim pesan lainnya. 

        b.  Menggunakan desktop 

                Mengisi instrumen pada laptop/computer operator di sekolah bagi responden  

yang tidak memiliki aplikasi mobile  

2       Setelah semua jawaban responden terkumpul, baik responden dengan menggu-

nakan aplikasi mobile maupun desktop maka akan dilakukan hitung rapor mutu 

oleh operator. 

3     Setalah hitung rapor mutu maka kepala sekolah dapat membuat fakta integritas 

terhadap data yang akan dikirim ke data base pusat.

 

4     Setelah fakta integritas maka data dapat dikirim melalui komputer operator. 

5       Kemudian dengan menggunakan data yang telah diinput oleh sekolah maka pen-

gawas dapat melakukan supervisi berbasis data tersebut. 

6       Selain itu dinas/LPMP dapat menggunakan data tersebut untuk masing-masing  

wilayah dalam mengambil keputusan. 

MEKANISME 
PENGISIAN EDS 2020 

Mekanisme pengisian EDS 2020 memiliki 2 tahapan pengisian. Untuk tahap 1 akan 

dilakukan pada oktober dan untuk tahap kedua pada bulan November. Berikut ini me-

kanisme pengisian EDS 2020 untuk tahap 1. 

Berikut ini panduan EDS 2020 tahap 1. 

1    Instalasi EDS 2020 Covid-19 (harus terinstal Dapodik terbaru)

2    Registrasi/ Tarik Data dari Dapodik

3    Pilih Kandidat Responden

4    Pengisian Instrumen Responden (via Mobile: Offline Surveys) 

5    Pengisian Instrumen Responden (via Desktop: EDS Offline)  

6    Upload/ Impor File Responden

7    Cek Progres Pengisian

8    Sinkronisasi
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Berikut ini panduan EDS 2020 tahap 2. 

1    Update Patch EDS 

2    Cek Isian Responden

3    Hitung Rapor Mutu

4    Pakta Integritas kepala sekolah (Submit) 

5    Sinkronisasi

6    Hasil RaporMutu (Lokal dan Server)

MEKANISME TAHAP 1

Instalasi EDS
Registrasi Tank

Data
Pilih Kandidat

Responden

Pengisian
Instrumen

Responden

Sinkronisasi
Cek Progres

Pengisian
Upload Impor

File Responden

Update
Patch EDS

Cek Isian
Responden

Hitung
Rapor Mutu

Hasil Rapor Mutu
(Lokal & Server)

Sinkronisasi Pakta Integritas
Kepsek (Submit)

MEKANISME TAHAP 2
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ANALISIS PETA 
MUTU PENDIDIKAN

H
asil pemetaan mutu Pendidikan melalui aplikasi PMP adalah berupa rapor 

mutu di tingkat satuan pendidikan dan agregasi rapor mutu satuan pen-

didikan dapat menjadi peta mutu pendidikan di tingkat kabupaten/kota, 

provinsi dan nasional. 

Rapor mutu tahun 2019 disajikan dalam dua bentuk, yaitu bentuk radar dan tabel. 

Rapor mutu dalam bentuk radar menggambarkan posisi capaian mutu satuan pendi-

dikan terhadap 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP), selama 4 tahun pengisian PMP 

sejak 2016, 2017,  2018 dan 2019

 

 

 

 

GAMBAR 6 

Rapor Mutu dalam bentuk radar

Dalam bentuk tabel, pada rapor mutu satuan pendidikan dapat dilihat capaian 

mutu satuan pendidikan yang terdiri atas: capaian 8 Standar (Standar Kompetensi Lu-

lusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian Pendidikan, Standar Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan, Standar Pengelolaan 

Pendiidkan dan Standar Pembiayaan.

Selain itu juga dapat dilihat capaian per indikator serta sub indikator daris etiap 

standar.  

Capaian mutu dalam rapor mutu digambarkan dengan bintang dan skor capaian 

sebagai berikut: 

0

1

2

3

4

5

6

7

Standar Kompetensi Lulusan

Standar Isi

Standar Proses

Standar Penilaian Pendidikan

Standar Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

Standar Sarana dan Prasarana

Pendidikan

Standar Pengelolaan

Pendidikan

Standar Pembiayaan

Radar PMP

Prop. D.K.I. Jakarta 2016 Prop. D.K.I. Jakarta 2017 Prop. D.K.I. Jakarta 2018

Prop. D.K.I. Jakarta 2019 Prop. D.K.I. Jakarta 2020
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TABEL 1 

Kategori Capaian Rapor Mutu

 

TABEL 2 

Rapor Mutu Per Standar

 

TABEL3 

Cuplikan Rapor Mutu per Indikator dan Sub Indikator

     BINTANG

 

   

   

    

 SKOR

0,00 - 2,04

2,05 - 3,70

3,71 - 5,06

5,07 - 6,66

6,67 - 7,00

    KATEGORI

Menuju SNP 1

Menuju SNP 2

Menuju SNP 3

Menuju SNP 4

SNP

CAPAIAN DALAM PERSENTASE

0,00 % - 29,14 %

29,14 % - 52,85 %

52,86 % - 72,29 %

72,30 % - 95,14 %

95,15 % - 100,00 %

Standar Kompetensi Lulusan

Standarisasi

Standar Proses

Standar Penilaian Pendidikan

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan

Standar Pengolahan Pendidikan

Standar Pembiayaan

6,35

5,70

6,13

5,87

4,17

4,06

5,78

6,16

1

2

3

4

5

6

7

8

 

NILAI                KATEGORI
NO                                        STANDAR/INDIKATOR/SUB

                                                             CAPAIAN  2020                     
KINERJA

 

 

Standar Kompetensi Lulusan

Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap

Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap 
beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME

Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap
berkarakter

Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap
disiplin

Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap
santun

Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap
jujur

Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap
peduli

6,35

7

7

7

7

7

7

7

1.

1.1.

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6

NILAI                   BINTANG
NO                                        STANDAR/INDIKATOR/SUB

                                                                    CAPAIAN  2020                 
JENJANG

M4

SNP

SNP

SNP

SNP

SNP

SNP

SNP
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CAPAIAN SNP JENJANG SLB 
PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2020

    ANALISIS

B
erdasarkan capaian SNP tahun 

2020 pada jenjang SLB di Provin-

si DKI Jakarta dapat dijelaskan 

sebagai berikut. Rata-rata capa-

ian SNP di tahun 2020 yaitu 4,25 

berada pada kategori Menuju SNP 3 (M3) 

dengan rentang capaian 3,71 s.d. 5,06.  Ca-

paian SNP setiap standar pada jenjang SLB di 

tahun 2020 dapat kita lihat lebih rinci pada 

diagram batang di atas.  Dari delapan Stan-

dar Nasional Pendidikan, hanya satu standar 

yang telah memenuhi SNP yaitu standar ke-

lulusan yaitu 7,00. Standar Penilaian menem-

pati urutan terbawah dari delapan standar 

yaitu 1,98 yang berada pada kategori menu-

ju SNP 1 (M1) yaitu pada rentang 0 s.d. 2,04.  

J
ika dilihat dari jumlah sekolah yang 

menginput data pemetaan delapan 

standar nasional pendidikan melalui 

aplikasi PMP, dengan kondisi data 

yang diunduh pertanggal 20 Febru-

ari 2021, dari 63 SLB (dari total SLB 89) tidak 

satupun sekolah yang berada pada katego-

ri SNP atau sudah memenuhi SNP.  

Trend Capaian SNP Jenjang SLB Wilayah
Provinsi DKI Jakarta 2020

Capaian SNP Jenjang SLB DKI Jakarta Tahun 2020

4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

2020

Trend Capaian SNP Jenjang SLB

Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 

DKI

JAKPUS

JAKUT

JAKSEL

JAKBAR

JAKTIM

7.00 

4.11 

4.69 

1.98 

5.48 

3.38 

4.14 

3.22 

SKL Isi Proses Penilaian PTK Sarpras Pengelolaan Pembiayaan

7
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Jika dilihat dari jumlah 

sekolah yang menginput data 

pemetaan delapan standar 

nasional pendidikan melalui 

aplikasi PMP, dengan kondisi 

data yang diunduh pertang-

gal 20 Februari 2021, dari 63 

SLB (dari total SLB 89) tidak 

satupun sekolah yang berada 

pada kategori SNP atau sudah 

memenuhi SNP.  

Wilayah Jumlah SLB Menginput PMP Tidak menginput

Jakarta Barat 20 14 6

Jakarta Selatan 28 21 7

Jakarta Timur 25 15 10

Jakarta utara 9 7 2

Jakarta Pusat 7 6 1

Jumlah 89 63 26

Persentase 70% 30%

 Tabel 3.1 Daftar SLB yang Sudah dan Belum Input SNP 2020

Tabel di atas menggambarkan bahwa tidak semua sekolah jenjang SLB di DKI Ja-

karta berhasil menginput data pada aplikasi PMP 2020. Sebanyak 30% atau 26 sekolah 

tidak menginput data PMP. Sekolah yang tidak menginput data tersebar di 5 wilayah, 

yang mana Jakarta Timur mencapai 10 sekolah.

Jumlah Sekolah Jenjang SLB Berdasarkan Kategori 
Capaian SNP Tahun 2020

0,00%

100,00%

Jumlah Sekolah Jenjang SLB berdasarkan Kategori Capaian SNP

Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020

63 Sekolah Belum SNP

15  Jakarta Timur

14 Jakarta Barat

7 Jakarta Utara

21 Jakarta Selatan

6 Jakarta Pusat

0 Sekolah memenuhi SNP

Rapor Mutu Jenjang SLB Tahun 2020 
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Berdasarkan rapor mutu SLB 2020, dapat kita lihat bahwa setiap capaian mutu 

tersebar pada semua kategori, mulai dari M1 sampai dengan SNP.  Jumlah sebaran 

terbanyak yang sudah SNP berada pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL), yaitu se-

banyak 57 sekolah.  Selain di SKL, seluruh SLB di DKI Jakarta belum mencapai SNP. 

Jika dicermati, terlihat bahwa terdapat 4 standar pendidikan yang berada pada ka-

tegori M1, M2, dan M3 dengan jumlah sebaran terbanyak. Pada kategori Menuju SNP 

1/M1, terdapat pada standar penilaian pendidikan (53 SLB). Sedangkan pada kategori 

Menuju SNP 2/M2, terdapat standar sarpras (52 SLB) dan standar pembiayaan (56 SLB). 

Selanjutnya, pada kategori M3 terdapat 3 standar pendidikan dengan sebaran ter-

banyak yaitu isi (57 SLB), standar proses (51 SLB), dan standar penilaian (57 SLB). 

Kondisi ini perlu dirinci secara detail dengan melihat capaian di setiap indikator 

dan subindikator yang rendah pada standar-standar tersebut.  Untuk mengungkap 

lebih jauh pada setiap standar capaian yang perlu perhatian di setiap subindikator 

dapat melihat rapor mutu. 

ANALISIS

Berdasarkan uraian kondisi data tersebut di atas, kita lihat bahwa secara umum 

pada jenjang SLB di Provinsi DKI Jakarta dijumpai adanya masalah capaian delapan 

standar nasional pendidikan.  

Untuk mengetahui penyebab masalah dan memberikan alternatif solusi perbai-

kannya, maka dilakukan analisis dengan pendekatan root cause analysis atau analisis 

akar penyebab masalah. 

Agar masalah dan akar penyebabnya dapat tergambar dengan jelas maka dapat 

kita jabarkan pada tabel berikut:

No.
Identifikasi 

Masalah

Akar Penyebab 

Masalah 1

Akar Penyebab 

Masalah 2

Akar Penyebab 

Masalah 3

1.

Capaian SNP jenjang 

SLB belum satupun 

yang SNP.

Pengisian data PMP 

oleh sekolah mengala-

mi kendala

Kesulitan mengisi in-

strumen serta kurang 

memahami isi instru-

ment 

1. Sekolah baru per-

tama kali mengisi 

instrumen PMP SLB. 

2. Kurangnya sosialisa-

si, baik pada sekolah, 

maupun pengawas 

sekolah.

3. Tidak ada pendam-

pingan pada sekolah 

saat penginputan.

4. Terdapat beberapa 

instrumen yang 

kurang sesuai untuk 

SLB.
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2.

Rata rata capaian 

pada delapan stan-

dar berada pada kat-

egori menuju SNP 3

Kondisi pandemik co-

vid-19 Pemahaman 

instrument masih 

kurang

P e n y e l e n g g a r a a n 

sekolah tidak dapat 

dilaksanakan dengan 

normal

1. SDM/PTK sekolah ti-

dak siap menyeleng-

garan pembelajaran 

jarak jauh.

2. Pengisian instru-

ment di sekolah dis-

erahkan pada opera-

tor.

