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PENGANTAR 

Syukur alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa 

taala, Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia yang 

terlimpahkan kepada kita.  

Pada tahun 2019, BAN-S/M telah menetapkan kebijakan 

prioritas untuk menyusun Perangkat Akreditasi yang baru, atau 

disebut Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan (IASP 2020). 

Penyusunan Instrumen Akreditasi baru merupakan sebuah 

kebutuhan mendesak mengingat dinamika pendidikan telah 

banyak mengalami perubahan. Di samping itu, perlunya 

penyusunan instrumen baru ini karena BAN-S/M akan 

menerapkan pendekatan baru dalam penilaian akreditasi 

Sekolah/Madrasah dari compliance menuju performance atau dari 

rules to principles. Pergeseran paradigma dalam pelaksanaan 

akreditasi ini mutlak diperlukan sebagai bagian penting dari upaya 

BAN-S/M sebagai lembaga penjaminan mutu pendidikan untuk 

ikut ambil bagian dalam mendorong continous improvement, yaitu 

perubahan akreditasi Sekolah/Madrasah ke arah yang lebih baik 

yang difokuskan pada penilaian Sekolah/Madrasah pada 

pemenuhan mutu yang lebih substantif. 

Naskah Akademik ini disusun sebagai pedoman dalam 

pengembangan Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan (IASP 

2020). Dengan adanya pergeseran paradigma dalam penilaian 

akreditasi Sekolah/Madrasah dari compliance ke performance 

(rules to principles), Naskah Akademik ini diharapkan dapat 

menjadi acuan bagi BAN-S/M dan pihak-pihak yang terlibat 
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terutama tim ad hoc dalam pengembangan Instrumen Akreditasi 

(IASP 2020).  

Melalui Naskah Akademik tersebut, diharapkan dapat 

memberikan gambaran secara komprehensif baik yang terkait 

dengan landasan filosifis, sosiologis, maupun yuridis, serta 

kerangka pikir penyusunan Instrumen Akreditasi tentang arah 

pengembangan Instrumen Akreditasi yang akan disusun oleh 

BAN-S/M. Dengan demikian, naskah akademik perangkat 

akreditasi ini pada akhirnya mampu memberikan pemahaman 

kepada penyusun (BAN-S/M dan Tim Ad hoc) tentang kerangka 

kerja (framework) penyusunan perangkat akreditasi, dan 

memberikan batasan kepada penyusun agar tidak keluar dari 

kerangka kerja (framework) yang telah ditetapkan. 

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua 

pihak yang terlibat dalam penyusunan Instrumen Akreditasi ini. 

Sekecil apa pun kontribusi kita, Insya Allah akan sangat bermakna 

bagi kemajuan pembangunan Pendidikan di Indonesia. Aamiin.  

 

Jakarta, Mei 2020 

Ketua BAN-S/M,   

 

 

Dr. Toni Toharudin, M.Sc. 
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BAB I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan adalah kunci untuk memperbaiki kehidupan di 

masa depan. Pasal 31 UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintah 

wajib memajukan pendidikan dengan mengusahakan dan 

menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang 

meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan 

Undang-undang. Demikian pula dalam era Sustainable 

Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan 

berkelanjutan dari program yang disepakati di forum PBB maka 

SDGs memiliki 17 tujuan dan 169 sasaran pembangunan 

berkelanjutan. Dari 17 tujuan maka salah satunya adalah tentang 

kualitas pendidikan yang bersifat pembangunan berkelanjutan 

hingga 2030.  

Pendidikan yang berkualitas telah menjadi tuntutan dan 

kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap lembaga pendidikan, 

mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai dengan jenjang 

pendidikan tinggi.  

Realisasi dari tuntutan dan kebutuhan pendidikan yang 

berkualitas tersebut harus mengacu kepada standar mutu yang 

telah disepakati. Dengan acuan standar tersebut, kualitas 

pendidikan akan dapat diukur dan ditentukan. Setiap lembaga 

pendidikan harus terus berupaya untuk memberikan jaminan 

kualitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau 

masyarakat yakni suatu jaminan bahwa penyelenggaraan 



NASKAH AKADEMIK IASP2020 

2 
 

pendidikan di sekolah dan madrasah sesuai dengan apa yang 

seharusnya terjadi dan sesuai pula dengan harapan masyarakat.  

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka 

meningkatkan kualitas pendidikan nasional secara bertahap, 

terencana dan terukur sesuai amanat Pasal 60 Undang-Undang 

Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya ditulis UU Sisdiknas) 

Nomor 20/2003 adalah dengan akreditasi, yakni menentukan 

kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan 

formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. 

Selanjutnya dalam Pasal 86 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 

19 Tahun 2005 dinyatakan juga bahwa Pemerintah melakukan 

akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk 

menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan. 

Akreditasi sekolah dan madrasah sebagai proses penilaian secara 

komprehensif terhadap kelayakan Sekolah/Madrasah, yang 

hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan kelayakan yang 

dilakukan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional.  

Proses akreditasi menjadi sangat penting dalam upaya 

menjamin terselenggaranya layanan pendidikan bermutu agar 

masyarakat memperoleh layanan dan hasil pendidikan yang 

bermutu sesuai dengan amanat pasal 5 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 20 tahun 2003. Akreditasi satuan pendidikan dilaksanakan 

oleh lembaga independen yang bernama Badan Akreditasi 

Nasional yang meliputi tiga jenjang satuan pendidikan, yaitu 

Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan nonformal, 

sekolah/madrasah, dan perguruan tinggi.  

Khusus keberadaan Badan Akreditasi Nasional 

Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) sudah diatur melalui Permendikbud 

Nomor 13 tahun 2018 pasal 8, yang antara lain mengemukakan 
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tugas BAN-S/M yaitu menetapkan kebijakan dan pengembangan 

sistem akreditasi sesuai prinsip perbaikan mutu berkelanjutan 

secara nasional; merumuskan kriteria dan perangkat Akreditasi 

untuk diusulkan kepada Menteri. Selanjutnya pasal 20 ayat (1) 

menyebutkan bahwa Menteri menetapkan kriteria dan perangkat 

akreditasi dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan. 

Penetapan kriteria dan perangkat akreditasi sebagaimana 

dimaksud pasal 20 ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Badan 

Penelitian dan Pengembangan, setelah berkoordinasi dengan 

Direktorat Jenderal terkait.  

BAN-S/M sebagai badan evaluasi mandiri yang memiliki tugas 

menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan 

jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan 

mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) akan 

mengubah perangkat akreditasi dengan mengedepankan 

pendekatan prinsip dasar agar sekolah/madrasah dapat 

melakukan perbaikan kualitas secara terus menerus terkait 

kinerja sekolah/madrasah (performance). Adapun untuk 

pemenuhan aspek administrasi (compliance), akan 

memanfaatkan data pokok pendidikan baik di Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan maupun di Kementerian Agama. 

Perangkat akreditasi yang akan diubah terdiri atas: 

1. Perangkat Akreditasi SD/MI 

2. Perangkat Akreditasi SMP/MTs 

3. Perangkat Akreditasi SMA/MA 

4. Perangkat Akreditasi SMK/MAK 

5. Perangkat Akreditasi SLB (Sekolah Luar Biasa) 

6. Perangkat Akreditasi SPK (Satuan Pendidikan Kerja Sama) 

7. Perangkat Akreditasi PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh) 
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Naskah akademik ini dikembangkan untuk memberikan 

rasional dan alasan dalam penyusunan perangkat akreditasi 

dimaksud.  

B. Tujuan dan Manfaat  

Tujuan dari penyusunan Naskah Akademik Akreditasi 

Sekolah/Madrasah ini adalah sebagai landasan untuk 

penyusunan:  

1. perangkat akreditasi sekolah/madrasah, sekolah luar biasa, 

satuan pendidikan kerja sama, dan pendidikan jarak jauh; 

2. indikator kinerja kunci untuk pemenuhan mutlak 

(compliance) dan kinerja sekolah/madrasah (performance); 

3. pedoman penskoran dalam menentukan kelayakan secara 

administrasi sebagai syarat akreditasi dan penilaian akhir 

akreditasi; 

4. peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait kriteria 

dan perangkat akreditasi;  

5. mekanisme dan prosedur operasional standar pelaksanaan 

akreditasi. 

 

Manfaat dari naskah akademik perangkat akreditasi adalah: 

1. Memberikan pemahaman kepada penyusun tentang 

kerangka kerja (framework) penyusunan perangkat 

akreditasi.  

2. Memberikan batasan kepada penyusun agar tidak keluar dari 

kerangka kerja (framework) yang telah ditetapkan. 
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C. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup Naskah Akademik ini meliputi:  

1. Pendahuluan; 

2. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan kebijakan akreditasi 

sekolah/madrasah;  

3. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan;  

4. Kajian Teori dan Praktik Empiris mengenai akreditasi 

sekolah/madrasah;  

5. Framework Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan (IASP) 

2020; 

6. Metodologi Pengukuran dan Penilaian IASP 2020; 

7. Penutup. 
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BAB II. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN 
KEBIJAKAN PUBLIK 

A. Landasan Filosofis 

Akreditasi sekolah dan madrasah berpangkal pada kewajiban 

sekolah/madrasah untuk mempertanggungjawabkan layanannya. 

Sekolah/madrasah pada dasarnya merupakan lembaga layanan 

kepada masyarakat (public service), yang memberikan layanan 

pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Berdasarkan pasal 51 UU Sisdiknas Nomor 20/2003 pimpinan 

memiliki kewenangan mengelola sekolah/madrasah berdasarkan 

prinsip Manajemen Berbasis Sekolah. Oleh karena itu, secara 

hukum sekolah/madrasah memiliki kewenangan mengatur dirinya 

agar layanan pendidikan yang diberikan berjalan optimal. 

Walaupun demikian, layanan pendidikan yang diberikan 

sekolah/madrasah harus akuntabel dan dapat 

dipertanggungjawabkan (Blind, 2017). 

Apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh sekolah? 

Bagaimana mekanisme sekolah/madrasah harus 

mempertanggungjawabkan layanannya? Apa manfaat jika 

sekolah/madrasah diharuskan mempertanggungjawabkan 

layanannya? Tiga pertanyaan filsafati tersebut harus dapat 

dijelaskan, agar kewajiban sekolah/madrasah 

mempertanggungjawabkan layanannya dapat dipahami dan 

bahkan pada saatnya menjadi kebutuhan. 

Bentuk layanan harus dikaitkan dengan kebutuhan pelanggan 

yang harus dilayani. Sallis (2011) menyatakan bahwa sebagai 

sebuah layanan pendidikan kepada masyarakat, 
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sekolah/madrasah memiliki 3 jenis pelanggan: pelanggan primer 

yaitu guru dan karyawan sekolah/madrasah, pelanggan sekunder 

yaitu siswa dan pelanggan tersier yaitu orang tua siswa dan 

masyarakat luas, khususnya yang menggunakan atau menerima 

lulusan. Dengan demikian kualitas layanan kepada ketiga jenis 

pelanggan tersebut dan kepuasan merekalah yang harus 

dipertanggungjawabkan oleh sekolah/madrasah. 

Kategorisasi pelanggan yang diajukan Sallis berpangkal dari 

rangkaian kerja manajemen, namun jika dilihat dari dampak 

pendidikan kepada masyarakat, penjelasan tentang apa yang 

dilayankan dapat diurutkan secara terbalik sebagai berikut. 

Layanan pendidikan dari sekolah/madrasah kepada masyarakat 

(pelanggan tersier) adalah mutu lulusan yang dihasilkan. Dalam 

konteks ini mutu harus dimaknai sesuai dengan tuntutan zaman 

dan kondisi masyarakat di mana sekolah/madrasah tersebut 

berada, sehingga kompetensi lulusan kompatibel dengan yang 

dikehendaki masyarakat. 

Melihat perkembangan zaman, maka kualitas lulusan SD, 

SMK, SMA, dan SMK harus mengandung dua unsur utama yaitu 

kompetensi dan karakter (akhlak). Studi Kemdikbud (2010) 

mengidentifikasi karakter dasar yang sangat diperlukan adalah 

jujur, cerdas, tangguh, dan peduli. Sementara penelitian 

Duckworth (2017) menemukan kunci sukses seseorang adalah 

grit, yaitu perpaduan antara passion dan resilience. Jika 

ditelusuri lebih dalam ternyata grit sangat mirip dengan tangguh, 

yaitu pantang menyerah ketika menghadapi tantangan 

kehidupan.  
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Terkait dengan karakter, kajian yang dilakukan oleh 

Singapore (Lim Siong Guan, 2018) relevan untuk dijadikan bahan 

banding. Kajian itu menemukan bahwa terdapat siklus perubahan 

karakter dikaitkan dengan kondisi masyarakat, yang diungkapkan 

sebagai berikut: “Hard time makes strong men, strong men make 

good time, good time makes weak men, weak men make hard 

time, hard time makes strong men,” dan seterusnya. Tokoh-tokoh 

di Singapura sampai pada simpulan bahwa keadaan di Singapura 

saat ini pada posisi “good time makes weak men,” sehingga 

dikhawatirkan generasi muda mereka lemah. Oleh karena itu ahli 

pendidikan di Singapura berusaha merancang pola pendidikan 

yang mampu menghasilkan “good time makes strong men”. 

Terkait dengan kompetensi, era digital tampak harus 

mendapat perhatian serius. Pengertian literasi yang akhir-akhir ini 

digelindingkan oleh Kemendikbud tidak boleh hanya dimaknai 

baca tulis, tetapi harus juga mencakup literasi numerik, literasi 

teknologi, literasi budaya dan sebagainya. Mengapa demikian? 

World Economic Forum (2016) memprediksi 35% core skills yang 

ada pada tahun 2015 akan hilang pada tahun 2020, dan 

sebaliknya akan muncul core skills baru. Oleh karena itu, learning 

how to learn akan menjadi salah satu kemampuan masa depan. 

Terkait dengan itu penelitian The Intelligence Unit-The Economist 

(2016) menemukan empat kompetensi dasar yang diperlukan di 

era digital yaitu critical thinking, creativity, communication, dan 

collaboration, yang kemudian lebih dikenal dengan istilah 4-C. 

Jauh sebelum itu, penelitian Trilling and Fadel (2009) menemukan 

tiga kemampuan pokok di Abad 21 yaitu learning and innovation 

skills, career and life skills, dan information, media, and 

technology skills. Dalam praktiknya ketiga atau keempat 
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kemampuan tersebut akan melebur menjadi solving problems 

creatively dan living together in a harmony (Samani et.al, 2016). 

Jenis dan level kompetensi dan karakter lulusan SD, SMP, 

SMA dan SMK tentu SLB tentunya berbeda-beda. Bahkan sangat 

mungkin berbeda-beda antar daerah karena situasi dan 

kondisinya yang sangat berbeda sehingga masyarakat juga 

memerlukan kompetensi lulusan yang berbeda. Dengan demikian 

prinsip one fit for all harus dicermati apakah cocok untuk 

akreditasi sekolah/madrasah, khususnya kompetensi lulusan. 

Layanan kepada siswa (pelanggan sekunder) adalah proses 

pendidikan, baik proses pembelajaran di dalam 

kelas/laboratorium/studio/workshop/lapangan (teaching-learning 

process) maupun budaya sekolah (school culture) di mana siswa 

membangun kebiasaan yang setahap demi setahap 

terinternalisasi menjadi budaya. Layanan ini merupakan inti dari 

bisnis sekolah/madrasah, karena mutu lulusan merupakan harus 

dari proses pendidikan. Oleh karena itu dalam akreditasi, kualitas 

proses pembelajaran dan budaya sekolah/madrasah harus 

mendapatkan perhatian serius. 

Budaya sekolah/madrasah merupakan faktor dominan dalam 

membentuk karakter siswa (Lickona, 2007). Karakter terbentuk 

melalui proses pembiasaan (habituasi) yang dialami seseorang. 

