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

nyelesaikan buku Analisis Data Mutu Pendidikan jenjang SMP 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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P
andemi Covid-19 yang melanda dunia mulai Maret 

2020, berdampak pada pencapaian Standar Nasi-

onal Pendidikan (SNP) untuk SMP di wilayah DKI Ja-

karta pada tahun 2020. Capaian SNP di tahun 2019 

rata-rata yaitu 6,31 (pada kategori Menuju SNP 4 : 

5,07-6,66), sedangkan ditahun 2020 turun menjadi 5,78 yang ma-

sih berada pada kategori menuju SNP 4 (M4).

Pandemi Covid -19 Sebabkan Penurunan 

Pencapaian SNP SMP DKI Jakarta 2020

!

POLICY BRIEF

RINGKASAN EKSEKUTIF
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Capaian SNP Jenjang SMP Provinsi DKI Jakarta 
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Dari ke delapan standar nasional Pendidikan mulai dari standar kompetensi lulu-

san sampai dengan standar pembiayaan, tidak ada satupun yang capaiannya sudah 

SNP (pada rentang 6,67 - 7,00).  Tujuh  standar capaiannya 

masih berada pada kategori menuju SNP 4 (M4) yaitu pada 

rentang 5,07-6,66.  Capaian terendah yaitu pada standar 

sarana prasarana (4,99) yang masih berada pada kategori 

menuju SNP 3 (M3) yaitu pada rentang 3,71 sd 5,06. 

P
ermasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh 

(PJJ) di jenjang SMP antara lain meliputi standar sarpras dan standar bi-

aya. Pada standar sarpras permasalahan meliputi  kapasitas daya tam-

pung sekolah memadai, dengan sub indikator memiliki ragam prasara-

na sesuai ketentuan dan sub indikator memiliki kapasitas rombongan 

belajar yang sesuai dan memadai.Hal tersebut  disebabkan oleh kebijakan pen-

galihan alokasi anggaran yang berubah dan sekolah kesulitan dalam memenuhi 

pengadaan sarana dan prasarana PJJ dan sarana prasarana prokes. Sekolah sedang 

fokus kepada keterlaksanaan PJJ. .Sekolah kesulitan dalam mengatur rombongan 

belajar dan jadwal belajar siswa dalam PJJ di masa pandemi.

Pada standar biaya permasalahan meliputi sekolah melakukan pengelolaan den-

gan baik, dan sub indikator mengatur alokasi dana yang berasal dari APBD/APBN/ 

Yayasan / sumber lainnya. Hal tersebut disebabkan oleh adanya perubahan regu-

lasi/kebijakan dalam pengelolaan anggaran sekolah, banyakkomponen pembiay-

aan yang sulit direalisasikan,anggaran yang ada di RKAS sangat berbeda dengan 

kebutuhan sekolah dalam melaksanakan PJJ. 

Kenyataan di lapangan PJJ  banyak mengalami permasalahan, hal yang perlu 

mendapat perhatian diantaranya Standar Kompetensi Lulusan Sekolah tidak siap 

menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh, guru kurang menguasai IT, Guru 

kurang menguasai model model PJJ, guru kurang menguasai pengelolaan PJJ 

Kurangnya modul/bahan ajar yang digunakan oleh siswa sehingga pengelolaan PJJ 

tidak menarik, pembelajaran tidak merangsang siswa untuk berpikir dan bertindak 

kritis serta kolaboratif.

Satuan pendidikan belum memahami implementasi kebijakan kurikulum dalam 

PERMASALAHAN
DAN PENYEBABNYA
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kondisi khusus,  kompetensi sebagian tim pengembang kurikulum belum optimal, 

muatan lokal bukan merupakan mata pelajaran wajib sehingga kurang  dipriori-

taskan.

Pada Standar Proses, Sub Indikator dengan capaian teren-

dah   adalah mendapatkan evaluasi dari kepsek dan pen-

gawas sekolah  di 1,76 (M1),hal ini disebabkan oleh kepala 

sekolah memiliki tugas yang diemban terkait dengan ad-

ministrasi, rapat-rapat dinas dan kegiatan lainnya. Sedang-

kan pengawas memiliki sekolah binaan yang terlalu banyak 

dan tidak sesuai dengan proporsinya, sehingga penjadwa-

lan evaluasi terhadap proses pembelajaran hanya dilakukan 

setiap semester atau satu tahun sekali.

Capaian paling rendah pada standar penilaian yaitu pada sub indikator mencakup 

ranah,sikap,pengetahuan dan keterampilan pada kategori menuju SNP 3 (M3) hal 

ini disebabkan oleh pemahaman guru tentang penilaian dimasa pandemi berbeda 

dengan masa normal, implementasi penilaian tidak dilakukan 3 aspek, penilaian 

sikap jarang dilakukan hanya pada aspek pengetahuan  saja. 

 

Capaian paling rendah pada standar PTK yaitu memiliki  Kepala Tenaga Laboran 

berpengalaman sesuai hal ini disebabkan oleh belum berpengalaman minimal 3 

tahun sebagai pengelola praktikum, belum sesuainya dengan  Permendiknas No 

26 Tahun 2008 kompetensi profesional yang harus dimiliki seorang laboran adalah 

menyiapkan kegiatan kegiatan laboratorium sekolah/madrasah, merawat pera-

latan dan bahan laboratorium sekolah/madrasah, menjaga keselamatan kerja di 

laboratorium, megidentifikasikan kerusakan peralatan laboratorium.

Capaiannya paling rendah pada standar pengelolaan yaitu melaksanakan penge-

lolaan bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran.Hal ini disebabkan oleh  ren-

dahnya keterampilan pendidik dan tenaga kependiikan dalam melakukan  penge-

lolaan pembelajaran jarak jauh.

Berdasarkan permasalahan 

dan penyebab dari masing- 

masing standar maka perlu 

adanya tindak lanjut yang 

seharusnya dilakukan oleh 

pihak-pihak berwenang. 

Maka dirumuskan rekomen-

dasi terkait hal tersebut.
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      A.  UNTUK SEKOLAH

1      Sekolah sebaiknya melakukan pemantauan dan supervisi secara berkala pada 

pelaksanaan pembelajaran dan penilaian dan hasilnya dipetakan agar diketahui 

guru yang dapat bertindak sebagai pembimbing dan guru yang memerlukan 

bimbingan.

2      Sekolah hendaknya melakukan kerja sama dan komunikasi daring ataupun lur-

ing secara berkala dengan orang tua untuk menyampaikan hasil evaluasi pelak-

sanaan penilaian PJJ

3      Sekolah seharusnya melakukan program pelatihan dan pembimbingan bagi guru 

dalam melakukan penilaian hasil belajar

4      Sekolah hendaknya melakukan fasilitasi peningkatan kompetensi guru dalam 

menyusun instrument penilaian yang meliputi ranah sikapm pengetahuan dan 

keterampilan pada pembelajaran jarak jauh

5      Kepala sekolah hendaknya melakukan pemantuan terhadap pengisian data PMP

      B.  UNTUK DINAS PENDIDIKAN PROPINSI DKI JAKARTA

1      Dinas Pendidikan hendaknya terus mendorong pengawas sekolah untuk melaku-

kan pemantauan dan supervisi secara berkala pada pelaksanaan penilaian pem-

belajaran

2      Dinas pendidikan provinsi DKI Jakarta melalui PPKPTKK hendaknya mengoptimal-

kan pelatihan peningkatan kinerja guru dalam melakukan penilaian pembelaja-

ran jarak jauh

3      Dinas pendidikan provinsi DKI Jakarta melalui PPKPTKK sebaiknya mengoptimal-

kan pelatihan peningkatan kinerja guru dalam melakukan penilaian pada pembe-

lajaran blended learning

4      Dinas pendidikan provinsi DKI Jakarta melalui PPKPTKK hendaknya mengoptimal-

kan pelatihan peningkatan kinerja guru dalam mengembangkan berbagai instru-

men penilaian saat PJJ

REKOMENDASI
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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 Kabupaten/Kota serta analisisnya dan 

untuk menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan ber-

dasarkan pemetaan mutu pendidikan dengan harapan dapat mendorong satuan pen-

didikan 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 suatu siklus kontinu yang dilak-

sanakan oleh Satuan Pendidikan dalam menjamin peningkatan mutu pendidikan 

berkelanjutan 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 pendi-

dikan yang meliputi Kepala Satuan Pendidikan, Guru, dan Tenaga Kependidikan/Tata 

Usaha, dan bekerjasama dengan Komite Satuan Pendidikan.

 

GAMBAR 2

Sistem Penjaminan Mutu 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 

pemetaan mutu pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/ 

kota sesuai 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        Menyelaraskan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan SPMI-

Dikdasmen pada satuan pendidikan; 

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

dalian dalam pengembangan SPMI Dikdasmen pada satuan pendidikan;

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

uan pendidikan berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidi-

kan; 
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d        Melakukan fasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan sesuai ke-

wenangannya; 

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, pe-

ngolahan, 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-

demi

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 tugas dan fungsi di mana  SMK saat ini berada di 

bawah Dirjen Vokasi di mana sebelumnya berada di Dirjen Dikdasmen. Dengan ad-

anya perubahan ini, maka SMK untuk tahun 2020 tidak bergabung dengan pengum-
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pulan data mutu yang dilakukan oleh Dirjen Dikdasmen. Sedangkan untuk SLB tahun 

ini akan masuk menjadi sasaran dalam pengumpulan data mutu sebagai  mana telah 

dilakukan koordinasi dengan direktorat terkait untuk mengikutsertakan SLB  pada pe-

ngumpulan 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 ke-

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

responden hanya kepala sekolah dan guru. Hal ini mempertimbangkan kondisi saat 

ini yaitu dengan adanya  Covid-19 sehingga responden hanya dari 2 unsur. Di mana 

jumlahresponden masing masing unsur adalah sebagai berikut. 

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, jika mengisi 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



LPMP PROVINSI DKI JAKARTA 2021

20

ANALISIS PEMETAAN

MUTU PENDIDIKAN JENJANG SMP

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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Trend Capaian SNP Jenjang SMP  Provinsi DKI Jakarta 2020

B
erdasarkan trend capaian 

SNP tahun 2016 – 2020 pada 

jenjang SMP di Provinsi DKI 

Jakarta dapat dilihat adanya 

penurunan capaian di semua wilayah. 

Capaian SNP di tahun 2019 rata-rata 

yaitu 6,31 (pada kategori Menuju SNP 

4 : 5,07-6,66), sedangkan ditahun 2020 

capaiannya rata-rata yaitu 5,78 yang 

masih berada pada kategori menuju 

SNP 4 (M4) Rata-rata capaian tertinggi 

dijumpai di Jakarta Pusat, yaitu 5,86. 

Grafik capaian SNP paling rendah di-

jumpai pada wilayah Jakarta Utara, 

rata-rata capaiannya yaitu 5,75 (pada 

kategori  menuju SNP 4 : 5,07-6,66). 

Penurunan capaian SNP pada jenjang 

SMP pada tahun 2020 dapat kita li-

hat lebih rinci pada capaian di setiap 

standar yang tergambar pada dia-

gram batang di atas.  Dari ke delapan 

standar nasional Pendidikan mulai dari 

standar kompetensi lulusan sampai dengan standar pembiayaan, tidak ada satupun yang 

capaiannya sudah SNP (pada rentang 6,67 - 7,00).  Tujuh  standar capaiannya masih berada 

pada kategori menuju SNP 4 (M4) yaitu pada rentang 5,07-6,66.  Capaian terendah yaitu 

pada standar sarana prasarana (4,99) yang masih berada pada kategori menuju SNP 3 (M3) 

yaitu pada rentang 3,71 sd 5,06.

ANALISISANALISIS
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Jika dilihat dari jum-

lah sekolah yang 

menginput data 

pemetaan delapan 

standar nasional 

Pendidikan melalui 

aplikasi PMP den-

gan kondisi data 

yang diunduh per-

tanggal 20 Februari 

2021, dari sebanyak 

945 sekolah hanya 2 

sekolah yang berada pada kategori SNP atau sudah memenuhi SNP.  sisanya sebanyak 943 

sekolah berada pada kategori belum SNP. 

Berdasarkan tabel di bawah, capaian perkategori, dapat kita lihat setiap standar capaian 

mutu tersebar pada semua kategori, mulai dari M1 sampai sudah mencapai SNP.  Jumlah 

sekolah terbanyak yang sudah SNP yaitu pada standar kompetensi lulusan (SKL), yaitu se-

banyak 173 sekolah.  Pada  standar pendidik dan tenaga kependidikan dan standar penge-

lolaan pendidikan masing-masing 100 dan 90 sekolah yang sudah pada kategori menuju 

S4 (SM4).  Selanjutnya ada standar proses dan standar penilaian pendidikan yang juga 

perlu mendapat perhatian karena jumlah sekolah yang sudah SNP pada kedua standar 

tersebut masing-masing 2 sekolah dan 3 sekolah.  Kondisi ini perlu dirinci secara detail 

dengan melihat capaian di setiap indikator dan sub indikator yang rendah pada stan-

dar-standar tersebut.  Untuk mengungkap lebih jauh pada setiap standar capaian yang 

perlu perhatian di setiap sub indikator dapat melihat rapor mutu.

Jumlah Sekolah Jenjang SMP berdasarkan Kategori 
Capaian SNP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020
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Berdasarkan uraian kondisi data tersebut di atas, kita lihat bahwa secara umum pada 

jenjang SMP di provinsi DKI Jakarta dijumpai adanya masalah capaian delapan standar 

nasional pendidikan.  Untuk mengetahui penyebab masalah dan memberikan alternatif 

solusi perbaikannya, maka dilakukan analisis dengan pendekatan rootcause  analisys   atau 

analisis akar penyebab masalah. 

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

barkan pada tabel berikut :

       No.           Identifikasi Masalah               Akar penyebab 1              Akar penyebab 2                         Akar penyebab 3

Trend capaian SNP 

menurun
Pengisian data 
PMP oleh seko-
lah mengalami 
kendala

Koordinasi an-
tar responden 
sulit dilakukan

Sekolah fokus 
kepada keterlak-
sanaan pembela-
jaran jarak jauh

Jakarta Utara 

capaian SNP nya 

sangat rendah 

Capaian dari 

8 SNP, Standar 

Proses dan Stan-

dar PTK masih 

rendah

Kurang Kurang 

mendapatkan 

evaluasi dari 

kepala sekolah 

dan pengawas 

sekolah

1.  Jadwal supervisi 

      yang tidak terlak 

      sana oleh kepala     

      sekolah. 

2.  Perbandingan   

      jumlah penga  

      was dan jumlah 

      sekolah tidak

      proporsional

2

1

Rata rata capaian 

pada delapan 

standar semua 

berada pada 

kategori menuju 

SNP 4

3 sekolah tidak 

siap menye-

lenggarakan 

pengelolaan 

pembelajaran 

jarak jauh 

Anggaran yang 

terdapat dalam 

RKS-RKAS tidak 

fleksibel

Capaian paling 

rendah dijumpai 

pada standar 

sarana prasarana 

yaitu pada kate-

gori menuju SNP 

3 (M3)

4 Jumlah rombon-

gan belajar tidak 

sesuai dengan 

SNP

Jumlah sekolah 

yang telah SNP 

jumlahnya sedik-

it dibandingkan 

yang belum SNP

Ketersedian sara-

na prasana  tidak 

sesuai SNP

5 Jumlah sekolah 

yang sudah men-

capai SNP hanya 

2 sekolah dari 

945 SMP yang 

menginput data 

PMP

Sekolah men-

galami kesulitan 

dalam melak-

sanakan pengelo-

laan pendidikan

Komunikasi dan 

Koordinasi antar 

warga sekolah 

kurang optimal

Kebijakan PPDB 

yang dilak-

sanakan oleh Di-

nas Pendidikan 

tidak sesuai SNP

ANALISISANALISIS
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Seperti diketahui bersama bahwa tahun 2020 saat pengumpulan data PMP dilaksanakan, 

kondisi di seluruh dunia sedang menghadapi masalah pandemi Covid-19, termasuk di In-

donesia.  Provinsi DKI Jakarta sejak dijumpai adanya kasus Covid-19, senantiasa menjadi 

provinsi dengan kasus yang terus meningkat dan termasuk zona merah sampai dengan 

saat ini di tahun 2021.

Kondisi tersebut menyebabkan provinsi DKI Jakarta sejak bulan Maret 2020 telah 

menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dan meniadakan pembelajaran tatap muka.  

Hal ini tentu sangat berdampak pada capaian delapan standar nasional pendidikan yang 

dihasilkan dari pengisian aplikasi PMP, yang dapat kita lihat terjadi penurunan capaian 

delapan standar, tidak hanya rata-rata untuk seluruh standar namun juga capaian per 

standar. 

Beberapa akar penyebab masalah yang dapat diuraikan pada kondisi tersebut di 

antaranya yaitu :

         1              Pengelolaan sekolah terkendala dikarenakan Pandemi  Covid-19 yang  mengha-

                     ruskan pembelajaran dilakukan tidak dengan tatap muka, 

        2           Penerapan delapan SNP sulit dilakukan secara optimal di masa pandemi

        3           Sekolah hanya fokus kepada keterlaksanaan pembelajaran jarak jauh.

         4              Sekolah mengalami kesulitan memenuhi sarana prasarana untuk pembelajaran 

                     jarak jauh.

        5          Sekolah mengalami kesulitan dalam melaksanakan pengelolaan  pendidikan di  

                     masa pandemi.

        6            Jadwal supervisi yang tidak terlaksana oleh kepala sekolah.

         7           Perbandingan jumlah pengawas dan jumlah sekolah tidak proporsional

         8           Komunikasi dan Koordinasi antar warga sekolah kurang optimal.

         1          Sekolah melakukan Rapat Koordinasi dengan seluruh war              

                    ga sekolah secara berkala dan terjadwal.