3.

Capaian paling ren-

dah dijumpai pada 

standar penilaian 

yaitu pada kategori 

menuju SNP 1 (M1)

Data yang diinput 

sekolah pada aplikasi 

Dapodik tidak lengkap

Pendidik belum pa-

ham melakuan pe-

nilaian secara daring 

pada kondisi pandemi

1.Pendidik belum me-

miliki pegetahuan dan 

keterampilan yang cu-

kup dalam melakukan 

penilian secara daring.

2.Pemahaman guru 

tentang instrumen 

kurang baik.

4.

Capaian standar sa-

rana prasarana dan 

pembiayaan baru 

mencapai SNP2 (M2)

Banyak sekolah yang 

belum memiliki sarana 

prasarana yang ter-

standar

SLB di Jakarta banyak 

yang swasta, 14 % SLB 

Negeri 

1.Pendanaan yang 

tidak memadai dan 

kurangnya pemaha-

man tentang pent-

ingnya sarpras dalam 

menunjang penyelen-

gaaraan KBM

2.Sumber dana SLB 

swasta hanya dari BOS 

dan SPP 

3.Rerata SPP SLB swas-

ta yang masuk perbu-

lan hanya 40%

4.Alokasi anggaran 

sekolah swasta lebih 

banyak pada pem-

bayaran tenaga honor 

guru sehingga sarpras 

tertunda

Seperti diketahui bersama, pada saat pengumpulan data PMP di tahun 2020, seluruh 

dunia sedang menghadapi masalah pandemi covid-19, termasuk Indonesia.  Provinsi 

DKI Jakarta sejak dijumpai adanya kasus covid-19, senantiasa menjadi provinsi dengan 

kasus yang terus meningkat dan termasuk zona merah sampai dengan tahun 2021 

saat ini.

Kondisi tersebut menyebabkan Provinsi DKI Jakarta sejak bulan April 2020 menerap-

kan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dan meniadakan pembelajaran tatap muka.  Hal ini 

tentu sangat berdampak pada capaian delapan standar nasional pendidikan yang di-

hasilkan dari pengisian aplikasi PMP.
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Beberapa akar penyebab masalah selain kondisi Covid-19 yang dapat diuraikan di an-

taranya:

1.  Kurangnya sosialisasi tentang pengisian aplikasi PMP. Hal ini terbukti dari total 89       

     SLB yang terdaftar hanya 63 (70,79%) yang terekap mengisi instrumen pada ap- 

     likasi PMP.

2.  Sekolah mengalami kendala dalam pengisian aplikasi PMP, hal ini disebabkan  

     karena SLB baru pertama kali mengisi instrumen PMP.

3.   Belum adanya bimtek tentang aplikasi PMP SLB, baik pada sekolah maupun pen 

      gawas sekolah. Hal ini menyebabkan sekolah yang mengisi instrumen pada setiap         

     standar menjadi berbeda-beda yang pada akhirnya memberikan kontribusi pada 

     capaian SNP yang rendah, bahkan hasilnyapun tidak ada korelasi antara SKL den 

     gan penilaian yang cukup ekstrim.

4.  Sekolah mengalami kesulitan dalam melaksanakan pengelolaan pendidikan di  

      masa pandemi.

5.  Sekolah mengalami kendala dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh, di SLB    

      ada mapel progsus yang tidak bisa dilakukan melalui jarak jauh.

6.  Sekolah mengalami kesulitan memenuhi sarana prasarana untuk pembelajaran      

      jarak jauh.

7.  Sekolah mengalami kendala dalam pembiayaan karena sebagian besar adalah   

      SLB swasta.

A.  Untuk Sekolah

1. Perlu memahami tentang standar nasional pendidikan (SNP) serta indikator dan 

sub indikatornya.   

2. Perlu melakukan telaah terhadap regulasi terkait SNP dan penjaminan mutu pen-

didikan.

3. Selanjutnya sekolah juga perlu memahami bagaimana mencapai standar tersebut, 

karena standar kelulusan merupakan standar output yang menggambarkan kin-

erja sekolah sehingga harus diupayakan dengan sungguh-sungguh.

4. Sekolah perlu memahami instrumen dengan baik sebelum melakukan pengisian 

agar dapat diisikan sesuai dengan kondisi yang ada di satuan pendidikan. 

5. Sekolah juga perlu mengisikan seluruh instrumen pada aplikasi PMP, tidak hanya 

mengisi pada item standar tertentu saja agar data yang dibutuhkan dapat terjaring 

dengan baik.

B.  Untuk Dinas Pendidikan

1.  Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta bersinergi dengan LPMP dalam upaya men-

jalankan program peningkatan mutu Bersama di DKI Jakarta khususnya pada SLB.

2. Dinas pendidikan provinsi DKI Jakarta perlu melibatkan pengawas sekolah untuk 

melakukan pendampingan dalam pengisian aplikasi instrument PMP agar sekolah 

dapat terbantu ketika menemui kendala dalam memahami maksud instrumen.

REKOMENDASI
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3. Dinas pendidikan provinsi DKI Jakarta perlu mengalokasikan dana yang memadai 

untuk meningkatkan Prasarana dan sarana di SLB.

C.  Untuk LPMP Provinsi DKI Jakarta

1. LPMP Provinsi DKI Jakarta perlu perlu melakukan sosialisasi dan pendampingan 

yang intensif tentang PMP khususnya di SLB.

2. LPMP Provinsi DKI Jakarta seyogyanya memberikan pendampingan dan pem-

bimbingan pada sekolah dan pengawas sekolah tentang PMP SLB.

3. LPMP Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan masukan dan rekomendasi untuk 

perbaikan instrumen PMP di SLB.

D.  Untuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

 Regulasi, prosedur pengukuran, dan instrumen capaian standar kelulusan di SLB 

perlu direviu kembali dan dirumuskan dengan baik dan disosialisasikan ke seluruh 

pemangku kepentingan terkait.
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ANALISIS DAN

REKOMENDASI

STANDAR

STANDAR KOMPETENSI 
LULUSAN (SKL)

INDIKATOR DAN SUB INDIKTOR PADA SKL

    INDIKATOR SKL :

1     Lulusan Memiliki Kompetensi pada Dimensi Sikap

2     Lulusan Memiliki Kompetensi pada Dimensi Pengetahuan

3     Lulusan Memiliki Kompetensi pada Dimensi Keterampilan
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Berdasarkan capaian SNP pada Standar Kelulusan Tahun 2020 di wilayah Provinsi 

DKI Jakarta, diketahui bahwa seluruh SLB (57 sekolah) berada pada kategori SNP den-

gan capaian pada rentang 6,91 s.d. 7,00. 

Jika dilihat pada grafik di atas, rerata capaian Standar Kompetensi Lulusan di se-

tiap wilayah di Provinsi DKI Jakarta seragam yaitu mencapai SNP yaitu 7,00.  

Secara rinci jumlah sekolah yang sudah SNP untuk masing-masing wilayah dapat 

dilihat pada diagram berikut:

Dari diagram di atas dapat bahwa seluruh sekolah, yaitu 57 SLB atau 100% SLB di 

Provinsi DKI Jakarta sudah mencapai SNP untuk standar kompetensi lulusan (SKL).

Jumlah Sekolah perKategori Capaian SNP
Standar SKL Tahun 2020

     ANALISIS DATA

Capaian Standar Kompetensi Lulusan 
Jenjang SLB Per Wilayah Tahun 2016 - 2020
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Standar SKL Tahun 2020

57 Sekolah memenuhi SNP

11 Jakarta Timur

13 Jakarta Barat

21 Jakarta Selatan

6 Jakarta Utara

6 Jakarta Pusat

0 Sekolah Belum SNP

SLB

100%
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Adapun rincian sekolah SLB berdasarkan wilayah kabupaten/kota yang sudah SNP 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

 WILAYAH KATEGORI CAPAIAN

M1 M2 M3 M4 SNP

Provinsi DKI Jakarta 0 0 0 0 57

Jakarta Pusat 0 0 0 0 6

Jakarta Utara 0 0 0 0 6

Jakarta Barat 0 0 0 0 13

Jakarta Selatan 0 0 0 0 21

Jakarta Timur 0 0 0 0 11

 

Capaian pada SKL di seluruh sekolah jenjang SLB pada lima wilayah kota di Provinsi 

DKI Jakarta berada pada level sudah mencapai SNP. Hal ini merupakan kondisi ano-

mali. Karena secara logika bila capaian SKL sudah SNP maka 6 standar yang lainnya 

juga dipastikan mendekati SNP paling tidak berada pada posisi M4. Namun hal ini ti-

dak terjadi di SLB, hanya Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan sajalah yang be-

rada pada posisi capaian M4 sedangkan yang lainnya ada pada posisi M1 – M3.  

Subindikator yang capaiannya tinggi pada standar kompetensi lulusan adalah 

pada dimensi sikap. Sedangkan subindikator yang masih perlu mendapatkan perha-

tian, meskipun sudah berada pada kategori SNP adalah pada dimensi keterampilan 

yakni:  

No. Subindikator Capaian

 1.3 Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan 7,00

1.3.5. Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kolaboratif 6,64

1.3.2. Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak produktif 6,75

1.3.4. Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak mandiri 6,78

  

 

 

Terdapat anomali pada rapor mutu SLB SKL wilayah Jakarta Barat. Meskipun ca-

paian total SKL sudah mencapai SNP, namun pada subindikator 1.3.5 “Memiliki Keter-

ampilan Beripikir dan bertindak kolaboratif” berada pada kategori M4.

Tabel 4.2 Subindikator Terendah pada Standar 
Kelulusan

Tabel 4.1 Kategori Capaian SNP Jenjang SLB 
pada SKL per Wilayah
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ANALISIS AKAR 
PENYEBAB MASALAH

Berdasarkan uraian kondisi data tersebut di atas, kita lihat bahwa secara umum 

tidak terdapat masalah dalam capaian karena seluruh sekolah SLB (57) sudah men-

capai SNP. Hanya terjadi anomali karena pada 6 standar yang lainnya berada pada 

sebaran posisi yang masih rendah. Tiga standar yang terkait erat dengan output SKL 

yakni standar isi dan standar proses berada pada posisi M3, bahkan, standar penilaian 

berada pada posisi M1.

Meskipun sebaran capaian pada 6 standar lainnya masih rendah, capaian SKL di 

SLB sudah mencapai SNP, hanya di tiga indikator dimensi keterampilan saja yang ma-

sih bermasalah dan perlu ditingkatkan.

Untuk mengetahui penyebab masalah dan memberikan alternatif solusi perbai-

kannya, maka dilakukan analisis dengan pendekatan root cause analysis atau analisis 

akar penyebab masalah.   

Agar masalah dan akar penyebabnya dapat tergambar dengan jelas maka dapat 

kita jabarkan pada tabel berikut:

No. Identifikasi      

Masalah

Akar penyebab 

masalah 1

Akar penyebab 

masalah 2

Akar penyebab 

masalah 3

1. Rendahnya keter-

ampilan berpikir 

dan bertindak 

kolaboratif

Sekolah tidak 

memberikan nilai 

yang tinggi pada 

indikator keter-

ampilan berpikir 

dan bertindak 

kolaboratif

Indikator instru-

men yang diberi-

kan terlalu tinggi 

dan tidak tepat 

untuk anak SLB 

yang sebagian 

besar adalah Tuna 

Grahita dan Autis

Siswa yang memiliki 

hambatan intele-

ktual seperti Tuna 

Grahita  sedang 

dan Autis pada 

umumnya tidak bisa 

diukur kemampuan-

nya dalam indika-

tor keterampilan 

kemampuan

a.  Memecahkan 

permasalahan 

dengan berdiskusi 

dalam kelompok 

b.  Mengambil kepu-

tusan  

c.  Memberi ide dan 

saran
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2. Rendahnya keter-

ampilan berpikir 

dan bertindak 

produktif

Sekolah tidak 

memberikan nilai 

yang tinggi pada 

indikator keter-

ampilan berpikir 

dan bertindak 

produktif 

Indikator instru-

men yang diberi-

kan terlalu tinggi 

dan tidak tepat 

untuk anak SLB 

yang sebagian 

besar adalah Tuna 

Grahita

Siswa yang me-

miliki hambatan 

intelektual seperti 

Tuna Grahita pada 

umumnya tidak bisa 

diukur kemampuan-

nya dalam indikator 

keterampilan:  

a.  Membaca cepat 

dan membuat rang-

kuman dan infor-

masi tertulis

b.  Menyampaikan 

gagasan/ide dalam 

bentuk tulisan

c.  Membuat karya/

kreasi inovatif

d.  Tidak meniru 

karya orang lain

3. Rendahnya keter-

ampilan berpikir 

dan bertindak 

mandiri

Sekolah tidak 

memberikan nilai 

yang tinggi pada 

indikator keter-

ampilan berpikir 

dan mandiri

Indikator instru-

men yang diberi-

kan tidak tepat 

untuk anak SLB 

yang sebagian 

besar adalah Tuna 

Grahita 

Siswa yang me-

miliki hambatan 

intelektual seperti 

Tuna Grahita pada 

umumnya tidak bisa 

diukur kemampuan-

nya dalam indikator 

keterampilan 

a. Menggunakan 

sumber informasi 

dalam melakukan 

kajian pustaka 

b.  Menyelesaikan   

penugasan.