Kebiasaan yang tanpa disadari menjadi tradisi yang dilakukan 

tanpa sadar. Jika kebiasaan tersebut kemudian dilengkapi dengan 

internalisasi nilai-nilai mengapa kebiasaan itu dilakukan, akan 

berubah menjadi budaya. Oleh karena itu budaya 

sekolah/madrasah yang dilaksanakan secara konsisten akan 
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membentuk kebiasaan siswa dan pada gilirannya menjadi 

karakter.  

Proses pendidikan, baik proses pembelajaran maupun 

budaya sekolah/madrasah merupakan hasil kerja guru dan 

karyawan dalam mengimplementasikan kebijakan 

sekolah/madrasah atau kebijakan dari otoritas pendidikan di 

atasnya. Oleh karena itu, kualitas layanan atau lebih tepatnya 

fasilitasi pimpinan kepada guru dan karyawan agar mampu 

bekerja secara optimal merupakan salah satu komponen 

akreditasi sekolah/madrasah. Kepuasan guru dan karyawan 

membuat mereka nyaman yang pada gilirannya membuat mereka 

termotivasi dalam bekerja. 

Dalam konsep total quality management, pengelolaan 

sekolah/madrasah digambarkan sebagai piramida terbalik dengan 

penjelasan bahwa tugas utama guru/karyawan adalah melayani 

siswa sehingga mereka dapat belajar dengan maksimal, tugas 

pimpinan sekolah/madrasah adalah memfasilitasi guru dan 

karyawan agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan 

baik, tugas Dinas Pendidikan adalah melayani sekolah/madrasah 

agar dapat melaksanakan fungsi pendidikan dengan baik. 

Tentu kepuasan guru dan karyawan tidak cukup untuk 

membuat layanan pendidikan berjalan dengan baik. Kesamaan 

arah dan langkah kerja sangat diperlukan. Membangun kesamaan 

arah dan langkah serta menumbuhkan motivasi kerja adalah 

tugas utama pimpinan sekolah (Senge, 2012). Dalam konteks 

persekolahan di Indonesia yang sering kali tidak didukung oleh 

sarana yang memadai pimpinan sekolah/madrasah dituntut untuk 
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melakukan terobosan dan membangun jaringan untuk dapat 

memanfaatkan sarana lain di luar sekolah/madrasah. 

Mekanisme pertanggungjawaban suatu layanan dapat 

dikaitkan dengan sistem penjaminan mutu, baik secara internal 

maupun eksternal. Akreditasi merupakan mekanisme penjaminan 

mutu eksternal dan sebaiknya dilakukan oleh lembaga 

independen, sehingga bebas dari konflik kepentingan. Akreditasi 

sebaiknya dilakukan secara periodik karena sekolah/madrasah 

akan terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. 

Akreditasi yang dimaksudkan untuk memotret mutu layanan 

pendidikan harus dapat dipisahkan dengan pemenuhan komponen 

standar minimal input yang diperlukan oleh sekolah/madrasah, 

misalnya guru, sarana dan prasarana serta biaya operasional. 

Akreditasi difokuskan bagaimana kemampuan sekolah/madrasah 

memberikan layanan pendidikan dengan memanfaatkan sarana 

dan prasarana yang dimiliki tersebut. Dengan kata lain hanya 

sekolah/madrasah yang telah memiliki standar minimal input 

yang diakreditasi. Khusus untuk guru, dapat dilihat dari dua sisi. 

Dari sisi jumlah dan kualifikasi dapat dipandang sebagai input 

minimal. Namun kompetensi dan kinerja mereka harus dicermati 

dalam akreditasi, karena kualifikasi dan kompetensi merupakan 

dua substansi yang berbeda. 

Apa manfaat hasil akreditasi sekolah? Dapat dilihat dari dua 

sisi, yaitu sisi sekolah/madrasah dan sisi masyarakat. 

Sekolah/madrasah haruslah mendapat manfaat nyata dari hasil 

akreditasi yang diperolehnya, yaitu sebagai masukan apa yang 

sudah baik untuk diteruskan dan apa yang kurang baik sehingga 

harus diperbaiki. Oleh karena itu hasil akreditasi haruslah 
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merupakan potret utuh dan komprehensif dari sekolah/madrasah. 

Hasil akreditasi harus mudah dipahami oleh sekolah/madrasah 

bagaimana memanfaatkannya. 

Akreditasi harus obyektif dan kontekstual. Objektif artinya 

menggambarkan apa adanya, sehingga masyarakat mempercayai 

hasilnya. Kontekstual artinya sesuai dengan karakteristik khas 

sekolah/madrasah. Misalnya, walaupun sama-sama SMP dan 

sama-sama baik, sangat mungkin ada dua sekolah/madrasah 

memiliki karakteristik yang berbeda. Dengan demikian 

masyarakat dapat memilih sekolah/madrasah yang sesuai dengan 

tujuan menyekolahkan anaknya. 

Manfaat lain yang tidak kalah pentingnya adalah bagi Dinas 

Pendidikan dan instansi lain yang memiliki tanggung jawab 

membina sekolah/madrasah. Potret sekolah/madrasah yang 

dihasilkan akreditasi dapat menjadi dasar kuat, apa yang harus 

mendapat penekanan ketika melakukan pembinaan 

sekolah/madrasah. Oleh karena itu diperlukan kesamaan pandang 

antara lembaga yang melakukan akreditasi dan lembaga pembina 

sekolah/madrasah agar manfaat akreditasi dapat maksimal.  

B. Landasan Sosiologis 

Kajian tentang landasan sosiologi pengembangan IASP-2020 

meliputi tiga aspek kajian yang relevan: (1) pendidikan sebagai 

instrumen mewujudkan cita-cita dan nilai-nilai sosial masyarakat, 

(2) fungsi dan peranan pendidikan dalam mendorong integrasi 

sosial, dan (3) sekolah/madrasah sebagai sistem sosial. Ketiga 

aspek tersebut dikemukakan berikut ini. 
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1. Pendidikan Sebagai Instrumen Mewujudkan Nilai-Nilai 

Sosial.  

Keterkaitan erat antara pendidikan dan kehidupan sosial 

telah diakui dalam kajian sosiologi pendidikan. Hal ini didasarkan 

antara lain dari pendapat Emile Durkheim (Filloux, 1993) yang 

menyatakan bahwa setiap masyarakat menetapkan 'cita-cita 

manusia,' cita-cita seseorang dari sudut pandang intelektual, fisik, 

dan moral di mana cita-cita ini merupakan inti dari pendidikan. 

Cita-cita melahirkan nilai-nilai utama masyarakat yang dipegang 

dan diharapkan untuk dicapai melalui proses pendidikan. 

Pandangan sosiologis tentang pendidikan menurut Durkheim 

berarti bahwa pendidikan harus didasarkan pada kebutuhan, 

aspirasi, dan prinsip masyarakat. Melalui pendidikan, siswa harus 

membuat kemajuan dalam pencapaian nilai-nilai sosial sehingga 

mereka dapat memenuhi tugas mereka, menggunakan hak-hak 

mereka, dan menjadi warga negara yang berharga, berkembang, 

produktif, dan paripurna di masa depan. Seiring dengan 

pendidikan, mereka harus diolah untuk menyerap nilai-nilai 

disiplin yang kuat. Prinsip-prinsip pendidikan harus sejalan 

dengan visi, misi, nilai-nilai agama, budaya, politik dan ekonomi 

masyarakat. Oleh karena itu mata pelajaran dan kegiatan tersebut 

harus dimasukkan dalam kurikulum sekolah/madrasah yang 

mendorong pertumbuhan sosial, memenuhi kebutuhan sosial dan 

memastikan kemajuan masyarakat. Dengan cara ini, dasar 

sosiologis pendidikan berfokus pada masyarakat sebagai dasar 

pendidikan. Pendidikan harus menjadi sarana menuju 

pertumbuhan diri yang pada gilirannya memungkinkan 

masyarakat untuk tumbuh dan berkembang.  
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Durkheim selanjutnya menyebut bahwa pendidikan bukan 

hanya mengemban cita-cita dan nilai luhur masyarakat tetapi juga 

menginternalisasikannya ke dalam pembelajaran yang dia sebut 

proses sosialisasi, di mana anak yang semula tidak bisa berbuat 

apa-apa menjadi mampu melakukan banyak hal. Bagi Durkheim, 

masyarakat dapat hidup ‘hanya jika ada cukup homogenitas di 

antara para anggotanya.' Pendidikan melanggengkan dan 

memperkuat homogenitas ini dengan menanamkan dalam benak 

anak hubungan-hubungan mendasar yang dibutuhkan oleh 

kehidupan di masyarakat. Melalui pendidikan, 'individu' diubah 

menjadi 'makhluk sosial.’ Untuk menjadi manusia sosial, menurut 

Durkheim, anak didik diajar dengan berbagai ilmu pengetahuan 

dan sikap antara lain sikap disiplin. Pendapat senada juga 

dikemukakan oleh Adiwikarta (2007) bahwa melalui pendidikan 

masyarakat madani dikembangkan dan dipertahankan; melalui 

pendidikanlah bisa dibentuk masyarakat yang seimbang, yang 

seluruh warganya memiliki konsensus bersama akan nilai dan 

norma (collective consciousness) serta komitmen sosial yang 

tinggi.  

Implikasi penting dari pemikiran sosiologis tersebut adalah 

bahwa sekolah/madrasah harus dapat mengemban cita-cita, misi, 

tujuan dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat yang berakar dan 

berkembang sebagai nilai-nilai utama dalam masyarakat. Karena 

itu, sekolah/madrasah yang baik adalah sekolah/madrasah yang 

mengemban dan mentransformasikan nilai-nilai sosial masyarakat 

ke dalam visi, misi, tujuan dan strategi sekolah/madrasah. 

Sekolah/madrasah yang baik juga harus mampu 

menginternalisasikan nilai-nilai tersebut ke dalam kurikulum dan 

pembelajaran. 
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2. Fungsi Pendidikan dalam Melakukan Integrasi Sosial.  

Masyarakat Indonesia terdiri atas berbagai kelompok sosial 

baik ditinjau dari suku dan budaya, keadaan ekonomi, maupun 

ciri-ciri fisik. Sebagian kelompok masyarakat tersebut cukup 

beruntung untuk mendapatkan pendidikan yang memadai, 

sebagiannya lagi kurang beruntung seperti kelompok ekonomi 

tidak mampu, anak berkebutuhan khusus, anak yang berada dari 

wilayah terluar, terdepan, dan terpencil. Pendidikan harus dapat 

menghilangkan perbedaan kelas sosial di masyarakat dan karena 

itu harus berfungsi sebagai sebagai perekat sosial.  

Berdasarkan pengalaman banyak negara yang menghadapi 

masalah ketimpangan sosial maka paling tidak terdapat dua 

pendekatan utama yang banyak diterapkan yaitu afirmasi dan 

pendidikan multikultural. Program afirmasi sudah lama dikenal 

dalam dunia pendidikan. Program ini pada umumnya ditujukan 

bagi pembukaan akses bagi anak-anak yang kurang beruntung 

baik secara ekonomi, sosial, maupun geografis. Isu-isu kelas 

ekonomi anak buruh versus majikan, ketidaksetaraan gender, 

warna kulit, anak normal versus anak berkebutuhan khusus 

merupakan fenomena yang sering kali dijadikan dasar bagi 

perlunya program afirmasi.  

Di negara seperti Amerika Serikat program afirmasi seringkali 

berkaitan dengan kebijakan yang sering disebut dengan istilah 

“affirmative action” yang menurut Stanford Encyclopedia 

Philosophy (2013) berarti langkah-langkah positif untuk 

meningkatkan keterwakilan perempuan dan kaum minoritas 

dalam bidang pekerjaan, pendidikan, dan budaya. Dalam konteks 

tulisan ini program afirmasi diartikan sebagai pemberian 
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kesempatan lebih besar kepada warga yang kurang beruntung 

secara ekonomi, sosial, dan geografis untuk mendapatkan akses 

pendidikan yang karena persyaratan tertentu membuat mereka 

sulit diterima. 

Pendekatan kedua pendidikan multikultural relevan untuk 

kondisi Indonesia. Menurut Adiwikarta (2007), masyarakat 

Indonesia yang multikultur memerlukan praksis pendidikan yang 

multimodel agar dapat memenuhi kebutuhan pada setiap 

subsatuan sosial kultural masyarakat. Keberagaman budaya, 

suku, bahasa, agama, dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat 

menyebabkan terasa pentingnya pendidikan yang berwawasan 

multikultural. Hanafi (2012) mengemukakan bahwa secara 

generik, pendidikan multikultural bertujuan menciptakan 

persamaan peluang pendidikan bagi semua siswa yang berbeda-

beda ras, etnis, kelas sosial dan kelompok budaya. Menurut 

Hanafi, Indonesia dengan ragam kebudayaan, pulau-pulau, dan 

strata ekonomi dan sosial sangat memungkinkan pendidikan 

berwawasan multikultural dilaksanakan guna menjaga 

keseimbangan dan kohesi budaya, sosial, dan ekonomi penduduk 

yang secara strategis juga dapat memperkuat pemerataan 

kesejahteraan penduduk. Selain itu program pendidikan 

multikultural juga dapat memperkuat persatuan nasional yang 

masih sering mendapat gangguan di berbagai daerah di 

Indonesia. 

3. Sekolah Sebagai Sistem Sosial 

Sekolah/madrasah sebagai suatu sistem sosial telah diterima 

oleh para ahli. Sekolah/madrasah merupakan suatu entitas sosial 

yang di dalamnya terdapat berbagai komponen yang saling 
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berinteraksi untuk mewujudkan tujuannya. Menurut 

Turkkahraman (2015), sekolah/madrasah disebut suatu sistem 

sosial karena ada hubungan yang erat antara tujuan 

sekolah/madrasah dan harapan dan nilai-nilai masyarakat. 

Masyarakat mempengaruhi sekolah/madrasah dan 

sekolah/madrasah mempengaruhi masyarakat dengan hasil-

hasilnya. Karena itu, masyarakat dan sekolah/madrasah dapat 

dipahami sebagai dua sisi mata uang. Sekolah/madrasah dapat 

bertahan selama mereka mengembangkan kepribadian siswa dan 

berkontribusi pada sosialisasi mereka. Siswa ingin dan bersekolah 

selama kebutuhan dan harapan mereka terpenuhi, dan mereka 

menganggap sekolah/madrasah bermakna. 

Analisis yang lebih mendalam tentang sekolah sebagai sistem 

sosial dikemukakan oleh Durkheim (Filloux, 1993). Menurutnya, 

setiap sistem sekolah/madrasah terdiri dari dua jenis komponen. 

Di satu sisi, ada serangkaian pengaturan yang tetap dan metode 

yang mapan, dengan kata lain, institusi; tetapi, pada saat yang 

sama, di dalam mesin yang terbentuk, ada ide-ide mendasar yang 

sedang bekerja yang mendesakkan perubahan. Sepintas dari luar, 

sekolah/madrasah menampakkan diri sebagai lembaga yang 

dengan pengorganisasian yang baik, tetapi dilihat dari sudut lain, 

organisasi itu menampung aspirasi yang mencari saluran 

pemenuhannya. Dengan demikian menurut Durkheim, reformasi 

pendidikan tidak hanya mencerminkan konteks umum tetapi juga 

menggambarkan cara sekolah/madrasah menangani kebutuhan 

yang muncul yang belum dilembagakan dalam masyarakat. Ini 

menjelaskan bagaimana mata pelajaran yang merupakan 'konten' 

pendidikan pada waktu tertentu dapat memunculkan pemikiran 
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baru yang pada gilirannya memengaruhi perkembangan 

pemikiran kolektif masyarakat.  