           2        Sekolah melakukan sosialisasi terkait capaian Standar Nasi-

                    onal Pendidikan kepada seluruh warga sekolah secara ber-

                    kala.

          3           Sekolah  melakukan  pemetaan  capaian  SNP  di masa  Pelajaran Jarak Jauh  ber

                    dasarkan hasil belajar siswa agar dapat di tindaklanjuti oleh guru.

        4            Sekolah  melakukan  matrikulasi bagi  siswa kelas 7 yang naik  kelas 8  dan siswa 

                       kelas  8 yang  naik kelas  9 terkait  dengan SKL  yang dasar yang  belum tercapai. 

        5          Sekolah memfasilitasi peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan dan

                         bimbingan  teknis tentang  pengelolaan  pembelajaran jarak jauh  dan penilaian             

                    secara berkelanjutan di sepanjang tahun ajaran.

          6           Kepala  Sekolah  mengikuti  pelatihan managerial kepala sekolah yang diseleng-

                    garakan oleh LP2KS.

        7           Sekolah menyelenggarakan  workshop  dan  pembimbingan dalam  mengop-      

                     timalkan pengelolaan  sistem  informasi manajemen  terutama  pada Pelajaran   

                    Jarak Jauh (misalnya LMS, dsb).

a.    Untuk Sekolah

REKOMENDASI
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           8         Sekolah  merancang pengadaan  dan perbaikan sarana  prasarana  dalam 

                    RKS-RKAS yang menunjang Pelajaran Jarak Jauh dan prokes PTMT.

         1         Dinas  pendidikan provinsi DKI Jakarta  melalui  Kasi  kurikulum  

                   dan penilaian  menyusun program  matrikulasi bagi siswa kelas  

                   7 naik kelas  8 dan siswa  kelas 8 naik kelas  9 untuk  memenuhi 

                   kompetensi dasar yang belum tercapai.

            2          Dinas  Pendidikan Provinsi  DKI  Jakarta  mengusulkan  perekrutan  

                   pengawas ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD).  

         3         Dinas  Pendidikan   Provinsi   DKI  Jakarta  melalui  Pusat  Pelayanan  Pendanaan 

                       Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) hendaknya memfasilitasi perubah-

                   an kode  rekening BOP  sehingga dana BOP dapat di manfaatkan sekolah untuk 

                    memenuhi kebutuhan infrastruktur Pelajaran Jarak Jauh dan Pelatihan Guru da-

                   lam pelaksanaan Pelajaran Jarak Jauh     

   b.     Untuk Dinas Pendidikan Provinsi  DKI  Jakarta

          1            LPMP Provinsi DKI Jakarta hendaknya mengawali seluruh ke-

                     giatan  dengan  menyelenggarakan  Rapat  Koordinasi  den-

                      gan  Dinas  Pendidikan  Provinsi  DKI  Jakarta dan Suku Dinas 

                        Pendidikan  Wilayah  jenjang SD, SMP, SMA dan SLB serta kor- 

                    was.    

           2          LPMP Provinsi DKI Jakarta  menyampaikan hasil analisis  mu-

                    tu  dan  rekomendasi  PMP  kepada  Dinas  Pendidikan  Provinsi DKI Jakarta un-

                    tuk diteruskan kepada Pusdatikomdik.

         3         LPMP  Provinsi  DKI  Jakarta  melakukan  pendampingan  peningkatan mutu  di

                    Satuan Pendidikan terkait SNP.

         4         LPMP  Provinsi  DKI  Jakarta  melakukan  pembimbingan peningkatan mutu  di  

                    Satuan Pendidikan terkait SNP

           5         LPMP  Provinsi DKI Jakarta  melakukan  advokasi  terhadap peningkatan  mutu 

                    di  Satuan Pendidikan terkait SNP.  

 c.     Untuk LPMP Provinsi DKI Jakarta

         1        Kemdikbudristek  melalui  Direktorat  SMP  menyediakan Mo- 

    dul pengelolaan Kesiswaan Pelajaran Jarak Jauh bagi kepala  

    Sekolah.

          2        Kemdikbud  melalui  Direktorat  SMP  menyediakan modul

                      penyusunan  pedoman  pengelolaan  sekolah dalam Pembela-   

                   jaran Jarak Jauh bagi kepala Sekolah

         3       Kemdikbud  melalui  Direktorat SMP  menyediakan  modul  pengelolaan kuriku-

                   lum dan kegiatan pembelajaran dalam Pembelajaran Jarak Jauh.

  d.     Untuk Kementerian Pendidikan , Kebudayaan, Riset dan Teknologi
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ANALISIS DAN REKOMENDASI
PERSTANDAR

INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR PADA STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN (SKL)

1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL)

   1 Lulusan Memiliki Kompetensi pada Dimensi Sikap

   2 Lulusan Memiliki Kompetensi pada Dimensi Pengetahuan

    3 Lulusan Memiliki Kompetensi pada Dimensi Keterampilan

Indikator Standar Kompetensi Lulusan
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B
erdasarkan tren capaian 

SNP tahun 2016 – 2020 

pada standar kompeten-

si lulusan (SKL) jenjang 

SMP di Provinsi DKI Jakar-

ta dapat dilihat adanya penurunan. 

Capaian Standar Kompetensi Lu-

lusan di tahun 2019 rata rata yaitu 

6,96 (pada kategori sudah SNP yaitu 

6,67-7,00), sedangkan di tahun 2020 

capainnya rata rata 6,19 yang masih 

berada pada kategori menuju SNP 

4 (M4). Trend penurunan capaian 

pada Standar Kompetensi Lulusan 

terjadi di semua wilayah Provinsi 

DKI Jakarta dan yang paling rendah 

terlihat di wilayah Kepulauan Seri-

bu, capaiannya rata-rata 6,03 (pada 

kategori  menuju SNP 4 : 5,07-6,66). 

Penurunan capaian Standar Kom-

petensi Lulusan pada jenjang SMP 

di tahun 2020 dapat kita lihat lebih rinci pada capaian di setiap wilayah yang tergambar 

pada diagram batang di atas. Rata-rata capaian provinsi DKI Jakarta yaitu 6,19 kategori 

menuju SNP 4 (M4) dan capaian tertinggi ada di wiayah Jakarta Pusat yaitu 6,33, namun 

juga masih dalam kategori menuju SNP 4 (M4).  Hal ini menunjukkan bahwa di semua 

wilayah provinsi DKI Jakarta secara rata-rata, capaian Standar Kompetensi Lulusan belum 

mencapai SNP.

Trend Capaian SNP Standar SKL
Tahun 2016 s.d 2020

Capaian Standar Kompetensi Lulusan
Jenjang  SMP per Wilayah Tahun 2020

ANALISISANALISIS DATA
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Secara rinci jumlah sekolah yang sudah SNP dan yang belum di masing-masing wilayah 

capaiannya dapat dilihat pada diagram berikut :

Jika dilihat dari jumlah sekolah yang menginput data pemetaan pada Standar Kompetensi 

Lulusan melalui aplikasi PMP dengan kondisi data yang diunduh pertanggal 20 Februari 

2021, dari sebanyak 935 sekolah ada 173 sekolah yang sudah memenuhi SNP, sisanya  762 

sekolah belum SNP

Adapun rincian sekolah yang belum SNP dapat dilihat pada tabel berikut:

                                                     

2

3

5

Jakarta Pusat

Jakarta Utara

Jakarta Barat

6

Jakarta Timur

Jakarta Selatan

Kab.. Kep. Seribu

1  0

 0

 1

 0

 0

 0

73

133

185

148

190

6

 0

 4

6

 6

 9

 0

 0

 1

0

 0

 0

 0

       Kota
Capaian

No
M1 M2 M3 M4

4

Jumlah Sekolah per Kategori Capaian SNP

Standar SKL Tahun 2020

Pada tabel di atas terlihat bahwa sekolah yang belum mencapai SNP mayoritas sudah 

mencapai kategori M4. Ada satu sekolah pada kategori M1 dan M2 serta 25 sekolah pada 

kategori M3. 

Berdasarkan data tersebut di atas, selanjutnya dapat  dilihat capaian mutu pada setiap 

indikator dan sub indikator  Standar Kompetensi Lulusan agar diperoleh informasi perma-

salahan yang lebih rinci. Berikut ini capaian mutu pada setiap indikator di SKL.
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       NO.                                                                                   INDIKATOR                                                                              CAPAIAN            

2

3

Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap

Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan

Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan

1 6,31

6,11

6,11

Penurunan capaian pada masing masing indikator Standar Kompetensi Lulusan jenjang 

SMP di tahun 2020 dapat dikatakan merata, ketiganya berada pada kategori M4. Secara 

garis besar penurunan ini dapat dikatakan karena kondisi pandemik covid-19. 

Sub indikator dengan capaian terendah pada  Standar Kompetensi Lulusan  Tahun 2020 :

                                                     

1.3.5

       No.              No. Sub Ind                                            Sub Indikator                                             Capaian                  Kategori          

2

3

1 M4

M4

M4

1.3.3

4

5 1.1.7

1.3.2

1.1.9

Memiliki keterampilan berpikir dan 

bertindak kritis

Memiliki keterampilan berpikir dan 

bertindak kolaboratif

Memiliki perilaku pembelajar sejati 

sepanjang hayat

Memiliki keterampilan berpikir dan 

bertindak produktif

Memiliki perilaku yang mencermink-

an sikap percaya diri
6,12

6,07

6,03

6,01

6,01

M4

M4

Sub indikator yang capaiannya paling rendah dan perlu mendapat perhatian yaitu 
(1.3.3) memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kritis serta (1.3.5) memiliki keter-
ampilan berpikir dan bertindak kolaboratif.

Sebaran jumlah sekolah pada capaian mutu di sub indikator (1.3.3) memiliki keter-
ampilan berpikir dan bertindak kritis dapat dilihat pada tabel berikut.



LPMP PROVINSI DKI JAKARTA 2021

32

ANALISIS PEMETAAN
MUTU PENDIDIKAN JENJANG SMP

Berdasarkan tabel tersebut sebaran mayoritas berada pada kategori M4 di seluruh 
wilayah, dan jumlah terbanyak sekolah berada di wilayah Jakarta Barat.

Sebaran jumlah sekolah pada capaian mutu di sub indikator (1.3.5) memiliki aspek 
keterampilan berpikir dan bertindak kolaboratif dapat dilihat pada tabel berikut.

                                                     

Jakarta Utara

3

       No.                       Wilayah                             M1                           M2                          M3                          M4                       SNP          

2

1 Jakarta Pusat

5

0

Jakarta Barat

Jakarta Timur

Jakarta Selatan

0

6 Kepulauan Seribu

4

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

12

0

20

13

13

74

131

6

185

148

195

24

25

1

21

24

40

Jumlah 0 0 59 739 135

                                                              No.                            Wilayah                            M1                           M2                          M3                          M4                      SNP          

2

1

5

6

3

4

0 0 3 67 29

0 2 12 124 31

0 1 13 178 56

0 0 18 137 30

0 0 23 174 29

0 0 0 6 1

Jakarta Pusat

Jakarta Barat

Jakarta Timur

Jakarta Selatan

Kepulauan Seribu

Jakarta Utara

Jumlah 0 3     69 683 176
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Berdasarkan tabel tersebut sebaran mayoritas berada pada kategori M4 di seluruh wilayah, 

dan jumlah terbanyak sekolah berada di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Timur.

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

jenjang SMP di Provinsi DKI Jakarta dijumpai adanya masalah capaian Standar Kompeten-

si Lulusan.  Untuk mengetahui penyebab masalah dan memberikan alternatif solusi per-

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

akar penyebab masalah.

Yang menjadi akar dari seluruh penyebab masalah pada SKL dan tujuh standar na-

sional pendidikan (SNP) lainnya adalah kondisi pandemi Covid-19 yang melanda seluruh 

dunia termasuk di negara kita. Agar masalah dan akar penyebabnya dapat tergambar den-

gan jelas maka dapat kita jabarkan pada tabel berikut :

1

       No.          Identisfikasi Masalah              Akar penyebab 1              Akar penyebab 2                         Akar penyebab 3

Trend capaian 

Standar Kom-

petensi Lulusan 

menurun

Pengisian data 
PMP oleh seko-
lah mengalami 
kendala

Koordinasi an-

tar responden 

sulit dilakukan

1.    Sekolah sedang

       fokus dengan 

       Pelajaran Jarak   

       Jauh

2.    Terkendala mas

       alah jaringan

Rata rata capaian 

pada Standar 

Kompetensi Lulu-

san semua berada 

pada kategori 

menuju SNP 4

Sekolah tidak 

siap menyeleng-

garakan pembe-

lajaran jarak jauh

1.   Kompetensi  

      guru masih

      kurang. 

2.  Sarana pras 

     rana kurang

     mendukung

1.   Guru kurang  

      menguasai IT

2.   Guru kurang

      menguasai pen-

      gelolaan Pelaja 

      ran Jarak Jauh

3.   Kurangnya 

      modul/bahan  

      ajar yang diguna-

      kan oleh siswa

2

Capaian paling 

rendah dijumpai 

pada sub indika-

tor (1.3.3) memi-

liki keterampilan 

berpikir dan ber-

tindak kritis serta 

(1.3.5) memiliki 

keterampilan ber-

pikir dan bertin-

dak kolaboratif.

3 Guru kurang 

menguasai model 

model Pelajaran 

Jarak Jauh

Motivasi siswa 

alam mengikuti 

Pelajaran Ja-

rak Jauh masih 

rendah

1.  Pengelolaan                  

     Pelajaran Jarak 

     Jauh tidak    

     menarik

2.  Pembelajaran    

     tidak merang  

     sang siswa un-

     tuk berpikir   

     dan bertindak

     kritis serta ko  

     laboratif

ANALISIS AKAR PENYEBAB MASALAH
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Beberapa akar masalah yang dapat dijelaskan dari kondisi tersebut adalah sebagai 
berikut:

        1      Sekolah sedang fokus dengan Pelajaran Jarak Jauh
        2      Terkendala masalah jaringan
        3      Guru kurang menguasai IT
        4      Guru kurang menguasai pengelolaan Pelajaran Jarak Jauh
        5      Kurangnya modul/bahan ajar yang digunakan oleh siswa
        6      Guru kurang menguasai model model Pelajaran Jarak Jauh

ANALISIS PEMETAAN
MUTU PENDIDIKAN JENJANG SMP

REKOMENDASI

         1           Sekolah   melakukan   pemetaan   standar   kompetensi

                       lulusan dimasa Pelajaran. 

         2             Jarak Jauh  berdarkan hasil  belajar  siswa agar dapat di 

                       tindaklanjuti oleh guru.

         3         Sekolah  memfasilitasi  jaringan internet  agar proses  

                       pembelajaran berjalan lancar.

         4            Sekolah mengadakan IHT bidang IT untuk meningkatkan kompetensi  guru  

                       dalam melaksanakan Pelajaran Jarak Jauh. 

          5         Sekolah  melakukan  matrikulasi  bagi  siswa  kelas  7 yang naik kelas 8 dan 

                       siswa kelas 8 yang naik kelas 9 terkait dengan SKL yang dasar yang belum 

                       tercapai.

        1        Dinas  Pendidikan  Provinsi   DKI  Jakarta  melalui  PPKPTKK  

                      hendaknya  mengoptimalkan pelatihan  peningkatan kom-

                      petensi bidang IT bagi guru, kepala sekolah dan pengawas.

        2        Dinas  Pendidikan  Provinsi  DKI  Jakarta melalui PPKPTKK  

                      hendaknya mengoptimalkan pelatihan  peningkatan kom-

                      petensi pengelolaan kelas bagi guru.

        3        Dinas   Pendidikan   Provinsi  DKI   Jakarta  melalui  P4OP 

                      melaksanakan   penyesesuaian kode rekening BOP  sehingga dapat dimanfaat

                      kan  untuk  memenuhi  infrastruktur  Pelajaran Jarak Jauh, menyelenggarakan 

                      pelatihan guru, dan mengoptimalkan MGMP.

         4        Dinas  pendidikan provinsi  DKI Jakarta  melalui  kasi kurikulum  dan  penilaian 

                          menyusun program matrikulasi bagi siswa kelas 7 naik kelas 8 dan siswa kelas 8 

                      naik ke kelas 9 untuk memenuhi kompetensi dasar yang belum tercapai.

b.     Untuk Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

a.     Untuk Sekolah



LPMP PROVINSI DKI JAKARTA 2021

35

ANALISIS PEMETAAN
MUTU PENDIDIKAN JENJANG SMP

         1          LPMP  Provinsi  DKI Jakarta  melakukan penelitian tentang  
                      keefektifan pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh.
         2          LPMP Provindi DKI  Jakarta sebaiknya melakukan program 
                      pembimbingan bagi s ekolah yang memerlukan pening
                      katan Pembelajaran Jarak Jauh dalam pencapaian SKL.
         3         LPMP  Provinsi  DKI  Jakarta  hendaknya  mengoptimalkan 
                       bimbingan  kepada  operator  dalam  melakukan  perbaruan / update aplikasi    
                      PMP atau aplikasi lainnya yang digunakan oleh kemdikbud.
         4         LPMP Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi DKI 
                          Jakarata melalui PPKPTKK dalam kegiatan pelatihan peningkatan  kompetensi 
                     guru bidang IT, model model pembelajaran dan pengelolaan kelas.

 c.      Untuk LPMP Provinsi DKI Jakarta

         1     Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi  

     melalui pusat kurikulum dan perbukuan (Puskurbuk) dapat  

     membuat buku panduan pemantauan kepala sekolah dalam  

     pelaksanaan  Pelajaran Jarak Jauh.