Siswa tuna grahita 

pada masa pendemi 

di rumah banyak 

dibantu dan dilayani 

oleh anggota kelu-

arga yang lain.

Tabel 4.3. Akar Penyebab Masalah pada Standar 
Kompetensi Lulusan
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Seperti diketahui bersama, pada saat pengumpulan data PMP di tahun 2020, seluruh 

dunia sedang menghadapi masalah pandemi covid-19, termasuk Indonesia.  Provinsi 

DKI Jakarta sejak dijumpai adanya kasus covid-19, senantiasa menjadi provinsi dengan 

kasus yang terus meningkat dan termasuk zona merah sampai dengan tahun 2021 

saat ini.

Kondisi tersebut menyebabkan provinsi DKI jakarta sejak bulan April 2020 menerap-

kan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dan meniadakan pembelajaran tatap muka.  Hal ini 

tentu sangat berdampak pada capaian delapan standar nasional pendidikan yang di-

hasilkan dari pengisian aplikasi PMP.

Disamping itu, khusus untuk SLB baru pada tahun 2020 mengisi instrumen PMP, ban-

yak data yang tidak lengkap sehingga membuat data menjadi tidak reliable yang 

berimbas pada validitas hasil analisis menjadi berkurang termasuk pada standar SKL.

Beberapa akar penyebab masalah capaian standar SKL dimasa pandemi covid, yang 

dapat diuraikan diantaranya:

1. Sekolah tidak memberikan nilai yang tinggi pada tiga item pertanyaan disebabkan 

oleh kurang tepatnya instrumen yang diberikan untuk mengukur dimensi kete-

rampilan pada siswa SLB. 

2. Siswa SLB itu memiliki karakteristik khusus yang tidak bisa disamakan dengan 

siswa di sekolah regular. Siswa SLB itu unik, bahkan untuk setiap individu pun san-

gat berbeda satu sama lain kemampuannya, oleh karena itu di SLB ada Program 

Pembelajaran Individual (PPI). 

3. Keunikan siswa SLB yang terdiri dari kategori variasi ketunaan ini pada giliran-

nya memerlukan spesifikasi instrumen pada subindikator tertentu sehingga akan 

menghasilkan data yang valid dan reliable.

Siswa SLB itu memiliki karakteristik khusus yang tidak bisa 

disamakan dengan siswa di sekolah regular. Siswa SLB itu 

unik, bahkan untuk setiap individu pun sangat berbeda 

satu sama lain kemampuannya
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   A.   UNTUK SEKOLAH

1    Sekolah perlu memahami tentang standar kelulusan serta indikator dan subindi-

katornya. 

       

2   Perlu melakukan telaah Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016.

3   Sekolah perlu memahami instrumen dengan baik sebelum melakukan pengisian  

    agar dapat diisikan sesuai dengan kondisi yang ada di satuan pendidikan. 

4   Sekolah juga perlu mengisikan seluruh instrumen pada PMP, tidak hanya mengisi  

    pada item standar tertentu saja agar data yang dibutuhkan dapat terjaring dengan         

      baik.

5    Sekolah perlu mengisi instrumen secara obyektif.

   B.   UNTUK DINAS PENDIDIKAN 

1. Dinas pendidikan provinsi DKI Jakarta melalui pengawas melakukan sosialisa- 

 si pengisian instrumen SLB.

2. Dinas pendidikan provinsi DKI Jakarta melalui pengawas melakukan verifikasi  

 pengisian instrumen SLB.

  C.   UNTUK LPMP PROVINSI DKI JAKARTA

1. LPMP Provinsi DKI Jakarta perlu melakukan sosialisasi dan pendampingan   

 yang intensif tentang PMP khususnya di SLB. 

2. LPMP Provinsi DKI Jakarta memberikan rekomendasi kepada Kemdikbudristek  

 agar menamba catatan dalam menyusun instrumen sesuai karakteristik SLB.

 

 D.   UNTUK KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAA, RISET DAN TEKNOLOGI

4     Kemendikbudristek hendaknya melakukan reviu terhadap instrumen PMP SLB, 

disesuaikan dengan karakteristik SLB yang bervariasi sesuai ketunaan agar dapat 

menjaring data yang diperlukan dengan tepat.

REKOMENDASI
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STANDAR ISI

      INDIKATOR DAN SUBINDIKATOR PADA STANDAR PROSES

INDIKATOR MUTU - Standar Isi Pembelajaran

Berdasarkan rerata capaian standar isi Tahun 2020 pada jenjang SLB di 5 wilayah 

Provinsi DKI Jakarta, dapat dilihat nilai rata-rata capaian adalah 4,41. Capaian tersebut 

berada pada kategori menuju SNP 3 (M3) dimana rentang nilainya adalah 3,71 s.d. 5,06.

Gambar 4.4 Indikator dan Subindikator pada 
Standar Isi 

4.49 

3.83 

4.38 4.35 

3.50 

JakPus JakUt JakBar JakSel JakTim

DKI 
4.41

Gambar 4.5 Capaian Standar Isi Jenjang SLB per 
Wilayah 
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ANALISIS PEMETAAN
MUTU PENDIDIKAN JENJANG SLB

Pada grafik di atas, rata-rata capaian standar isi di setiap wilayah di Provinsi DKI Jakarta 

4,41 kategori menuju SNP 3 (M3) dan capaian tertinggi ada di wilayah Jakarta Pusat 

yaitu 4,49. Namun masih dalam kategori menuju SNP 3 (M3).  Sedangkan capaian ter-

endah terdapat di Jakarta Timur dengan capaian 3,50.  Dengan demikian standar isi di 

SLB di setiap wilayah di Provinsi DKI Jakarta belum mencapai SNP. 

Secara rinci, jumlah sekolah yang sudah SNP dan yang belum SNP di masing-masing 

wilayah dapat dilihat pada diagram berikut:

Adapun rincian sekolah jenjang SLB berdasarkan wilayah kabupaten/kota yang sudah 

SNP dan yang belum SNP dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

WILAYAH

KATEGORI CAPAIAN

M1 M2 M3 M4 SNP

Provinsi DKI Jakarta 5 0 57 0 0

Jakarta Pusat 0 0 6 0 0

Jakarta Utara 1 0 6 0 0

Jakarta Barat 0 0 13 0 0

Jakarta Selatan 0 0 21 0 0

Jakarta Timur 4 0 11 0 0

 

Pada tabel di atas terlihat bahwa sekolah yang belum mencapai SNP pada kategori 

M1 yaitu masih terdapat 1 sekolah di Jakarta Utara dan 4 sekolah di Jakarta Timur. 

Pencapaian yang seluruhnya pada kategori M3, yaitu Jakarta Pusat, Barat dan Selatan, 

artinya belum ada SLB yang mencapai SNP  di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Standar isi memiliki 3 indikator yaitu “Perangkat pembelajaran sesuai rumusan kom-

petensi lulusan”, “Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai prose-

dur”, dan “Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan”.

100%

0 Sekolah memenuhi SNP 62 Sekolah Belum SNP

6 Jakarta Pusat

7 Jakarta Utara

13 Jakarta Barat

21 Jakarta Selatan

15 Jakarta Timur       
SLB

Gambar 4.6. Jumlah Sekolah Jenjang SLB berdasarkan 
                     Capaian SNP pada Standar Isi  

Tabel 4.4  Kategori Capaian SNP Jenjang SLB pada Standar Isi per Wilayah
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Indikator dengan capaian terendah pada standar isi adalah “sekolah melaksanakan 

kurikulum sesuai ketentuan” yaitu 2,84 dengan rincian subindikator sebagai berikut: 

No. Sub Indikator Capaian

2.3 Sekolah Melaksanakan Kurikulum Sesuai Ketentuan 2,84

2.2.3 Melewati tahapan operasional pengembangan 2,87

2.3.3 Menyelenggarakan aspek kurikulum pada muatan lokal 3,33

 

Pada subindikator 2.2.3 yaitu “melewati tahapan operasional pengembangan”  den-

gan capaian 2,87 menuju SNP 2 (M2), faktor penyebab rendahnya capaian adalah:

a. Sekolah kurang memahami bahwa ada tahapan yang harus dilalui dalam pengem-

bangan KTSP. 

b. Kesibukan tim pengembang kurikulum sekolah sehingga waktu yang dimiliki ter-

batas untuk menjalankan seluruh prosedur tersebut. 

c. Kerjasama dan koordinasi antara kepala sekolah, dewan pendidikan dan komite 

sekolah belum optimal.

Pada subindikator  2.3.3  “menyelenggarakan aspek kurikulum pada muatan lokal” den-

gan  capaian 3,33 masih pada SNP2 (M2), faktor penyebab rendahnya capaian adalah 

karena muatan lokal bukan merupakan mata pelajaran wajib sehingga kurang di-

prioritaskan.

Tabel 4.5 Subindikator Terendah pada Standar Isi 
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ANALISIS PEMETAAN
MUTU PENDIDIKAN JENJANG SLB

Berdasarkan uraian kondisi data tersebut di atas, kita lihat bahwa secara umum, 

terdapat masalah dalam capaian standar isi.

Untuk mengetahui penyebab masalah dan memberikan alternatif solusi perbai-

kannya, maka dilakukan analisis dengan pendekatan root cause analysis atau analisis 

akar penyebab masalah. 

Agar masalah dan akar penyebabnya dapat tergambar dengan jelas maka dapat 

kita jabarkan pada tabel berikut:

No. Identifikasi 

Masalah

Akar Penyebab 

Masalah 1

Akar Penyebab 

Masalah 2

Akar Penyebab 

Masalah 3

1. Kurikulum 

tidak dikem-

bangkan 

sesuai dengan 

prodesur taha-

pan pengem-

bangan yang 

benar

1.Sekolah kurang 

memahami bah-

wa ada tahapan 

yang harus dilalui 

dalam pengem-

bangan KTSP. 

2. Kesibukan tim 

pengembang 

kurikulum seko-

lah sehingga 

waktu yang dimi-

liki terbatas untuk 

menjalankan 

seluruh prosedur 

tersebut. 

1. Kurangnya so-

sialisasi atau 

pelatihan tentang 

tahapan pengem-

bangan kuriku-

lum yang benar.

2. Kurangnya ke-

mampuan dalam 

manajemen 

waktu

1. Dinas belum 

memberikan 

fokus pada per-

lunya sosialisasi 

tentang taha-

pan pengem-

bangan kuri-

kulum yang 

benar. 

2. Lemahnya 

kepatuhan 

pada rencana 

jadwal yang 

sudah dibuat

2. Menyeleng-

garakan aspek 

kurikulum 

pada muatan 

lokal

Bukan merupakan 

mata pelajaran wa-

jib sehingga kurang 

diprioritaskan

1. Kondisi pandemik 

covid-19 yang 

mengharuskan 

pembelajaran 

dilakukan jarak 

jauh. 

2. Perlu memilah 

dan memilih 

mana yang pen-

ting bagi siswa 

untuk diajarkan

Siswa SLB den-

gan hambatan 

intelektual (tuna 

grahita) tidak 

dapat konsentra-

si lama di depan 

laptop

 

ANALISIS AKAR 
PENYEBAB MASALAH

Tabel 4.6 Akar Penyebab Masalah pada Standar Isi
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ANALISIS PEMETAAN
MUTU PENDIDIKAN JENJANG SLB

Beberapa akar penyebab masalah capaian standar isi dimasa pandemi covid, yang 

dapat diuraikan diantaranya:

1. Kurikulum belum dikembangkan sesuai prosedur tahap pengembangan yang 

benar diakibatkan sekolah kurang memahami secara maksimal tentang tahapan 

yang harus dilalui dalam pengembangan kurikulum karena kurangnya sosialisasi 

dan pelatihan.

2. Kesibukan tim pengembang kurikulum sekolah sehingga waktu yang dimiliki ter-

batas untuk menjalankan seluruh prosedur pengembangan kurikulum di masa 

pandemi serta mengalami kendala dalam manajemen waktu.

3. Penyelenggarakan aspek kurikulum pada muatan lokal kurang di prioritaskan 

pada saat pembelajaran jarak jauh di masa pandemi.