Pemikiran Durkheim di atas lebih dapat dilihat dalam konteks 

sekolah/madrasah sebagai sistem terbuka. Sebagai sistem 

terbuka, sekolah/madrasah berinteraksi dengan lingkungannya. 

Menurut Luxenburg (2010), sebagai sistem terbuka, 

sekolah/madrasah memiliki lima elemen dasar yaitu masukan, 

proses transformasi, luaran, balikan, dan lingkungan. Elemen 

pertama adalah masukan di mana sistem seperti 

sekolah/madrasah menggunakan empat jenis masukan atau 

sumber daya dari lingkungan: sumber daya manusia, sumber 

daya keuangan, sumber daya fisik, dan sumber daya informasi. 

Elemen kedua adalah proses transformasi di mana pekerjaan 

administrator sekolah/madrasah mencakup penggabungan dan 

pengoordinasian berbagai sumber daya tersebut untuk mencapai 

tujuan sekolah/madrasah. Interaksi antara siswa dan guru adalah 

bagian dari transformasi atau proses pembelajaran agar siswa 

menjadi warga negara terdidik yang mampu berkontribusi pada 

masyarakat. Proses transformasi ini mencakup operasi internal 

organisasi dan sistem manajemen operasionalnya. 

Elemen ketiga adalah luaran di mana tugas kepala 

sekolah/madrasah untuk menggunakan input ke 

sekolah/madrasah, mengubahnya---sambil mempertimbangkan 

variabel eksternal---untuk menghasilkan luaran. Dalam sistem 

sosial, luaran adalah pencapaian tujuan atau sasaran 

sekolah/madrasah yang ditandai oleh produk, hasil, atau 

pencapaian sistem. Meskipun jenis luaran akan bervariasi dengan 

sekolah/madrasah tertentu, mereka biasanya mencakup satu atau 
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lebih sekolah/madrasah berikut: tingkat pertumbuhan dan 

pencapaian siswa dan guru, angka putus sekolah/madrasah, 

kinerja dan pergantian karyawan, hubungan sekolah-masyarakat, 

dan kepuasan kerja. 

Elemen keempat adalah balikan yang sangat penting untuk 

keberhasilan operasi sekolah/madrasah. Umpan balik negatif, 

misalnya, dapat digunakan untuk memperbaiki kekurangan dalam 

proses transformasi atau input atau keduanya yang pada 

gilirannya akan berdampak pada hasil sekolah/madrasah di masa 

depan. 

Elemen kelima adalah lingkungan sekitar sekolah/madrasah 

termasuk kekuatan sosial, politik, dan ekonomi yang 

mempengaruhi organisasi. Berdasarkan pengaruh lingkungan itu, 

administrator sekolah/madrasah perlu mengelola dan 

mengembangkan operasi 'internal' dan secara bersamaan 

mengantisipasi dan merespons tuntutan lingkungan 'eksternal.' 

Dengan dasar pandangan bahwa sekolah/madrasah 

merupakan sistem sosial maka hal tersebut membawa dua 

implikasi. Pertama, sekolah/madrasah perlu mengembangkan 

tata kelola internalnya secara efektif dan efisien melalui penataan 

elemen input, proses, dan luaran. Kedua, sekolah/madrasah perlu 

membuka diri terhadap perubahan lingkungan yang terjadi di 

masyarakat. Dengan demikian sekolah/madrasah perlu 

melakukan inovasi dalam mengantisipasi perubahan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 



NASKAH AKADEMIK IASP2020 

20 
 

C. Landasan Kebijakan Publik 

Akreditasi memiliki peran penting dalam keseluruhan 

rangkaian proses pengelolaan sistem pendidikan nasional. 

Sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu pendidikan dan 

sebagai perangkat penjaminan mutu eksternal, akreditasi 

sekolah/madrasah diharapkan dapat memberikan sinyal/informasi 

kepada pemangku kepentingan tentang sejauh mana sebuah 

sekolah/madrasah menunjukkan potensi untuk dapat melakukan 

pembelajaran yang berkualitas. Karena itu, sebagai perangkat 

kebijakan publik, akreditasi sekolah/madrasah harus memenuhi 

beberapa kaidah kebijakan publik sebagai berikut: 

1. Memberi manfaat kepada manajemen kebijakan publik untuk 

mencapai tujuan bersama lebih besar, efisien, dan dapat 

diimplementasikan dengan sumber daya yang ada (within 

means). 

2. Dilandasi perspektif berpikir dan orientasi jangka panjang 

serta untuk kepentingan semua orang, dan bukan atas dasar 

kepentingan sesaat dan kepentingan segelintir orang saja. 

Prinsip ini menekankan perlunya pemikiran yang mendalam 

serta tidak superficial, sehingga pada saatnya dilaksanakan 

nanti tidak membingungkan. 

3. Desain perangkat kebijakan publik memerlukan telaah yang 

mendalam terkait insentif/disinsentif bagi semua pihak yang 

nantinya terlibat dan/atau terkait dalam implementasinya. 

Asumsi-asumsi tentang perilaku manusia yang rasional dan 

kemungkinan respons terhadap tatanan-tatanan dalam 

perangkat sangat penting dipertimbangkan.  
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4. Dirumuskan dengan melibatkan sebanyak mungkin 

pemangku kepentingan, pihak-pihak yang nantinya terlibat, 

terkait, serta bersinggungan dengan implementasinya. 

Keterlibatan banyak pihak, pemangku kepentingan dalam 

perumusan dan desain perangkat kebijakan publik akan 

meningkatkan akseptabilitas, rasa memiliki (sense of 

ownership) sehingga ketika dilaksanakan nantinya akan 

memudahkan. 

5. Konsisten, selaras, dan tidak bertentangan dengan 

perangkat-perangkat lainnya untuk mencapai tujuan 

kebijakan yang didukungnya. 

1. Perangkat Akreditasi yang Bermanfaat 

Sebagai sebuah instrumen kebijakan publik, sistem akreditasi 

(perangkat dan manajemen akreditasi) bertujuan: 

a. Memberikan sinyal kepada publik tentang kualitas 

sekolah/madrasah, kelayakan sekolah/madrasah 

memberikan proses pembelajaran yang baik, dan ekspektasi 

orang tua dan masyarakat akan lulusan dari 

sekolah/madrasah yang bersangkutan. 

b. Memberikan masukan kepada pengambil kebijakan: 

Pemerintah, pemerintah daerah, dan yayasan pengelola 

pendidikan yang menaungi sekolah/madrasah bersangkutan, 

tentang kondisi pendidikan secara umum serta kondisi di 

setiap sekolah/madrasah, sebagai dasar perencanaan 

tindakan yang dibutuhkan untuk memperbaiki kondisi 

pendidikan secara umum dan/atau sekolah/madrasah secara 

khusus. 
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c. Memberikan informasi dan masukan umpan balik kepada 

kepala sekolah/madrasah sebagai dasar penyusunan rencana 

perbaikan dan peningkatan kondisi sekolah/madrasah secara 

komprehensif.  

Karena kebutuhan-kebutuhan untuk melayani berbagai 

kepentingan tersebut, maka sebuah instrumen kebijakan, quality 

assurance, sistem dan instrumen akreditasi sekolah/madrasah 

harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut: 

a. Differentiating atau discriminating, artinya dapat mengukur 

dan membedakan antara sekolah/madrasah yang bagus dari 

yang kurang bagus, mampu membedakan sinyal-sinyal 

potensi pembelajaran yang bagus dan yang kurang bagus. 

Dengan demikian, pertanyaan-pertanyaan yang terdapat 

dalam instrumen akreditasi mengukur faktor-faktor yang 

mempengaruhi pada kualitas pembelajaran. 

b. Layak implementasi atau implementable dalam batasan 

sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, sumber 

daya finansial, dan sumber daya waktu. 

c. Informasi hasil akreditasi dapat dipahami oleh masyarakat 

awam termasuk para orang tua murid maupun pengambil 

keputusan dan profesional sebagai umpan balik pengelolaan 

penyelenggaraan dan mutu pendidikan. 

2. Telaah Mendalam, Komprehensif, dan Asumsi Yang 

Realistis 

Sebuah perangkat kebijakan publik tidak pernah berdiri 

sendiri, melainkan merupakan bagian dari sebuah sistem untuk 

mencapai tujuan dan cita-cita bersama yang lebih besar. Karena 

itu pemahaman terhadap lingkungan kebijakan, perangkat 
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kebijakan lainnya di bidang dan wilayah yang sama, serta kondisi-

kondisi lain yang mempengaruhi implementasinya, termasuk 

sumber daya manusia, sumber daya finansial dan lainnya yang 

diperlukan untuk melaksanakannya menjadi sangat penting. Tidak 

ada gunanya memiliki perangkat kebijakan yang sangat bagus, 

bahkan ideal tetapi tidak tersedia sumber daya manusia yang 

cukup berpengetahuan dan terampil untuk melaksanakannya. 

Demikian pula, tidak ada gunanya mengembangkan perangkat 

kebijakan yang untuk implementasinya membutuhkan dukungan 

finansial dan waktu melebihi yang kita miliki.  

3. Manajemen Akreditasi–Kepentingan Konstituensi dan 

Perspektif Jangka Panjang 

Sebagai bagian dari sebuah sistem penjaminan mutu yang 

harus berlangsung secara terus menerus, akreditasi harus dikelola 

agar proses bisa berlangsung lancar secara nasional maupun pada 

tingkat sekolah/madrasah. Instrumen akreditasi dan keseluruhan 

perangkat akreditasi harus didesain dengan pemikiran dan 

kesadaran penuh tentang kelayakan penerapannya di lapangan 

secara terus menerus. Ketika status akreditasi berlaku selama 

lima tahun sejak ditetapkannya seusai proses akreditasi yang 

meliputi asesmen kecukupan (desk evaluation) yang meliputi 

administrative compliance dan memastikan bahwa persyaratan 

minimal untuk diakreditasi, serta kunjungan ke sekolah/madrasah 

untuk melakukan verifikasi dan observasi serta pendalaman untuk 

memahami secara langsung potensi sekolah/madrasah untuk 

menyelenggarakan proses pembelajaran yang bermakna, 

bermutu, untuk pada akhirnya menghasilkan lulusan dengan 

kompetensi sebagaimana diharapkan, maka menjelang ujung 
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tahun kelima sekolah/madrasah yang bersangkutan harus sudah 

masuk dalam jadwal untuk diakreditasi ulang  

Sistem dan perangkat, dengan demikian, perlu didesain 

dengan cermat untuk memastikan pelaksanaan akreditasi 

nantinya berjalan lancar, dengan pendekatan yang tepat dan 

kebutuhan sumber daya termasuk anggaran dan waktu berada 

dalam jangkauan keterbatasan sumber daya yang dimiliki, 

sehingga semuanya dapat berlangsung lancar tanpa adanya 

tunggakan (back log). Tidak ada gunanya membuat perangkat 

akreditasi yang sangat bagus tetapi membutuhkan waktu panjang 

dan biaya yang besar serta kemampuan dan kapasitas asesor 

melebihi yang dapat kita bangun reasonably, yang akhirnya 

sangat sulit untuk menerapkannya di semua sekolah/madrasah 

secara nasional dalam batasan anggaran dan waktu yang kita 

miliki. 

Pengalaman implementasi selama hampir dua puluh tahun 

sejak akreditasi sekolah/madrasah yang kita kenal saat ini mulai 

dilaksanakan, era Badan Akreditasi Sekolah (BAS) di awal tahun 

2000-an hingga BAN-S/M kini, harus menjadi cermin dan 

pelajaran yang berharga dalam mendesain perangkat akreditasi. 

Terlepas dari permasalahan kualitas dan efektivitas akreditasi 

yang dihasilkannya, kita bisa melihat kenyataan bahwa setelah 

hampir dua dekade dilaksanakan, akreditasi belum juga tuntas 

menjangkau semua sekolah/madrasah yang ada. Memang 

sekolah/madrasah selalu bertambah, banyak sekolah/madrasah 

baru yang didirikan selama hampir dua dekade, tetapi kenyataan 

bahwa masih juga ada sekolah/madrasah dengan usia lebih dari 

lima tahun sejak berdiri tetapi belum pernah diakreditasi dan 

masih banyaknya sekolah/madrasah yang status akreditasinya 
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sudah kadaluwarsa lebih dari setahun tetapi belum juga dapat 

dijadwalkan untuk reakreditasi, menunjukkan bahwa sistem 

akreditasi (perangkat dan kebutuhan sumber daya untuk 

melaksanakannya) tidak konsisten atau tidak selaras dengan 

sumber daya yang tersedia secara nasional. 

Dengan latar belakang ini, perangkat akreditasi baru harus 

didesain dengan memperhatikan beberapa pertimbangan sebagai 

berikut: 

a. Instrumen akreditasi tetap harus memiliki karakteristik 

sebagai instrumen diagnostic para tingkatan sistem 

sekolah/madrasah untuk menggali indikator-indikator dan 

atribut-atribut yang memberi sinyal yang jelas tentang 

potensi sekolah/madrasah yang bersangkutan 

menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas. 

Persyaratan ini tidak boleh dikompromikan. 

b. Lingkup informasi yang harus digali harus reasonable, tidak 

sulit untuk digali dengan kemampuan asesor yang reasonably 

dapat dibangun secara massal atas dasar sumber daya 

manusia yang ada. 

c. Instrumen akreditasi harus meaningful dan discriminatory 

agar bisa membedakan mana sekolah/madrasah yang 

melakukan hal-hal meaningful bagi proses pembelajaran dan 

mana yang belum. 

d. Instrumen memiliki tingkat kesederhanaan maksimal berisi 

indikator-indikator yang dapat mengungkap 

informasi/attribute dengan leverage paling besar terhadap 

kualitas pembelajaran. 
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e. Metodologi pelaksanaan akreditasi sesederhana mungkin 

sehingga proses akreditasi dapat dilakukan secara lebih 

praktis, dengan waktu yang cukup pendek. 

f. Mekanisme pelaksanaan reakreditasi harus lebih praktis 

sehingga tidak membuang-buang sumber daya secara sia-

sia. 

4. Pendekatan Alternatif Reakreditasi Sekolah/Madrasah 

Sistem yang dilakukan hingga saat ini, di mana reakreditasi 

dalam rangka perpanjangan status akreditasi (sekolah/madrasah  

yang sudah pernah diakreditasi di masa lalu dan masa berlakunya 

sudah habis) dilakukan dengan proses audit yang persis sama 

dengan akreditasi sekolah/madrasah baru, tidak efisien. 

Pendekatan alternatif perlu dirumuskan agar pelaksanaan 

reakreditasi bisa lebih efisien dan tidak memakan waktu panjang 

dan sumber daya yang besar. Teknologi yang tersedia saat ini dan 

database yang mungkin dibangun dengan kredibilitas yang makin 

baik, memungkinkan kita bisa melewati proses rumit yang butuh 

waktu panjang dan sumber daya besar untuk melakukan 

reakreditasi.  