         2     Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi   

     melalui pusat asesmen dan  pembelajaran (Pusmenjar) dapat   

     membuat  modul  penilaian hasil belajar dalam Pelajaran Jarak  Jauh

 d.         Untuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
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2. STANDAR ISI

    1 Perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan

    2 Sekolah melakukkan kurikulum sesuai peraturan

    3 KTSP dikembangkan sesuai prosedur

INDIKATOR DAN SUB INDIKTOR PADA STANDAR ISI

INDIKTOR STANDAR ISI
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B
erdasarkan tren capaian 

SNP tahun 2016 – 2020 

pada Standar Isi jenjang 

SMP di Provinsi DKI Ja-

karta dapat dilihat ada-

nya penurunan.

Capaian Standar Isi di tahun 2019 

rata-rata yaitu 6,95 (pada kategori 

sudah SNP : 6,67-7,00), sedangkan 

ditahun 2020 capaiannya rata-rata 

yaitu 5,73 yang masih berada pada 

kategori menuju SNP 4 (M4).

Tren penurunan capaian pada 

standar pembiayaan terjadi di 

semua wilayah di Provinsi DKI Ja-

karta, yang paling ektrim terlihat 

di wilayah Kepulauan Seribu. Pada 

tahun 2019 capaiannya 6,96 se-

dangkan di tahun 2020 capaian 

mencapai 5,45.

Penurunan capaian Standar Isi 

pada jenjang SMP di tahun 2020 

dapat kita lihat lebih rinci pada ca-

paian di setiap wilayah yang tergambar pada diagram batang di atas.  Rata-rata capaian 

Provinsi DKI Jakarta yaitu 5,73 kategori sudah SNP, capaian tertinggi ada di wiayah Jakar-

ta Pusat yaitu 5,80 dengan kategori menuju SNP 4 (M4).  Hal ini menunjukkan bahwa di 

semua wilayah provinsi DKI Jakarta capaian Standar Isi belum mencapai SNP.

Trend Capaian SNP Standar SI
Tahun 2016 s.d 2020

ANALISISANALISIS DATA

Capaian Standar Isi SMP per Wilayah
Tahun 2020
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Secara rinci jumlah sekolah yang sudah SNP dan yang belum di masing-masing 
wilayah capaiannya dapat dilihat pada diagram berikut :

Jumlah Sekolah per Kategori Capain SNP 
Standar SI Tahun 2020

Jika dilihat dari jumlah sekolah yang menginput data pemetaan dan ber-
hasil diolah pada standar isi melalui aplikasi PMP dengan kondisi data yang di-
unduh pertanggal 20 Februari 2021, dari sebanyak 934 sekolah hanya 10 se-
kolah yang sudah memenuhi SNP, sisanya 924 sekolah belum memenuhi SNP. 

Adapun rincian sekolah yang belum SNP dapat dilihat pada tabel berikut:

                                                     

2

3

5

Jakarta Pusat

Jakarta Utara

Jakarta Barat

6

Jakarta Timur

Jakarta Selatan

Kab.. Kep. Seribu

1  0

 0

 1

 1

 0

 0

90

154

230

173

205

6

 7

 11

18

 10

 18

 1

 0

 1

0

 0

 0

 0

       Kota
Capaian

No
M1 M2 M3 M4

4

Pada tabel di atas terlihat bahwa sekolah yang belum mencapai SNP pada kate-
gori M1 sampai M4, M1 ada masing-masing satu sekolah di wilayah barat dan Selatan. 
M2 ada satu sekolah di wilayah utara. Sedangkan untuk M3 dan M4 menyebar pada 
semua wilayah di Provinsi DKI Jakarta. 

Berdasarkan data tersebut di atas, selanjutnya dapat  dilihat capaian mutu pada 
setiap indikator dan sub indikator  Standar Isi agar diperoleh informasi permasalahan 
yang lebih rinci.
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       NO                                                                                   INDIKATOR                                                                                                   CAPAIAN            

2

3

Perangkat pembelajaran sesuai rumusan kurikulum

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai  

Prosedur

Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai peraturan

1 6,31 (M4)

6,38 (M4)

4,69 (M3)

Pada Standar Isi terdapat 3 indikator, yaitu:

Pada indikator Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai 
prosedur capaiannya 6,38 (M4). Meskipun belum mencapai SNP, artinya sebagian se-
kolah telah mengembangkan kurikulum mengacu pada kerangka dasar penyusunan 
dan melalui tahapan sesuai ketentuan. Selain itu sekolah telah berupaya melibatkan 
pemangku kepentingan dalam mengembangkan kurukulum. 

Dari ke tiga indikator pada Standar Isi, capaian yang paling rendah yaitu pada in-
dikator sekolah melaksanakan kurikulum sesuai peraturan, dengan capaian 4,69 (M3).  
Jika dilihat lebih rinci pada indikator tersebut ada 4  sub indikator yaitu :

                                                     

2.3.2.

       No.              No. Sub Ind                                            Sub Indikator                                                                         Capaian                           

2

1 2.3.1.

4 2.3.4.

Menyediakan alokasi waktu pembelajaran 

sesuai struktur kurikulum yang berlaku

Mengatur beban belajar bedasarkan ben-

tuk pendalaman materi

Melaksanakan kegiatan pengembangan 

diri siswa
5,51 (M4)

4.64 (M3)

5,64 (M4)

3 2.3.3. Menyelenggarakan aspek kurikulum 

pada muatan lokal
3,11 (M2)

Sub indikator yang capaiannya paling rendah dan perlu mendapat perhatian 
yaitu menyelenggarakan aspek kurikulum pada muatan lokal.
Sebaran kategori capaian sub indikator tersebut di setiap wilayah dapat dilihat pada 
tabel berikut :

                                                              No.                            Wilayah                            M1                           M2                          M3                          M4                      SNP          

2

1

5

6

3

4

33 24 19 8 8

43 60 16 27 19

71 82 28 38 24

66 68 19 21 11

98 65 28 0 20

2 3 1 6 0

Jakarta Pusat

Jakarta Barat

Jakarta Timur

Jakarta Selatan

Kepulauan Seribu

Jakarta Utara

Jumlah 313 302 111 107 82
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Berdasarkan tabel tersebut sebaran mayoritas berada pada kategori M1 di seluruh 
wilayah, dan jumlah terbanyak sekolah berada di wilayah Jakarta Timur.

Berdasarkan uraian kondisi data tersebut di atas, kita lihat bahwa secara umum 
pada jenjang SMP di provinsi DKI Jakarta dijumpai adanya masalah capaian Standar 
Isi.  Untuk mengetahui penyebab masalah dan memberikan alternatif solusi per-
baikan, maka dilakukan analisis dengan pendekatan rootcause  analisys   atau analisis 
akar penyebab masalah.

Agar masalah dan akar penyebabnya dapat tergambar dengan jelas maka dapat kita 
jabarkan pada tabel berikut :

1

       No.          Identisfikasi Masalah              Akar penyebab  1             Akar penyebab 2                  Akar penyebab 3

Trend capa-

ian Standar Isi 

menurun

Manajemen kuru-

rikulum belum 

dilaksanakan 

secara optimal

Koordinasi 

antar PTK tidak 

optimal

Kompetensi seba-

gian tim pengem-

bang kurikulum be-

lum optimal

2 Capaian Standar 

Isi berada pada 

kategori menuju 

SNP 4 (M4)

Adanya kebijakan 

Kurikulum Pada 

Satuan Pendi-

dikan Dalam 

Kondisi Khusus

Satuan Pendi-

dikan belum 

memahami 

implementasi 

kebijakan kuri-

kulum dalam 

kondisi khusus

Sub Indikator 

menyelenggarakan 

aspek kurikulum 

pada muatan lokal 

memiliki capaian 

terendah yaitu 3,11 

(M2)

Masih terdapat se-

kolah yang belum  

menyelenggara-

kan minimal 2 dari 

4 aspek (kognitif, 

afektif, psikomotor 

dan action) yang 

disediakan untuk 

muatan lokal

Muatan lokal 

bukan mer-

upakan mata 

pelajaran 

wajib sehingga 

kurang dipriori-

taskan

3

ANALISIS AKAR PENYEBAB MASALAH

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahawa akar penyebab masalah pada ca-
paian Standar Isi di masa pandemic Covid-19, adalah sebagai berikut: 

    1  Kurangnya   koordinasi  antar  TPK  di  sekolah   sehingga  manajemen  kurikulum  

                belum optimal dilaksanakan.  

    2  Kompetensi Tim Pengembang Kurikulum belum optimal dalam mengembangkan

                kurikulum di masa pandemi.

    3          Muatan lokal bukan merupakan mata pelajaran wajib sehingga kurang  menjadi  

  prioritas.
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          1           Sekolah  membentuk  Tim   Pengembang Kurikulum (TPK) 

                        yang bertugas menyiapkan Kurikulum Implementatif baik 

                       untuk  PTMT  (Pertemuan  Tatap  Muka  Terbatas)  ataupun 

                       PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh).

         2         Sekolah meningkatkan koordinasi antar Pendidik  dan Te-

                       naga Kependidikan (PTK) dimasa pandemi secara berkala dan terjadwal.

          3           Sekolah melakukan matrikulasi bagi siswa kelas 7 yang naik kelas 8 dan  siswa

                       kelas  8  yang  naik  kelas 9  terkait  dengan kompetensi dasar yang belum ter- 

                       capai.   

          1          Dinas  pendidikan  provinsi   DKI  Jakarta berkolaborasi  de-

                        ngan   LPMP   Provinsi   DKI   Jakarta   dengan  membentuk    

                        Tim  Khusus   Pengembang   Kurikulum   yang   merancang    

                         sistem pengelolaan atau layanan satuan  pendidikan di era 

                        new  normal tahun ajaran 2021/2022.

           2          Dinas  pendidikan  provinsi  DKI Jakarta  melalui  kasi  kuri-

                        kulum  dan penilaian menetapkan standar  acuan pengembangan kurikulum

                        pada kondisi khusus di satuan pendidikan. 

            3          Dinas   pendidikan   provinsi  DKI  Jakarta  melalui  P4OP  melakukan penyese

                        suaian kode  rekening BOP  sehingga  dapat dimanfaatkan untuk  memenuhi 

                        infrastruktur  Pelajaran  Jarak  Jauh,  menyelenggarakan  pelatihan  guru, dan  

                        mengoptimalkan MGMP.

          4          Dinas  pendidikan  provinsi DKI  Jakarta melalui kasi kurikulum dan  penilaian 

                             menyusun program matrikulasi bagi siswa kelas 7 naik  kelas 8 dan siswa  kelas  

                        8 naik kelas 9 untuk memenuhi kompetensi dasar yang belum tercapai.

b.     Untuk Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

REKOMENDASI

a.     Untuk Sekolah

          1          LPMP  Provinsi  DKI  Jakarta melaksanakan  pendampingan               
                       pengembangan kurikulum kondisi khusus/Pelajaran Jarak 
                       Jauh.  
          2          LPMP  Provinsi DKI  Jakarta  melaksanakan  pembimbingan
                       pengembangan kurikulum kondisi khusus/Pelajaran Jarak           
                       Jauh.    
           3          LPMP Provinsi DKI Jakarta melakukan advokasi pengembangan kurikulum 
                       kondisi khusus/Pelajaran Jarak Jauh                

   c.      Untuk LPMP Provinsi DKI Jakarta
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Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Pu-

sat Assessment dan Pembelajaran (Pusmenjar) melakukan reviu terha-

dap kurikulum Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) dan Pembe-

lajaran Jarak Jauh (Pelajaran Jarak Jauh).    

 d.         Untuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaa, Riset dan Teknolgi
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 3.  STANDAR PROSES

    1 Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan

    2 Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat

    3 Pengawasan dan penilaiaan otentik dilakukan dalam pembelajaran

ANALISIS PEMETAAN
MUTU PENDIDIKAN JENJANG SMP

INDIKATOR DAN SUB INDIKTOR PADA STANDAR PROSES

INDIKTOR STANDAR ISI



LPMP PROVINSI DKI JAKARTA 2021

44

B
erdasarkan tren capaian SNP 
tahun 2016 – 2020 pada stan-
dar proses jenjang SMP di 
Provinsi DKI Jakarta dapat di-

lihat adanya penurunan.
Capaian standar proses  di tahun 
2019 rata-rata yaitu 6,97 (pada kate-
gori sudah  SNP : 6,67-7,00), sedang-
kan pada tahun 2020 capaiannya ra-
ta-rata yaitu 5,61 yang masih berada 
pada kategori menuju SNP 4 (M4).
Tren penurunan capaian pada stan-
dar proses terjadi di semua wilayah 
di provinsi DKI Jakarta, dan yang pa-
ling rendah terlihat di wilayah Jakarta 
Barat dan Jakarta Timur, capaian ra-
ta-ratanya 5,56 pada kategori M4.

Penurunan capaian standar 
pro-ses pada jenjang SMP di tahun 
2020 dapat kita lihat lebih rinci pada 

capaian di setiap wilayah yang tergambar pada diagram batang di atas.  Rata-rata ca-
paian Provinsi DKI Jakarta yaitu 5,61 kategori menuju SNP 4 (M4) dan capaian tertinggi 
ada di wiayah Kepulauan Seribu  yaitu 5,82, masih dalam kategori menuju SNP 4 (M4).  
Hal ini menunjukkan bahwa di semua wilayah Provinsi DKI Jakarta secara rata-rata, 
capaian standar proses belum mencapai SNP.

Trend Capaian SNP Standar
Proses  2016 - 2020

Capaian Standar Proses  Jenjang SMP
per Wilayah Tahun 2020

ANALISIS PEMETAAN
MUTU PENDIDIKAN JENJANG SMP

ANALISISANALISIS DATA
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MUTU PENDIDIKAN JENJANG SMP

Secara rinci jumlah sekolah yang sudah SNP dan yang belum di masing-masing wilayah 
capaiannya dapat dilihat pada diagram berikut :

Jumlah Sekolah per Kategori Capaian SNP 
Standar Proses Tahun 2020

Jika dilihat dari jumlah sekolah yang menginput data pemetaan pada standar proses 
melalui aplikasi PMP dengan kondisi data yang diunduh pertanggal 20 Februari 2021, 
dari sebanyak 946 sekolah ada  3 sekolah yang sudah memenuhi SNP, sisanya 943 se-
kolah belum SNP. 

Adapun rincian sekolah yang belum SNP dapat dilihat pada tabel berikut :

                                                     

2

3

5

Jakarta Pusat

Jakarta Utara

Jakarta Barat

6

Jakarta Timur

Jakarta Selatan

Kab.. Kep. Seribu

1  0

3

5

 4

 2

 0

91

153

225

171

204

5

 7

 15

22

 13

 21

 1

 0

 1

1

 0

 1

 0

Kota
Capaian

No
M1 M2 M3 M4

4

Pada tabel di atas terlihat bahwa sekolah yang belum mencapai SNP tersebar 
pada kategori M1 sampai M4, dijumpai pada semua wilayah di Provinsi DKI Jakarta.  
Pada wilayah Jakarta Pusat dan Kepulauan seribu  tidak ada sekolah M1 dan M2. Se-
dangkan sebaran yang terbesar berada pada M4.

Berdasarkan data tersebut di atas, selanjutnya dapat dilihat capaian mutu pada setiap 
indikator dan sub indikator standar isi agar diperoleh informasi permasalahan yang 
lebih rinci.
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ANALISIS PEMETAAN
MUTU PENDIDIKAN JENJANG SMP

                                                     
       NO                                                                                   INDIKATOR                                                                                                 CAPAIAN            

2

3

Perangkat pembelajaran sesuai rumusan kurikulum

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai  

Prosedur

Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai peraturan

1 6,11 (M4)

6,38 (M4)

4,69 (M3)

Pada indikator Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai prosedur 
capaiannya 6,38 (M4). Meskipun belum mencapai SNP, artinya sebagian sekolah telah 
mengembangkan kurikulum mengacu pada kerangka dasar penyusunan dan melalui 
tahapan sesuai ketentuan. Selain itu sekolah telah berupaya melibatkan pemangku 
kepentingan dalam mengembangkan kurukulum.  

Sub indikator yang masih  perlu mendapatkan perhatian lebih adalah : 

                                                     

3.3.2.

       No.              No. Sub Ind                                            Sub Indikator                                                                        Capaian                           

2

1 3.1.4.

4 3.1.3.

Mendapatkan evaluasi dari kepala sekolah 

dan pengawas sekolah

Memanfaatkan hasil penilaian otentik

Menyusun dokumen rencana dengan leng-

kap dan sistematis

5,54 (M4)

4,33 (M3)

1,76 (M1)

3 3.2.11. Mengakui atas perbedaan individual dan 

latar belakang budaya siswa.
5,49 (M4)

5 3.3.6. Menindaklanjuti hasil pengawasan proses 

pembelajaran
5,62 (M4)

Pada Standar Proses  terdapat 3 indikator, yaitu:

Sub indikator yang capaiannya paling rendah dan perlu mendapat perhatian yaitu 
mendapatkan evaluasi dari kepala sekolah dan pengawas capaiannya 1,76 di kategori 
M1. Hal ini dikarenakan bahwa kepala sekolah memiliki tugas yang diemban terkait 
dengan administrasi, rapat-rapat dinas dan kegiatan lainnya. Sedangkan pengawas 
memiliki sekolah binaan yang terlalu banyak dan tidak sesuai dengan proporsinya, 
sehingga penjadwalan evaluasi terhadap proses pembelajaran hanya dilakukan setiap 
semester atau satu tahun sekali.