4. Siswa SLB dengan hambatan intelektual (tuna grahita) dan ketunaan lainnya tidak 

dapat konsentrasi lama di depan laptop, sehingga perlu memilih prioritas yang 

penting bagi siswa untuk diajarkan.

    A.  UNTUK SEKOLAH

1    Sekolah mengagendakan pelatihan prosedur tahapan pengembangan kurikulum 
yang benar. 

2    Sekolah memaksimalkan peran  Tim Pengembang Kurikulum (TPK) yang bertugas 
menyiapkan Kurikulum Implementatif baik untuk PTMT (Pertemuan Tatap Muka 
Terbatas) ataupun PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh). 

3    Sekolah perlu menyelenggarakan dan lebih mengembangkan pelaksanaan mulok 
pada KBM SLB.

    B. UNTUK DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA

1     Dinas pendidikan provinsi DKI Jakarta melalui pengawas melakukan sosialisasi dan 
pendampingan tentang prosedur tahapan pengembangan kurikulum yang benar.

2     Dinas pendidikan provinsi DKI Jakarta membuat kebijakan terkait Mulok di jenjang 
SLB.

3     Dinas pendidikan provinsi DKI Jakarta memberikan dukungan dengan mengada-
kan lomba antar sekolah terkait mulok di satuan pendidikan.

4   
    C.  UNTUK LPMP PROVINSI DKI JAKARTA

1.    LPMP Provinsi DKI Jakarta melakukan fasilitasi tentang prosedur tahapan pengem-
bangan kurikulum yang benar.

2. LPMP Provinsi DKI Jakarta melakukan sosialisasi Keputusan Mendikbud  No. 719 
Tahun 2020 tentang pedoman pelaksnaan kurikulum pada satuan Pendidikan 
dalam kondisi khusus.  

3. Sebaiknya mengakses kurikulum yang berlaku di sekolah, sehingga secara Bersa-
ma-sama dengan pendidik, melakukan pembimbingan yang berkesinambungan 

kepada peserta didik.     

REKOMENDASI
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STANDAR
PROSES

      INDIKATOR DAN SUBINDIKATOR PADA STANDAR PROSES

INDIKATOR MUTU - Standar Proses Pembelajaran

ANALISIS PEMETAAN
MUTU PENDIDIKAN JENJANG SLB

Berdasarkan rerata capaian standar proses tahun 2020 pada jenjang SLB di 5 wilayah 

Provinsi DKI Jakarta, nilai rerata capaian adalah 4,69. Capaian tersebut berada pada 

kategori menuju SNP 3 (M3) dimana rentang nilanya adalah 3,71 s.d. 5,06. 

Lebih jelasnya, perhatikan diagram batang bawah ini:

5.16

4.44

5.06
5.03

3.81

JakPus JakUt JakBar JakSel JakTim

DKI 4.69

Gambar 4.8 Capaian Standar Proses Jenjang SLB per Wilayah
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Jelas terlihat pada diagram di atas, capaian standar proses jenjang SLB di setiap 

wilayah di Provinsi DKI Jakarta belum mencapai SNP. Terdapat 2 wilayah dengan capaian 

di bawah rata-rata capaian provinsi. Capaian terendah terdapat pada wilayah Jakarta 

Timur yaitu 3,81 dan Jakarta Utara yaitu 4,44. Keduanya berada pada kategori menuju 

SNP3 (M3). 

Adapun rincian sekolah jenjang SLB berdasarkan wilayah kabupaten/kota yang su-

dah SNP dan yang belum SNP dapat dilihat pada tabel berikut:

 

WILAYAH

KATEGORI CAPAIAN

M1 M2 M3 M4 SNP

Provinsi DKI Jakarta 5 0 51 6 0

Jakarta Pusat 0 0 5 1 0

Jakarta Utara 1 0 4 2 0

Jakarta Barat 0 0 11 2 0

Jakarta Selatan 0 0 21 0 0

Jakarta Timur 4 0 10 1 0

Pada tabel di atas terlihat bahwa sekolah yang belum mencapai SNP pada kategori 

M1 masih terdapat 1 sekolah di Jakarta Utara dan 4 sekolah di Jakarta Timur. Mayoritas 

pencapaian berada pada kategori M3 berjumlah 51 yang tersebar di seluruh wilayah. 

Hanya 6 sekolah saja yang berada pada kategori M4. Kondisi ini menyebabkan perlu-

nya perhatian khusus mengingat belum satupun SLB di DKI yang mencapai SNP pada 

standar proses.

Standar proses terdiri dari 3 (tiga) indikator yaitu “sekolah merencanakan proses 

pembelajaran sesuai ketentuan”, “proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat” 

dan “pengawasan dan penilaian otentik dilakukan dalam proses pembelajaran”. Indi-

kator yang masih perlu mendapatkan perhatian ekstra yaitu: 

ANALISIS PEMETAAN
MUTU PENDIDIKAN JENJANG SLB

0 Sekolah memenuhi SNP 62 Sekolah Menuju SNP

6 Jakarta Pusat

7 Jakarta Utara

13 Jakarta Barat

21 Jakarta Selatan

15 Jakarta Timur

100%

SLB

Gambar 4.8 Capaian Standar Proses Jenjang SLB per Wilayah

Tabel 4.7 Kategori Capaian SNP Jenjang SLB pada Standar Proses per  Wilayah
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NO. Indikator dan Sub Indikator Capaian Kategori

3.3 Pengawasan dan penilaian otentik dilakukan dalam 

proses pembelajaran

3,53 M2

3.3.2 Memanfaatkan hasil penilaian otentik 2,25 M2

3.1 Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai 

ketentuan

4,65 M3

3.1.4 Mendapatkan evaluasi dari kepala sekolah dan pen-

gawas sekolah

1,12 M1

Dari ketiga indikator pada standar proses, capaian paling rendah terdapat pada 

indikator yaitu 3.3 dan 3.1. Jika dilihat lebih rinci, subindikator terendah ada pada “me-

manfaatkan hasil penilaian otentik” dengan capaian 2,25 (Menuju M2/SNP2), dan pada 

subindikator “mendapatkan evaluasi dari kepala sekolah dan pengawas sekolah” de-

ngan capaian 1,12 (M1).

ANALISIS PEMETAAN
MUTU PENDIDIKAN JENJANG SLB

Berdasarkan uraian kondisi data tersebut di atas, kita lihat bahwa secara umum 

pada satuan pendidikan SLB di Provinsi DKI Jakarta dijumpai masalah capaian stan-

dar proses.  Untuk mengetahui penyebab masalah dan memberikan alternatif solusi 

perbaikannya, maka dilakukan analisis dengan pendekatan root cause analisys atau 

analisis akar penyebab masalah. 

Agar masalah dan akar penyebabnya dapat tergambar dengan jelas maka dapat 

kita jabarkan pada tabel berikut:

No. Identifikasi         

Masalah

Akar Penyebab 

Masalah 1

Akar Penyebab     

Masalah 2

Akar Penyebab    

Masalah 3

1 Sekolah belum me-

manfaatkan hasil 

penilaian otentik

Perubahan 

tatacara pem-

belajaran dari 

pertemuan tatap 

muka langsung 

di sekolah men-

jadi belajar dari 

rumah

Wawasan penge-

tahuan guru pe-

manfaatan hasil 

penilaian otentik 

belum memadai 

sesuai standar 

proses yang di-

prasyaratkan

Kurangnya 

pembinaan 

dan  pelatihan 

bagi guru dalam 

melaksanakan 

pemanfaatan 

penilaian oten-

tik pada masa 

pendemik

ANALISIS AKAR 
PENYEBAB MASALAH

Tabel 4.8 Subindikator Terendah pada Standar Proses
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ANALISIS PEMETAAN
MUTU PENDIDIKAN JENJANG SLB

2 Proses pembe-

lajaran belum 

mendapatkan  

evaluasi sesuai den-

gan ketentuan

Perubahan 

tatacara pem-

belajaran dari 

pertemuan tatap 

muka langsung 

di sekolah men-

jadi belajar dari 

rumah

Frekuensi peman-

tauan dan super-

visi oleh kepala 

sekolah dan 

pengawas masih 

rendah

Evaluasi yang 

belum memadai 

dalam hal:

1.Pemantauan 

terhadap 

proses peren-

canaan, pelak-

sanaan, hingga 

hasil penilaian 

pembelajaran

2.Rendahnya 

ketersediaan 

kriteria dan 

instrumen

Tabel 4.9 Akar Penyebab Masalah pada Standar Proses

Beberapa akar penyebab masalah capaian standar proses di masa pandemi Covid 

19, yang dapat diuraikan diantaranya:

1. Sekolah belum memanfaatkan hasil penilaian otentik secara maksimal disebab-

kan karena kurangnya pembinaan dan  pelatihan bagi guru dalam melaksanakan 

pemanfaatan penilaian otentik pada masa pendemik.

2. Proses pembelajaran belum mendapatkan  evaluasi sesuai dengan ketentuan dia-

kibatkan frekuensi pemantauan dan supervisi oleh kepala sekolah dan pengawas 

masih rendah di masa pandemi, disebabkan perubahan tatacara pembelajaran 

dari pertemuan tatap muka langsung di sekolah menjadi pembelajaran jarak jauh 

di rumah.
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ANALISIS PEMETAAN
MUTU PENDIDIKAN JENJANG SLB

      A.  UNTUK SEKOLAH

1      Sekolah mengisi instrumen secara obyektif.

2. Sekolah melakukan sosialisasi PJJ kepada orang tua siswa.

3. Sekolah mengadakan kelas khusus bagi orang tua siswa dalam mendampingi 

siswa di rumah, meliputi: parenting, komunikasi terkait PJJ, dll.

4. Sekolah melaksanakan proses pembelajaran menggunakan media yang menarik 

dan efektif dalam PJJ.

5. Sekolah menyelenggarakan pelatihan tentang pemanfaatan hasil penilaian oten-

tik.

6. Sekolah menyelenggarakan pelatihan proses perencanaan PJJ.

7. Kepala Sekolah melaksanakan pemantauan dan supervisi secara periodik (peren-

canaan, pelaksanaan, penilaian pembelajaran).

      B.  UNTUK DINAS PENDIDIKAN PROPINSI DKI JAKARTA

1. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta melalui pengawas sekolah melakukan sosia-

lisasi pengisian instrument SLB.

2. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta perlu koordinasi yang baik antara sekolah 

binaan dengan pengawas.

3. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta melalui pengawas melakukan sosialisasi 

tentang pentingnya pemanfaatan hasil penilaian otentik.

4. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta melalui pengawas hendaknya mengevaluasi 

RPP PJJ. 

5. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta melalui pengawas melakukan pemantauan 

terhadap perangkat PJJ (perencanaan, pelaksanaan, penilaian pembelajaran).

     C.  UNTUK LPMP PROVINSI DKI JAKARTA

1. LPMP Provinsi DKI Jakarta memberikan rekomendasi kepada Kemdikbudristek agar me-

nyusun instrumen sesuai karakteristik khusus SLB.

2. LPMP Provinsi DKI Jakarta melakukan pendampingan dan pembimbingan tentang pe-

manfaatan hasil penilaian otentik SLB.

3.  LPMP Provinsi DKI Jakarta melakukan pendampingan dan pembimbingan tentang peren-

canaan PJJ SLB.

4. LPMP Provinsi DKI Jakarta melakukan supervisi dan monev tentang perencanaan PJJ SLB. 

     D.  UNTUK KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REKOMENDASI
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ANALISIS PEMETAAN
MUTU PENDIDIKAN JENJANG SLB

   C.  UNTUK KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

1. Kemdikbudristek hendaknya melibatkan lebih banyak praktisi SLB dalam menyusun ins-

trumen.

2. BSNP membuat standar SNP untuk SLB sesuai karakteristik khusus  jenjang SLB. 

3. Kemdikbudristek menindaklanjuti hasil monev yang dilakukan LPMP. 
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STANDAR
PENILAIAN

      INDIKATOR DAN SUBINDIKATOR PADA STANDAR PENILAIAN

INDIKATOR MUTU - Standar Penilaian Pendidikan

ANALISIS PEMETAAN
MUTU PENDIDIKAN JENJANG SLB

     ANALISIS DATA

Berdasarkan capaian SNP tahun 2020 pada standar penilaian jenjang SLB di Provinsi 

DKI Jakarta dapat dilihat variasi capaian sebagai berikut. Capaian standar penilaian di 

tahun 2020 rata-rata pada angka 1,98. Capaian tersebut masuk dalam kategori Menuju 

SNP 1 (M1), dengan rentang nilai 0,00 s.d. 2,04. Denan kata lain, capaian standar pe-

nilaian disemua wilayah provinsi DKI Jakarta belum mencapai SNP.