Proses reakreditasi dilakukan dengan dua tiga pendekatan: 

a. Untuk sekolah/madrasah yang diketahui dengan baik tidak 

mengalami perubahan mendasar dalam kondisi lingkungan 

fisik maupun lingkungan sosial, perpanjangan status 

akreditasi dapat diberikan atas dasar desk review terhadap 

laporan kondisi sekolah/madrasah yang diberikan oleh kepala 

sekolah/madrasah, sebagai bagian dari permohonan 

perpanjangan status akreditasi. Permohonan kepala 

sekolah/madrasah yang disertai data pendukung terkait 
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kondisi sekolah/madrasah relatif terhadap kondisi saat 

akreditasi yang dilakukan sebelumnya, diverifikasi dengan 

membandingkannya dengan data-data yang terdapat dalam 

Dapodik, dan bila terverifikasi baik, maka BAN-S/M dapat 

menerbitkan sertifikat perpanjangan status akreditasinya. 

b. Sekolah/madrasah yang menurut pengamatan data-data 

Dapodik mengalami degradasi baik lingkungan fisik, 

lingkungan sosial, maupun muncul laporan reputasi yang 

kurang bagus, dan data pendukung yang dikirimkan oleh 

sekolah/madrasah menunjukkan kondisi lebih buruk 

dibanding saat akreditasi sebelumnya, dimasukkan sebagai 

sasaran untuk diakreditasi ulang. 

c. Menjelang habisnya masa berlaku status akreditasi, kepala 

sekolah/madrasah dapat mengajukan permohonan akreditasi 

penuh dengan alasan bahwa kondisi sekolah/madrasah telah 

berkembang menjadi lebih baik secara signifikan dengan 

harapan akan mendapatkan status akreditasi yang lebih 

tinggi. Permohonan ini dipenuhi setelah BAN-S/M melakukan 

review dan verifikasi terhadap data-data pendukung yang 

diajukan oleh kepala sekolah/madrasah dan didapati kondisi 

yang significantly lebih bagus dibanding sebelumnya setelah 

diverifikasi dengan data Dapodik selama lima tahun ke 

belakang. 

Pendekatan yang lebih praktis terhadap resertifikasi 

sebagaimana diuraikan di atas berpotensi untuk memperlancar 

proses akreditasi keseluruhan secara nasional dan bisa 

menghilangkan tunggakan/back log kebutuhan reakreditasi. 

Intinya akreditasi sebagai instrumen kebijakan harus dapat 

dilaksanakan dengan minimum resource required dengan hasil 
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dan efektivitas proses yang tetap terjaga dan tetap memberikan 

manfaat pada manajemen kualitas pendidikan secara nasional 

dengan baik. 

5. Konsistensi Dengan Perangkat Kebijakan Penjaminan 

Mutu Lainnya  

Sebagai perangkat kebijakan publik, sistem akreditasi harus 

konsisten dengan perangkat kebijakan lainnya di bidang 

pendidikan, tidak memberikan sinyal yang tidak sejalan, apalagi 

bertentangan dengan lainnya. Dalam konteks asesmen terhadap 

kelayakan dan potensi kualitas pembelajaran yang dinyatakan 

dalam status akreditasi, perlu ditegaskan bahwa status akreditasi 

merupakan petunjuk tentang berbagai tingkatan yang dicapai oleh 

sekolah/madrasah, sama atau melebihi yang dipersyaratkan bagi 

sebuah sekolah/madrasah untuk dapat menyelenggarakan proses 

pembelajaran dengan kualitas yang wajar dan bisa diterima. 

Status akreditasi dari yang terendah hingga tertinggi, dengan 

demikian merupakan indikator kelayakan relatif yang ditempatkan 

di atas kelayakan absolut atau persyaratan minimal yang 

dipersyaratkan untuk sebuah sekolah/madrasah. Prinsip ini 

penting, di satu sisi untuk memastikan bahwa segala sesuatu yang 

harus ada dan harus terjadi/dilakukan di sekolah/madrasah untuk 

memastikan proses pembelajaran yang wajar, ada dan terjadi di 

sekolah/madrasah. Di sisi lain, dengan pola pikir dan pendekatan 

seperti itu, konflik dan inkonsistensi dalam perangkat kebijakan 

penjaminan mutu dapat dihindari. 
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6. Kelayakan Absolut, Kelayakan Relatif, dan Akreditasi 

Kelayakan absolut sebuah sekolah/madrasah merupakan 

ukuran terpenuhinya persyaratan mutlak yang setidaknya harus 

dipenuhi agar sebuah sekolah/madrasah dapat bekerja 

melakukan pembelajaran secara wajar. Kelayakan relatif 

merupakan ukuran untuk membandingkan potensi sebuah 

sekolah/madrasah relatif dibanding yang lain setelah memenuhi 

kelayakan absolut. Secara normatif pembuktian pemenuhan 

persyaratan mutlak merupakan wilayah perizinan operasional, 

dan merupakan bentuk jaminan perlindungan terhadap para siswa 

dan calon siswa agar mendapatkan pembelajaran setidak-

tidaknya pada tingkat layanan minimal sebagai bekal hidup 

bermasyarakat, menjadi anggota masyarakat serta siap untuk 

menempuh jenjang pendidikan lebih lanjut. 

Proses akreditasi, sebagai bagian dari keseluruhan rangkaian 

penjaminan mutu, memberikan diagnosis dan rekomendasi yang 

dikemas dalam status akreditasi, untuk menempatkan sebuah 

sekolah/madrasah dalam skala relatif yang terdiri dari 

sekolah/madrasah yang sebatas memenuhi persyaratan minimal 

untuk beroperasi, dengan status Akreditasi C, sekolah/madrasah 

yang secara signifikan lebih baik dan karenanya diberikan status 

akreditasi baik, Akreditasi B, dan sekolah-sekolah yang lebih 

unggul dengan status Akreditasi A. Dalam kondisi ideal, di mana 

mekanisme review sebelum izin operasional dikeluarkan dan 

kondisi minimal yang dipersyaratkan bagi keluarnya izin 

operasional dapat dijaga dengan baik, maka proses akreditasi 

yang dilakukan terhadap sekolah dengan izin operasi yang masih 

berlaku seharusnya menghasilkan status Akreditasi C.  
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Akan tetapi dalam kenyataan kondisi ideal tersebut sering kali 

tidak tercapai. Banyak sekolah/madrasah yang berdiri sebagai 

akibat desakan kebutuhan akibat pertumbuhan jumlah penduduk 

usia sekolah/madrasah serta tumbuhnya aspirasi yang melebih 

kecepatan kebijakan publik untuk merespons, sehingga kompromi 

di sana-sini pun terjadi. Penanganan selanjutnya menjadi 

tanggung jawab sistem penjaminan mutu untuk meningkatkan 

kualitasnya secara sistematis. Dalam tatanan yang demikian, 

lembaga akreditasi perlu membangun tatanan untuk memastikan 

bahwa semua sekolah/madrasah yang terakreditasi memenuhi 

kondisi minimal sebuah sekolah/madrasah yang layak secara 

absolut untuk menyelenggarakan proses pembelajaran.  

Secara kongkret, pelaksanaan akreditasi selengkapnya akan 

harus mensyaratkan verifikasi kondisi sekolah/madrasah untuk 

memastikan bahwa sebuah sekolah/madrasah yang akan 

diakreditasi memenuhi persyaratan (compliance) minimal dalam 

berbagai hal untuk menunjukkan bahwa sekolah/madrasah yang 

bersangkutan layak sebagai sekolah/madrasah untuk 

menyelenggarakan proses pembelajaran yang wajar dan dapat 

diterima. Apabila proses verifikasi compliance menghasilkan 

bahwa sekolah/madrasah yang bersangkutan belum memenuhi 

persyaratan minimal, maka proses akreditasi tidak dapat 

dilanjutkan dan otomatis diberikan status tidak terakreditasi. 
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BAB III. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN 
PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT 

A. Landasan Hukum 

Sistem akreditasi haruslah disusun berlandaskan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku untuk menjamin aspek 

legalitas isi dan proses yang dilakukan secara objektif, adil, 

transparan, dan komprehensif. Pengembangan akreditasi 

program dan satuan pendidikan merujuk kepada peraturan 

perundang-undangan terkait berupa undang-undang, peraturan 

pemerintah, dan peraturan Menteri. Beberapa peraturan 

perundang-undangan yang selanjutnya disebut sebagai landasan 

hukum dalam bab ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

yang berkenaan dengan sistem akreditasi sekolah dan 

madrasah adalah sebagai berikut: 

 

Pasal 17 

(1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang 
melandasi jenjang pendidikan menengah. 

(2) Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan 

Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat 

serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah 

Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. 

(3) Ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut 

dengan Peraturan Pemerintah. 

 

Pasal 18 

(1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. 
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(2) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah 

umum dan pendidikan menengah kejuruan. 

(3) Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas 

(SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan 
(SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain 

yang sederajat. 

(4) Ketentuan mengenai pendidikan menengah sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih 

lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

 
Pasal 35 

(1) Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, 

kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan 

prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian 

pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan 

berkala. 
(2) Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan 

pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan 

prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. 

(3) Pengembangan standar nasional pendidikan serta 

pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional 

dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, 

dan pengendalian mutu pendidikan. 
(4) Ketentuan mengenai standar nasional pendidikan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) 

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

 

Pasal 57 

(1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu 
pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas 

penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

(2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan 

program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk 

semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan. 

 
Pasal 58 

(1) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik 

untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil 

belajar peserta didik secara berkesinambungan. 

(2) Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program 

pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, 
menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai 

pencapaian standar nasional pendidikan. 

 

Pasal 60 
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(1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program 

dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan 

nonformal setiap jenjang dan jenis pendidikan. 

(2) Akreditasi terhadap program dan satuan Pendidikan dilakukan 
oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang 

sebagai bentuk akuntabilitas publik. 

(3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka. 

(4) Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Pemerintah. 

 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen yang berkenaan dengan sistem 

akreditasi sekolah dan madrasah adalah sebagai berikut: 

 

Pasal 8 

Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat 

pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan 

untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

Pasal 9 

Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program 

diploma empat. 

 

Pasal 10 

(1) Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh 

melalui pendidikan profesi. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi guru 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 

Peraturan Pemerintah. 

 

Pasal 11 

(1) Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. 
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(2) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi 

yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang 

terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah. 

(3) Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan, 
dan akuntabel. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi pendidik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur 

dengan Peraturan Pemerintah. 

 

Pasal 12 

Setiap orang yang telah memperoleh sertifikat pendidik memiliki 

kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuan 

pendidikan tertentu.  

 

Pasal 20 

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban:  

a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses 

pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi 

hasil pembelajaran;  

b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan 

kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 

c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar 
pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi 

fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial 

ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;  

d. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, 

dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan 

e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.  

 

Pasal 27 

Tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai guru pada satuan 

pendidikan di Indonesia wajib mematuhi kode etik guru dan 

peraturan perundang-undangan.  

 

Pasal 33 

Kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan 

karier guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh 

Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat ditetapkan 

dengan Peraturan Menteri.  



NASKAH AKADEMIK IASP2020 

35 
 

 

Pasal 34 

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan 

mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru 
pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh 

Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. 

(2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat 

wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik 

dan kompetensi guru.  

(3) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan 
anggaran untuk meningkatkan profesionalitas dan 

pengabdian guru pada satuan pendidikan yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, 

dan/atau masyarakat. 

 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintah Daerah yang berkenaan dengan sistem 

akreditasi sekolah dan madrasah: 

Regulasi yang digunakan untuk pengaturan akreditasi 

terdapat pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang 

berkenaan dengan sistem akreditasi sekolah dan madrasah 

terdapat dalam matriks pembagian pemerintahan konkuren 

antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah 

kabupaten/kota bagian A yaitu pembagian urusan 

Pemerintahan bidang pendidikan khususnya nomor 3 sebagai 

berikut: 

 

Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 

No 
Sub 

Urusan 
Pemerintah Pusat Daerah Provinsi 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

1. Manajemen 

Pendidikan 

a. Penetapan 

standar nasional 

Pendidikan 

b. Pengelolaan 

Pendidikan tinggi 

a. Pengelolaan 

Pendidikan 

menengah 

b. Pengelolaan 

Pendidikan 

khusus 

a. Pengelolaan 

Pendidikan 

dasar 

b. Pengelolaan 

Pendidikan anak 

usia dini dan 
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Pendidikan 

nonformal 

2. Kurikulum Penetapan 

kurikulum nasional 

pendidikan 

menengah, 

pendidikan dasar, 

pendidikan anak 

usia dini, dan 

pendidikan 

nonformal. 

Penetapan 

kurikulum muatan 

lokal pendidikan 

menengah dan 

muatan lokal 

pendidikan khusus. 

Penetapan 

kurikulum muatan 

lokal pendidikan 

dasar, pendidikan 

anak usia dini, dan 

pendidikan 

nonformal 

3. Akreditasi Akreditasi 

perguruan tinggi, 

pendidikan 

menengah, 

pendidikan dasar, 

pendidikan anak 

usia dini, dan 

Pendidikan 

nonformal. 

----- ----- 

4. Pendidik 

dan Tenaga 

Kependidik

an 

a. Pengendalian 

formasi 

pendidik, 

pemindahan 

pendidik, dan 

pengembangan 

karier pendidik. 

b. Pemindahan 

pendidik dan 

tenaga 

kependidikan 

lintas daerah 

provinsi. 

Pemindahan 

pendidik dan tenaga 

kependidikan lintas 

daerah 

kabupaten/kota 

dalam 1 (satu) 

daerah provinsi. 

Pemindahan 

pendidik dan tenaga 

kependidikan dalam 

daerah 

kabupaten/kota. 

5. Perizinan 

Pendidikan 

a. Penerbitan 

izin perguruan 

tinggi swasta 

yang 

diselenggarakan 

oleh masyarakat 

b. Penerbitan 

izin 

penyelenggaraan 

satuan pendidikan 

asing 

a. Penerbitan izin 

pendidikan 

menengah yang 

diselenggarakan 

oleh masyarakat 

b. Penerbitan izin 

pendidikan 

khusus yang 

diselenggarakan 

oleh masyarakat 

a. Penerbitan izin 

pendidikan 

dasar yang 

diselenggarakan 

oleh 

masyarakat 

b. Penerbitan izin 

pendidikan anak 

usia dini dan 

pendidikan 

nonformal yang 

diselenggarakan 
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oleh 

masyarakat 

6. Bahasa dan 

Sastra 

Pembinaan bahasa 

dan sastra 

Indonesia 

Pembinaan bahasa 

dan sastra yang 

penuturnya lintas 

daerah 

kabupaten/kota 

dalam 1 (satu) 

daerah provinsi 

Pembinaan bahasa 

dan sastra yang 

penuturnya dalam 

daerah 

kabupaten/kota. 

 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan 

dengan akreditasi adalah sebagai berikut: 

 

Pasal 65  

(1) Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) butir b bertujuan menilai 

pencapaian Standar Kompetensi Lulusan untuk semua mata 

pelajaran. 

(2) Dihapus. 

(3) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mempertimbangkan hasil penilaian Peserta Didik oleh 
pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64. 

(4) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

untuk semua mata pelajaran dilakukan melalui ujian 

sekolah/madrasah untuk menentukan kelulusan Peserta Didik 

dari satuan pendidikan. 

(5) Dihapus. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian akhir dan ujian 
sekolah/madrasah diatur dengan Peraturan Menteri 

 

Pasal 86 

(1) Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan 

satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program 

dan/atau satuan pendidikan. 
(2) Kewenangan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat pula dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi 

kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan akreditasi. 

(3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik dilakukan secara 

objektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan 
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menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada 

Standar Nasional Pendidikan. 

 

Pasal 87 
(1) Akreditasi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 86 ayat (1) dilakukan oleh: 

a. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) 

terhadap program dan/atau satuan pendidikan 

pendidikan jalur formal pada jenjang pendidikan dasar 

dan menengah; 
b. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) 

terhadap program dan/atau satuan pendidikan jenjang 

pendidikan tinggi; dan 

c. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non-Formal (BAN-

PNF) terhadap program dan/atau satuan pendidikan 

jalur nonformal 
(2) Dalam melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), BAN-S/M dibantu oleh badan akreditasi provinsi 

yang dibentuk oleh Gubernur. 

(3) Badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. 

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya badan akreditasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri. 
(5) Ketentuan mengenai badan akreditasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat(2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. 

 

Pasal 88 

(1) Lembaga mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat 

(2) dapat melakukan fungsinya setelah mendapat pengakuan 
dari Menteri. 