Sebaran kategori capaian sub indikator tersebut di setiap wilayah dapat dilihat pada 
tabel berikut :
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                                                                   No.                            Wilayah                            M1                           M2                          M3                          M4                      SNP          

2

1

5

6

3

4

81 17 1 0  0

127 30 9 3  0

212 27 9 0  0

149 25 10 1  0

192 24 10 0  0

6 0 0 1  0

Jakarta Pusat

Jakarta Barat

Jakarta Timur

Jakarta Selatan

Kepulauan Seribu

Jakarta Utara

Berdasarkan tabel tersebut sebaran jumlah sekolah terbanyak terdapat pada kategori 
M1 dan jumlah terbanyak sekolah berada di wilayah Jakarta Barat.

Berdasarkan uraian kondisi data tersebut di atas, kita lihat bahwa secara umum pada 
jenjang SMP di Provinsi DKI Jakarta dijumpai adanya masalah pada capaian standar 
proses.  Untuk mengetahui penyebab masalah dan memberikan alternatif solusi per-
baikannya, maka dilakukan analisis dengan pendekatan root cause analisys atau anal-
isis akar penyebab masalah. 

Agar masalah dan akar penyebabnya dapat tergambar dengan jelas maka dapat kita 
jabarkan pada tabel berikut :

ANALISIS PEMETAAN
MUTU PENDIDIKAN JENJANG SMP

ANALISIS AKAR PENYEBAB MASALAH

1

       No.          Identisfikasi Masalah           Akar penyebab   1           Akar penyebab 2                    Akar penyebab 3

Trend capaian 

Standar Proses 

menurun

80% pencapaian 

sub indicator 

Standar Proses 

mengalami Ken-

dala

Prasyarat Lingkun-

gan Kelas,daya 

dukung belajar di 

rumah dan seko-

lah rendah/tidak 

terpenuhi

Belum adanya 

perangkat pem-

belajaran sesuai 

dengan pers-

yaratan minimal 

pembelajaran 

jarak jauh dan 

belum meratanya 

ketersediaan  fasil-

itas,sarana prasa-

rana pembelajaran 

jarak jauh yang 

layak

5  0Jumlah 767 123 39
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Belum meratanya 

kepemilikan  fasili-

tas,sarana prasara-

na pembelajaran 

jarak jauh dari pe-

serta didik

Rendahnya dukun-

gan orangtua terh-

adap pelaksanaan 

proses pembelaja-

ran jarak jauh

Belum dimilikinya 

adanya perilaku 

belajar jarak jauh 

yang efektif bagi 

pesert didik

2 Jaktim dan Jakut 

capaian Standar 

prosesnya sangat 

rendah 5,56 di 

bawah Kepulauan 

Seribu 5,80 

80% pencapaian 

sub indicator 

Standar Proses 

mengalami Ken-

dala

Prasyarat 

Lingkungan Ke-

las,daya dukung 

belajar di rumah 

peserta didik  

rendah/tidak 

ada

PTK dan penye-

diaan sarpras 

P e m b e l a j a r a n 

Jarak Jauh ada 

dalam masa tran-

sisi (tahap pen-

gadaan/pemenu-

han)

Rata rata capaian 

Standar Proses  be-

rada pada kategori 

menuju SNP 4

Sekolah tidak siap 

menyelenggaran 

pembelajaran 

jarak jauh

Rendahnya 

daya dukung 

sekolah melipu-

ti kompetensi, 

fasilitas dan 

sarpras dalam 

Pembelajaran 

Jarak Jauh

3

4 Sub Indikator 

dengan capaian 

terendah   adalah 

mendapatkan eval-

uasi dari kepsek 

dan pengawas se-

kolah  di 1,76 (M1)

Sangat sedikitnya 

jumlah Kepsek 

dan Pengawas 

yang melakukan 

evaluasi

Kepala sekolah 

memiliki tugas 

yang diemban 

terkait dengan 

administrasi, 

rapat-rapat di-

nas dan kegiatan 

lainnya. Sedang-

kan pengawas 

memiliki sekolah 

binaan yang 

terlalu banyak dan 

tidak sesuai den-

gan proporsinya, 

sehingga penjad-

walan evaluasi 

terhadap proses 

pembelajaran han-

ya dilakukan setiap 

semester atau satu 

tahun sekali.

Belum adanya 

system evaluasi 

pembelajaran jarak 

jauh yang efektif  

bagi situasi di akar 

masalah 2
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5 Rendahny Sub Ind-

ikator memanfaat-

kan hasil penilaian 

autentik di 4,33 

(M3)

Sangat sedikit-

nya guru yang 

melakukan tindak 

lanjut hasil pe-

nilaian

Guru belum 

siap mengelola 

tindaklanjut 

hasil penilaian 

dalampembela-

jaran jarak jauh

Belum adanya pan-

duan pengelolaan 

kelas dengan het-

erogenitas peserta 

didik dalam pem-

belajaran jarak jauh 

yang dapat dija-

dikan acuan oleh 

guru

Redahnya Sub 

Indikator Menga-

kui atas perbedaan 

individual dan latar 

belakang budaya 

siswa di  5.49

Guru belum siap 

mengelola kelas 

pembelajaran 

jarak jauh

Guru belum 

memiliki ket-

erampilan 

mengelola  

heterogenitas 

peserta didik 

dalam pembela-

jaran jarak jauh

6

Belum adanya 

system tindaklan-

jut hasilpenilaian 

dalam pembela-

jaran jarak jauh 

yang efektif  yang 

dapat dimanfaat-

kan oleh guru

7 Redahnya Sub In-

dikator Menyusun 

dokumen rencana 

dengan lengkap 

dan sistematis di 

5,54

Guru belum siap 

mengelola kelas 

pembelajaran 

jarak jauh

Guru belum 

memiliki keter-

ampilan meny-

usun dokumen 

rencana pembe-

lajaran jarakjauh 

dengan lengkap 

dan sistematis

Belum adanya pan-

duan penyusunan 

dokumen rencana 

pembelajaran jarak 

jauh yang lengkap 

dan sistematis  

yang dapat dija-

dikan acuan atau 

dikembangkan 

oleh guru

8 Redahnya Sub 

Indikator Menin-

daklanjuti hasil 

pengawasan pros-

es pembelajaran di 

5,62

Sangat sedikit-

nya guru yang 

melakukan tindak 

lanjut hasil pen-

gawasan proses 

pembelajaran

Guru belum 

siap mengelola 

tindaklanjut 

hasil penga-

wasan proses 

pembelajaran 

jarak jauh

Belum adanya sys-

tem tindaklanjut 

hasilpengawasan 

proses  pembelaja-

ran jarak jauh yang 

efektif  yang dapat 

dimanfaatkan oleh 

guru

Beberapa akar penyebab masalah yang dapat diuraikan pada kondisi tersebut dalam Standar 

Proses di antaranya yaitu :

    1       Ketidaksiapan sarana prasarana pendukung pembelajaran jarak jauh oleh sekolah.

    2       Belum adanya sistem dan panduan tentang pengawasan proses  pembelajaran jarak

             jauh yang dapat menjadi acuan dan dasar pengembangan bagi guru.

    3       Belum  dimilikinya  keterampilan  dalam  mengelola  pembelajaran   jarak  jauh  dari  

             semua pendidik dan tenaga kependidikan.

    4       Belum dimilikinya perilaku belajar jarak jauh oleh peserta didik.
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           5         Ketidaksiapan sarana prasarana pendukung pembelajaran jarak jauh yang di  

                     miliki peserta didik.

          6         Ketidaksiapan orangtua dalam mendukung pembelajaran jarak jauh bagi anak

                     nya ditinjau dari sikap dan daya dukung physikal . 

            7        Belum adanya system pengelolaan atau layanan sekolah yang efektif  di era 

                     new normal yang dapat dijadikan acuan atau dikembakan oleh sekolah.

           8         Belum adanya panduan pengelolaan kelas dengan heterogenitas peserta didik  

                     dalam pembelajaran jarak jauh yang dapat dijadikan acuan oleh guru

 

REKOMENDASI

       1             Sekolah meningkatkan layanan sarana prasarana pendukung  

                     Pelajaran Jarak Jauh  bagi  guru  dan peserta didik. 
       2       Kepala  Sekolah  membentuk  TPK   yang   merancang  dan 

                     mengadaptasi  sistem  dan  panduan  (internal sekolah)  ten-

                     tang pengawasan proses pembelajaran jarak jauh tahun  

                     ajaran 2021/2022.                

        3           Sekolah  memfasilitasi  peningkatan  kompetensi  guru  melalui  pelatihan dan 

                     bimbingan  teknis tentang  pengelolaan pembelajaran  jarak  jauh  dan penilai

                     annya, secara berkelanjutan di sepanjang tahun ajaran. 

         4             Sekolah  menyelenggarakan  kegiatan pelatihan  dasar  kepemimpinan,  webi-

                     nar motivasi,  bimbingan  karier,  dan  mengintegrasikan  nilai   karakter  dalam   

                     proses pembelajaran sekolah di era new normal.   

         5       Sekolah melakukan sosialisasi program dan  kebijakan PTMT serta Pelajaran  

       Jarak Jauh kepada seluruh  orangtua  untuk  meningkatkan k esiapan dalam  

       mendukung pembelajaran jarak jauh bagi anaknya.

           6            Sekolah melakukan pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Pelajaran

                     Jarak Jauh

a.     Untuk Sekolah

       1       Dinas pendidikan Provinsi DKI Jakarta Pendidikan memfasilitasi  

                    Infrastruktur, fasilitas dan sarana prasarana pendukung PTMT  

      dan Pelajaran Jarak Jauh, untuk  dapat   meningkatkan capaian    

                    Standar  Proses secara  keseluruhan  dan  meningkatkan   

                    respon siswa  ditahun ajaran baru 2021/2022.

        2      Dinas pendidikan provinsi DKI Jakarta melalui kasi kurikulum

                       dan penilaian berkolaborasi dengan LPMP Provinsi DKI Jakarta dengan memben

                      tuk TPK  untuk merancang  sistem  pengelolaan atau  layanan satuan pendidikan  

                   di era new normal tahun ajaran 2021/2022.   

         3      Dinas pendidikan provinsi DKI Jakarta melalui Suku Dinas (Sudin) melakukan pe-

                     mantau  terhadap  kinerja  pengawas  dalam  melaksanakan  supervisi  ke satuan

                   pendidikan  

        4     Dinas pendidikan provinsi DKI Jakarta melalui pengawas melakukan  peningka-

                   tan kinerja dalam melaksanakan supervisi ke satuan pendidikan                

b.     Untuk Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
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ANALISIS PEMETAAN
MUTU PENDIDIKAN JENJANG SMP

       1       LPMP Provinsi DKI Jakarta melaksanakan pendampingan 
                    pengembangan proses pembelajaran pada kondisi khu 
                    sus/Pembelajaran Jarak Jauh.
       2       LPMP Provinsi DKI Jakarta melaksanakan pembimbingan 
                    pengembangan proses pembelajaran kondisi khusus/Pem-
                    belajaran Jarak Jauh.    
        3       LPMP  Provinsi   DKI  Jakarta  Melakukan  advokasi  pengembangan  proses 
                    pembelajaran kondisi khusus/Pembelajaran Jarak Jauh          

        c.      Untuk LPMP Provinsi DKI Jakarta

        1          Menyediakan Kurikulum yang telah direview implementasinya 

                   sesuai dengan karakteristik Pembelajaran Tatap Muka Terbatas 

                   (PTMT) dan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

       2     Kemendikbudristek melalui Direktorat SMP membuat video  

     tutorial tentang proses pembelajaran berbasis IT yang dapat  

      diakses oleh guru.

      d.      Untuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
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4.  STANDAR PENILAIAN

     1 Aspek

     2 Teknik

     3 Tindak Lanjut

     4         Instrumen

     5          Prosedur

ANALISIS PEMETAAN
MUTU PENDIDIKAN JENJANG SMP

INDIKATOR DAN SUB INDIKTOR PADA STANDAR PENILAIAN

INDIKTOR STANDAR ISI
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ANALISIS PEMETAAN
MUTU PENDIDIKAN JENJANG SMP

B
erdasarkan tren capaian 
SNP tahun 2016 – 2020 
pada standar penilaian 
jenjang SMP di Provinsi 

DKI Jakarta dapat dilihat adanya 
penurunan.
Capaian standar penilaian  di ta-
hun 2019 rata-rata yaitu 6,27 
(pada kategori menuju  SNP 4 
(M4) : 5,07-6,66), sedangkan di ta-
hun 2020 capaiannya rata-rata yai-
tu 6,04 yang masih berada pada 
kattegori menuju SNP 4 (M4). Tren 
penurunan capaian pada standar 
penilaian terjadi di semua wilayah 
di provinsi DKI Jakarta, dan yang 
paling rendah terlihat di wilayah 
Kepulauan Seribu, dimana capa-
iannya hanya pada 5,83.

Penurunan capaian standar penilaian pada jenjang SMP di tahun 2020 dapat kita 
lihat lebih rinci pada capaian di setiap wilayah yang tergambar pada diagram batang 
di atas.  Rata-rata capaian provinsi DKI Jakarta yaitu 6,04 kategori menuju SNP 4 (M4) 
dan capaian tertinggi ada di wilayah Jakarta Pusat yaitu 6,08, namun juga masih dalam 
kategori menuju SNP 4 (M4). Sedangkan untuk  wilayah lain capaiannya hampir sama 
yaitu 6,01 sampai dengan 6,07, hanya Wilayah Kepulauan Seribu menunjukan pada 
pencapaian 5,83.   Hal ini menunjukkan bahwa di semua wilayah Provinsi DKI Jakarta 
secara rata-rata, capaian standar penilaian belum mencapai SNP.

Trend Capaian SNP Standar Penilaian 
2016 - 2020

Capaian Standar Proses  Jenjang SMP
per Wilayah Tahun 2020

ANALISISANALISIS DATA
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ANALISIS PEMETAAN
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Secara rinci jumlah sekolah yang sudah SNP dan yang belum di masing-masing wilayah 
capaiannya dapat dilihat pada diagram berikut :

Jumlah Sekolah per Kategori Capaian SNP 
Standar Penilaian Tahun 2020

Jika dilihat dari jumlah sekolah yang menginput data pemetaan pada standar pe-
nilaian melalui aplikasi PMP dengan kondisi data yang diunduh pertanggal 20 Febru-
ari 2021, dari sebanyak 934 sekolah ada 6 sekolah yang sudah memenuhi SNP, sisanya 
928 sekolah belum SNP. 

Adapun rincian sekolah yang belum SNP dapat dilihat pada tabel berikut:

                                                     

2

3

5

Jakarta Pusat

Jakarta Utara

Jakarta Barat

6

Jakarta Timur

Jakarta Selatan

Kab.. Kep. Seribu

1  0

0

0

 0

 0

 0

93

161

241

179

220

6

 4

 6

6

 3

 5

 1

 0

 1

1

 0

 1

 0

Kota
Capaian

No
M1 M2 M3 M4

4

Pada tabel di atas terlihat bahwa sekolah yang belum mencapai SNP tersebar pada 
kategori M2, M3 dan M4. Pada kategori M2 terdapat pada 3 wilayah sedangkan pada 
kategoti M3 dan M4 terdapat pada semua wilayah di Provinsi DKI Jakarta.  

Berdasarkan data tersebut di atas, selanjutnya dapat  dilihat capaian mutu pada setiap 
indikator dan sub indikator  standar penilaian agar diperoleh informasi permasalahan 
yang lebih rinci.



LPMP PROVINSI DKI JAKARTA 2021

55

                                                            NO                                                                                   INDIKATOR                                               CAPAIAN                           KATEGORI

2

Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi

Teknik penilaian obyektif dan akuntabel

Penilaian pendidikan ditindaklanjuti

1 M4

M4

M4

   5,18

    6,52

5,773

Instrumen penilaian menyesuaikan aspek   M46,434

Penilaian dilakukan mengikuti prosedur   M46,285

ANALISIS PEMETAAN
MUTU PENDIDIKAN JENJANG SMP

Semua indikator mencapai kategori M4 dengan capaian tertinggi pada indikator In-
strumen penilaian menyesuaikan aspek dengan capaian 6.43 (M4), sedangkan indika-
tor dengan capaian terendah terdapat pada indikator  Aspek penilaian sesuai ranah 
kompetensi dengan capaian 5.18 (M4).

Sub indikator yang masih  perlu mendapatkan perhatian adalah :

                                                     

4.4.1.

       No.              No. Sub Ind                                            Sub Indikator                                                                                       Capaian                           

2

1 4.1.1.

4 4.5.1.

Mencakup ranah sikap, pengetahuan dan ket-

erampilan

Melakukan penilaian berdasarkan penyelengga-

ra sesuai prosedur
5.62 (M4)

5.28 (M4)

4.25 (M3)

3 4.3.2. Melakukan pelaporan penilaian secara periodik 5.4 (M4)

 5 4.2.2. Memiliki perangkat teknik penilaian lengkap 6.03 (M4)

Menggunakan instrumen penilaian aspek sikap

Sub indikator yang capaiannya paling rendah dan perlu mendapat perhatian yaitu 
mencakup ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan. Hal ini kita ketahui bahwa ke-
tiga ranah tersebut merupakan aspek yang akan dicapai dalam Standar Kompetensi 
Lulusan, pada implementasinya  terkadang tidak dilakukan secara menyeluruh hanya 
dilakukan secara parsial saja. Padahal dalam proses pembelajaran seharusnya dilaku-
kan penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan.

Standar Penilaian memiliki 5 Indikator yang terdiri dari:

Sebaran kategori capaian sub indikator tersebut di setiap wilayah dapat dilihat pada 
tabel berikut :

                                                                   No.                            Wilayah                            M1                           M2                          M3                          M4                      SNP          

2

1 0 4 94 1  0

0 16 151 1 1

Jakarta Pusat

Jakarta Utara
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Berdasarkan tabel tersebut sebaran jumlah sekolah terbanyak terdapat pada kategori 
M3 dan jumlah terbanyak sekolah berada di wilayah Jakarta Barat.