      Gambar 4.10. Indikator dan Subindikator pada Standar Penilaian
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ANALISIS PEMETAAN
MUTU PENDIDIKAN JENJANG SLB

 

Capaian standar penilaian pendidikan pada jenjang SLB di tahun 2020 dapat kita 

lihat lebih rinci pada capaian disetiap wilayah yang tergambar pada diagram batang di 

atas. Rata-rata capaian provinsi DKI Jakarta berada pada kategori menuju SNP 1 (M1) 

dengan nilai 1,98. Jakarta Pusat merupakan wilayah dengan capaian tertinggi, pada 

kategori menuju SNP 2 (M2) dengan nilai 2,43. Sedangkan 4 wilayah lainnya berada 

pada rentang 1,92 s.d. 1,98. 

Secara rinci, jumlah sekolah yang sudah dan yang belum SNP untuk standar pe-

nilaian dimasing-masing wilayah dapat dilihat pada diagram berikut:

2.43

1.98 1.93 1.92 1.92

JakPus JakUt JakBar JakSel JakTim

DKI 1.98

Gambar 4.11 Capaian Standar Penilaian Jenjang SLB per Wilayah 

0 Sekolah memenuhi SNP 57 Sekolah Menuju SNP

6 Jakarta Pusat

6 Jakarta Utara

13 Jakarta Barat

21 Jakarta Selatan

11 Jakarta Timur
SLB

100%

Gambar 4.6. Jumlah Sekolah Jenjang SLB berdasarkan Capaian SNP pada Standar Isi
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ANALISIS PEMETAAN
MUTU PENDIDIKAN JENJANG SLB

Adapun rincian sekolah jenjang SLB berdasarkan wilayah kabupaten/kota yang su-

dah SNP dan yang belum SNP dapat dilihat pada tabel berikut:

 

WILAYAH

KATEGORI CAPAIAN

M1 M2 M3 M4 SNP

Provinsi DKI Jakarta 5 0 57 0 0

Jakarta Pusat 0 0 6 0 0

Jakarta Utara 1 0 6 0 0

Jakarta Barat 0 0 13 0 0

Jakarta Selatan 0 0 21 0 0

Jakarta Timur 4 0 11 0 0

Pada tabel di atas terlihat bahwa sekolah yang belum mencapai SNP pada kategori 

M1 yaitu masih terdapat 1 sekolah di Jakarta Utara dan 4 sekolah di Jakarta Timur. 

Pencapaian yang seluruhnya pada kategori M3, yaitu Jakarta Pusat, Barat dan Selatan, 

artinya belum ada SLB yang mencapai SNP  di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Standar isi memiliki 3 indikator yaitu “Perangkat pembelajaran sesuai rumusan 

kompetensi lulusan”, “Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai 

prosedur”, dan “Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan”.

Indikator dengan capaian terendah pada standar isi adalah “sekolah melaksanakan 

kurikulum sesuai ketentuan” yaitu 2,84 dengan rincian subindikator sebagai berikut: 

No. Subindikator Capaian

2.3 Sekolah Melaksanakan Kurikulum Sesuai Ketentuan 2,84

2.2.3 Melewati tahapan operasional pengembangan 2,87

2.3.3 Menyelenggarakan aspek kurikulum pada muatan lokal 3,33

Pada subindikator 2.2.3 yaitu “melewati tahapan operasional pengembangan”  

dengan capaian 2,87 menuju SNP 2 (M2), faktor penyebab rendahnya capaian adalah:

a. Sekolah kurang memahami bahwa ada tahapan yang harus dilalui dalam pengem-

bangan KTSP. 

b. Kesibukan tim pengembang kurikulum sekolah sehingga waktu yang dimiliki ter-

batas untuk menjalankan seluruh prosedur tersebut. 

c. Kerjasama dan koordinasi antara kepala sekolah, dewan pendidikan dan komite 

sekolah belum optimal.

Tabel 4.4  Kategori Capaian SNP Jenjang SLB pada Standar Isi per Wilayah

Tabel 4.5 Subindikator Terendah pada Standar Isi 
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ANALISIS PEMETAAN
MUTU PENDIDIKAN JENJANG SLB

Berdasarkan uraian kondisi data tersebut di atas, kita lihat bahwa secara umum, 

terdapat masalah dalam capaian standar isi.

Untuk mengetahui penyebab masalah dan memberikan alternatif solusi perbai-

kannya, maka dilakukan analisis dengan pendekatan root cause analysis atau analisis 

akar penyebab masalah. 

Agar masalah dan akar penyebabnya dapat tergambar dengan jelas maka dapat 

kita jabarkan pada tabel berikut:

No. Identifikasi      

Masalah

Akar Penyebab 

Masalah 1

Akar Penyebab 

Masalah 2

Akar Penyebab 

Masalah 3

1. Kurikulum tidak 

dikembangkan 

sesuai dengan 

prodesur tahapan 

pengembangan 

yang benar

1.Sekolah kurang 

memahami 

bahwa ada taha-

pan yang harus 

dilalui dalam 

pengembangan 

KTSP. 

2.Kesibukan tim 

pengembang 

kurikulum seko-

lah sehingga 

waktu yang 

dimiliki terbatas 

untuk men-

jalankan seluruh 

prosedur terse-

but. 

1.Kurangnya 

sosialisasi atau 

pelatihan ten-

tang tahapan 

pegembangan 

kurikulum yang 

benar.

2.Kurangnya 

kemampuan 

dalam manaje-

men waktu.

1.Dinas belum 

memberikan 

fokus pada per-

lunya sosialisasi 

tentang tahapan 

pengembangan 

kurikulum yang 

benar. 

2.Lemahnya 

kepatuhan pada 

rencana jad-

wal yang sudah 

dibuat.

ANALISIS AKAR 
PENYEBAB MASALAH

Pada subindikator  2.3.3 “menyelenggarakan aspek kurikulum pada muatan lokal” 

dengan  capaian 3,33 masih pada SNP2 (M2), faktor penyebab rendahnya capaian 

adalah karena muatan lokal bukan merupakan mata pelajaran wajib sehingga kurang 

diprioritaskan.
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ANALISIS PEMETAAN
MUTU PENDIDIKAN JENJANG SLB

      A.  UNTUK SEKOLAH

1. Sekolah mengagendakan pelatihan prosedur tahapan pengembangan kurikulum yang 

benar.

2. Sekolah memaksimalkan peran  Tim Pengembang Kurikulum (TPK) yang bertugas meny-

iapkan Kurikulum Implementatif baik untuk PTMT (Pertemuan Tatap Muka Terbatas) atau-

pun PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh).

3. Sekolah perlu menyelenggarakan dan lebih mengembangkan pelaksanaan mulok pada 

KBM SLB.

 

REKOMENDASI

2. Menyelenggara-

kan aspek kuriku-

lum pada muatan 

lokal

Bukan merupak-

an mata pelajaran 

wajib sehingga 

kurang dipriori-

taskan

1.Kondisi pan-

demik covid-19 

yang mengha-

ruskan pembela-

jaran dilakukan 

jarak jauh. 

2.Perlu memilah 

dan memilih 

mana yang 

penting bagi 

siswa untuk 

diajarkan

Siswa SLB dengan 

hambatan intele-

ktual (tuna gra-

hita) tidak dapat 

konsentrasi lama 

di depan laptop

Beberapa akar penyebab masalah capaian standar isi dimasa pandemi covid, yang 

dapat diuraikan diantaranya:

1. Kurikulum belum dikembangkan sesuai prosedur tahapan pengembangan yang 

benar diakibatkan sekolah kurang memahami  secara maksimal tentang tahapan 

yang harus dilalui dalam pengembangan kurikulum karena kurangnya sosialisasi 

dan pelatihan.

2. Kesibukan tim pengembang kurikulum sekolah sehingga waktu yang dimiliki ter-

batas untuk menjalankan seluruh prosedur  pengembangan kurikulum di masa 

pandemi serta mengalami kendala dalam manajemen waktu.

3. Penyelenggarakan aspek kurikulum pada muatan lokal kurang diprioritaskan 

pada saat pembelajaran jarak jauh di masa pandemi.

4. Siswa SLB dengan hambatan intelektual (tuna grahita) dan ketunaan lainnya tidak 

dapat berkonsentrasi dengan waktu lama di depan laptop,  sehingga perlu me-

milih prioritas yang penting bagi siswa untuk diajarkan.

Tabel 4.6 Akar Penyebab Masalah pada Standar Isi 
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ANALISIS PEMETAAN
MUTU PENDIDIKAN JENJANG SLB

     B.  UNTUK DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA

1. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta melalui pengawas melakukan sosialisa-

si dan pendampingan tentang prosedur tahapan pengembangan kurikulum 

yang benar.

2. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta membuat kebijakan terkait Mulok di 

jenjang SLB.

3. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta memberikan dukungan dengan me-

ngadakan lomba antar sekolah terkait Mulok di satuan pendidikan.

5         

     C.  UNTUK DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA

1. LPMP Provinsi DKI Jakarta melakukan fasilitasi tentang prosedur tahapan 
pengembangan kurikulum yang benar.

2. LPMP Provinsi DKI Jakarta melakukan sosialisasi Keputusan Mendikbud  No. 719 
Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan 
dalam kondisi khusus.  

3. Sebaiknya mengakses kurikulum yang berlaku di sekolah, sehingga secara ber-
sama dengan pendidik, melakukan pembimbingan yang berkesinambungan 
kepada peserta didik.
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ANALISIS PEMETAAN
MUTU PENDIDIKAN JENJANG SLB

STANDAR PENDIDIK DAN 
TENAGA KEPENDIDIKAN (PTK)

INDIKATOR DAN SUB INDIKTOR PADA SKL

    ANALISIS

B
erdasarkan capaian SNP tahun 2020 pada standar PTK jenjang SLB di Provinsi DKI Ja-

karta dapat dilihat variasi capaian sebagai berikut. Capaian standar PTK  di tahun 2020 

rata-rata pada angka 5,48. Capaian tersebut masuk dalam kategori Menuju SNP 4 (M4), 

dengan rentang nilai 5,07 s.d. 6,66. Dengan kata lain, capaian standar PTK disemua wilayah 

provinsi DKI Jakarta belum mencapai SNP.

Gambar 4.13 Indikator dan Subindikator pada Standar PTK

5.85 

5.34 

5.80 5.84 

4.60 

JakPus JakUt JakBar JakSel JakTim

DKI 5.48

                Gambar 4.14 Capaian Standar PTK Jenjang SLB per Wilayah 
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ANALISIS PEMETAAN
MUTU PENDIDIKAN JENJANG SLB

Capaian standar PTK pada jenjang SLB di tahun 2020 dapat kita lihat lebih rinci 

pada capaian disetiap wilayah pada diagram batang di atas. Capaian tertinggi ada di 

wilayah Jakarta Pusat yaitu 5,85 masih kategori menuju SNP 4 (M4). Sedangkan capa-

ian terendah ada di wilayah Jakarta Timur, dibawah rata-rata provinsi yaitu 4,60 pada 

kategori menuju SNP 3 (M3). 

Secara rinci jumlah sekolah yang sudah SNP dan yang menuju SNP di masing-ma-

sing wilayah, capaiannya dapat dilihat pada diagram berikut:  

Dari diagram di atas dapat dilihat bahwa seluruh sekolah, yaitu 63 SLB atau 100% 

SLB di Provinsi DKI Jakarta belum memenuhi SNP. 

Adapun rincian sekolah SLB berdasarkan wilayah kabupaten/kota yang sudah SNP 

dapat dilihat pada tabel berikut:

 

WILAYAH

KATEGORI CAPAIAN

M1 M2 M3 M4 SNP

 Provinsi DKI Jakarta 5 0 0 58 0

Jakarta Pusat 0 0 0 6 0

Jakarta Utara 1 0 0 6 0

Jakarta Barat 0 0 0 14 0

Jakarta Selatan 0 0 0 21 0

Jakarta Timur 4 0 0 11 0

Gambar 4.15 Jumlah Sekolah Jenjang SLB Berdasarkan Capaian SNP   
                 pada Standar PTK

0 Sekolah memenuhi SNP 63 Sekolah Menuju SNP

6 Jakarta Pusat 

7 Jakarta Utara 

14 Jakarta Barat

21 Jakarta Selatan

15 Jakarta Timur        SLB

100%

Gambar 4.15 Jumlah Sekolah Jenjang SLB Berdasarkan Capaian SNP   
                 pada Standar PTK
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MUTU PENDIDIKAN JENJANG SLB

Capaian pada standar PTK diseluruh sekolah jenjang SLB di Provinsi DKI Jakarta 

cenderung seragam dan mengumpul pada capaian Menuju SNP 4.  Tetapi ada 1 seko-

lah di Jakarta Utara dan 4 sekolah di Jakarta Timur yang berada pada kategori capaian 

Menuju SNP 1. 