(2) Untuk memperoleh pengakuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) lembaga mandiri wajib memenuhi persyaratan 

sekurang-kurangnya: 

a. berbadan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba. 

b. memiliki tenaga ahli yang berpengalaman di bidang 

evaluasi pendidikan. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga mandiri 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan 

Peraturan Menteri. 

 

Pasal 91  

(1) Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal 
wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.  

(2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar 

Nasional Pendidikan.  



NASKAH AKADEMIK IASP2020 

39 
 

(3) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana 

dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target 

dan kerangka waktu yang jelas. 
 

Pasal 92 

(1) Menteri mensupervisi dan membantu satuan perguruan tinggi 

melakukan penjaminan mutu.  

(2) Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang 

agama mensupervisi dan membantu satuan pendidikan 
keagamaan melakukan penjaminan mutu.  

(3) Pemerintah Provinsi mensupervisi dan membantu satuan 

pendidikan yang berada di bawah kewenangannya untuk 

menyelenggarakan atau mengatur penyelenggaraannya 

dalam melakukan penjaminan mutu.  

(4) Pemerintah Kabupaten/Kota mensupervisi dan membantu 

satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangannya 
untuk menyelenggarakan atau mengatur 

penyelenggaraannya dalam melakukan penjaminan mutu.  

(5) BAN-S/M, BAN-PNF, dan BAN-PT memberikan rekomendasi 

penjaminan mutu pendidikan kepada program dan/atau 

satuan pendidikan yang diakreditasi dan kepada Pemerintah 

dan Pemerintah Daerah.  
(6) LPMP mensupervisi dan membantu satuan pendidikan pada 

jenjang pendidikan dasar dan menengah dalam melakukan 

upaya penjaminan mutu pendidikan.  

(7) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada 

ayat (6), LPMP bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan 

Perguruan tinggi.  
(8) Menteri menerbitkan pedoman program penjaminan mutu 

satuan pendidikan pada semua jenis, jenjang dan jalur 

pendidikan.  

 

Pasal 93  

(1) Penyelenggaraan satuan pendidikan yang tidak mengacu 

kepada Standar Nasional Pendidikan ini dapat memperoleh 
pengakuan dari Pemerintah atas dasar rekomendasi dari 

BSNP.  

(2) Rekomendasi dari BSNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

didasarkan pada penilaian khusus.  

(3) Pengakuan dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri. 

 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 

2008 Tentang Guru; 
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6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 48 Tahun 

2008 tentang Pendanaan Pendidikan; 

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 Tahun 

2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan;  

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah;  

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi 

Akademik dan Kompetensi Guru. 

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan 

Prasarana.  

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan.  

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 1 tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan 

Khusus, Tuna Netra, Tuna Rungu, Tuna Grahita, Tuna 

Daksa, dan Tuna Laras.  

13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 33 tahun 2008 tentang Standar Sarana dan 

Prasarana untuk SDLB, SMPLB, dan SMALB.  

14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 40 tahun 2008 tentang Standar Sarana dan 

Prasarana SMK dan MAK.  

15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Standar Tenaga 

Administrasi Sekolah;  
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16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Standar Laboratorium 

Sekolah;  

17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Standar Kualifikasi dan 

Kompetensi Guru Pendidikan Khusus;  

18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 

Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan 

Pendidikan Dasar dan Menengah;  

19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses 

Pendidikan Dasar dan Menengah;  

20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian 

Pendidikan; 

21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi 

Pendidikan Dasar dan Menengah;  

22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar 

dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah 

Ibtidaiyah;  

23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar 

dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah 

Pertama/Madrasah Tsanawiyah;  

24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar 
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dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah 

Aliyah;  

25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 70 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar 

dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah 

Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;  

26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Buku Teks 

Pelajaran dan Buku Panduan Guru untuk Pendidikan Dasar 

dan Menengah;  

27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 

Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;  

28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 

Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;  

29. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 

Sekolah Menengah Kejuruan;  

30. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 

31. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 62 Tahun 2014 Tentang Kegiatan 

Ekstrakurikuler Pada Pendidikan Dasar dan Menengah;  

32. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pendidikan 

Kepramukaan Sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib 

Pada Pendidikan Dasar dan Menengah;  
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33. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pembelajaran 

Pada Pendidikan Dasar dan Menengah;  

34. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 104 Tahun 2014 Tentang Penilaian Hasil 

Belajar Oleh Pendidik Pada Pendidikan Dasar dan 

Menengah;  

35. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kerja sama 

Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Oleh 

Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di 

Indonesia;  

36. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan.  

37. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 13 Tahun 

2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah 

dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini 

dan Pendidikan Nonformal. 

 

Pasal 2 

(1) Akreditasi yang dilakukan Pemerintah dilaksanakan oleh BAN 

terdiri atas: 

a. BAN-S/M untuk Satuan Pendidikan jenjang pendidikan 

dasar dan pendidikan menengah jalur formal; dan 

b. BAN PAUD dan PNF untuk Satuan Pendidikan pada PAUD 
dan Pendidikan Nonformal. 
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(2) BAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan 

nonstruktural yang bersifat nirlaba dan mandiri yang berada 

di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri.  

 
Pasal 8 

Tugas BAN meliputi: 

a. menetapkan kebijakan dan pengembangan sistem Akreditasi 

sesuai prinsip perbaikan mutu berkelanjutan secara nasional; 

b. merumuskan kriteria dan perangkat Akreditasi untuk 

diusulkan kepada Menteri; 
c. menetapkan kebijakan pelaksanaan Akreditasi; 

d. melaksanakan sosialisasi kebijakan, kriteria, dan perangkat 

Akreditasi; 

e. merencanakan target Akreditasi secara nasional berdasarkan 

prioritas Kementerian; 

f. mengevaluasi proses pelaksanaan Akreditasi dan tindak lanjut 
hasil Akreditasi; 

g. membina dan mengevaluasi BAN Provinsi; 

h. memberikan rekomendasi atas hasil Akreditasi; 

i. menerbitkan sertifikat hasil Akreditasi kepada Satuan 

Pendidikan; 

j. melaporkan hasil Akreditasi kepada Menteri; 

k. melakukan kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait 
di tingkat nasional maupun internasional; dan 

l. melaksanakan ketatausahaan BAN. 

 

38. Permendikbud No. 20 Tahun 2016 tentang Standar 

Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah. 

Permendikbud No. 20 Tahun 2016 tentang Standar 

Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah 

digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, 

standar proses, standar penilaian pendidikan, standar 

pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan 

prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan.  

39. Permendikbud No. 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi 

Pendidikan Dasar dan Menengah. 

Permendikbud No. 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi 

Pendidikan Dasar dan Menengah memuat tentang Tingkat 

Kompetensi dan Kompetensi Inti sesuai dengan jenjang dan 
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jenis pendidikan tertentu. Kompetensi Inti meliputi sikap 

spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan Keterampilan. Ruang 

lingkup materi yang spesifik untuk setiap mata pelajaran 

dirumuskan berdasarkan Tingkat Kompetensi dan 

Kompetensi Inti untuk mencapai kompetensi lulusan minimal 

pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.  

40. Permendikbud No. 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses 

Pendidikan Dasar dan Menengah. 

Permendikbud No. 22 Tahun 2016 tentang Standar 

Proses Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan kriteria 

mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan 

pendidikan dasar dan satuan pendidikan dasar menengah 

untuk mencapai kompetensi lulusan. 

41. Permendikbud No. 23 Tahun 2016 tentang Standar 

Penilaian Pendidikan Permendikbud No. 23 Tahun 2016 

tentang Standar Penilaian Pendidikan merupakan kriteria 

mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, 

prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta 

didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil 

belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan 

menengah. 

42. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 002/H/AK/2017 Tentang Kriteria dan 

Perangkat Akreditasi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah 

(SD/MI);  

43. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 003/H/AK/2017 Tentang Kriteria dan 

Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Pertama 

/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs);  
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44. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 004/H/AK/2017 Tentang Kriteria dan 

Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Atas/Madrasah 

Aliyah (SMA/MA);  

45. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 005/H/AK/2017 Tentang Kriteria dan 

Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);  

46. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Badan Akreditasi 

Nasional Sekolah dan madrasah dan Badan Akreditasi 

Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan 

Nonformal; 

47. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

193/P/2012 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 Tentang 

Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, 

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan 

Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode 2012-

2017;  

48. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

11/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota BAN-S/M dan 

BAN-PAUD dan PNF Periode Tahun 2018-2022;  

49. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 105/C/KEP/LN/2014 

Tentang Petunjuk Teknis Kerja sama Penyelenggaraan dan 

Pengelolaan Pendidikan Dasar oleh Lembaga Pendidikan 

Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;  

50. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 
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1941/1/KEP/KP/2014 Tentang Petunjuk Teknis Kerja sama 

Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Menengah 

oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga 

Pendidikan di Indonesia. 

B. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan 

terkait 

1. Akreditasi Satuan Pendidikan 

Ditinjau dari peraturan perundang-undangan sebagaimana 

diuraikan dalam bagian A, dapat dievaluasi dan dianalisis 

beberapa hal sebagai berikut: 

Akreditasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 Undang-

undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan 

pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada 

setiap jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas 

berdasarkan kriteria yang bersifat terbuka. 

Pelaksanaan akreditasi ditinjau dari penyediaan pendidikan 

bermutu merupakan hak bagi peserta didik yang menurut Pasal 5 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional yaitu setiap warga negara mempunyai hak 

yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Untuk 

diperoleh pendidikan bermutu maka diperlukan akreditasi yang 

menunjukkan bahwa sekolah sudah merupakan bagian dari sistem 

yang bermutu. 

Pelaksanaan akreditasi selayaknya berdasarkan prinsip 

penyelenggaraan pendidikan sebagaimana termaktub dalam ayat 

(1) Pasal 4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 
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Pendidikan Nasional yaitu pendidikan diselenggarakan secara 

demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan 

menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai 

kultural, dan kemajemukan bangsa. 

Dalam melakukan akreditasi, budaya sekolah/madrasah 

sebagai bagian terpenting dalam pelaksanaan sekolah/madrasah 

sebagaimana tercantum dalam ayat (3) Pasal 4 Undang-undang 

Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang 

diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan 

pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.  

Sasaran satuan pendidikan dan program pendidikan dalam 

akreditasi sekolah/madrasah adalah sesuai dengan pasal 17 dan 

18 yaitu satuan pendidikan dasar yaitu Sekolah Dasar (SD), 

Madrasah Ibtidaiyah (MI), SDLB serta Sekolah Menengah Pertama 

(SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan SMPLB. Sementara 

pendidikan menengah berupa Sekolah Menengah Atas (SMA), 

Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan 

SMALB. 

Sesuai dengan Pasal 8 Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional orang tua sebagai bagian dari 

masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, 

pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. 

Oleh karena itu, akreditasi merupakan hal yang harus dilakukan 

untuk kepentingan Pemerintah, pemerintah daerah, maupun 

masyarakat. 

Sekalipun pendidikan merupakan kewajiban bersama antara 

Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat sesuai dengan 

Pasal 54 Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
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Pendidikan Nasional, sesuai dengan Lampiran Nomor 3 Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah 

khususnya yang berkaitan dengan akreditasi, maka pelaksanaan 

akreditasi menjadi kewenangan mutlak Pemerintah. Dengan 

demikian satuan pendidikan wajib memenuhi/melaksanakan 

akreditasi. 

2. Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah 

Akreditasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 Undang-

undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan 

pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada 

setiap jenjang dan jenis pendidikan. 

Pelaksanaan akreditasi dapat ditinjau dari dua hal yang 

dinilai. Pertama adalah hal-hal yang berkaitan dengan review 

pemenuhan administrasi (compliance) melalui pencarian data 

dalam Dapodik dan/atau sumber lain. Kedua adalah hal-hal yang 

terkait kinerja satuan pendidikan (performance) melalui 

pengamatan langsung ke sekolah/madrasah.  

Sebagai bagian dari pendidikan bermutu, pelaksanaan 

akreditasi dari dua hal tersebut yaitu compliance dan 

performance, sekolah yang tidak memenuhi aspek compliance 

maka tidak dapat dilanjutkan dengan penilaian performance. Hal 

ini dilakukan untuk efisiensi dan pelaksanaan yang simple dan 

akuntabel. 
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a. Penilaian Compliance (Melalui Dapodik dan sumber 

lain) 

Hal-hal yang akan dinilai melalui compliance berkaitan 

dengan mutu lulusan, proses pembelajaran, guru, 

manajemen sekolah/madrasah, kurikulum, penilaian, sarana 

dan prasarana, dan pembiayaan. 

Informasi tentang pendidik sesuai dengan Permendikbud 

Nomor 12, 13, dan 16 Tahun 2017 tentang Standar Pendidik 

dan Tenaga Kependidikan diperoleh dari Dapodik dan/atau 

sumber lainnya. Hal yang termasuk dalam aspek ini antara 

lain kualifikasi, sertifikasi, dan penghargaan. 

b. Penilaian Performance 

Hal-hal yang akan dinilai untuk aspek performance 

adalah terkait dengan mutu lulusan, proses pembelajaran, 

guru, dan manajemen sekolah/madrasah melalui kunjungan 

ke sekolah/madrasah. 

 

3. Analisis Penjaminan Mutu Pendidikan 

Satuan pendidikan melakukan penjaminan mutu secara 

bertahap dalam kurun waktu satu tahun sekali dengan sistematis 

dan terencana sebagaimana dimaksud pada pasal 91 dengan 

bantuan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan. Penjaminan mutu 

pendidikan dilakukan untuk mengetahui ketercapaian standar 

nasional pendidikan di masing-masing satuan pendidikan. LPMP 

bertugas memberikan supervisi dan bimbingan secara bertahap, 

sistematis, dan reguler setiap tahun agar satuan pendidikan 

mencapai standar yang telah ditentukan. 
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Akreditasi sebagai bagian tak terpisahkan dari penyediaan 

pendidikan yang bermutu, dilaksanakan dengan mengacu kepada 

penjaminan mutu yang dilakukan oleh satuan pendidikan. Pasal 

92 khususnya ayat (5) memberi pesan kepada badan akreditasi 

untuk memberikan rekomendasi penjaminan mutu Pendidikan 

kepada program dan/atau satuan pendidikan yang diakreditasi 

dan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 

Pasal 93 memberi makna bahwa satuan pendidikan yang 

belum mengacu kepada standar nasional pendidikan masih tetap 

diakui keberadaannya. Namun demikian, satuan pendidikan yang 

belum mencapai standar Pendidikan sebaiknya tidak diakreditasi 

melainkan diberi rekomendasi kepada program dan/atau satuan 

pendidikan yang diakreditasi dan kepada Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah agar mereka memenuhi standar terlebih 

dahulu sebelum diakreditasi. 

  



NASKAH AKADEMIK IASP2020 

52 
 

BAB IV. KAJIAN TEORI DAN PRAKTIK EMPIRIS 
MENGENAI AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH  

A. Penilaian Mutu Sekolah 

Landasan konseptual dari pengembangan Instrumen 

Akreditasi Satuan Pendidikan (IASP) 2020 disarikan dari referensi 

yang berkembang dalam penilaian mutu sekolah/madrasah 

sebagaimana dirujuk oleh tulisan-tulisan terbaru. Referensi utama 

terkait mutu sekolah/madrasah menegaskan pentingnya asesmen 

atau penilaian mutu dari keseluruhan siklus total quality 

management (Sallis, 2005). Hal ini disebabkan karena perbaikan 

kualitas sekolah/madrasah sebagai tujuan utama manajemen 

mutu hanya dapat ditentukan apabila proses penilaian dilakukan 

secara akurat, entah itu dari pihak internal (self-assessment) atau 

pihak eksternal (quality control atau quality audit) (Sallis, 2005). 