Berdasarkan uraian kondisi data tersebut di atas, kita lihat bahwa secara 
umum pada jenjang SMP di provinsi DKI Jakarta dijumpai adanya masalah pada ca-
paian standar penilaian. Ternyata data yang perlu mendapatkan perhatian ekstra di-
lihat dari banyaknya kecenderungan sub indikator terendah (M3), sedangkan untuk 
capaian standar terendah (M2) hanya terdapat pada beberapa sekolah pada beberapa 
wilayah (0,003%). Untuk mengetahui penyebab masalah dan memberikan alternatif 
solusi perbaikannya, maka dilakukan analisis dengan pendekatan rootcause  analisys   
atau analisis akar penyebab masalah.

Agar masalah dan akar penyebabnya dapat tergambar dengan jelas maka dapat kita 
jabarkan pada tabel berikut :

                                                            

5

6

3

4

0 13 233 2  0

0 12 171 2 0

0 18 208 0  0

0 2 5 0  0

Jakarta Barat

Jakarta Timur

Jakarta Selatan

Kab. Kep. Seribu

Jumlah 0 65 862 6  1

ANALISIS AKAR PENYEBAB MASALAH

       

Trend capaian 

standar penilaian 

menurun

Pengi-

sian data 

PMP  oleh 

sekolah 

mengalami 

kendala

Koordinasi  

antar respon-

den sulit 

dilakukan 

2 Kepulauan Seribu 

capaian standar 

penilaian masih 

rendah 

Kondisi 

pandemik 

covid-19 

penilaian 

sikap sulit 

dilakukan

Data yang 

tersedia di 

PMP tidak 

lengkap 

semua stan-

dar

Kondisi yang 

mengharus-

kan Pembe-

lajaran Jarak 

Jauh

Data input 

tidak terolah 

dalam ap-

likasi PMP

No.
Akar 

Penyebab 1

Akar 

Penyebab 2

Akar 

Penyebab 3

Akar 

Penyebab 4

Identifikasi 

Masalah

1 Penilaian 

Otentik sulit 

dilakukan
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3 Rata rata capa-

ian pada standar 

penilaian berada 

pada kategori 

menuju SNP 4

Pemaha-

man guru 

penilaian 

masa Pan-

demi berbe-

da dengan 

masa 

normal

Implementasi 

penilaian ti-

dak dilakukan 

3 aspek 

Jumlah 

sekolah yang 

telah SNP 

jumlahnya se-

dikit diband-

ingkan yang 

belum SNP

Penilaian sikap 

jarang dilaku-

kan hanya 

pada aspek 

Pengetahuan  

saja 

sekolah tidak 

siap menye-

lenggaran 

pembelajaran 

jarak jauh , 

tidak tersedi-

anya jaringan

Capaian paling 

rendah dijumpai 

pada standar 

penilaian yaitu 

pada sub indika-

tor mencakup 

ranah,sikap,pen-

getahuan dan 

keterampilan 

pada kategori 

menuju SNP 3 

(M3)

Pemahaman 

guru pe-

nilaian masa 

Pandemi ber-

beda dengan 

masa normal

Penilaian 

semua ranah 

sulit dilaku-

kan

ketersediaan 

sarana pem-

belajaran jarak 

jauh yang be-

lum merata

4 Guru be-

lum faham 

penggunaan  

internet  

Jumlah sekolah 

yang sudah men-

capai SNP hanya 

6 sekolah dari 

936 SMP yang 

menginput data 

PMP

Belum 

semua guru 

melakukan 

penilaian 

ranah 

sikap,pen-

getahuan 

dan Keter-

ampilan

Sekolah 

mengalami 

kesulitan 

dalam melak-

sanakan 

pengelolaan 

pendidikan

Belum semua 

guru me-

nerapkan 

penilaian 

otentik

5

Beberapa akar penyebab masalah yang dapat diuraikan pada kondisi tersebut di an-
taranya yaitu :

           1       Guru  mengalami kesulitan dalam  melakukan Penilaian Otentik pada proses 
                    Pelajaran Jarak Jauh.
           2        Guru  belum  memiliki  keterampilan  dalam  penilaian  sikap  dengan  ruang  
                    kelas yang ada di rumah setiap siswa.
           3       Guru belum memiliki standar pelaporan penilaian yang baku secara perio 
       dik.
           4       Sekolah di kepulauan Seribu terkendala terkait dengan sinyal atau jaringan.
           5       Sekolah  di Kepulauan  Seribu  terkendala  terkait  dengan  penggunaan dan   
                    kepemilikan gawai.
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Sekolah merupakan ujung tombak terlaksananya pelaksanaan penilaian otentik maka:

       1            Guru melakukan penilaian dengan tepat  disesuaikan de-

                     ngan masa pandemik.   
       2       Guru  menyiapkan  perangkat  penilaian  sesuai  Rencana 

                     Pelaksanaan  Pembelajaran  (RPP)  yang  disesuaikan  den 

                     gan kondisi khusus.            

       3             Guru  melaksanaaan  penilaian  secara  komprehensif baik sikap, pengetahuan,

                     maupun keterampilan. 

       4              Guru melakukan tindak lanjut hasil penilaian peserta didik.

        1        Dinas  pendidikan  provinsi  DKI  Jakarta mengajukan usulan ke 

                      BKD  untuk pengadaan  tenaga laboran dan pustakawan sesuai 

                      dengan kualifikasi yang ditentukan. 

        2        Dinas pendidikan provinsi DKI Jakarta melalui PPKPTKK menga                 

                      dakan pelatihan dan workshop peningkatan kompetensi tenaga

                      tenaga laboran dan pustakawan.              

      

        1         LPMP  Provinsi  DKI Jakarta melakukan  pendampingan pelak-
                      sanaan penilaian  otentik  bagi  guru dalam kondisi khusus  di 
                      satuan Pendidikan. 
        2         LPMP Provinsi  DKI Jakarta  melakukan  pembimbingan pelak-
                      sanaan penilaian  otentik  bagi  guru dalam kondisi khusus  di 
                     satuan Pendidikan.
          3             LPMP Provinsi DKI Jakarta melakukan advokasi pelaksanaan penilaian oten-
                      tik  bagi guru dalam kondisi khusus  di satuan Pendidikan.

          1          Kemendikbud melalui Pusat Asesmen dan Pembelajaran (Pus-

                        menjar) membuat modul penilaian Pelajaran Jarak Jauh. 

           2          Kemendikbud melalui Direktorat SMP membuat video tutorial                  

                        tentang penyusunan instrumen penilaian berbasis IT yang da-

                        pat diakses oleh guru.      

          3          Kemendikbud melalui Pusat Asesmen dan Pembelajaran (Pusmenjar) mem-

                        bentuk Asesment Center.

REKOMENDASI

a.     Untuk Sekolah

b.     Untuk Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

c .    Untuk LPMP Provinsi DKI Jakarta

d .    Untuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
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5.  STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA
      KEPENDIDIKAN (PTK)

INDIKATOR DAN SUB INDIKTOR PADA STANDAR PENDIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN ( PTK )

Indikator Pada Standar Pendidikan Tenaga Kependidikan (PTK)

     1    Ketersediaan dan Kompetensi Guru

     2    Ketersediaan dan Kompetensi Kepala Sekolah

     3    Ketersediaan dan Kompetensi Tenanga Administrasi

     4           Ketersediaan Laboran

     5            Ketersediaan dan Kompetensi Pustakawan
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T
ren capaian SNP Standar PTK 

pada jenjang SMP di Provinsi 

DKI Jakarta mengalami ke-

naikan. Capaian standar PTK  

di tahun 2019 rata-rata yaitu 

4,38 (pada kategori menuju  SNP 3 (M3) 

: 3,71-5,06), sedangkan di tahun 2020 

capaiannya rata-rata yaitu 6,22 yang 

masih berada pada kategori menuju 

SNP 4 (M4).

Tren kenaikan capaian pada standar 

PTK terjadi di semua wilayah provinsi 

DKI Jakarta,  yang paling tinggi terlihat 

di wilayah Kepulauan Seribu, dimana 

capaiannya  pada 6,37 pada kategori 

M4.

Pada tabel capaian SNP Standar Pen-

didik dan Tenaga Kependidikan pada 

jenjang SMP per wilayah menunjuk-

kan bahwa masih ada kota administrasi yang masih berada dibawah rerata Standar PTK 

Provinsi DKI Jakarta yaitu Jakarta Utara dan Jakarta Barat.

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

wilayah capaiannya dapat dilihat pada diagram berikut :

Capaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependi-
dikan Jenjang SMP per Wilayah 2016 - 2020

Capaian Standar Proses  Jenjang SMP
per Wilayah Tahun 2020

 

ANALISIS DATA
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Pada tabel capaian SNP Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada jenjang SMP 
per wilayah menunjukkan bahwa masih ada kota administrasi yang masih berada 
dibawah rerata Standar PTK Provinsi DKI Jakarta yaitu Jakarta Utara dan Jakarta Barat

Secara rinci jumlah sekolah yang sudah SNP dan yang belum SNP di masing-masing 
wilayah capaiannya dapat dilihat pada diagram berikut :

Jumlah Sekolah per Kategori Capaian SNP 
Standar PTK Tahun 2020

Sejumlah 947 SMP di DKI Jakarta yang menginput data pemetaan pada Standar PTK 
melalui aplikasi PMP (data yang diunduh pertanggal 20 Februari 2021) sebanyak 100 
sekolah sudah memenuhi SNP (10,56%) sedangkan 847 sekolah belum SNP (89,44%).

Adapun rincian sekolah yang belum SNP dapat dilihat pada tabel berikut:

                                                     

2

4

5

Jakarta Pusat

Jakarta Utara

Jakarta Barat

6

Jakarta Timur

Jakarta Selatan

Kab.. Kep. Seribu

1  0

0

0

 0

 0

 0

83

155

226

155

204

6

 0

 3

0

 0

 3

 0

 0

 3

5

 4

 2

 0

Kota
Capaian

No
M1 M2 M3 M4

3

Pada tabel di atas terlihat bahwa sekolah yang belum mencapai SNP tersebar pada 
kategori M2 sampai M4, dijumpai pada semua wilayah di Provinsi DKI Jakarta.  Pada 
wilayah Jakarta Pusat dan Kepulauan seribu  tidak ada sekolah M2 dan M3. Sedangkan 
sebaran yang terbesar berada pada M4.

ANALISIS PEMETAAN
MUTU PENDIDIKAN JENJANG SMP
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Berdasarkan data tersebut di atas, selanjutnya dapat dilihat capaian mutu pada setiap 
indikator dan sub indikator standar PTK agar diperoleh informasi permasalahan yang 
lebih rinci.
Pada Standar PTK terdapat 5 indikator, yaitu:

ANALISIS PEMETAAN
MUTU PENDIDIKAN JENJANG SMP

                                                            NO                                                                                   INDIKATOR                                                        CAPAIAN                           KATEGORI

2

Ketersediaan dan Kompetensi Guru

Ketersediaan dan Kompetensi Kepala Sekolah

Ketersediaan dan Kompetensi Tenanga Administrasi

1 SNP

M4

SNP

6,67

   6.16

6.673

Ketersediaan Laboran   M11.804

Ketersediaan dan Kompetensi Pustakawan   M46.425

Dari kelima indikator pada standar PTK, capaian yang paling rendah yaitu indikator 
ketersediaan tenaga laboran, dengan capaian 1,80 (M1).  Jika dilihat lebih rinci pada 
indikator tersebut ada 5 sub indikator yang belum SNP sebagai berikut: 

                                                     
       No.              No. Sub Ind                                            Sub Indikator                                                                                       Capaian                           

2

1 5.4.4.

4 5.5.7.

Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium berpen-

galaman sesuai

Berkompetensi manajerial minimal baik 6,14 (M4)

4,21 (M3)

1,4 (M1)

3 5.5.9. Berkompetensi kependidikan minimal baik 6,04 (M4)

 5 5.5.8. Berkompetensi pengelolaan informasi minimal 

baik

6,15 (M4)

Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan berpen-

galaman sesuai
5.5.4.

Sub indikator yang capaiannya paling rendah dan perlu mendapat perhatian yaitu Ter-
sedia Kepala Tenaga Laboratorium berpengalaman sesuai.  
Sebaran kategori capaian sub indikator tersebut di setiap wilayah dapat dilihat pada 
tabel berikut :
                                                                   No.                            Wilayah                            M1                           M2                          M3                          M4                      SNP          

2

1

5

6

3

4

51 0 0 0  0

76 0 0 0  0

111 0 0 0  0

79 0 0 0 1

91 0 0 0  0

5 0 0 0  0

Jakarta Pusat

Jakarta Barat

Jakarta Timur

Jakarta Selatan

Kepulauan Seribu

Jakarta Utara

0 10 0413Jumlah
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Berdasarkan tabel, sebaran mayoritas berada pada kategori M1 di seluruh wilayah, 
dan jumlah terbanyak sekolah berada di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Timur.

ANALISIS AKAR PENYEBAB MASALAH

Berdasarkan uraian kondisi data tersebut di atas, kita lihat bahwa secara umum pada 
jenjang SMP di provinsi DKI Jakarta telah terjadi peningkatan setiap tahunnya. Namun 
masih dijumpai beberapa hal yang masih mejadi perhatian untuk beberapa sub ind-
ikator pada  Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yaitu:

   1           Ketersediaan Kepala Tenaga Laboratorium berpengalaman sesuai,
   2           Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan berpengalaman sesuai,
   3           Berkompetensi kependidikan minimal baik, 
   4           Berkompetensi manajerial minimal baik, 
   5           Berkompetensi pengelolaan informasi minimal baik.

Suatu keharusan bagi tenaga pendidik untuk mengetahui kecakapan, tingkat mutu 
dan profesionalitas sehingga akan dihasilkan tenaga pendidik yang berkualitas. Dan 
tenaga pendidik yang berkualitas merupakan salah satu indikator dalam penjaminan 
mutu pendidikan pada satuan pendidikan.
Tenaga kependidikan merupakan tenaga yang bertugas merencanakan dan melak-
sanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan 
teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. (UU No.20 tahun 
2003, Pasal 39 (1)

Untuk mengetahui penyebab masalah dan memberikan alternatif solusi perbaikan, 
maka dilakukan analisis dengan pendekatan rootcause  analysis atau analisis akar 
penyebab masalah. 

Agar masalah dan akar penyebabnya dapat tergambar dengan jelas maka dapat kita 
jabarkan pada tabel berikut :

1

       No.       Identisfikasi Masalah              Akar penyebab 1              Akar penyebab 2                         Akar penyebab 3

Tersedia Kepala 

Tenaga Laborato-

rium berpengala-

man sesuai

Tenaga kependi-

dikan biasanya 

masih berasal dari 

tenaga pendidik 

yang merangkap 

tugas menjadi 

laboran

Belum memiliki 

sertifikat

kepala labora-

torium sekolah/

madrasah dari 

perguruan tinggi 

atau lembaga lain

yang ditetapkan 

oleh pemerintah.

Belum berpengala-

man minimal 3 ta-

hun sebagai pen-

gelola praktikum;

Berdasarkan Per-

mendiknas No 26 

Tahun 2008 kom-

petensi profesional

yang harus dimiliki 

seorang laboran 

adalah menyiapkan

kegiatan kegiatan 

laboratorium seko-

lah/madrasah, 
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2 Memiliki Kepala 

Tenaga Pustakaw- 

an berpengalaman 

sesuai

Tenaga kependi-

dikan biasanya 

masih berasal dari 

tenaga pendidik 

yang merangkap 

tugas menjadi 

tenaga Pus-

takawan

       No.       Identisfikasi Masalah              Akar penyebab 1              Akar penyebab 2                         Akar penyebab 3

merawat peralatan

dan bahan labo-

ratorium sekolah/

madrasah, menjaga 

keselamatan kerja

di laboratorium, 

megidentifikasikan 

kerusakan peralatan 

laboratorium.

Kepala perpus-

takaan sekolah/ma-

drasah belum me-

menuhi syarat:

1.  Berkualifikasi

     serendah-ren-

     dahnya Diplo

     ma empat (D4) 

     atau Sarjana(S1);

2.  Memiliki sertifikat 

     kompetensi pen

     gelolaan perpus

     takaan sekolah/

     madrasah dari

     lembaga yang

     ditetapkan oleh 

     pemerintah; 

3.  Masa kerja mini

     mal 3 tahun

Dalam lampiran 

permendiknas No 

25 Tahun 2008 

disebutkan

bahwa stan-

dar tenaga pus-

takawan sekolah/

madrasah men-

cakup kepala

perpustakaan se-

kolah/madrasah 

dan tenaga per-

pustakaan seko-

lah/madrasah.

Penyelenggara se-

kolah/madrasah 

wajib menerap-

kan standar

tenaga perpus-

takaan sekolah/

madrasah se-

bagaimana yang 

telah diatur oleh 

Peraturan Ment-

eri.