Standar PTK memiliki 5 indikator yaitu ketersediaan  dan kompetensi guru sesuai 

ketentuan, ketersediaan  dan kompetensi kepala sekolah sesuai ketentuan, ketersedi-

aan dan kompetensi tenaga administrasi sesuai ketentuan, ketersediaan dan kompe-

tensi laboran sesuai ketentuan, serta ketersediaan dan kompetensi pustakawan sesuai 

ketentuan.  

Dari kelima indikator tersebut, hasil PMP menunjukkan bahwa terdapat satu in-

dikator standar PTK yang masih rendah capaiannya, ketersediaan dan kompetensi 

laboran sesuai ketentuan. Berikut adalah subindikator 5.4.4 yang perlu mendapatkan 

perhatian ekstra:

NO Subindikator Capaian Kategori

5.4.4. Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium berpengala-

man sesuai ketentuan

1,29 M1

 

Subindikator tersedianya kepala tenaga laboratorium berpengalaman sesuai ke-

tentuan berada pada kategori kategori menuju SNP1 (M1) dengan capaian 1,29. Ber-

dasarkan verifikasi data PMP Tahun 2020 dengan pengawas SLB, fakta menunjukkan 

bahwa selain kekurangan tenaga laboran, SLB juga kekurangan tenaga pustakawan 

dan tenaga pendidik. Begitu pula, kurang tersedia tenaga kepala laboratorium dan 

kepala perpustakaan. 

ANALISIS AKAR 
PENYEBAB MASALAH

Tabel 4.14 Subindikator Terendah pada Standar PTK

B
erdasarkan uraian kondisi data tersebut di atas, kita lihat bahwa secara umum 

pada jenjang SLB di provinsi DKI Jakarta dijumpai adanya masalah capaian stan-

dar PTK.  Untuk mengetahui penyebab masalah dan memberikan alternatif solu-

si perbaikannya, maka dilakukan analisis dengan pendekatan root cause analisys atau 

analisis akar penyebab masalah. 

Agar masalah dan akar penyebabnya dapat tergambar dengan jelas maka dapat kita 

jabarkan pada tabel berikut:
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No. Identifikasi    

Masalah

Akar Penye-

bab Masalah 1

Akar Penye-

bab Masalah 2

Akar Penye-

bab Masalah 3

Akar Penye-

bab Masalah 4

1. Kurang terse-

dianya  guru

Belum terse-

dianya data ke-

butuhan guru 

jenjang SLB

Belum ada 

pemetaan ke-

butuhan guru 

jenjang SLB

Kebutuhan 

guru jenjang 

SLB belum 

menjadi fokus 

perhatian 

Sebagian besar 

SLB adalah 

swasta sehing-

ga pendanaan 

belum me-

madai untuk 

pengadaan 

tenaga guru.

2. Kurang 

tersedianya  

tenaga laboran 

dan tenaga 

pustakawan

Belum terse-

dianya data 

kebutuhan 

tenaga laboran 

dan tenaga 

pustakawan 

jenjang SLB

Belum ada 

pemetaan 

kebutuhan 

tenaga laboran 

dan tenaga 

pustakawan

Kebutuhan 

tenaga laboran 

dan tenaga 

pustakawan 

jenjang SLB 

belum menjadi 

fokus perha-

tian 

Belum terse-

dianya ruang 

laboratorium 

terutama di 

jenjang dasar, 

sehingga tidak 

tersedia juga 

tenaga labo-

ran.

3. Kurang terse-

dianya  ke-

pala laboran 

dan kepala 

pustakawan

Belum terse-

dianya data 

kebutuhan 

kepala laboran 

dan kepala 

pustakawan 

jenjang SLB

Belum ada 

pemetaan 

kebutuhan 

kepala laboran 

dan kepala  

pustakawan

Kebutuhan 

kepala laboran 

dan kepala 

pustakawan 

jenjang SLB 

belum menjadi 

fokus perha-

tian 

Belum terse-

dianya ruang 

laboratorium 

terutama di 

jenjang dasar, 

sehingga tidak 

tersedia juga 

kepala laboran.

Beberapa akar penyebab masalah capaian standar PTK yang rendah dimasa pan-

demi covid, yang dapat diuraikan diantaranya yaitu:

1. Akar penyebab masalah pada standar PTK yang dapat diuraikan antara lain 

kurang tersedianya tenaga pendidik, yang mana pada masa PJJ ini menuntut 

pendidik melakukan penyesuaian-penyesuaian pada proses KBM. Keterbatasan 

jumlah pendidik ini perlu segera diatasi, dengan terlebih dahulu memetakan 

kebutuhan pendidik jenjang SLB dan mengusulkan pengangkatan tenaga pen-

didik sesuai kebutuhan kepada pihak terkait.

2. Akar penyebab masalah terkait tidak tersedianya tenaga laboran dan pustakawan 

juga perlu diatasi, dengan memetakan kebutuhan terlebih dahulu dan mengu-

sulkan pengangkatan tenaga laboran dan pustakawan sesuai kebutuhan.

3. Demikian juga terkait akar masalah tidak tersedianya kepala tenaga labo-

ran dan kepala pustakawan. Hal ini juga perlu diatasi dengan terlebih dahulu 

memetakan kebutuhan, lalu mengusulkan pengangkatan tenaga kepala labo-

ran dan kepala pustakawan sesuai kebutuhan.

Tabel 4.15 Akar Penyebab Masalah pada Standar PTK
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ANALISIS PEMETAAN
MUTU PENDIDIKAN JENJANG SLB

   A.   UNTUK SEKOLAH

1    Sekolah mengusulkan tersedianya guru, tenaga laboran dan tenaga pustakawan 

di SLB.

       

2   Sekolah mengusulkan tersedianya kepala laborarorium dan kepala tenaga per      

    pustakaan di SLB.

3   Sekolah mengusulkan tersedianya tenaga pendidik sesuai kebutuhan sekolah.

   B.   UNTUK DINAS PENDIDIKAN 

1. Dinas pendidikan provinsi DKI Jakarta perlu mengakomodir kebutuhan tersedi-

anya guru, tenaga laboran, kepala laboratorium, tenaga pustakawan dan kepala 

perpustakaan di SLB.

2. Dinas pendidikan provinsi DKI Jakarta perlu mengakomodir kebutuhan jumlah 

tenaga pendidik SLB (pengangkatan guru berstatus KKI) yang memadai dan se-

suai kualifikasi SLB.

  C.   UNTUK LPMP PROVINSI DKI JAKARTA

1. LPMP Provinsi DKI Jakarta memfasilitasi pembimbingan dan pendampingan bagi 
guru, laboran, pustakawan, kepala laboratorium, dan kepala perpustakaan pada 
jenjang SLB.

2. LPMP Provinsi DKI Jakarta memfasilitasi pembimbingan dan pendampingan bagi 
Pendidik Jenjang SLB.

 D.   UNTUK KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAA, RISET DAN TEKNOLOGI

4     Kemdikbudristek melalui BSNP mereviu standar kebutuhan kepala laboran dan 

tenaga pustakawan sesuai karakterisitik khusus SLB. 

REKOMENDASI
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MUTU PENDIDIKAN JENJANG SLB

      INDIKATOR DAN SUBINDIKATOR PADA STANDAR PROSES

Berdasarkan capaian SNP tahun 2020 pada standar sarana dan prasarana jenjang 

SLB di Provinsi DKI Jakarta, terdapat variasi capaian sebagai berikut. Rata-rata capaian 

standar sarana dan prasarana SLB di DKI Jakarta adalah 3,38. Capaian tersebut berada 

pada kategori menuju SNP 2 (M2) dengan rentang nilai 2,05 s.d. 3,70. Dengan kata lain, 

seluruh SLB di Provinsi DKI Jakarta belum mencapai SNP.

Gambar 4.16 Indikator dan Subindikator pada Standar Sarpras

STANDAR SARANA 
DAN PRASARANA

      ANALISIS

Gambar 4.17 Capaian Standar Sarpras Jenjang SLB per Wilayah 
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Dari diagram batang di atas diketahui bahwa wilayah Jakarta Timur merupakan wilayah 

dengan capaian terendah yaitu 2,99. Sedangkan capaian tertinggi ada di wilayah Ja-

karta Selatan yaitu 3,62.

Secara rinci, jumlah sekolah yang sudah dan yang belum SNP untuk standar sarpras di 

masing-masing wilayah, dapat dilihat pada diagram berikut:

Dari diagram di atas dapat diketahui bahwa seluruh sekolah, yaitu 57 SLB atau 100% 

SLB di Provinsi DKI Jakarta belum mencapai SNP untuk standar sarana dan prasarana 

pendidikan.

Adapun rincian sekolah SLB berdasarkan wilayah kabupaten/kota yang sudah SNP 

dapat dilihat pada tabel berikut:

 

WILAYAH

KATEGORI CAPAIAN

M1 M2 M3 M4 SNP

Provinsi DKI Jakarta 5 52 6 0 0

Jakarta Pusat 0 5 1 0 0

Jakarta Utara 1 6 0 0 0

Jakarta Barat 0 13 1 0 0

Jakarta Selatan 0 17 4 0 0

Jakarta Timur 4 11 0 0 0

 

Pada tabel di atas terlihat bahwa sekolah yang belum mencapai SNP tersebar pada 

kategori M1, M2, dan M3. Tidak ada sekolah yang berada pada kategori M4 dan SNP 

di Provinsi DKI Jakarta.  Berdasarkan data tersebut, selanjutnya dapat dilihat capaian 

mutu pada setiap indikator dan sub indikator standar sarana dan prasarana pendidi-

kan agar diperoleh informasi permasalahan yang lebih rinci.

Tabel 4.16 Kategori Capaian SNP SLB pada Standar Sarpras per Wilayah

Standar Sarana Dan Prasarana Tahun 2020

0Sekolah memenuhi SNP
63 Sekolah Menuju SNP

6 Jakarta Pusat

7 Jakarta Utara

14 Jakarta Barat

21  Jakarta Selatan

15  Jakarta Timur         

100%

SLB

Gambar 4.18. Jumlah Sekolah Jenjang SLB Berdasarkan Capaian
             SNP pada Standar Sarpras
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Dari ketiga indikator pada standar sarana dan prasarana, capaian yang paling rendah 

yaitu terdapat pada indikator yaitu “Kapasitas daya tampung sekolah memadai” den-

gan capaian 2,63 (M2). Pada tabel di bawah, dapat dilihat subindikator dengan capa-

ian paling rendah yang akan dibahas lebih rinci sebagai berikut:   

No. Subindikator Capaian Kategori

6.1 Kapasitas daya tampung sekolah memadai 2,63 M2

6.1.6. Memiliki ragam prasarana sesuai ketentuan 1,17 M1

6.1.5 Kondisi bangunan sekolah memenuhi persyaratan 2,00 M1

 

Subindikator memiliki ragam prasarana sesuai ketentuanberada pada kategori 

kategori menuju SNP1 (M1) dengan capaian 1,17, dan subindikator kondisi bangunan 

sekolah memenuhi persyaratan pada kategori kategori menuju SNP1 (M1) dengan ca-

paian 2,00. Berdasarkan verifikasi data PMP Tahun 2020 dengan pengawas SLB, diketa-

hui bahwa 86% SLB di DKI Jakarta adalah sekolah swasta yang mengalami kesulitan 

dalam menyediakan fasilitas bangunan yang memadai sesuai persyaratan maupun 

dalam memenuhi ragam sarana sesuai kebutuhan.

Tabel 4.18 Akar Penyebab Masalah pada Standar Sarpras

Berdasarkan uraian kondisi data di atas, kita lihat bahwa secara umum pada jen-

jang SLB di Provinsi DKI Jakarta dijumpai adanya masalah capaian standar sarana dan 

prasarana.  Untuk mengetahui penyebab masalah dan memberikan alternatif solusi 

perbaikannya, maka dilakukan analisis dengan pendekatan root cause analisys atau 

analisis akar penyebab masalah. 

Agar masalah dan akar penyebabnya dapat tergambar dengan jelas maka dapat 

kita jabarkan pada tabel berikut:

ANALISIS AKAR 
PENYEBAB MASALAH
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No. Identifikasi Ma-

salah

Akar Penyebab 

Masalah 1

Akar Penyebab 

Masalah 2

Akar Penyebab 

Masalah 3

Akar Penyebab 

Masalah 4

1 Rendahnya capa-

ian pada subin-

dikator memiliki 

ragam sarana 

sesuai ketentuan

Belum tersedian-

ya ragam sarana 

sesuai ketentuan  

jenjang SLB

Belum ada 

pemanfaatan 

data kebutuhan 

sarana sesuai 

karakteristik 

khusus jenjang 

SLB

Kebutuhan 

ragam sarana 

sesuai karakter-

istik khusus SLB 

belum menjadi 

fokus perhatian

1.Alokasi pembi-

ayaan belum 

fokus  pada 

kebutuhan 

pengadaan 

ragam sarana. 