Penilaian kualitas sekolah/madrasah dapat dilihat dari enam 

perspektif utama (Luyten, Scheerens, et al., 2005), mereka 

adalah: 

1. The productivity view 

2. The instrumental effectiveness view 

3. The adaptation perspective 

4. The equity perspective 

5. The efficiency perspective 

6. The disjointed view 

The productivity view memandang kualitas sekolah/madrasah 

dinilai dari apakah sekolah/madrasah menghasilkan output dan 

outcome sesuai dengan yang diharapkan atau tidak? The 

instrumental effectiveness view memandang sekolah/madrasah 
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bermutu terutama dari aspek input dan proses, dalam kaitan 

dengan output yang diharapkan. The adaptation perspective 

menilai mutu sekolah/madrasah dari kemampuan untuk 

memenuhi kebutuhan pasar dan masyarakat. Kondisi yang 

diciptakan di sekolah/madrasah menjadi cara untuk mencapai 

tujuan, sementara pemenuhan kebutuhan eksternal sebagai 

tujuannya. The equity perspective memandang mutu 

sekolah/madrasah sebagai kesetaraan dan keadilan dalam 

mengelola input, proses dan outcome pendidikan dari peserta 

yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. The efficiency 

perspective menilai sekolah/madrasah berkualitas sebagai 

kemampuan untuk mencapai hasil tertinggi dengan biaya yang 

paling hemat. The disjointed view memandang kualitas 

sekolah/madrasah secara parsial, di mana mutu pendidikan diukur 

ketika murid telah mencapai kriteria dan aspek tertentu yang 

dipilih (Luyten, Scheerens, et al., 2005). 

Mutu sekolah/madrasah terkait dengan banyak elemen yang 

sebagian dari mereka saling independen (Mayer, Mullens, Moore, 

& Ralph, 2010). Banyak pihak dinilai gagal menilai efektivitas 

sekolah/madrasah, karena ketidakberhasilan mengidentifikasi 

ukuran mutu sekolah/madrasah, atau malah mengabaikan aspek 

penting dari kualitas itu sendiri. Laporan yang bersumber dari 

National Center for Education Statistics yang bertajuk Monitoring 

School Quality: An Indicators Report (Mayer et al., 2010), 

mengidentifikasi 13 indikator yang paling relevan untuk mengukur 

mutu sekolah/madrasah. Ke 13 indikator tersebut dikelompokkan 

menjadi tiga area, yaitu: 

1. Konteks sekolah/madrasah, 

2. Guru, dan 
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3. Ruang kelas. 

 

Gambar 1. Model Generik Sekolah Efektif (Luyten, Scheerens, et al., 2005; Luyten, 
Visscher, & Witziers, 2005; Scheerens, 2013). 

Aspek konteks sekolah/madrasah dibagi lagi menjadi 

beberapa indikator, yaitu: (a) School leadership, (b) Goals, (c) 

Professional community, (d) Discipline, and (e) Academic 

environment. Sementara itu pada aspek guru dibagi menjadi 

empat indikator, yaitu: (a) Teacher academic skills, (b) Teaching 

assignment, (c) Teacher experience, dan (d) Professional 

development. Sementara itu aspek terakhir adalah ruang kelas, 

yang diukur dari empat indikator. Mereka adalah (a) Course 

content, (b) Pedagogy, (c) Technology dan (d) Class size. 

Kualitas sekolah/madrasah dapat dipandang dari lima 

perspektif, yaitu: (1) produktivitas, (2) keadilan, (3) efektivitas, 

(4) efisiensi, dan (5) responsiveness.  Kualitas dalam perspektif  

“produktivitas” menilai mutu berdasarkan outcome 

sekolah/madrasah, sementara pandangan kelompok “equity” 

(keadilan) mengukur mutu sekolah/madrasah berdasarkan 

distribusi inputs, processes dan outcomes. Efektivitas memandang 

mutu dari kesesuaian antara input dan proses di satu sisi dengan 

outcomes di sisi yang lain. Sementara itu, pandangan kelompok 
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efisiensi mengukur mutu berdasarkan nilai efektivitas biaya. 

Kelompok terakhir, yaitu “responsiveness” menilai mutu dari 

bagaimana cara input, proses, dan outcome yang diinginkan 

dikondisikan agar sesuai dengan tuntutan stakeholders sekolah 

(Scheerens, 2013).   

Elemen input meliputi: 

1. Pengalaman guru 

2. Pengeluaran per siswa 

3. Dukungan orang tua 

Elemen proses dari sekolah/madrasah efektif 

dikelompokkan menjadi dua, yaitu pada level sekolah/madrasah 

dan level kelas. Pada level sekolah/madrasah, efektivitas 

sekolah/madrasah diukur dari: 

1. Level kebijakan yang berorientasi prestasi 

2. Kepemimpinan pendidikan 

3. Konsensus dan rencana kerja sama guru 

4. Mutu kurikulum sekolah/madrasah yang diukur dari aspek 

lingkungan yang diadopsi dan struktur formal kurikulum 

5. Lingkungan yang teratur 

6. Evaluative potential 

Pada level kelas, efektivitas proses di sekolah/madrasah 

dinilai dari aspek: 

1. Jumlah waktu yang didedikasikan untuk mengerjakan tugas 

(termasuk untuk mengerjakan pekerjaan rumah) 

2. Pengajaran yang terstruktur 

3. Peluang untuk mengalami proses belajar 

4. Harapan tinggi pada perkembangan siswa 

5. Mutu evaluasi dan monitoring dari perkembangan siswa 
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6. Aktivitas penguatan-penguatan yang dilakukan 

Pada aspek output, prestasi siswa harus diukur dengan 

mempertimbangkan prestasi sebelumnya, intelegensia serta 

status sosial ekonomi orang tua (SES). 

Heywood (2007) menguji dua pendekatan dalam akreditasi 

perguruan tinggi yang disebut sebagai principles based (PB) dan 

rules based (RB). Pendekatan PB dalam akreditasi mengukur 

performa perguruan tinggi dari prinsip dasar kinerja dan mutu 

nya, sementara RB lebih menekankan pengukuran kualitas 

perguruan tinggi terhadap pemenuhan atas aturan-aturan yang 

berlaku. Hasil analisis dari Heywood (2007) menemukan bahwa 

pendekatan PB menjamin sustainability peningkatan mutu 

institusi sementara sebaliknya, pendekatan RB diikuti oleh tren 

penurunan kualitas perguruan tinggi (lihat Gambar 2). Meski 

belum ditemukan studi yang serupa untuk level 

sekolah/madrasah, namun temuan Heywood di atas memberikan 

inspirasi teoretis bahwa pada level di bawahnya situasinya tidak 

berbeda secara signifikan. 

 

Gambar 2. Dampak bagi Peningkatan Kualitas Institusi Pendidikan Tinggi dari Dua 

Pendekatan dalam Akreditasi (PB dan RB) (Heywood, 2007). 
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Hasil kajian Heywood mendorong perlunya pendekatan baru 

yang hendak ditawarkan oleh BAN-S/M di mana pendekatan lama 

yang lebih digerakkan oleh rules (RB) yang berbentuk standar 

pendidikan dinilai memberikan dampak yang tidak signifikan 

terhadap peningkatan  kualitas sekolah/madrasah. Hasil analisis 

yang dilakukan Susetyo (Vita, Susetyo, & Indriyanto, 2015) 

terkait relasi nilai akreditasi sekolah/madrasah secara 

keseluruhan, maupun setelah dipisahkan masing-masing dari 

delapan standar, menunjukkan angka korelasi yang tidak 

signifikan terhadap hasil Ujian Nasional (UN). Meski perbandingan 

ini tidak ideal terkait dengan ketepercayaan hasil UN sendiri 

sebagai satu-satunya data ukuran output sekolah/madrasah yang 

tersedia, namun melihat daya prediksi hasil UN terhadap prestasi 

belajar di perguruan sebagaimana beberapa hasil studi Ferdhiana, 

Julita, Rusyana, & Salwa (2015), studi yang dilakukan Susetyo 

(Setiawan, Susetyo, & Fitrianto, 2018) membuktikan bahwa 

akreditasi yang hanya didasarkan atas rules tidak menawarkan 

gambaran kualitas sekolah/madrasah yang lebih baik. Oleh 

karena itu, temuan Heywood (2007) serta hasil evaluasi atas 

praktik akreditasi yang telah dua puluh tahun berjalan, menjadi 

landasan perlunya pendekatan baru dalam melakukan akreditasi 

S/M. Naskah ini dimaksudkan untuk membangun argumen 

konseptual dan empiris bahwa akreditasi tahun 2020 akan 

memberikan penekanan lebih kepada kinerja (performance) serta 

menempatkan pemenuhan (compliance) terhadap delapan 

standar pendidikan (SNP) sebagai prasyarat sebelum satuan 

pendidikan diakreditasi. 

Landasan konseptual naskah akademik IASP 2020 ini 

dibangun dengan alur berpikir sebagai berikut: Pertama adalah 
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landasan konseptual dari mutu sekolah/madrasah dan penilaian 

mutu sekolah/madrasah. Hal ini didasari pada posisi yang tegas 

bahwa akreditasi dilakukan sebagai sebuah sinyal (signalling) 

akan ukuran mutu sekolah/madrasah. 

Bagian kedua dari landasan konseptual dari akreditasi 

menganalisis elemen-elemen penyelenggaraan pendidikan yang 

paling memberi signal akan mutu sekolah/madrasah secara 

keseluruhan. Sebagai contoh adalah aspek siswa, apa isu 

terpenting yang akreditasi harus menilai bagaimana siswa 

berkembang dan mengukur output pendidikan dari sisi siswa. 

Aspek guru. Guru diyakini dan secara empiric memberikan 

kontribusi besar bagi proses pendidikan di sekolah/madrasah. 

Oleh karenanya, akreditasi harus mampu melihat guru secara 

utuh serta mendapatkan signal terbaik untuk mengukur kinerja 

guru, di samping data compliance yang tersedia. Aspek-aspek lain 

yang dianalisis adalah learning proses, leadership kepala 

sekolah/madrasah serta budaya sekolah/madrasah. 

Bagian ketiga dari landasan konseptual IASP 2020 

menganalisis bagaimana jenjang dan karakteristik 

sekolah/madrasah mempengaruhi akreditasi. Sebagai ilustrasi, 

akreditasi untuk sekolah dasar sebagai jenjang yang fokus pada 

penanaman nilai-nilai dasar bagi anak didik, tentu akan berbeda 

dengan sekolah luar biasa atau sekolah menengah kejuruan. Dua 

bagian berikutnya, bagian D dan E fokus kepada konsep akreditasi 

serta analisis komparatif dari beberapa model akreditasi di 

Amerika, Australia, Eropa dan Asia. Perbandingan beberapa model 

akreditasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan model terbaik 

yang dapat menjadi inspirasi bagi transformasi model akreditasi 

Sekolah/Madrasah di Indonesia. 
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 Bagian terakhir dari landasan konseptual IASP 2020 

menganalisis temuan empiris yang bersumber dari data akreditasi 

serta korelasinya dengan beberapa variable yang relevan seperti 

hasil ujian nasional. Analisis temuan empiris juga dilakukan 

berdasar hasil survei daring yang dilakukan oleh BAN-S/M. 

Temuan empiris hasil akreditasi memberikan landasan yang kuat 

faktor-faktor yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh hasil 

akreditasi, temuan tersebut dengan demikian menjadi fondasi dari 

gagasan perubahan model akreditasi dari yang awalnya 

menekankan pada compliance menjadi performance. 

B. Elemen-Elemen Penyelenggaraan Pendidikan Formal 

1. Kualitas Lulusan 

Berbagai analisis menyangkut perkembangan industri pada 

abad 21 menuntut perubahan paradigma dalam mempersiapkan 

peserta didik di sekolah/madrasah. Revolusi industri 4.0 sebagai 

akibat perkembangan teknologi yang cepat sudah berdampak 

pada berbagai sendi kehidupan. Industri berbasis produk beralih 

menjadi platform (Kasali, 2018). Pada laman Sekretariat Kabinet 

RI, Cahyono menyatakan bahwa fenomena disrupsi dalam 

peradaban Revolusi Industri 4.0 akan membawa perubahan 

fundamental pada cara hidup, bekerja, maupun pola relasi. 
 

Laporan dari hasil survei yang dilakukan oleh World Economic 

Forum (2016) menyampaikan bahwa lebih dari 5,1 juta lapangan 

kerja hilang akibat perubahan pasar kerja selama periode 2015-

2020. Pada tahun 2020, lebih dari sepertiga dari keterampilan inti 

yang dituntut pada abad 21 saat ini belum dianggap penting untuk 

pekerjaan hari ini. Secara umum, keterampilan sosial---seperti 
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persuasi, kecerdasan emosional, dan kemampuan menyampaikan 

informasi kepada orang lain---lebih dibutuhkan industri daripada 

keterampilan teknis yang sempit, seperti operasi pemrograman 

dan peralatan serta pengendalian. Keterampilan teknis ini perlu 

dilengkapi dengan keterampilan sosial dan kolaborasi yang kuat. 
 

Dalam perhelatan pasar bebas ASEAN, selain peningkatan 

kapasitas, keterampilan harus menjadi perhatian, termasuk 

bahasa kerja Asean Economic Community yaitu bahasa Inggris, 

“the working language of ASEAN shall be English” (ASEAN 

Secretariat, 2008, hal. 2). Hal ini, memerlukan komitmen baik 

secara politis, ekonomi, dan sosial budaya (Natiladdanon & 

Thanavisuth, 2014, hal. 16). Selain itu, Future of Jobs Report 

dalam World Economic Forum Top Skills menggambarkan bahwa 

pada tahun 2020 sejumlah keterampilan seperti: kemampuan 

memecahkan masalah, berpikir kritis, kreatif, berkoordinasi 

dengan orang lain, orientasi untuk melayani, serta kemampuan 

bernegosiasi diperlukan dalam tuntutan industri di masa depan. 

Kondisi yang diuraikan tersebut mengisyaratkan bahwa 

sekolah/madrasah sebagai lembaga pendidikan formal perlu 

segera mendefinisikan ulang profil lulusannya agar pada saat 

mereka harus berpartisipasi pada kehidupannya, mereka dapat 

berperan layak dan bahagia. 

Sejumlah poin terkait pentingnya human capital yang 

berkualitas dalam mengiringi tuntutan global, menekankan pada 

pentingnya lulusan yang berkualitas di masa kini dan mendatang. 

Lulusan yang kemudian siap untuk melanjutkan ke jenjang 

pendidikan lebih tinggi, bekerja, dan siap berperan dalam 

kehidupan secara umum. Pendidikan era global menekankan 
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pentingnya menyiapkan manusia untuk menjadi pembelajar 

sepanjang masa dan dengan 4 tujuan sebagaimana dinyatakan 

oleh UNESCO: 

o Learning to know 

o Learning to do 

o Learning to be 

o Learning to live together 

 

Pada era di mana informasi melimpah dan beredar cepat, 

kebutuhan siswa bukan saja menambah informasi dan 

pengetahuan, tetapi bagaimana mereka mampu mengelolanya. 

memiliki kemampuan menganalisis, mensintesakan, dan 

menerapkan apa yang telah mereka pelajari dan kapasitas mereka 

untuk memecahkan masalah, merancang solusi, dan 

mengkomunikasikan secara efektif (Darling-Hammond and 

Adamson, 2010). Saat ini pendidikan harus diarahkan pada proses 

membantu siswa untuk nantinya dapat menyelesaikan persoalan 

yang makin kompleks. Barron dan Darling-Hammond (2008) 

menyatakan bahwa pendidikan harus membantu siswa belajar 

bagaimana cara belajar dengan cara yang luar biasa, sehingga 

mereka dapat mengatur tuntutan perubahan informasi, teknologi, 

pekerjaan, dan kondisi sosial. 