Tenaga kependi-

dikan biasanya 

masih berasal 

dari tenaga pen-

didik yang mer-

angkap tugas 

menjadi tenaga 

Pustakawan

Memiliki Kepa-

la Tenaga Pus-

takawan ber-

p e n g a l a m a n 

sesuai

2

3 Berkompetensi 

kependidikan mini-

mal baik

Kurang men-

guasai dari  

kompetensi 

kependidikan 

Jurusan tidak 

sesuai dengan 

bidang pekerjaan

Tidak tersedianya 

tenaga profesional

4 Berkompetensi 

manajerial minimal 

baik

Kurang men-

guasai kompe-

tensi manaje-

rial

Kepala sekolah 

kurang fokus ter-

hadap tugas dan 

fungsinya

Kurang piawai 

dalam mendele-

gasikan tugas dan 

fungsinya
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5 Berkompetensi 

pengelolaan infor-

masi minimal baik

Kurang menguasai 

kompetensi penge-

lolaan informasi 

Kurang mampu 

memanfaatkan 

TIK

Berbeda dengan standar lainnya pada 8 Standar Nasional Pendidikan yang 
menurun, hanya Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan saja yang mengalami 
kenaikan pada tahun 2020 meskipun baru sebanyak 100  dari 947 sekolah yang telah 
memenuhi SNP (10,56%)

Beberapa akar penyebab masalah yang dapat diuraikan pada kondisi tersebut  
diantaranya yaitu :

        1         Sekolah mengalami kesulitan untuk memenuhi  kebutuhan Tenaga Kependidik-  

                    an Kepala  Laboran  yang  memenuhi  standar, diantaranya: Kepala laboratori-

                    um sekolah/madrasah  dari perguruan  tinggi atau lembaga lain yang ditetap-

                     kan oleh pemerintah, memiliki  pengalaman minimal  3  tahun  sebagai  penge-

                    lola praktikum dan mampu menyiapkan kegiatan-kegiatan laboratorium seko- 

                    lah/madrasah, merawat  peralatan dan bahan laboratorium sekolah/madrasah

                    menjaga keselamatan kerja. 

       2             Sekolah mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan Kepala Perpustaka-

                 an sekolah/madrasah  yang  memenuhi  syarat, diantaranya: Berkualifikasi  

       sekurangnya Diploma  empat (D4)  atau  Sarjana (S1);  Memiliki sertifikat 

                         kompetensi  pengelolaan  perpustakaan sekolah/madrasah  dari  lembaga yang  

                     ditetapkan oleh pemerintah, dan Masa kerja minimal 3 tahun.

        3        Tenaga kependidikan biasanya  masih berasal  dari tenaga  pendidik yang me-   

                rangkap tugas menjadi laboran/pustakawan memiliki sertifikat.

        4       Berkompetensi  kependidikan, manajerial  dan  pengelolaan  informasi Pendi-

                     dik dan tenaga Kependidikan yang masih perlu ditingkatkan.

Dari beberapa penyebab indikator-indikator yang belum tercapai dengan op-
timal khususnya tenaga kependidikan Kepala Laboran dan Kepala Perpustakaan, se-
kolah perlu melakukan komunikasi dengan Sudin dan Dinas pendidikan provinsi DKI 
Jakarta untuk pemenuhan kebutuhan ini.

Walaupun  terjadi peningkatan tiap tahunnya, namun pelayanan terhadap pe-
serta didik di sekolah harus ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan 
mutu pelayanan pendidikan dan pemenuhan harapan masyarakat. 

Pendidik dan  Tenaga Kependidikan diharapkan tetap berusaha untuk mening-
katkan kompetensi  kependidikan, manajerial dan pengelolaan informasi tersebut 
dengan cara membaca buku, browsing dari internet, bertanya kepada teman sejawat, 
serta mengikuti seminar, workhop dan pelatihan.
Peran perpustakaan dan laboratorium sangat penting di sekolah untuk meningkatkan 
kualitas proses pembelajaran, ditunjang oleh kualitas  tenaga perpustakaan dan labo-
ran yang kompeten.
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      1     Dinas  pendidikan  provinsi  DKI  Jakarta mengajukan usu  

                   lan  ke BKD  untuk pengadaan  tenaga laboran dan pusta

                   kawan sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan. 

      2     Dinas  pendidikan  provinsi  DKI Jakarta melalui  PPKPTKK 

                   mengadakan pelatihan  dan  workshop peningkatan kom

                   petensi tenaga laboran dan pustakawan.              

      

       1            Sekolah melalui Sudin mengajukan usulan tenaga laboran

                   dan pustakawan untuk memenuhi kebutuhan.   
      2     Sekolah memfasilitasi peningkatan kompetensi tenaga la-    

                   boran  dan  pustakawan  untuk  mengikuti  pelatihan sesu

                   ai kualifikasinya.              

       3            Sekolah melengkapi sarana perpustakaan  dan laboratorium untuk mendukung 

                   proses pembelajaran  

REKOMENDASI

a.     Untuk Sekolah

b.     Untuk Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

        1        Kementerian  Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi  

       bersinergi  dengan Dinas pendidikan provinsi DKI Jakarta   

   dalam hal  rekrutmen  PTK  dalam  posisi  tertentu  yang  ma- 

   sih  kurang atau belum ada agar sekolah-sekolah tersebut   

   dapat memenuhi kriteria sesuai dengan yang disyaratkan da- 

   lam SNP.   

       2  Kementerian  Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi   

  dapat membuat kegiatan bersinergi Perpustakaan Nasional,  

  PPPTK IPA  atau institusi lainnya  dalam rangka peningkatan 

                kompetensi PTK terutama kepala laboratorium dan kepala perpustakaan.

      1      LPMP  Provinsi  DKI  Jakarta  berkolaborasi  dengan  lemba

                        ga professional untuk mengadakan bimbingan teknis  atau 

                    workshop peningkatan kompetensi tenaga laboran.  

      2       LPMP Provinsi  DKI Jakarta  berkolaborasi dengan  lembaga 

                      professional  untuk   mengadakan   bimbingan   teknis  atau 

                   workshop peningkatan kompetensi tenaga pustakawan.  

c.     Untuk LPMP Provinsi DKI Jakarta

d.     Untuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
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6.  STANDAR SARANA DAN PRASARANA

INDIKATOR DAN SUB INDIKTOR PADA STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Indikator Pada Standar Penilaian

     1    Kapasitas dan daya tampung
     2    Sarana dan prasarana pembelajaran
     3    Sarana dan prasarana pendukung
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Berdasarkan tren capaian SNP 

tahun 2016 – 2020 pada jenjang 

SMP di Provinsi DKI Jakarta dapat 

dilihat adanya penurunan.

Capaian standar sarana prasarana 

di tahun 2019 rata-rata yaitu 5,43 

(pada kategori menuju SNP 4 (M4) 

: 5,07 – 6,66), sedangkan di tahun 

2020 capaian rata-ratanya yaitu 4,99 

yang masih berada pada kategori 

menuju SNP 3 (M3).

Tren penurunan capaian pada 

standar sarana dan prasarana 

terjadi di semua wilayah.

di semua wilayah

Penurunan capaian standar pem-

biayaan pada jenjang SMP di tahun 

2020 dapat kita lihat lebih rinci 

pada capaian di setiap wilayah yang 

tergambar pada diagram batang 

di atas. Rata-rata capaian Provinsi 

DKI Jakarta yaitu 4,99 berada pada 

kategori menuju SNP 3 (M3) dan 

capaian tertinggi standar sarana prasarana ada di wilayah Kepulauan Seribu yaitu 5,03, 

namun juga masih dalam kategori menuju SNP 3 (M3). Hal ini menunjukkan bahwa di 

semua wilayah Provinsi DKI Jakarta secara rata-rata, capaian standar sarana prasarana 

belum mencapai SNP.

 

ANALISIS DATA

Capaian Standar Proses  Jenjang SMP
per Wilayah Tahun 2020
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Jika dilihat dari jumlah sekolah yang menginput data pemetaan pada standar sarana 
dan prasarana melalui aplikasi PMP dengan kondisi data yang diunduh per tanggal 20 
Februari 2021, dari sebanyak 947 sekolah hanya ada 2 sekolah yang sudah memenuhi 
SNP yaitu 1 sekolah di wilayah Jakarta Selatan dan 1 sekolah di wilayah Jakarta Pusat. 
Sisanya sebanyak 945 sekolah belum SNP.

Adapun rincian sekolah yang standar sarana dan pra sarana nya belum SNP dapat di-
lihat pada tabel berikut:

                                                     

2

4

5

Jakarta Pusat

Jakarta Utara

Jakarta Barat

6

Jakarta Timur

Jakarta Selatan

Kab.. Kep. Seribu

1  0

0

1

 1

 0

 0

51

95

138

102

133

4

 46

 78

113

 84

 93

 3

 1

 0

1

 1

 2

 0

KotaNo
M1   M2   M3   M4

3

Capaian

Pada tabel di atas terlihat bahwa sekolah yang standar sarana dan prasarana nya be-
lum mencapai SNP kebanyakan berada pada kategori M3 dan M4 yang dijumpai pada 
semua wilayah di Provinsi DKI Jakarta. Hanya ada 2 sekolah di M1 dan 5 sekolah di M2.

Berdasarkan data tersebut di atas, selanjutnya dapat dilihat capaian mutu pada seti-
ap indikator dan sub indikator standar sarana dan prasarana agar diperoleh informasi 
permasalahan yang lebih rinci.

Jumlah Sekolah per Kategori Capaian SNP 
Standar Sarana dan Prasarana Tahun 2020

Secara rinci jumlah sekolah yang sudah SNP dan yang belum di masing-masing 
wilayah capaiannya dapat dilihat pada diagram berikut :
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Sub indikator yang capaiannya paling rendah dan perlu mendapat perhatian yaitu Memi-

liki ragam prasarana sesuai ketentuan dan Memiliki ruang sirkulasi sesuai standar.

Sebaran kategori capaian sub indikator memiliki ragam prasarana sesuai ketentuan dapat 

dilihat pada tabel berikut :

                                                                   No.                         Wilayah                                M1                          M2                        M3                        M4                      SNP          

2

1

5

6

3

4

99 0 0 0  0

173 0 0 0  0

253 0 0 0  0

189 0 0 0 0

228 0 0 0  0

7 0 0 0  0

Jakarta Pusat

Jakarta Barat

Jakarta Timur

Jakarta Selatan

Kepulauan Seribu

Jakarta Utara

Jumlah 949 0 0 0  0

Dari ketiga Indikator pada standar sarana dan prasarana, capaian yang paling rendah 
yaitu pada indikator kapasitas daya tampung sekolah memadai, dengan capaian 4,68 
(M3). Jika dilihat lebih rinci pada indikator tersebut, ada 5 sub indikator yang capaian-
nya sangat rendah dan perlu mendapat perhatian yaitu berada pada kategori menuju 
M1, M2 dan M3 sebagai berikut :

                                                     
       No.              No. Sub Ind                                            Sub Indikator                                                                                       Capaian                           

2

1 6.1.6.

4 6.2.2.

Memiliki ragam prasarana sesuai ketentuan

Memiliki laboratorium IPA sesuai standar 3.36 (M2)

1.65 (M1)

1.22 (M1)

3 6.1.1. Memiliki kapasitas rombongan belajar yang ses-

uai dan memadai
2.32 (M2)

 5 6.3.9. Memiliki ruang konseling sesuai standar 3.84 (M3)

Memiliki ruang sirkulasi sesuai standar 6.3.7.

                                                     
       NO                                                                                   INDIKATOR                                                                                      CAPAIAN                           

2

Kapasitas daya tampung sekolah memadai

Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran 

yang lengkap  dan layak

Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang 

lengkap dan layak

1 4,68 (M3)

5,65 (M4)

5,80 (M4)3

Standar Sarana dan Prasarana memiliki 3 indikator yaitu :
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Berdasarkan tabel tersebut sebaran mayoritas berada pada kategori M1 di seluruh 
wilayah, dan jumlah terbanyak sekolah berada di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta 
Timur.
Sebaran kategori capaian sub indikator memiliki kapasitas rombongan belajar yang 
sesuai dan memadai dapat dilihat pada tabel berikut :

                                                            

2

1

5

6

3

4

990 0 0  0

1730 0 0  0

2530 0 0  1

1880 0 0 1

2280 0 0  0

70 0 0  0

Jakarta Pusat

Jakarta Barat

Jakarta Timur

Jakarta Selatan

Kepulauan Seribu

Jakarta Utara

Jumlah 9480 0 0  2

Berdasarkan tabel tersebut sebaran mayoritas berada pada kategori M2 di seluruh 
wilayah, dan jumlah terbanyak sekolah berada di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta 
Timur. Sedangkan kategori SNP sejumlah 2 sekolah terdapat pada Jakarta Barat dan 
Jakarta Selatan.

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

jang SMP di provinsi DKI Jakarta dijumpai adanya masalah capaian standar sarana dan 

prasarana. Untuk mengetahui penyebab masalah dan memberikan alternatif solusi per-

baikannya, maka dilakukan analisis dengan pendekatan rootcause  analisys   atau analisis 

akar penyebab masalah. 

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

barkan pada tabel berikut :

ANALISIS AKAR PENYEBAB MASALAH

1

       No.       Identisfikasi Masalah         Akar penyebab 1          Akar penyebab 2                         Akar penyebab 3

Tren capaian 

standar sarana 

dan prasarana 

menurun

Pengisian data 
PMP oleh seko-
lah mengalami 
kendala

Koordinasi antar 

responden sulit 

dilakukan

1.  Sekolah fokus  

      kepada keterlak-

      sanaan pembela-

      jaran jarak jauh 

2.  Terkendala jaring

     an

No. Wilayah M1 M3 M4 SNP  M2
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2 Capaian paling 

rendah dijumpai 

pada indikator 

Kapasitas daya 

tampung sekolah 

memadai, den-

gan sub indikator 

memiliki ragam 

prasarana sesuai 

ketentuan

Kebijakan pen-

galihan alokasi 

anggaran yang 

berubah

Sekolah kes-

ulitan dalam 

memenuhi pen-

gadaan sarana 

dan prasarana 

Pembelajaran 

Jarak Jauh dan 

sarana prasara-

na prokes

PTK dan penye-

diaan sarpras Pem-

belajaran Jarak 

Jauh ada dalam 

masa transisi (tahap 

p e n g a d a a n / p e -

menuhan)

Capaian paling 

rendah juga 

dijumpai pada 

indikator Kapasi-

tas daya tampung 

sekolah memadai, 

dengan sub indika-

tor memiliki kap-

asitas rombongan 

belajar yang sesuai 

dan memadai

Perubahan kebi-

jakan pendidikan 

yang dinamis 

Sekolah kesuli-

tan dalam men-

gatur rombon-

gan belajar dan 

jadwal belajar 

siswa dalam 

Pembelajaran 

Jarak Jauh di 

masa pandemi

3

     1    Sekolah sedang fokus kepada keterlaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh

     2    Sekolah mengalami kendala jaringan (internet) 

     3    Sekolah kesulitan dalam memenuhi pengadaan sarana dan prasarana Pembela-

                  jaran Jarak Jauh dan sarana prasarana prokes

     4          Sekolah mengalami kesulitan memenuhi sarana dan prasarana untuk pembela-

                  jaran jarak jauh

     5          Sekolah kesulitan dalam mengatur rombongan belajar dan jadwal belajar siswa  

        dalam Pembelajaran Jarak Jauh di masa pandemi

Beberapa akar penyebab masalah yang dapat diuraikan pada kondisi tersebut di an-
taranya yaitu :

ANALISIS PEMETAAN
MUTU PENDIDIKAN JENJANG SMP

1    Sekolah  memastikan  kelengkapan  pengisian  dan  pemuktak-         

  hiran data dalam  aplikasi  serta  mengisikannya  secara otentik.  
2    Sekolah mengidentifikasi fasilitas sarana prasarana  sesuai de-     

  ngan kebutuhan di masa pandemi khususnya terkait kebutuh- 

  an    sarana prasarana  untuk  Pelajaran  Jarak  Jauh  (jaringan   

  internet,  gawai) dan prokes PTMT (masker, wastafel, sabun cuci  

  tangan, dll)   

REKOMENDASI

a.     Untuk Sekolah
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      3                Sekolah merancang  pengadaan dan perbaikan  sarana prasarana dalam RKS-     

                      RKAS yang menunjang Pelajaran Jarak Jauh dan protokol kesehatan PTMT.

      4              Sekolah melibatkan seluruh stakeholder dalam mengatur rombongan belajar  

                      dan jadwal belajar siswa dalam Pembelajaran Jarak Jauh di masa pandemi

       1       Dinas   pendidikan  provinsi  DKI  Jakarta  melalui Pusat  Data 

                     Informasi  dan Komunikasi  Pendidikan  (Pusdatikomdik) me-

                     ngupdate  database  sarana  prasarana  sesuai  dengan  peru-

                     bahan kebijakan yang terjadi di masa pandemi

        2       Dinas  pendidikan  provinsi  DKI  Jakarta melalui  Kabid Prasa-

                     na dan Sarana Asset Pendidikan hendaknya mengopti

                     malkan  pemetaan  kebutuhan  sarana  prasarana  baik  pengadaan  baru mau

                     pun pengembangan

        3         Dinas  pendidikan provinsi DKI Jakarta melalui Kabid Prasana dan Sarana Aset

                     Pendidikan melengkapi sarana prasarana pembelajaran di masa pandemi.

       4         Dinas  pendidikan  provinsi  DKI  Jakarta  melalui  Kabid  Prasarana dan Sarana  

                          Pendidikan  mengadakan  perpustakaan  dan laboratorium virtual bagi sekolah           

                     swasta maupun negeri untuk menunjang proses pembelajaran.

        5                 Dinas  pendidikan  provinsi  DKI  Jakarta  melalui Sudin melakukan monitoring  

                     dan evaluasi  untuk memastikan  sekolah menginput  data PMP sesuai dengan  

                     kondisi yang ada.

        6              Dinas   pendidikan  provinsi  DKI  Jakarta  melalui   kasi  prasarana  dan  sarana 

                     Sudin  wilayah  melakukan  monitoring  dan   evaluasi  terkait  kesesuaian pen-                       

                     gadaan sarana dan prasarana P JJ dan prokes PTMT.