2.Sebagian be-

sar SLB adalah 

swasta sehing-

ga pendanaan 

belum mema-

dai untuk pen-

gadaan ragam 

sarana.

2 Rendahnya capa-

ian pada subin-

dikator kondisi 

bangunan sekolah 

memenuhi per-

syaratan

Belum ada  pe-

manfaatan data 

kondisi ban-

gunan sekolah 

jenjang SLB

Data kondisi 

bangunan 

sekolah belum  

menjadi fokus 

perhatian 

1.Sekolah belum 

memahami 

standar ban-

gunan sekolah 

SLB

2.Terdapat 

beberapa SLB 

Swasta be-

rada pada zona 

yang diperun-

tukan bukan 

untuk mendiri-

kan sekolah.

Sebagian besar 

SLB adalah 

sekolah swasta 

sehingga 

pendanaan 

belum memadai 

untuk perbaikan 

kondisi bangu-

nan sekolah.

              Tabel 4.18 Akar Penyebab Masalah pada Standar Sarana Prasarana 

 

Beberapa akar penyebab masalah capaian standar sarpras dimasa pandemi covid, 

yang dapat diuraikan diantaranya:

1. Akar penyebab masalah pada belum tersedianya ragam sarana yang menunjang 

pelaksanaan pembelajaran di jenjang SLB, bisa disebabkan banyak hal antara 

lain luas lahan sekolah terbatas, luas bangunan sekolah terbatas, dan kurangnya 

pemahaman terkait prasarana yang disyaratkan pada jenjang SLB. Diperlukan 

pemetaan kebutuhan ragam sarana sesuai karakteristik khusus SLB dan sumber 

pembiayaannya. 

2. Akar penyebab masalah pada rendahnya kondisi bangunan jenjang SLB, bisa dise-

babkan banyak hal antara lain pembangunan sekolah tidak mengacu pada stan-

dar bangunan SLB sesuai ketentuan, pembangunan gedung atau ruang baru tidak 

dirancang, dilaksanakan, dan diawasi secara profesional, serta terbatasnya dana 

pemeliharaan gedung sekolah, maupun rumitnya pengelolaan dana pembangu-

nan dan pemeliharaan. 

3. Untuk SLB swasta, diperlukan dukungan jaringan kerjasama dengan berbagai pi-

hak yang peduli pendidikan sebagai alternatif solusi pembiayaan.
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ANALISIS PEMETAAN
MUTU PENDIDIKAN JENJANG SLB

        

    A.  UNTUK SEKOLAH

1. Sekolah memetakan kebutuhan ragam sarana sesuai ketentuan karakteristik khu-
sus SLB. 

2. Sekolah mengajukan pengadaan ragam sarana sesuai ketentuan karakteristik khu-
sus SLB. 

3. Sekolah memperhatikan dan mengupayakan kondisi bangunan sekolah sesuai ke-
tentuan.

    B. UNTUK DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA

1 Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan anggaran yang memadai 
untuk ragam sarana SLB 

2. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta melakukan pemantauan, evaluasi dan super-
visi terhadap ketersediaan ragam sarana di SLB sesuai karakteristik khusus SLB.

3. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan anggaran yang memadai 
untuk bangunan sekolah SLB 

4. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta melakukan pemantauan, evaluasi dan super-
visi terhadap ketersediaan bangunan di SLB sesuai karakteristik khusus SLB.

    C.  UNTUK LPMP PROVINSI DKI JAKARTA

LPMP Provinsi DKI Jakarta memberikan pembimbingan terkait pemahaman standar 
sarana dan prasarana jenjang SLB

D.  UNTUK KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Kemendikbudristek melalui BSNP mereviu SNP terkait sarana prasarana sesuai kara-
kteristik khusus jenjang SLB.

REKOMENDASI
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STANDAR
PENGELOLAAN

      INDIKATOR DAN SUBINDIKATOR PADA STANDAR PROSES

ANALISIS PEMETAAN
MUTU PENDIDIKAN JENJANG SLB

Berdasarkan capaian SNP tahun 2020 pada standar pengelolaan jenjang SLB di 

Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat variasi capaian sebagai berikut. Raata-rata capaian 

standar pengelolaan provinsi DKI Jakarta berada pada kategori Menuju  SNP 3 (M3) 

yaitu 4,14 dengan rentang nilai: 3,71- 5,06. Dengan demikian,  seluruh SLB di Provinsi 

DKI Jakarta belum mencapai SNP.

Gambar 4.19 Indikator dan Subindikator pada Standar Pengelolaan

      ANALISIS

4.14 

4.15 

4.12 

4.14 

4.15 

JakPus JakUt JakBar JakSel JakTim

DKI 
4.14

Gambar 4.20 Capaian Standar Pengelolaan Jenjang SLB per Wilayah
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Capaian standar pengelolaan pada jenjang SLB tahun 2020 dapat dilihat lebih rinci 

pada capaian disetiap wilayah pada diagram batang di atas.  Capaian tertinggi ada di 

wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Timur yaitu 4,15 yang masuk dalam kategori Menuju 

SNP 3 (M3). Capaian paling rendah ada di Jakarta Barat dengan 4,12, berada dibawah 

rata-rata capaian provinsi. 

Secara rinci jumlah sekolah yang sudah dan yang belum SNP untuk standar pengelo-

laan di masing-masing wilayah, dapat dilihat pada diagram berikut:

Dari diagram di atas dapat diketahui bahwa seluruh sekolah, yaitu 57 SLB atau 100% 

SLB di Provinsi DKI Jakarta belum mencapai SNP.

Adapun rincian sekolah SLB berdasarkan wilayah kabupaten/kota yang sudah SNP 

dapat dilihat pada tabel berikut:

 

WILAYAH

KATEGORI CAPAIAN

M1 M2 M3 M4 SNP

Provinsi DKI Jakarta 0 0 57 0 0

Jakarta Pusat 0 0 6 0 0

Jakarta Utara 0 0 6 0 0

Jakarta Barat 0 0 13 0 0

Jakarta Selatan 0 0 21 0 0

Jakarta Timur 0 0 11 0 0

 Tabel 4.19 Kategori Capaian SNP SLB pada Standar Pengelolaan per Wilayah

Pada tabel di atas terlihat bahwa sekolah yang belum mencapai SNP seluruhnya 

terkumpul pada kategori menuju SNP 3 (M3). Berdasarkan data tersebut, selanjutnya 

kita lihat capaian mutu pada setiap indikator dan subindikator standar pengelolaan 

agar diperoleh informasi permasalahan yang lebih rinci.

Standar Pengelolaan memiliki 4 indikator yaitu sekolah melakukan perencanaan 

ANALISIS PEMETAAN
MUTU PENDIDIKAN JENJANG SLB

Tabel 4.7 Ka

        Gambar 4.21 Jumlah Sekolah Jenjang SLB Berdasarkan Capaian SNP 

57 Sekolah Menuju SNP

6 Jakarta Pusat

6 Jakarta Utara

13 Jakarta Barat

21 Jakarta Selatan

11 Jakarta Timur

0 Sekolah memenuhi SNP

SLB

100%
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pengelolaan dengan capaian 6,07; Program pengelolaan dilaksanakan sesuai keten-

tuan dengan capaian 3,51; Kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas 

kepemimpinan dengan capaian 6,27; dan Sekolah mengelola sistem informasi mana-

jemen dengan capaian 0,71. 

Dari keempat indikator standar pengelolaan, capaian yang paling rendah  terdapat 

pada “Sekolah mengelola sistem informasi manajemen” dengan capaian 0,71 (M1). Hal 

ini memerlukan perhatian khusus agar bisa diketahui akar penyebab dan dicarikan 

alternatif solusi permasalahannya yang tepat.

Dari  indikator yang paling rendah tersebut perlu diketahui lebih rinci dengan me-

lihat pada subindikatornya sebagai berikut:

NO. Indikator dan Sub Indikator Capaian Kategori

7.4 Sekolah mengelola sistem informasi manajemen 0,71 M1

7.4.1. Memiliki sistem informasi manajemen sesuai keten-

tuan

0,71 M1

        Tabel 4.20 Subindikator Terendah pada Standar Pengelolaan

Merujuk pada indikator mutu, sistem informasi manajemen capaian rendah pada 

sistem informasi manajemen sesuai ketentuan ini antara lain disebabkan karena ter-

batasnya sumber daya manusia berkompeten untuk ditugaskan mengelola sistem in-

formasi, minimnya sarpras SIM yang identik berbasis teknologi yang canggih, beban 

guru/tenaga kependidikan tidak mencakup pada pengelolaan informasi. 

ANALISIS PEMETAAN
MUTU PENDIDIKAN JENJANG SLB

Berdasarkan uraian kondisi data di atas, dapat dilihat bahwa secara umum pada 

jenjang SLB di Provinsi DKI Jakarta dijumpai adanya masalah capaian standar pengelo-

laan.  Untuk mengetahui penyebab masalah dan memberikan alternatif solusi perbai-

kannya, maka dilakukan analisis dengan pendekatan root cause  analisys atau analisis 

akar penyebab masalah. 

Agar masalah dan akar penyebabnya dapat tergambar dengan jelas maka dapat 

kita jabarkan pada tabel berikut:

ANALISIS AKAR 
PENYEBAB MASALAH

abel 4.7 Kategori Capaian SNP Jenjang SLB pada Standar Proses per  Wilayah
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No. Identifikasi         

Masalah

Akar Penye-

bab Masalah 

1

Akar Penye-

bab   Masalah 

2

Akar Penye-

bab    Masalah 

3

Akar Penye-

bab    Masalah 

4

1 Rendahnya 

capaian pada 

subindika-

tor memiliki 

sistem infor-

masi manaje-

men sesuai 

ketentuan 

1.Sumber 

daya manu-

sia berkom-

peten yang 

terbatas un-

tuk ditugas-

kan menge-

lola sistem 

informasi

 

2.SIM identik 

berbasis 

teknologi 

yang cang-

gih dimana 

sarana 

prasarana 

sekolah ma-

sih minim 

1.Tidak ada 

PTK khusus 

yang men-

gelola SIM

2.SIM belum 

berjalan 

dengan 

efektif

Kurangnya 

kompetensi 

yang mema-

dai dalam 

mengelola 

SIM

Belum 

ada pela-

tihan atau 

pendampin-

gan dalam 

mengelola 

SIM

                        Tabel 4.21 Akar Penyebab Masalah pada Standar Pengelolaan

Beberapa akar penyebab masalah rendahnya capaian standar pengelolaan dimasa 

pandemi covid, yang dapat diuraikan diantaranya:

1. Rendahnya capaian sistem informasi manajemen dikelola sesuai ketentuan antara 

lain disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten untuk 

ditugaskan sebagai pengelola SIM. Karenanya, diperlukan tenaga khusus penge-

lola SIM yang kompeten, yang dibekali dengan berbagai pelatihan atau kegiatan 

pendampingan.

2. Akar penyebab masalah lainnya terletak pada minimnya sarana atau alat yang 

mendukung berjalannya SIM tersebut, dimana SIM identik berbasis teknologi 

yang canggih. Keterbatasan sarana ini menyebabkan SIM tidak berjalan dengan 

efektif. 

3. Untuk SLB swasta, diperlukan dukungan jaringan kerjasama dengan berbagai pi-

hak yang peduli pendidikan sebagai alternatif solusi pengadaan sarana pendu-

kung SIM maupun penguatan kompetensi bagi pengelola SIM sesuai standar.
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      A.  UNTUK SEKOLAH

1. Sekolah menyelenggarakan pelatihan pengelolaan Sistem Informasi dan Manaje-

men yang sesuai standar.

2. Sekolah memfasilitasi pengembangan pengelolaan Sistem Informasi dan Manaje-

men yang sesuai standar.

3. Sekolah meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dalam mengelola Sistem In-

formasi dan Manajemen yang sesuai standar

      B.  UNTUK DINAS PENDIDIKAN PROPINSI DKI JAKARTA

1. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta memfasilitasi kegiatan pelatihan pengelolaan 
Sistem Informasi dan Manajemen yang sesuai standar

2. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta memfasilitasi pelatihan peningkatan kompe-
tensi PTK SLB melalui PPKPTKK maupun pemberdayaaan KKG.

     C.  UNTUK LPMP PROVINSI DKI JAKARTA

1. LPMP Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta memfasili-

tasi pelatihan pengelolaan Sistem Informasi dan Manajemen yang sesuai standar.