Uraian di atas memberikan isyarat bahwa siswa yang 

kompeten adalah mereka yang memiliki kecakapan berimbang 

antara kemampuan memahami informasi, pengelolaan informasi, 

pengungkapan kembali informasi yang dipahami untuk 

kepentingan yang menyangkut dirinya. Lamb, et al, (2015) 

menguraikan dalam sebuah conceptual framework mengenai 
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tuntutan kompetensi yang akan menunjang keberhasilan siswa 

yang dikelompokkan dalam lima kategori sebagai yaitu: 

a. Disposition yang meliputi aspek: rasa memiliki, rasa mampu 

untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kompetensi yang 

dimiliki, rasa memiliki, sense of eficacy, memiliki harapan, 

dan tujuan. 

b. Intra personal skills yang meliputi ketangguhan, 

pengendalian diri, dan kesadaran diri. 

c. Interpersonal skills meliputi kolaborasi, komunikasi, dan 

kepemimpinan. 

d. Engagement meliputi cognitive engagement, behavioural 

engagement, dan emotional engagement 

e. Cognitive skills meliputi reading, mathematic, ICT, dan 

kreativitas. 

Lima kategori tersebut di atas kemudian diuraikan dalam 9 

keterampilan atau konstruksi (Future Frontier Analytical Report, 

2017) sebagai berikut: 

a. Berpikir kritis 

b. Kreativitas 

c. Metakognisi 

d. Pemecahan masalah 

e. Kolaborasi 

f. Motivasi 

g. Self eficacy 

h. Kesadaran 

i. Grit or preserverence 
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Pendidikan juga harus dapat menyiapkan siswa untuk 

memiliki ‘global competence’. Kehidupan global yang semakin 

multikultural menuntut setiap individu agar dapat melihat sesuatu 

dari perspektif yang berbeda serta tetap menghargai pendapat, 

pandangan, serta nilai yang berbeda. PISA mendefinisikan ‘global 

competence’ PISA mendefinisikan kompetensi global sebagai 

“kapasitas untuk menganalisis masalah global dan antar budaya 

secara kritis dan dari berbagai perspektif, untuk memahami 

bagaimana perbedaan memengaruhi persepsi, penilaian, dan 

gagasan tentang diri dan orang lain. Hal ini juga menyangkut 

adanya kemampuan untuk terlibat dalam interaksi yang terbuka, 

tepat dan efektif dengan orang lain dari berbeda latar belakang 

atas dasar rasa saling menghormati martabat manusia ”. Menurut 

PISA, kompetensi global mencakup kemampuan untuk: 

a. Memahami isu-isu penting secara lokal, global, serta 

budaya. Siswa yang kompeten secara global dapat 

memanfaatkan dan menggabungkan berbagai informasi 

yang diperolehnya untuk mengajukan pertanyaan, 

memberikan alasan, maupun menganalisa dan kemudian 

menghubungkan fenomena global pada kondisi dan budaya 

lokal. Setelah mendapatkan akses pada informasi siswa 

dapat menganalisa dan mengevaluasi secara kritis dan 

kemudian mengembangkan informasi baru. 

b. Mampu membangun dialog dalam komunitas lintas budaya 

secara tepat, terbuka, dan efektif. 

c. Mengambil tindakan untuk “kesejahteraan kolektif dan 

pembangunan berkelanjutan.” Siswa yang kompeten dalam 

pengertian ini dapat menciptakan kesempatan untuk 
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mendapat informasi dan melakukan tindakan reflektif agar 

suara mereka didengar. 

 

Bialik et al (2015) mengelompokkan kemampuan abad 21 

dalam empat domain, pengetahuan, keterampilan, karakter, dan 

metakognisi. Kelompok pengetahuan menampung pengetahuan 

tradisional, seperti matematika, bahasa, dsb. Serta pengetahuan 

modern seperti robotik, entepreneursip. Keterampilan terdiri dari 

komunikasi, kolaborasi, kreativitas, dan berpikir kritis. Sedangkan 

dalam kelompok karakter meliputi rasa ingin tahu yang tinggi, 

kesadaran (mindfulness), semangat, resiliensi, etika, dan 

kepemimpinan. Metakognisi mengedepankan proses refleksi dan 

learning how to learn yang juga masuk dalam ketiga domain yang 

dijelaskan di atas. 

Dapat disimpulkan bahwa pendidikan harus dapat 

menyiapkan siswa yang hidup pada abad 21 untuk memiliki 

kompetensi sebagai berikut: berpikir kritis; pemecahan masalah; 

komunikasi; kolaborasi; dan metakognisi. Pendidikan juga 

dituntut untuk mengembangkan siswa agar memiliki motivasi, 

kesadaran diri, self eficacy, dan tangguh. Untuk menunjang 

keberhasilan dalam kehidupan di zaman global, kompetensi global 

juga merupakan kompetensi yang harus dikembangkan. 

Kompetensi ini memampukan individu untuk menganalisis 

masalah global dan antar budaya secara kritis dari berbagai 

perspektif. Kompetensi ini juga menyangkut kemampuan untuk 

terlibat dalam interaksi yang terbuka, tepat dan efektif dengan 

orang lain dari berbeda latar belakang atas dasar rasa saling 

menghormati martabat manusia. 
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Gambaran mengenai kompetensi yang dibutuhkan siswa 

untuk berpartisipasi dalam kehidupannya pada abad 21 di atas 

memberikan indikasi bahwa sekolah/madrasah perlu melakukan 

reformasi dalam proses pengelolaan sekolah/madrasah maupun 

pembelajaran di kelas. Guru sebagai ujung tombak keberhasilan 

pembelajaran dalam kelas harus memiliki kemampuan untuk 

menerjemahkan kebutuhan siswa dalam proses pembelajaran. 

Kepala sekolah/madrasah sebagai pemimpin pembelajaran perlu 

memberikan dukungan kepada guru agar dapat menjalankan 

fungsinya sebagai pemimpin pembelajaran di kelas. 

2. Mutu Guru 

 

Pada abad 21 tugas guru semakin menantang karena fokus 

proses pembelajaran beralih dari menyediakan akses informasi 

pada pengelolaan informasi. Kebutuhan siswa agar dapat 

berpartisipasi dalam kehidupan abad 21 menjadikan tugas guru 

makin menantang dan kompleks. Malik (2018) menyampaikan 

bahwa guru abad 21 harus memperhitungkan tantangan yang 

dihadapi siswa dan mampu mempersiapkan mereka 

menghadapinya. Guru dituntut untuk mengembangkan diri secara 

profesional secara konsisten dan melek teknologi (Malik, 2018, 

Jan, 2017, OECD,2009, Bicah,et al, 2014). Jan (2017) menuliskan 

bahwa, “The impact of good teaching is increasingly cited as a 

major determinant of economic well-being of society”. Dan 

selanjutnya juga disampaikan, “The quality of teachers 

determines the quality of education and linked with nation’s 

development”. Ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh 

kualitas guru terhadap perkembangan masyarakat ekonomi dan 

lebih jauh adalah kualitas sebuah bangsa. 
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Berbagai penelitian membuktikan bahwa kualitas 

pengajaran menentukan kualitas pembelajaran yang dicapai siswa 

dan oleh sebab itu guru selaku pemimpin pembelajaran harus 

selalu mendapat kesempatan untuk pengembangan diri. Jan 

(2017) menyebutkan bahwa cara yang paling jitu untuk 

menciptakan pengajaran yang berkualitas adalah tersedianya 

sistem yang membantu guru dalam melanjutkan pembelajaran 

profesional dan peningkatan praktik mengajar. Sistem yang 

secara efektif membantu pengembangan guru termasuk 

dukungan administrasi untuk pembelajaran profesional, 

kolaborasi, siklus umpan balik yang merupakan bagian dari tugas 

guru. 

Agar memenuhi tuntutan kebutuhan siswa pada abad 21 

guru memerlukan pengetahuan, Keterampilan, dan pola 

pendekatan perilaku yang berbeda dari masa-masa sebelumnya. 

Guru perlu mengembangkan berbagai kompetensi yang 

ditagihkan kepada siswa. Guru pada abad 21, selain memenuhi 

kualitas sebagai seorang guru yang efektif, mereka juga dituntut 

untuk mengembangkan pola berpikir global; sikap sensitif 

terhadap perbedaan dan keragaman budaya; mampu 

menggunakan teknologi; membangun hubungan di luar kelas; 

membangun sikap saling belajar dengan siswa (Jan, 2017). 

Jadi selain lima hal yang menyangkut kompetensi abad 21 

guru tetap harus menunjukkan ciri-ciri utama mereka sebagai 

guru yang efektif. Harris, dan Ingle (2010) membahas bahwa guru 

yang efektif itu memiliki keterampilan mengajar yang kuat 

(Harris et al., 2009), keterampilan komunikasi (Braun et al. 

1987; Kain-Caston 1999; Dunton 2001; Ralph et al. 1998), dan 

pemahaman mendalam mengenai pengetahuan yang 
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diajarkan (Harris et al., 2009), menunjukkan sikap 

antusiasme, kepedulian, dan keterampilan interpersonal 

(Broberg 1987; Dunton 2001; Harris et al., 2009; Ralph et al. 

1998). 

ASCD (Association for Supervision and Curriculum 

Development) melalui berbagai penelitian yang dilakukan telah 

menerbitkan sebuah buku yang ditulis oleh Strange (2008) yang 

secara khusus membahas ciri-ciri guru efektif. Saat ini buku 

tersebut sudah pada edisi ke delapan tahun 2018. Stronge (2018) 

menyampaikan bahwa untuk tetap mengikuti perubahan yang 

terjadi di sektor lain, pendidikan dan pengajaran perlu terus 

berkembang. Pergeseran dalam bidang ekonomi menuntut 

perhatian terhadap kualitas Pendidikan dan khususnya kualitas 

guru. Yang menentukan kualitas tenaga kerja di masa yang akan 

datang adalah kualitas pendidikan. Hanya bangsa yang memiliki 

kualitas pendidikan yang baik, dengan kepala sekolah/madrasah 

dan guru yang baik yang akan memiliki masa depan. Oleh sebab 

itu kualitas guru harus menjadi perhatian utama agar 

sekolah/madrasah dapat memenuhi kebutuhan perkembangan 

siswanya. 

Agar dapat berperan secara maksimal dalam proses belajar 

mengajar di kelas guru harus memiliki kualitas tertentu agar 

dapat efektif melaksanakan tugasnya. Agar dapat menjadi guru 

yang efektif maka sejumlah Keterampilan dan perilaku harus terus 

dikembangkan dalam diri seorang guru. Strange (2008) 

menuliskan serangkaian Keterampilan dan perilaku serta 

tanggung jawab yang harus dimiliki seorang guru. Terdapat 

sekurangnya lima kelompok Keterampilan yang diuraikan yaitu: 
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a. Guru sebagai manusia yang harus menunjukkan 

1) Kepedulian 

2) Adil dan menghargai orang lain 

3) Interaksi dengan siswa 

4) Antusiasme 

5) Motivasi 

6) Dedikasi pada pengajaran 

7) Refleksi 

b. Pengelolaan Kelas 

1) Pengelolaan kelas 

2) pengorganisasian 

3) disiplin siswa 

c. Perencanaan dan pengelolaan pembelajaran 

1) Pembelajaran 

2) Alokasi waktu 

3) Harapan guru 

4) Perencanaan pembelajaran 

d. Implementasi pembelajaran 

1) Instructional Strategies 

2) Content and Expectations 

3) Complexity 

4) Questioning 

5) Student Engagement 

e. Monitoring Student Progress and Potential 

1) Homework 

2) Monitoring Student Progress 
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3) Responding to Student Needs and Abilities 

4) Instructional Strategies 

5) Content and Expectations 

6) Complexity 

7) Questioning 

8) Student Engagement 

 

Kelima aspek tersebut di atas kemudian diuraikan secara 

detail dalam bentuk daftar Keterampilan dan perilaku yang dapat 

digunakan oleh guru untuk melakukan evaluasi diri. 

Dalam era abad 21 kapasitas guru dituntut untuk mampu 

membantu siswanya untuk berpartisipasi dalam kehidupan di 

abad 21 atau kerap disebut era industri 4.0 Jan (2017) 

menyatakan bahwa guru abad 21 memiliki kewajiban untuk 

membantu siswa menghadapi tantangan masa depan. Dengan 

semakin kompleksnya tuntutan akan guru yang berkualitas dan 

profesional maka pengembangan profesional guru harus menjadi 

perhatian sekolah/madrasah. Penggunaan teknologi perlu 

diintegrasikan dalam proses mengajar. 

Selanjutnya Jan (2017) secara rinci menyebutkan bahwa 

agar guru dapat membantu siswa pada kehidupan abad 21, 

program pengembangan guru seharusnya melibatkan 14 hal 

sebagai berikut: 

a. Meningkatkan kemampuan guru untuk mengelola proses 

belajar yang berpusat pada siswa dan melakukan 

personalisasi. 
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b. Guru dikembangkan kemampuannya untuk dapat 

mengarahkan siswa sebagai producers, yaitu siswa dapat 

menghasilkan karya pada tingkatnya sesuai konteksnya. 

c. Project-Based Learning harus dipahami dan dipraktikkan 

untuk membantu siswa menghasilkan sesuatu Bersama 

temannya dan mendapat umpan balik juga dari temannya. 

d. Guru harus mempelajari teknologi baru. 

e. Guru harus memperbaiki pemahamannya mengenai 

kondisi global 

f. Mencerdaskan diri dalam memanfaatkan alat komunikasi 

cerdas. 

g. Dapat membuat Blog 

h. Guru perlu meningkatkan kompetensi digitalnya 

i. Menumbuhkan kolaborasi yang berkualitas 

j. Memanfaatkan aplikasi media sosial secara tepat 

k. Connect 

l. Mengembangkan Positive Digital Footprint 

m. Mampu berinovasi 

n. Terus belajar 

 

Perlu juga menjadi perhatian bahwa sertifikasi guru 

memang menjadi persyaratan bagi seseorang untuk menjadi 

guru, namun hal itu bukan jaminan bahwa mereka adalah guru 

yang dapat mengajar secara efektif. Strenge (2012) menjelaskan 

bahwa sertifikasi guru tidak menjamin kualitas dan efektivitas 

guru di dalam kelas. Guru dengan kualifikasi dan sertifikat yang 
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sama ternyata memiliki kualitas yang berbeda. Tetapi guru 

dengan sertifikat berbeda bisa memiliki efektivitas yang sama. Hal 

ini menunjukkan bahwa kualitas guru secara individu mungkin 

lebih penting daripada jenis sertifikasi. 

3. Manajemen Sekolah 

Sekolah/madrasah adalah sebuah organisasi yang kompleks 

dan memiliki keunikan tersendiri yang membutuhkan sosok 

kepala sekolah/madrasah dengan pemahaman, keterampilan, dan 

sikap kepemimpinan yang memadai. Berbeda dengan memimpin 

sebuah lembaga nonpendidikan, kepala sekolah/madrasah 

memimpin lembaga yang menyiapkan kehidupan generasi masa 

datang Indonesia. Oleh sebab itu mereka dituntut untuk selalu 

mengembangkan diri guna menyesuaikan dengan tuntutan 

kehidupan yang dihadapi siswanya. Mereka perlu 

mengembangkan kemampuan manajerial maupun nonmanajerial. 

Kepala sekolah/madrasah memiliki pengaruh yang besar 

terhadap kualitas siswa baik secara langsung maupun tidak. 

Leithwood & Day (2008) dari penelitiannya menemukan tujuh hal 

penting yaitu: 

1) Kepemimpinan sekolah/madrasah memberikan pengaruh 

besar setelah proses pembelajaran di kelas. 

2) Kepala sekolah/madrasah yang berhasil rata-rata repertoar 

praktik kepemimpinan dasar yang sama. 