LPMP Provinsi DKI Jakarta melakukan monitoring dan evaluasi tekait 
kesesuaian pengadaan sarana dan prasarana Pelajaran Jarak Jauh 
dan protokol kesehatan PTMT.    

b.     Untuk Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

   1      Kemdikbudristek melalui Direktorat SMP menyempurnakan in 

  strumen monitoring  dan  evaluasi  terkait  kesesuaian  pengada-

           an  sarana  dan  prasarana  Pelajaran  Jarak  Jauh dan  protokol  

  kesehatan PTMT.   

    2  Kemdikbudristek  melalui  Direktorat  SMP melakukan monitor 

  ing dan evaluasi terkait kesesuaian  pengadaan  sarana  dan  prasarana  Pelajaran  

  Jarak Jauh dan prokes PTMT.

c.     Untuk LPMP Provinsi DKI Jakarta

d.     Untuk Kementeriaan Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
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ANALISIS PEMETAAN
MUTU PENDIDIKAN JENJANG SMP

7.  STANDAR PENGELOLAAN

INDIKATOR DAN SUB INDIKTOR PADA STANDAR  PENGELOAAN

Indikator Pada Standar Pengelolaan

      1    Perencanaan program

      2    Pelaksanaan program dan pelibatan pemangku kepentingan

      3    Kinerja kepala sekolah 

      4    Sistem informasi manajemen
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ANALISIS PEMETAAN
MUTU PENDIDIKAN JENJANG SMP

B
erdasarkan tren capaian SNP 

tahun 2016 – 2020 pada Stan-

dar Pengelolaan jenjang SMP di 

Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat 

adanya penurunan.

Capaian Standar Pengelolaan  di tahun 

2019 rata-rata yaitu 6,89 (pada kategori su-

dah  SNP : 6,67-7,00), sedangkan di tahun 

2020 capaiannya rata-rata yaitu 6,00 yang 

masih berada pada kategori menuju SNP 4 

(M4).

Tren penurunan capaian pada Standar     

Pengelolaan terjadi di semua wilayah di 

provinsi DKI Jakarta. Penurunan yang pa-

ling ektrim terlihat di wilayah Kepulauan 

Seribu dimana pada tahun 2019 capaian- 

nya 6,92 sedangkan di tahun 2020 capaian-

nya 5,80.

Penurunan capaian Standar Pengelolaan 

pada jenjang SMP di tahun 2020 dapat 

kita lihat lebih rinci pada capaian di seti-

ap wilayah yang tergambar pada diagram 

batang di atas.  Rata-rata capaian provinsi 

DKI Jakarta yaitu 6,00 kategori menuju SNP 4 (M4). Capaian tertinggi berada di wilayah 

Jakarta Pusat yaitu 6,20 dan terendah di wilayah Kepulauan Seribu yaitu, 5,80.  Hal ini 

menunjukkan bahwa di semua wilayah provinsi DKI Jakarta secara rata-rata, capaian Stan-

dar Pengelolaan belum mencapai SNP.

Capaian Standar Pengelolaan Jenjang SMP
Per Wilayah Tahun 2020

ANALISISANALISIS DATA
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ANALISIS PEMETAAN
MUTU PENDIDIKAN JENJANG SMP

Jika dilihat dari jumlah sekolah yang menginput data pemetaan pada Standar Penge-
lolaan melalui aplikasi PMP dengan kondisi data yang diunduh pertanggal 20 Februari 
2021, dari sebanyak 899 sekolah ada 90 sekolah yang sudah memenuhi SNP, sisanya 
809 sekolah belum SNP.
Adapun rincian sekolah yang belum SNP dapat dilihat pada tabel berikut :

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa masih ada 1 sekolah pada kategori Menuju SNP 
1 (M1) yaitu di wilayah Jakarta Barat.
Berdasarkan data tersebut di atas, selanjutnya dapat  dilihat capaian mutu pada setiap 
indikator dan sub indikator  Standar Pengelolaan agar diperoleh informasi permasala-
han yang lebih rinci.

                                                     

2

4

5

Jakarta Pusat

Jakarta Utara

Jakarta Barat

6

Jakarta Timur

Jakarta Selatan

Kab.. Kep. Seribu

1  0

0

1

 0

 0

 0

75

132

185

140

183

 4

 14

23

 15

 16

 1

 0

 3

3

 2

 6

 0

KotaNo

M1   M2   M3   M4

3

Capaian

6

Secara rinci jumlah sekolah yang sudah SNP dan yang belum di masing-masing wilayah 
capaiannya dapat dilihat pada diagram berikut :
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Standar Pengelolaan memiliki 4 indikator yaitu :

ANALISIS PEMETAAN
MUTU PENDIDIKAN JENJANG SMP

                                                     
       NO                                                                                   INDIKATOR                                                                                      CAPAIAN                           

2

Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan

Program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan

Kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan 

tugas kepemimpinan

1 6,32 (M4)

5,63 (M4)

6,10 (M4)3

Sekolah mengelola sistem informasi manajemen 6,03 (M4)4

Dari ke empat indikator pada Standar Pengelolaan, capaian yang paling rendah yaitu 
pada indikator program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan, dengan capaian 
5,63 (M4).  Jika dilihat lebih rinci pada indikator tersebut, ada 6 sub indikator yang ca-
paiannya sangat rendah dan perlu mendapat perhatian sebagai berikut :

                                                            No.          No. Sub Ind                                                       Sub Indikator                                                                                   Capaian                           

2

1 7.2.1.

4 7.2.4

Memiliki pedoman pengelolaan sekolah lengkap

Melaksanakan kegiatan evaluasi diri 6.12 (M4)

4,90 (M3) 

6.51 (M4)

3 7.2.3. Meningkatkan dayaguna pendidik dan tenaga kepen-

didikan
5,52 (M4)

 5 7.2.5 Membangun kemitraan dan melibatkan peran serta 

masyarakat serta lembaga lain yang relevan

5.98 (M4)

Menyelenggarakan kegiatan layanan kesiswaan7.2.2.

 6 7.2.6 Melaksanakan pengelolaan bidang kurikulum dan ke-

giatan pembelajaran
4,73 (M3)

Sub indikator yang capaiannya paling rendah dan perlu mendapat perhatian yaitu melak-

sanakan pengelolaan bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran.   

Sebaran kategori capaian sub indikator tersebut di setiap wilayah dapat dilihat pada tabel 

berikut :

                                                                   No.                            Wilayah                            M1                           M2                          M3                        M4                      SNP          

2

1

5

6

3

4

6 24 15 21  26

22 36 30 37  40

23 55 47 41  68

15 35 35 43 48

21 47 47 55  53

2 0 2 2  1

Jakarta Pusat

Jakarta Barat

Jakarta Timur

Jakarta Selatan

Kepulauan Seribu

Jakarta Utara

Jumlah 89 197 176 199  236
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Berdasarkan tabel tersebut sebaran kategori M1 sampai dengan SNP merata di seluruh 
wilayah, dan jumlah terbanyak sekolah ada pada kategori SNP.

Berdasarkan uraian kondisi data tersebut di atas, kita lihat bahwa secara umum pada 
jenjang SMP di provinsi DKI Jakarta dijumpai adanya masalah capaian Standar Pen-
gelolaan.  Untuk mengetahui penyebab masalah dan memberikan alternatif solusi 
perbaikannya, maka dilakukan analisis dengan pendekatan rootcause  analysis atau 
analisis akar penyebab masalah.
Agar masalah dan akar penyebabnya dapat tergambar dengan jelas maka dapat kita 
jabarkan pada tabel berikut :

1

       No.          Identisfikasi Masalah              Akar penyebab 1              Akar penyebab 2                         Akar penyebab 3

Trend capaian 

Standar Pengelo-

laan menurun

80% pencapaian 

sub indikator 

Standar Pengelo-

laan mengalami 

Kendala

Prasyarat penge-

lolaan kurikulum, 

tenaga pendidik 

dan kependidikan-

,pengelolaan srana 

prasarana rendah/

tidak terpenuhi

Belum siapnya 

pedoman pengelo-

laan sekolah yang 

dapat menjadi 

acuan pelaksanaan 

dan penyesuaiann-

ya di sekolah

2 Capaian Standar 

Pengelolaan bera-

da pada kategori 

menuju SNP 4 (M4)

80% pencapaian 

sub indikator 

Standar Pengelo-

laan mengalami 

Kendala

Prasyarat penge-

lolaan kurikulum, 

tenaga pendidik 

dan kependidikan-

,pengelolaan srana 

prasarana rendah/

tidak terpenuhi

Perubahan berbagai 

jenis daya dukung 

pembelajaran jarak 

jauh yang belum 

dapat difasilitasi 

sempurna oleh 

sekolah

Belum adanya pe-

doman pengelolaan 

yang efektif yang 

diadatasi dengan 

perubahan karakter-

istik pembelajaran 

jarak jauh

Belum adanya pe-

doman pengelolaan 

yang efektif yang 

diadatasi dengan 

perubahan karakter-

istik layanan pesera 

didik

ANALISIS AKAR PENYEBAB MASALAH
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3 Capaian Sub 

Indikator Melak-

sanakan pengelo-

laan bidang kuriku-

lum dan kegiatan 

pembelajaran 

ada di titik pal-

ing rendah yaitu 

4,73(M3)

Prasyarat Lingkun-

gan Kelas,daya 

dukung belajar di 

rumah dan seko-

lah rendah/tidak 

terpenuhi

Belum adanya 

perangkat pembe-

lajaran sesuai den-

gan persyaratan 

minimal pembela-

jaran jarak jauh dan 

belum meratanya 

ketersediaan  fasil-

itas,sarana prasa-

rana pembelajaran 

jarak jauh yang 

layak

Rendahnya ket-

erampilan pen-

didik dan tenaga 

kependiikan dalam 

melakukan  penge-

lolaan pembelaja-

ran jarak jauh 

4 Capaian Sub Ind-

ikator Menyeleng-

garakan kegiatan 

layanan kesiswaan 

ada di titik paling 

rendah kedua yaitu 

4,90 (M3)

Sekolah tidak siap 

menyelenggaran 

pembelajaran 

jarak jauh

Rendahnya daya 

dukung sekolah 

meliputi kompe-

tensi, fasilitas dan 

sarpras dalam 

Pembelajaran Jarak 

Jauh

PTK dan penye-

diaan sarpras 

Pembelajaran Jarak 

Jauh ada dalam 

masa transisi (tahap 

pengadaan/pe-

menuhan)

5 Capaian Sub 

Indikator Mening-

katkan dayaguna 

pendidik dan 

tenaga kependi-

dikan sangt rendah 

yaitu5,52 (M4)

Kepala Seko-

lah ,pengawas, 

kemendikbud,-

dinas penddikan 

dan seluruh upt 

kemdikbud belum 

siap memanage 

perubahan system 

pendidikan dan 

pembelajaran di 

era new normal

Kepala sekolah  

belum dapat men-

gooptimalkan pem-

berdayaan ppend-

dikm dan tenaga 

kependidikan di era 

new normal 

Pendidik dan tena-

ga kependidikan 

belum memiliki 

keterampilan 

dalam pengelolaan 

pembelajaran di era 

new normal

ANALISIS PEMETAAN
MUTU PENDIDIKAN JENJANG SMP

Beberapa akar penyebab masalah capaian Standar Pengelolaan di masa pandemi covid, 

yang dapat diuraikan di antaranya yaitu : 

      1    Perubahan berbagai jenis daya dukung pembelajaran jarak jauh yang belum 

                  dapat difasilitasi sempurna oleh sekolah.

      2    Ketidaksiapan infratruktur, fasilitas dan sarana prasarana pendukung pembela

                  jaran jarak jauh oleh sekolah.

      3    Belum  adanya  sistem & panduan  terkait  pengelolaan  Pendidikan/pengelo- 

                  laan sekolah  secara  keseluruhan,yang  dapat  menjadi  acuan  dan dasar 

                  pengembangannya bagi guru

     4          Belum dimilikinya ketrampilan dalam mengelola pembelajaran jarak jauh dari 

                  semua pendidik dan tenaga kependidikan  

     5          Belum adanya sistem pengelolaan atau layanan peserta didik yang efektif  di era  

          new normal yang dapat dijadikan acuan atau dikembangkan oleh sekolah
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ANALISIS PEMETAAN
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      1             Sekolah  merevisi  RKS-RKAS  pada  kondisi  khusus  sesuai  

                       dengan jadwal dari Dinas pendidikan provinsi DKI Jakarta

      2        TPK   mengembangkan  KTSP  yang   disesuaikan  dengan   

                      masa kondisi khusus.                     

      3                Kepala Sekolah merancang  sistem pengelolaan atau laya-

                      nan  sekolah  yang efektif sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan ber-

                      bagai layanan di era new normal.     

       4        Sekolah  mengotimalkan  penyelenggaraan kegiatan  layanan kesiswaan yang  

                      efektif  di era new  normal  dengan  melibatkan  orangtua  dalam  mendukung 

                      pembelajaran jarak jauh bagi peserta didik.

       5        Sekolah menyelenggarakan  workshop dan  pembimbingan dalam mengopti-

                      malkan  pengelolaan   sistem  informasi  managemen  terutama  pada Pelaja-

                      ran Jarak Jauh (misalnya LMS, dsb).

       6         Sekolah melakukan sosialisasi program dan kebijakan Pelajaran Jarak Jauh dan 

                      PTMT  kepada seluruh orangtua.

        7        Sekolah meningkatkan kolaborasi dengan komite sekolah  dalam mengatasi    

                      berbagai hambatan  PTMT dan  Pelajaran Jarak Jauh  bagi  peserta didik mau

                      pun guru dan sekolah.

       1  Dinas pendidikan provinsi DKI Jakarta melalui kasi kurikulum     

   menyusun pedoman pengelolaan Pendidikan PTMT dan pembelaja 

   ran Jarak Jauh  yang digunakan mulai tahun ajaran 2021/2022.     

        2   Dinas  pendidikan provinsi DKI  Jakarta melalui  kabid sarpras 

               dan sarana asset pendidikan memfasilitasi sarana prasara pen-             

  dukung  Pelajaran  Jarak  Jauh dan PTMT, untuk  dapat  meningkat-  

  kan capaian standar Proses secara keseluruhan  dan meningkatkan  respon peser 

   ta didik di tahun ajaran baru 2021/2022. 

        3     Dinas pendidikan  provinsi DKI Jakarta  berkolaborasi dengan LPMP DKI mem-

                 bentuk  TPK  merancang  sistem  pengelolaan atau layanan satuan pendidikan 

                 di era new normal tahun ajaran 2021/2022.

        4     Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta melalui Pusat Data Informasi dan Komu-

                 nikasi  Pendidikan (Pusdatikomdik)  hendaknya  memfasilitasi   sekolah  dalam  

                 melakukan pengisian data aplikasi pendidikan.   

REKOMENDASI

a.     Untuk Sekolah

b.     Untuk Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
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        1               Kemendikbud melalui  Direktorat SMP menyusun  Standar Mutu

                        terkait pengelolaan Pelajaran Jarak Jauh dan PTMT, pengelolaan

                     PTK   terkait   dengan  peningkatan kompetensi dan  kinerjanya,

                      juntuk  dapat meningkatkan  capaian  Standar  Pengelolaan  se-

                    cara  Nasional   di tahun ajaran baru 2021/2022.    

       2       Kemdikbud  melalui  Direktorat  SMP menyediakan modul   pengelolaan kesiswa 

                    Pelajaran Jarak Jauh bagi kepala Sekolah. 

       3       Kemdikbud melalui Direktorat SMP  menyediakan modul penyusunan pedoman 

                    pengelolaan sekolah dalam Pelajaran Jarak Jauh bagi kepala Sekolah. 

      4      Kemdikbud melalui Direktorat SMP menyediakan modul pengelolaan kurikulum

                    dan kegiatan pembelajaran dalam Pelajaran Jarak Jauh. 

       5      Kemdikbud melalui Direktorat SMP menyediakan modul pengelolaan sistem 

                    informasi managemen dalam Pelajaran Jarak Jauh bagi kepala Sekolah.

      6       Kemdikbud melalui Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pen

                    didikan Menengah melakukan pembaharuan aplikasi pendidikan maksimal 2 

                    kali dalam setahun. 

       1     LPMP  Provinsi  DKI  Jakarta berkolaborasi dengan Dinas pen
                  didikan provinsi  DKI  Jakarta,  menyusun  Standar  Mutu  ter
                    kait pengelolaan  sekolah Pelajaran Jarak Jauh  dan PTMT se-
                  belum  tahun ajaran 2020-2021. 
       2     LPMP Provinsi  DKI  Jakarta  membentuk TPK Provinsi yang  ber

                   tugas  mereview  Dokumen Mutu  di Standar  Pengelolaan  khususnya  Pengelo-

                   laan Kurikulum  moda  Pelajaran Jarak Jauh dan PTMT.  

       3     LPMP Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi dengan Dinas pendidikan provinsi  DKI 

                   Jakarta  dalam  pengelolaan  PTK  terkait  dengan peningkatan kompetensi dan 

                   kinerjanya,  untuk  dapat  meningkatkan  capaian   Standar  Pengelolaan  secara 

                   keseluruhan dan meningkatkan respon siswa di  tahun ajaran baru 2021/2022.  

       4      LPMP Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan kegiatan Best Practise bagi Kepala

                   Sekolah terkait sistem pengelolaan dan layanan kesiswaan.    

       5       LPMP Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan kegiatan Best Practise bagi Kepala

                   Sekolah terkait pengelolaan kurikulum dan kegiatan Pelajaran Jarak Jauh.   

       6      LPMP Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan kegiatan Best Practise bagi Kepala 

                     Sekolah terkait pengelolaan sistem informasi managemen dalam Pelajaran Jarak 

                   Jauh. 