2. LPMP Provinsi DKI Jakarta memfasilitasi pelatihan kompetensi PTK SLB yang sesuai.

3. Membuat program fasilitasi pelatihan kompetensi PTK SLB dalam mengelola Sistem Infor-

masi dan Manajemen yang sesuai standar.

REKOMENDASI
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STANDAR
PEMBIAYAAN

      INDIKATOR DAN SUBINDIKATOR PADA STANDAR PENILAIAN

ANALISIS PEMETAAN
MUTU PENDIDIKAN JENJANG SLB

     ANALISIS DATA

Berdasarkan capaian SNP tahun 2020 pada standar pembiayaan jenjang SLB di 

Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat variasi capaian sebagai berikut. Rata-rata capaian 

standar pembiayaan Provinsi DKI Jakarta adalah 3,22. Capaian tersebut berada pada 

kategori Menuju SNP 2 (M2), dengan rentang nilai 2,05 s.d. 3,70. Dengan demikian, 

seluruh SLB di 5 wilayah kota DKI Jakarta belum ada yang mencapai SNP. 

Gambar 4.22 Indikator dan Subindikator pada Standar Pembiayaan
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Pada diagram batang di atas diketahui bahwa capaian tertinggi ada di wilayah        

Jakarta Pusat yaitu 3,56 atau menuju SNP 2 (M2). Capaian terendah ada di Jakarta 

Barat dan Selatan yaitu 3,11 berada di bawah rata-rata provinsi. 

Secara rinci jumlah sekolah yang sudah memenuhi SNP dan yang belum memenuhi 

SNP di masing-masing wilayah dapat dilihat pada diagram berikut:

Dari diagram di atas dapat diketahui bahwa seluruh sekolah, yaitu 62 SLB atau 

100% SLB di Provinsi DKI Jakarta yang menginput data pada standar pembiayaan, be-

lum mencapai SNP..

Adapun rincian sekolah SLB berdasarkan wilayah kabupaten/kota yang sudah SNP 

dapat dilihat pada tabel berikut:

3.56 

3.36 

3.11 
3.11 

3.26 

JakPus JakUt JakBar JakSel JakTim

per Wilayah Tahun 2020

DKI 3.22

Gambar 4.23 Capaian Standar Pembiayaan Jenjang SLB per Wilayah

62 Sekolah Menuju SNP

6  Jakarta Pusat

7  Jakarta Utara

13 Jakarta Barat

21 Jakarta Selatan

15 Jakarta Timur

0 Sekolah memenuhi SNP

SLB

100%

Gambar 4.24 Jumlah Sekolah Jenjang SLB Berdasarkan Capaian SNP 
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WILAYAH

KATEGORI CAPAIAN

M1 M2 M3 M4 SNP

Provinsi DKI Jakarta 1 56 4 1 0

Jakarta Pusat 0 5 0 1 0

Jakarta Utara 0 6 1 0 0

Jakarta Barat 0 13 0 0 0

Jakarta Selatan 0 21 0 0 0

Jakarta Timur 1 11 3 0 0

Tabel 4.22 Kategori Capaian SNP SLB pada Standar Pembiayaan per Wilayah

Pada tabel di atas terlihat bahwa sekolah yang belum mencapai SNP tersebar pada 

kategori M1 sampai M4, dengan sebaran terbesar pada kategori M2 dan dijumpai 

pada semua wilayah di Provinsi DKI Jakarta.  

Standar pembiayaan memiliki 3 indikator yaitu Sekolah memberikan layanan sub-

sidi silang dengan capaian 6,75; Beban operasional sekolah sesuai ketentuan dengan 

capaian 5,00; dan Sekolah melakukan pengelolaan dengan baik dengan capaian 2,38. 

Dari ke tiga indikator pada standar pembiayaan, capaian yang paling rendah yaitu 

pada indikator sekolah melakukan pengelolaan dengan baik.  

Berdasarkan data di atas, selanjutnya dapat dilihat capaian mutu pada subindika-

tor dengan capaian terendah agar diperoleh informasi permasalahan yang lebih rinci. 

No. Subindikator Capaian Kategori

2.3 Sekolah Melaksanakan Kurikulum Sesuai Ketentuan 2,84 M3

Sub indikator dengan capaian paling rendah adalah subindikator memiliki laporan 

pengelolaan dana dengan capaian 4,55 pada kategori menuju SNP 3 (M3).
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B
erdasarkan uraian kondisi data di atas, dapat dilihat bahwa secara umum 

pada jenjang SLB di provinsi DKI Jakarta dijumpai adanya masalah capaian 

standar pembiayaan.  Untuk mengetahui penyebab masalah dan memberi-

kan alternatif solusi perbaikannya, maka dilakukan analisis dengan pendekatan root 

cause analisys atau analisis akar penyebab masalah. 

Agar masalah dan akar penyebabnya dapat tergambar dengan jelas maka dapat 

kita jabarkan pada tabel berikut:

No. Identifikasi      

Masalah

Akar Penye-

bab Masalah 1

Akar Penye-

bab Masalah 2

Akar Penye-

bab Masalah 3

Akar Penye-

bab Masalah 4

1 Capaian rendah 

pada  subindikator 

memiliki laporan 

pengelolaan dana

Bentuk lapo-

ran penge-

lolaan dana 

rumit dan 

merepotkan 

sekolah

Kemampuan  

dalam penyu-

sunan laporan

pengelolaan 

pendanaan 

masih rendah

1.Beban 

kinerja PTK 

yang diberi 

tugas seb-

agai benda-

hara terlalu 

banyak

2.Kurangnya 

penetahuan 

dan ket-

erampilan 

menyusun 

laporan 

pengelolaan 

dana

1.Reviu pen-

delegasian 

tugas dan 

rencana  

peningkatan 

kompetensi 

2.Kurangnya 

pembimb-

ingan dan 

pendampin-

gan dalam 

pengelolaan 

keuangan  

        Tabel 4.24 Akar Penyebab Masalah pada Standar Pembiayaan

Beberapa akar penyebab masalah capaian standar pembiayaan dimasa pandemi co-

vid, yang dapat diuraikan diantaranya yaitu:

1. Pengelola anggaran sulit menyusun laporan pengelolaan dana karena adanya pe-

rubahan regulasi dan kebijakan dalam pengelolaan anggaran.

2. Anggaran yang ada di RKAS sangat berbeda dengan kebutuhan sekolah dalam 

melaksanakan PJJ.

3. Sekolah perlu meninjau ulang pendelegasian tugas kepada PTK.

ANALISIS AKAR 
PENYEBAB MASALAH
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      A.  UNTUK SEKOLAH

1. Sekolah menyelenggarakan pelatihan peningkatan kompetensi penyusunan laporan 

keuangan SLB.

2. Sekolah mengatur beban kerja PTK SLB.

3. Sekolah meningkatkan transparansi laporan pengelolaan keuangan SLB.

 
     B.  UNTUK DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA

Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta (pengawas) melakukan pendampingan dan 

supervisi pada pengelolaan laporan keuangan SLB.

5         

     C.  UNTUK LPMP PROVINSI DKI JAKARTA

1.    LPMP Provinsi DKI Jakarta melakukan pembimbingan dan pendampingan pengelo 
        laan laporan keuangan SLB..
2.    LPMP Provinsi DKI Jakarta melakukan pembimbingan dan pendampingan manaje 
       men keuangan SLB.  

 

REKOMENDASI
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A SIMPULAN

PENUTUP
123

P
ada Maret 2020 sampai saat ini dunia dilanda pandemi Covid-19. Hal 

ini berdampak pada berbagai aspek kehidupan termasuk bidang 

pendidikan. Tahun 2020 SLB untuk pertamakalinya menginput data 

pada aplikasi PMP, sehingga kita tidak dapat membandingkan den-

gan tahun-tahun sebelumnya. Kita tidak dapat melihat trend ad-

anya kenaikan atau penurunan karena single data.  Dari 89 SLB yang terdaftar di 

dapodik hanya 63 sekolah (70%) yang menginputkan datanya pada aplikasi PMP. 

Pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) untuk SLB di wilayah DKI Jakarta 

belum menunjukkan hasil capaian yang sesuai dengan harapan. Rata-rata capaian 

SNP di tahun 2020 yaitu 4,25 berada pada kategori Menuju SNP3.

Dari 8 Stadar Nasional Pendidikan (SNP) hanya standar kelulusan (SKL) yang 

sudah mencapai SNP (7), sedangkan enam standar lainnya masih berada di bawah 

SNP. Standar penilaian (1.98) merupakan capaian terendah yakni di SNP1. Standar 

pembiayaan (3,22) dan standar sarpras (3,38)  masih berada pada capaian SNP2. 

Standar Isi (4,11), standar pengelolaan (4,14) dan stadar proses (4,69) pada capa-

ian SNP3. Hanya standar PTK (5,48) yang mencapai SNP4.  

Potret capaian pada jenjang SLB tersebut merupakan hal yang tidak lazim ter-

jadi. Logika  umumnya, SKL itu adalah muara dari enam standar yang lainnya. Bila 

enam standar yang lainnya bagus maka SKL tentu akan bagus, begitu pula seba-

liknya bila enam standar yang lainnya kurang bagus maka SKL juga tidak akan 

bagus.  

Anomali ini disebabkan oleh berbagai faktor, dianta-

ranya adalah dari 63 sekolah yang menginputkan data, tidak 

semua sekolah mengisikan data pada 8 standar.. Pada stan-

dar kelulusan, penilaian dan pengelolaan terekap 57 sekolah 

yang menginput data,. Pada standar isi, proses dan pembi-

ayaan terekap 62 sekolah, sedangkan pada standar PTK dan 

sarpras terekap 63 sekolah yang menginput data. Penyebab 

lain adalah adanya input data eror sehingga system aplikasi 

tidak dapat mengolah data eror tersebut. 

Dalam buku analisis data mutu pendidikan tahun 2020 ini, pendekatan anali-

sis yang digunakan adalah analisis dengan menemukan akar penyebab ma-

salah (Root cause analisys).  Capaian mutu pada setiap standar dilihat pada in-
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dikator dan sub indikatornya yang paling rendah, lalu diidentifikasi penyebab 

pertamanya,kemudian penyebab pertama disebabkan oleh penyebab kedua, 

penyebab kedua disebabkan oleh penyebab ketiga dan seterusnya sehingga di-

dapatkan akar penyebab masalah yang spesifik untuk selanjutnya diberikan reko-

mendasi sebagai solusi  peningkatan mutunya. 

Rekomendasi yang diberikan dalam buku analsis ini menggunakan prinsip 

DOUBLE  SMART, yaitu: smart 1 : tahun 1981 George T. Doran pernah mempo-

pulerkan SMART dalam Management By Objectives (MBO) atau yang juga dikenal 

sebagai Management By Results (MBR). Karakteristik SMART yang kepanjangan-

nya adalah Specific Measurable Assignable Realistic dan Time-Bound. SMART 2, yai-

tu: diadopsi dari making effective recommendation yang ditulis oleh Association 

For Prevention Of Torture (APT), center for detention studies. (2011). S2- solution-

suggestive (saran memuat cara pemecahan), M2- mindful of prioritation and se-

quencing (mempertimbangkan prioritas dan tata urutan): A2- argued (beralasan):   

R2- root-cause responsive (merespons akar permasalahan): T2- targeted (memiliki 

target).

Rekomendasi diberikan sesuai dengan kewenangan pemangku kepentingan 

terkait yang diharapkan  dapat menindaklanjutinya.  Dalam hal ini, rekomendasi 

peningkatan mutu dalam buku analisis ini diberikan kepada : satuan pendidikan, 

Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, LPMP dan juga Kementerian Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terutama untuk direktorat jenderal terkait.  

B SARAN

1. Untuk jenjang SLB hendaknya LPMP dan Pengawas terlibat secara intensif untuk 

memastikan kesesuaian pemahaman dan implementasi tahapan pelaksanaannya 

di lapangan melalui sosialisasi yang memadai serta pendampingan dan pembim-

bingan tentang PMP di satuan pendidikan. 

2. Untuk mendapatkan rekomendasi yang lebih baik lagi di masa yang akan datang, 

hendaknya analisis dan penyusunannya dapat melibatkan akademisi dan pakar 

dari perguruan tinggi yang kompeten di bidang pendidikan serta praktisi yang 

memahami karakteristik SLB.

3. Analisis data mutu pendidikan sebaiknya juga dianalisis oleh satuan pendidikan, 

Pengawas Sekolah untuk seluruh sekolah di bawah binaannya, seluruh Suku Dinas 

Pendidikan wilayah kota/kabupaten administrasi di Provinsi DKI Jakarta, dan  Di-
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