ANALISIS PEMETAAN
MUTU PENDIDIKAN JENJANG SMP

c.     Untuk LPMP Provinsi DKI Jakarta

d.     Untuk Kementeriaan Pendidikan dan Kebudayaan
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ANALISIS PEMETAAN
MUTU PENDIDIKAN JENJANG SMP

8.   STANDAR PEMBIAYAAN

INDIKATOR DAN SUB INDIKTOR PADA STANDAR  PEMBIAYAAN

Indikator Pada Standar Pengelolaan

      1    Subsidi silang
      2    Besaran biaya operasional sekolah
      3    Pengelolaan dana 
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ANALISIS DATA

T
ren capaian SNP pada stan-

dar pembiayaan jenjang 

SMP dari tahun 2016 – 

2019 mengalami kenaikan 

yang cukup signifikan 

tetapi dari tahun 2019 – 2020 terlihat 

adanya penurunan. 

Capaian standar pembiayaan  di ta-

hun 2019 rata-rata sudah mencapai 

6,61 dengan kategori menuju SNP 

4 (M4) sedangkan ditahun 2020 

capaiannya rata-rata SNP standar 

pembiayaan turun menjadi 5,42 wa-

laupun masih tetap berada dalam 

kategori menuju SNP 4 (M4)

Trend penurunan capaian pada stan-

dar pembiayaan terjadi di semua 

wilayah di provinsi DKI Jakarta. 

Penurunan capaian standar pem-

biayaan pada jenjang SMP di tahun 

2020 dapat kita lihat lebih rinci pada 

capaian di setiap wilayah yang tergambar pada diagram batang di atas.  Rata-rata ca-

paian provinsi DKI Jakarta yaitu 5,42 dengan kategori menuju SNP 4 (M4)  dan capaian 

tertinggi ada di wilayah Kepulauan Seribu dengan nilai  5,57, namun masih dalam kat-

egori menuju SNP 4 (M4).  Hal ini menunjukkan bahwa di semua wilayah provinsi DKI 

Jakarta secara rata-rata, capaian standar pembiayaan belum mencapai SNP.

ANALISIS PEMETAAN
MUTU PENDIDIKAN JENJANG SMP

Capaian Standar Pembiayaan Jenjang SMP
Per Wilayah Tahun 2020
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ANALISIS PEMETAAN
MUTU PENDIDIKAN JENJANG SMP

Secara rinci jumlah sekolah yang sudah dan yang belum SNP untuk standar pem-
biayaan di masing-masing wilayah, dapat dilihat pada diagram berikut :

Jika dilihat dari jumlah sekolah yang menginput data pemetaan pada standar pem-
biayaan melalui aplikasi PMP dengan kondisi data yang diunduh pertanggal 20 Febru-
ari 2021, dari sebanyak 946 sekolah ada 39 sekolah yang sudah memenuhi SNP, sisanya 
907 sekolah belum SNP. 

Adapun rincian sekolah yang belum SNP dapat dilihat pada tabel berikut :

                                                     

2

4

5

Jakarta Pusat

Jakarta Utara

Jakarta Barat

6

Jakarta Timur

Jakarta Selatan
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1  8
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169
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31
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 1

 3

 5

5

 6

 2

 0

    WilayahNo
M1   M2   M3   M4

3

Capaian

5

Pada tabel di atas terlihat bahwa sekolah yang belum mencapai SNP tersebar pada 
kategori M1 sampai M4, dijumpai pada semua wilayah di Provinsi DKI Jakarta. 

Berdasarkan data tersebut di atas, selanjutnya dapat  dilihat capaian mutu pada setiap 
indikator dan sub indikator  standar pembiayaan agar diperoleh informasi permasala-
han yang lebih rinci.
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Standar pembiayaan memiliki 3 indikator yaitu:

                                                            NO                                                                       INDIKATOR                                                                     Capaian                     Indikator                           

2

Sekolah memberikan layanan subsidi silang

Beban operasional sekolah sesuai ketentuan

Sekolah melakukan pengelolaan dengan baik

1     SNP

M4

M43

    6,99

5,93

5,16

Dari ketiga indikator pada standar pembiayaan, capaian yang paling rendah yaitu pada 
indikator sekolah melakukan pengelolaan dengan baik, dengan capaian 5,16 (M4).  
Jika dilihat lebih rinci pada indikator tersebut ada 3 sub indikator sebagai berikut:

                                                            No.              No. Sub Ind                                                       Sub Indikator                                                                             Capaian                           

2

1 8.3.1 Mengatur alokasi dana yang berasal dari APBD/

APBN/Yayasan/sumber lainnya

5,71 (M4)

4,63 (M3)

3 8.3.3 Memiliki laporan yang dapat diakses oleh pe-

mangku kepentingan
5,90 (M4)

Memiliki laporan pengelolaan dana8.3.2

Sub indikator yang capaiannya paling rendah dan perlu mendapat perhatian yaitu 
Mengatur alokasi dana yang berasal dari APBD/APBN/Yayasan/sumber lainnya.   
Sebaran kategori capaian sub indikator tersebut di setiap wilayah dapat dilihat pada 
tabel berikut :

                                                                   No.                            Wilayah                            M1                           M2                          M3                        M4                      SNP          

2

1

5

6

3

4

3 13 37 35  11

10 34 70 37 22

11 60 91 57 32

4 39 61 58 26

9 49 87 57 25

0 2 3 2  0

Jakarta Pusat

Jakarta Barat

Jakarta Timur

Jakarta Selatan

Kepulauan Seribu

Jakarta Utara

Jumlah 37 197 349 246 116

Berdasarkan uraian kondisi data tersebut di atas, kita lihat bahwa secara umum pada 
jenjang SMP di provinsi DKI Jakarta dijumpai adanya masalah capaian standar pem-
biayaan.  Untuk mengetahui penyebab masalah dan memberikan alternatif solusi 
perbaikannya, maka dilakukan analisis dengan pendekatan rootcause  analisys   atau 
analisis akar penyebab masalah. 

ANALISIS AKAR PENYEBAB MASALAH
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Agar masalah dan akar penyebabnya dapat tergambar dengan jelas maka dapat kita 
jabarkan pada tabel berikut :

Trend capa-

ian standar 

pembiayaan  

menurun

Pengi-

sian data 

PMP oleh 

sekolah 

mengalami 

kendalak-

endala

Koordinasi 

antar respon-

den sulit 

dilakukan 

2 Rata rata capa-

ian pada stan-

dar pembiayaan 

belum SNP

Ketidak 

sesuaian 

antara RKAS 

dengan Im-

plementasi 

Program

Dari 3 ind-

ikator pada 

standar pem-

biayaan, 2 

indikator sulit 

dilakukan 

secara opti-

mal di masa 

pandemi 

covid

1.  Kondisi yang 

     mengharus

     kan pembela   

     jaran dilakuk- 

     an jarak jauh 

2.  Terkendala jar

     ingan internet

Adanya 

perubahan 

regulasi dan 

kebijakan 

serta pola 

anggaran di 

masa pan-

demi

No.

1

3 Capaian paling 

rendah dijump-

ai pada indika-

tor   Sekolah 

melakukan pen-

gelolaan den-

gan baik, dan 

sub indikator 

Mengatur alo-

kasi dana yang 

berasal dari 

A P B D / A P B N / 

Yayasan / sum-

ber lainnya

Ada peruba-

han regulasi 

/kebijakan 

dalam pen-

gelolaan 

anggaran 

sekolah

Banyak kom-

ponen pem-

biayaan yang 

sulit direal-

isasikan 

Anggaran 

yang ada di 

RKAS san-

gat berbe-

da dengan 

kebutuhan 

sekolah dalam 

melaksanakan 

Pelajaran Jarak 

Jauhtidak 

tersedianya 

jaringan

Manaje-

men se-

kolah sulit 

dilakukan 

secara 

optimal

 Identisfikasi

 Masalah

Pengelola 

anggaran 

sulit mere-

alisasikan 

anggaran 

dan perlu 

penye-

suaian 

Akar

penyebab 1
Akar

penyebab 2

Akar

penyebab 3
Akar

penyebab 4

Beberapa akar penyebab masalah capaian standar pembiayaan di masa pandemi 
covid, yang dapat diuraikan di antaranya yaitu :

    1    Manajemen sekolah sulit dilakukan secara optimal.

    2    Pengelolaan anggaran sulit merealisasikan anggaran dan perlu penyesuaian ka

                  rena adanya perubahan regulasi dan kebijakan dalam pengelolaan anggaran.   

     3    Anggaran yang ada di RKAS sangat berbeda dengan kebutuhan sekolah dalam

                  melaksanakan Pelajaran Jarak Jauh.
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1     Sekolah melakukan koordinasi dan kolaborasi  secara terus  
        menerus  antara  kepala sekolah  dengan  seluruh warga seko 
        lah melalui rapat virtual ataupun tatap muka.
2      Sekolah  proaktif   dan  mengikuti  sosialisasi terkait perubah 
 an regulasi dan kebijakan  dalam  pengelolaan  anggaran yang dilakukan oleh  
         Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta maupun pusat.                   
3      Kepala  Sekolah  melalui   forum  MKKS  melaksanakan  koordinasi  dan   ko 
         laborasi untuk meningkatkan pengelolaan anggaran di sekolah.   
4 Sekolah mengidentifikasi sumber pembiayaan riil yang belum  terakmodir da-
         lam nomeklatur RKS online dinas Pendidikan.   
5       Sekolah melaporkan keuangan sekolah sesuai dengan prisip-prinsip akuntabili-
        tas keuangan pemerintah secara transparan.    

REKOMENDASI

a.     Untuk Sekolah

1 Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta melalui Pusat Pelayanan                       

 Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) hendaknya  

 memfasilitasi  perubahan kode rekening BOP sehingga dana BOP    

 dapat  di  manfaatkan sekolah untuk memenuhi kebutuhan infrastruk 

 tur  Pelajaran Jarak Jauh dan Pelatihan Guru dalam pelaksanaan Pelaja 

 ran Jarak Jauh     

2 Dinas Pendidikan Provinsi  DKI Jakarta  melalui  Pusat Pelayanan  Pendanaan Per- 

 sonal dan Operasional Pendidikan (P4OP) hendaknya mengoptimalkan sosialisasi  

 dan pelatihan bagi kepala sekolah dan bendahara atau pengelola  anggaran seko 

 lah untuk meningkatkan pemahaman pada perubahan  kebijakan dan  regulasi  

 anggaran dimasa pandemi.                  

b.     Untuk Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

       1          LPMP  Provinsi  DKI  Jakarta  membimbing  penyusunan RKS dan

                      RKAS yang sesuai dengan kebutuhan sekolah   

        2          LPMP  Provinsi  DKI  Jakarta  mendampingi  penyusunan RKS dan 

                      RKAS yang sesuai dengan kebutuhan sekolah                 

c.     Untuk LPMP Provinsi DKI Jakarta
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1        Kemdikbudristek  sebaiknya  menyediakan  regulasi-regulasi   yang  

   sesuai  dan  memiliki  keterpakaian  tinggi bagi pembiayaan Pendi-  

   dikan sekolah di era new normal.   

2   Kemdikbud   melalui   Direktorat  SMP hendaklah  mensosialisa- 

   sikan  perubahan kebijakan  dan regulasi terkait  dana  BOS  meng-     

   gunakan media sosial dan website.  

                  

d.     Untuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
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P
andemi Covid-19 yang melanda dunia mu-
lai Maret 2020, berdampak pada pencapa-
ian Standar Nasional Pendidikan (SNP) untuk 
SMP di wilayah DKI Jakarta pada tahun 2020. 
Capaian SNP di tahun 2019 rata-rata yaitu 

6,31 (pada kategori Menuju SNP 4 : 5,07-6,66), sedan-
gkan ditahun 2020 turun menjadi 5,78 yang masih be-
rada pada kategori menuju SNP 4 (M4). 
Penurunan capaian SNP di tahun 2020, terjadi di ham-
pir seluruh standar terdiri atas: standar kompetensi lulusan, standar isi, standar 
proses, standar penilaian, standar sarana prasarana, standar pengelolaan dan stan-
dar pembiayaan  namun ada standar yang mengalami peningkatan yaitu standar 
pendidik dan tenaga kependidikan. 
Penurunan capaian standar tahun 2019 dan tahun 2020 tidak dapat diperban-
dingkan, karena instrumen yang digunakan ada perbedaan.  Perbedaan tersebut 
diantaranya; instrumen tahun 2019 menggunakan instrumen pengukuran delapan 
Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang tidak dikembangkan dan pilihan jawaban 
pada instrumen “ya”  dan “tidak”. Sedangkan instrumen yang digunakan di tahun 
2020 adalah instrumen pengukuran delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP)  
yang dikembangkan sesuai dengan kondisi pembelajaran selama covid-19, den-
gan pilihan jawaban menggunakan skala likert (ada 7 pilihan jawaban). 
Dari ke delapan standar nasional Pendidikan mulai dari standar kompetensi lulu-
san sampai dengan standar pembiayaan, tidak ada satupun yang capaiannya su-
dah SNP yaitu pada rentang 6,67 - 7,00.  Tujuh  standar capaiannya masih berada 
pada kategori menuju SNP 4 (M4) yaitu pada rentang 5,07-6,66.  Capaian teren-
dah yaitu pada standar sarana prasarana (4,99) yang masih berada pada kategori 
menuju SNP 3 (M3) yaitu pada rentang 3,71 sd 5,06.
Capaian SNP di enam wilayah kota/kabupaten administrasi provinsi DKI Jakarta, 
Jika dilihat dari jumlah sekolah yang menginput data pemetaan delapan standar 
nasional Pendidikan melalui aplikasi PMP dengan kondisi data yang diunduh per-
tanggal 20 Februari 2021, dari sebanyak 945 sekolah hanya 2 sekolah yang berada 
pada kategori SNP atau sudah memenuhi SNP.  sisanya sebanyak 943 sekolah be-
rada pada kategori belum SNP. 
Berdasarkan capaian perkategori, dapat kita lihat setiap standar capaian mutu 

PENUTUP
123

SIMPULAN
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tersebar pada semua kategori, mulai dari M1 sampai sudah mencapai SNP.  Jumlah 
sekolah terbanyak yang sudah SNP yaitu pada standar kompetensi lulusan (SKL), 
yaitu sebanyak 173 sekolah.  Pada  standar pendidik dan tenaga kependidikan dan 
standar pengelolaan pendidikan masing-masing 100 dan 90 sekolah yang sudah 
pada kategori menuju S4 (SM4).  Selanjutnya ada standar proses dan standar pe-
nilaian pendidikan yang juga perlu mendapat perhatian karena jumlah sekolah 
yang sudah SNP pada ke dua standar tersebut masing-masing 2 sekolah dan 3 
sekolah.  Kondisi ini perlu dirinci secara detail dengan melihat capaian di setiap 
indikator dan sub indikator yang rendah pada standar-standar tersebut.  Untuk 
mengungkap lebih jauh pada setiap standar capaian yang perlu perhatian di se-
tiap sub indikator dapat melihat rapor mutu secara utuh.  

D
alam buku analisis data mutu pendidikan 
tahun 2020 ini, pendekatan analisis yang 
digunakan adalah analisis dengan mene-
mukan akar penyebab masalah (Root cause 
analisys).  Capaian mutu pada setiap stan-

dar dilihat pada indikator dan sub indikatornya yang 
paling rendah, lalu diidentifikasi beberapa kemungki-
nan penyebabnya, untuk selanjutnya diberikan reko-
mendasi sebagai solusi  peningkatan mutunya. 
Rekomendasi yang diberikan dalam buku analisis ini 
menggunakan prinsip DOUBLE  SMART, yaitu: smart 1 : 
tahun 1981 George T. Doran pernah mempopulerkan SMART dalam management 
by objectives (MBO) atau yang juga dikenal sebagai Management By Results (MBR). 
Karakteristik SMART yang kepanjangannya adalah Specific Measurable Assignable 
Realistic dan Time-Bound. SMART 2, yaitu: diadopsi dari making effective recom-
mendation 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 sequencing (mempertimbangkan prioritas dan 
tata urutan): A2- argued (beralasan):   R2- root-cause responsive (merespons akar 
permasalahan): T2- targeted (memiliki target).

R
ekomendasi diberi-
kan sesuai dengan 
kewenangan pe-
mangku kepen-
ting-an terkait yang 

diharapkan  dapat menindak-
lanjutinya.  Dalam hal ini, 
rekomendasi peningkatan 
mutu dalam buku analisis ini 
diberikan kepada : satuan 
pendidikan, dinas pendidikan 

provinsi DKI Jakarta, LPMP Provinsi DKI Jakarta dan juga Kementerian Pendidikan, 
Kebudayaan, Riset dan Teknologi terutama untuk Direktorat Jenderal terkait. 
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SARAN

Agar analisis dan penyusunan rekomendasi 

lebih baik lagi dimasa yang akan datang, 

pelaksanannya dapat melibatkan akademisi 

dan pakar dari perguruan tinggi yang kompe-

ten di bidang pendidikan.

Analisis data mutu pendidikan sebaiknya juga 

dianalisis oleh satuan pendidikan, Penga-

was Sekolah untuk seluruh sekolah dibawah 

binaannya, seluruh Suku Dinas Pendidikan wilayah kota/kabupaten adminis-

trasi di Provinsi DKI Jakarta, dan  Dinas Pendidikan Provisi DKI Jakarta sesuai 

kewenangan masing-masing.

Rekomendasi yang disampaikan dalam buku analisis ini semoga dapat ditin-

daklanjuti dengan program-program peningkatan mutu sesuai kewenangan 

masing-masing pemangku kepentingan terkait.
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