3) Dalam menghasilkan praktik baik tersebut kepala 

sekolah/madrasah juga dipengaruhi oleh konteks di mana 

mereka bekerja. 
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4) Para pemimpin sekolah/madrasah berpotensi meningkatkan 

kualitas pengajaran dan pembelajaran secara tidak 

langsung dan pengaruh yang kuat adalah melalui 

bagaimana kepala sekolah/madrasah memotivasi seluruh 

stafnya, membangun komitmen mereka maupun dalam 

membangun lingkungan yang sehat. 

5) Kepemimpinan sekolah/madrasah memiliki pengaruh yang 

lebih besar pada sekolah/madrasah dan siswa ketika 

kualitas kepemimpinan tersebut terdistribusikan secara 

luas. 

6) Beberapa pola distribusi lebih efektif daripada yang lain. 

7) Sejumlah kecil sifat-sifat pribadi menjelaskan sebagian 

besar variasi dalam efektivitas kepemimpinan 

 

Selain itu James Ko, (2011) menyampaikan bahwa 

pengaruh kepemimpinan kepala sekolah/madrasah muncul dalam 

hasil akademis siswa melalui efek kepemimpinan kepada para 

gurunya dan kualitas pengajaran, serta bagaimana kepala 

sekolah/madrasah mempromosikan iklim sekolah/madrasah yang 

baik dan budaya yang menekankan harapan tinggi dan hasil 

akademik. Lebih jauh James Ko (2011) mengatakan bahwa 

penelitiannya menyoroti pentingnya model praktik kepemimpinan 

yang mengedepankan pengembangan iklim perilaku yang tertib 

dan menyenangkan, motivasi belajar positif dan budaya belajar 

yang akan menyebabkan adanya perubahan positif dalam perilaku 

yang dengan sendirinya mendorong peningkatan pencapaian. 
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4. Kepemimpinan Kepala Sekolah/Madrasah Secara Umum 

Sekolah/madrasah sebagai sebuah organisasi yang 

kompleks dan memiliki keunikan tersendiri yang membutuhkan 

sosok Kepala Sekolah/madrasah dengan pemahaman, 

Keterampilan, dan sikap kepemimpinan yang memadai. Berbeda 

dengan memimpin sebuah lembaga nonpendidikan, kepala 

sekolah/madrasah memimpin lembaga yang menyiapkan 

kehidupan generasi masa datang Indonesia. Oleh sebab itu 

mereka dituntut untuk selalu mampu mengelola sumber daya 

yang ada secara optimal. Dalam menjalankan perannya tersebut 

tidak mungkin seorang kepala sekolah/madrasah dapat 

melakukannya sendiri. Mereka perlu menyertakan semua 

pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencapai tujuan 

pendidikan. Mereka perlu mampu menggerakkan semua unsur 

yang ada sesuai dengan fungsinya. Agar kepala 

sekolah/madrasah dapat menjalankan fungsinya maka kepala 

sekolah/madrasah perlu memiliki integritas yang tinggi, 

mampu menggerakkan, memiliki kapasitas entrepreneur. 

a. Integritas 

Kata integritas memiliki makna yang mendalam dan luas. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia integritas adalah “mutu, 

sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh 

sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan 

kewibawaan; kejujuran; atau wujud keutuhan prinsip moral dan 

etika bangsa dalam kehidupan bernegara”. Dalam hal ini jelas 

bahwa integritas seseorang tergantung pada sejauh mana 

individu tersebut meningkatkan kualitas pribadinya. Nilai 

integritas dapat terus ditingkatkan pada kualitas yang lebih tinggi. 
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Menurut Mulyasa, dalam Deni Koswara (2008:57) 

kepemimpinan seseorang sangat berkaitan dengan kepribadian, 

dan kepribadian kepala sekolah/madrasah sebagai pemimpin 

akan tercermin dalam sifat-sifat yang jujur, percaya diri, 

tanggung jawab, berani mengambil risiko dan keputusan, berjiwa 

besar, emosi yang stabil dan teladan. Selanjutnya menurut 

Mulyono ( 2008:143) kepemimpinan kepala sekolah/madrasah 

merupakan ruh yang menjadi pusat sumber gerak organisasi 

untuk mencapai tujuan dalam meningkatkan kesempatan untuk 

mengadakan pertemuan secara efektif dengan para guru dalam 

situasi yang kondusif. 

Sebagai seorang pemimpin, integritas yang dimiliki seorang 

kepala sekolah/madrasah akan menjadi basis berbagai 

tindakannya dalam memimpin. Kualitas pengelolaan berbagai 

sumber daya di sekolah/madrasah sangat bergantung pada 

kualitas integritas yang dimiliki kepala sekolah/madrasah. 

Pengelolaan sumber daya keuangan tidak akan mengalami 

kebocoran atau penyelewengan. Para pendidik di bawah 

naungannya dapat dikelola sesuai dengan kapasitas masing-

masing sehingga mereka dapat menjadi aset kuat 

sekolah/madrasah untuk berkembang. Ditangan kepala 

sekolah/madrasah dengan integritas yang tinggi penanganan 

sarana prasarana dapat dioptimalkan untuk menjadi bagian dari 

pengembangan sekolah/madrasah. 

b. Kemampuan Menggerakkan 

Beberapa penelitian menemukan bahwa seorang kepala 

sekolah/madrasah yang mampu menggerakkan lingkungannya 

memiliki kontribusi yang tinggi terhadap kemampuan siswanya. 
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Hallinger (2010) menjelaskan bahwa untuk mampu meningkatkan 

kualitas pendidikan di sekolahnya, kepala sekolah/madrasah perlu 

mengembangkan visi bersama, mengedepankan pengembangan 

profesional gurunya, memfasilitasi budaya kerja yang kondusif, 

serta melibatkan pemangku kepentingan dalam pengambilan 

keputusan. Kemampuan tersebut di atas memiliki efek ganda 

yang positif dalam perilaku guru di kelas. 

Keberhasilan seorang kepala sekolah/madrasah dalam 

menggerakkan seluruh komponen di lingkungannya juga 

ditentukan oleh kecenderungan gaya kepemimpinannya. Hoy dan 

Smith (2007) meneorikan bahwa faktor paling penting yang 

menjamin efektivitas sekolah/madrasah adalah kepala 

sekolah/madrasah. Oleh sebab itu menurut Smith (2016) setiap 

kepala sekolah/madrasah harus mengenali gaya kepemimpinan 

mereka dan menerapkannya dalam menjalankan organisasi. 

Disampaikan bahwa gaya kepemimpinan yang sebagian besar 

ditampilkan oleh kepala sekolah/madrasah memainkan peran 

integral dalam fungsi semua aspek sekolah/madrasah. Jadi untuk 

mampu menggerakkan seluruh komponen sekolah/madrasah, 

seorang kepala sekolah/madrasah perlu memahami dirinya 

sendiri terlebih dahulu. 

Setelah memahami kecenderungan gaya kepemimpinannya 

seorang kepala sekolah/madrasah perlu mengintegrasikan gaya 

kepemimpinannya dengan gaya kepemimpinan lain. Leithwood & 

Sun (2012) membahas empat gaya kepemimpinan yaitu:  

• transformational, 

• transactional, 

• inspirational, and 

• instructional leadership 
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Walaupun keempatnya dapat diintegrasikan dan secara 

efektif memaksimalkan peran serta seluruh sumber manusia yang 

ada, gaya transformasional memiliki pengaruh yang besar untuk 

memampukan kepala sekolah/madrasah menggerakkan sumber 

daya yang ada di sekolah/madrasah. Ciri-ciri kepemimpinan 

transformasional sebagaimana diuraikan oleh Bass (1985, dalam 

Natsir, 2004:2-3) adalah bahwa “kepemimpinan transformasional 

sebagai pengaruh pemimpin atau atasan terhadap bawahan. Para 

bawahan merasakan adanya kepercayaan, kebanggaan, loyalitas 

dan rasa hormat kepada atasan, dan mereka termotivasi untuk 

melakukan melebihi apa yang diharapkan”. 

N.M. Tichy & M.A. Devanna 1986 menyimpulkan bahwa 

pemimpin transformasional memiliki karakteristik antara lain 

sebagai berikut: 

• Memandang dirinya sebagai agen perubahan oleh sebab itu 

mereka selalu berupaya untuk meningkatkan 

kemampuannya 
 

• Berani menghadapi tantangan. 
 

• Memberikan kepercayaan kepada orang-orang yang 

dipimpinnya 

• Mereka didorong oleh seperangkat nilai yang kuat (a strong 

set of values).Mereka terus belajar (life-long learners). 

Mereka melihat kesalahan---baik kesalahan mereka sendiri 

atau kesalahan orang lain---sebagai kesempatan untuk 

belajar. 
 

• Mereka dapat mengatasi masalah-masalah yang 

mengandung kompleksitas (complexity), ketidakpastian 

(uncertainty) dan kemenduaan (ambiguity). 
 

• Mereka adalah visioner-visioner (visionaries). 
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Seorang pemimpin transformasional dituntut untuk memiliki 

keterampilan untuk menyamakan visi organisasi dan dengan 

demikian mereka akan mampu menggerakkan sumber daya di 

sekolah/madrasah. “kepemimpinan transformasional harus dapat 

mengartikan dengan jelas mengenai sebuah visi untuk organisasi, 

sehingga para pengikutnya akan menerima kredibilitas pemimpin 

tersebut” (Su-Yung Fu, 2000). Menurut Aviolo (1994, dalam Case, 

2003), bahwa “fungsi utama dari seorang pemimpin 

transformasional adalah memberikan pelayanan sebagai 

katalisator dari perubahan (catalyst of change), namun pada saat 

bersamaan sebagai seorang pengawas dari perubahan (a 

controller of change)”. Case (2003), mengatakan “bahwa 

meskipun terdapat beberapa perbedaan dalam mendefinisikan 

kepemimpinan transformasional, akan tetapi secara umum 

mereka mengartikannya sebagai agen perubahan (an agent of 

change)”. 

Seorang pemimpin yang menggerakkan perlu memiliki 

kemampuan untuk menerjemahkan visi dan misi dan nilai 

organisasi kepada seluruh pemangku kepentingan. Mereka 

kemudian menyampaikan visi dan misi tersebut untuk dijadikan 

referensi dalam berbagai tindakan untuk mencapai tujuan 

organisasi. Dalam hal ini pemimpin perlu untuk meyakinkan 

kepada seluruh pemangku kepentingan bahwa visi, misi, dan nilai 

yang diyakini adalah pada jalur yang tepat. Nilai yang dibangun 

bersama, visi, dan misi harus menjadi sentra yang mengikat 

semua individu yang ada dalam organisasi. Drucker (2008) 

mengatakan "Every enterprise requires commitment to common 

goals and shared values." Setiap organisasi memerlukan 

komitmen terhadap tujuan organisasi dan nilai-nilai yang 
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disepakati bersama. Gardner juga menyampaikan hal serupa 

bahwa pemimpin tidak boleh hanya memiliki komitmennya sendiri 

tetapi mereka harus membangun komitmen orang-orang yang 

dipimpinnya. 

Agar mampu menggerakkan orang lain, seorang pemimpin 

harus memiliki komunikasi efektif. Mereka perlu selalu menyadari 

bahwa komunikasi nonverbal memiliki pengaruh yang besar 

terhadap orang lain. Bahasa tubuh mereka menjadi penentu 

apakah orang lain akan merasa nyaman atau tidak berkomunikasi 

dengan mereka. Untuk menggerakkan diperlukan keharmonisan 

hubungan sehingga orang lain tidak merasa sedang diawasi atau 

sekedar diperintah. Kouzes dan Posner (2006) mengatakan, 

"When leadership is a relationship founded on trust and 

confidence, people take risks, make changes, keep organizations 

and movements alive. Through that relationship, leaders turn their 

constituents into leaders themselves." “Ketika kepemimpinan 

dilandasi oleh kepercayaan dan rasa pencaya diri, maka orang lain 

akan berani mengambil risiko, mau melakukan perubahan, dan 

akan terus menghidupkan organisasi dan kegiatan-kegiatan 

perubahan yang dilakukan. Melalui hubungan seperti itulah 

kemudian pemimpin secara tidak langsung membelajarkan orang-

orang di sekitarnya untuk menjadi pemimpin. 

Pemimpin yang menggerakkan harus mampu menunjukkan 

rasa hormat kepada orang lain. Mereka dapat memberikan 

pengakuan terhadap capaian-capaian yang dilakukan oleh orang 

lain betapa pun sedikitnya capaian tersebut. Capaian individu 

tidak diperbandingkan satu sama lain karena pada dasarnya 

setiap orang dapat memberikan kontribusi dengan cara yang 

berbeda. Sebaliknya dalam menghadapi situasi yang tidak 
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kehendaki mereka dapat menghadapi situasi yang kurang 

menyenangkan tersebut dengan melihat dari sudut pandang 

positif. Mereka tetap harus menjaga kestabilan emosinya. 

c. Memiliki Kecakapan Entepreneur 

Kepemimpinan berbasis entepreneur menuntut pemimpin 

untuk mampu menyeimbangkan kreativitas, pengaruh, sikap 

terhadap risiko, dan kemampuan untuk mendapatkan akses 

secara strategis. Pengembangan kepemimpinan entepreneurial 

yang efektif dilakukan dalam konteks interaktif secara sosial, 

reflektif dan eksperiensial. Hal ini untuk melancarkan proses 

eksploitasi kesempatan, mempertahankan kemampuan tim dalam 

melakukan inovasi, serta mendapatkan keuntungan bagi 

organisasi dalam kondisi yang tidak menentu. 

Untuk menjadi pemimpin yang entepreneurial, seseorang 

perlu mengembangkan sejumlah kompetensi. Tiga hal yang sering 

diperbincangkan dalam berbagai literatur mengenai karakteristik 

pemimpin yang entepreneurial adalah sikap proaktif, inovatif, dan 

kemampuan mengambil resiko. Hal ini menandakan perlunya 

konsep entepreneur pada tingkat personal maupun 

organisasi.(Chen, 2007; Kuratko, 2007; Gupta et al., 2004; Covin 

& Slevin, 1991). 

Proaktif yang dimaksud di sini adalah aktif mengambil 

tindakan untuk kepentingan ke depan dan bukan menunggu apa 

yang akan terjadi. Dengan bersikap proaktif pemimpin tidak 

hanya mengeksplorasi peluang baru untuk berbagai kegiatan 

tetapi juga melangkah untuk bertindak dan memanfaatkan 

peluang untuk meningkatkan kinerja organisasi (Kuratko, 

Hornsby & Goldsby, 2007). Proaktif sangat mempengaruhi 
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kreativitas pemimpin dengan konsep wirausaha, kemampuan 

pengenalan peluang, semangat dan ketekunan dalam mencapai 

visi mereka (Zampetakis, 2008; Kuratko, Hornsby & Goldsby, 

2007; Kickul & Gundry, 2002). Daya inovatif adalah kemampuan 

dan potensi para pemimpin berbasis wirausaha untuk selalu 

berpikir kreatif serta mengembangkan ide-ide baru terkait dengan 

identifikasi peluang, pemanfaatan sumber daya dan pemecahan 

masalah (Chen, 2007; Gupta et al., 2004). 

Literatur membahas setidaknya dua hal yang 

menguntungkan dari kepemimpinan entepreneurial dalam 

perbaikan sekolah/madrasah. Pertama karena ciri-ciri dan 

pendekatan entepreneurial dapat diterapkan untuk memperbaiki 

semua aspek pendidikan dan persekolahan melalui kepemimpinan 

sekolah/madrasah yang mempengaruhi perilaku individu dan 

kinerja. Pemimpin sekolah/madrasah perlu menguasai dan 

mempraktekkan karakteristik kepemimpinan entepreneurial 

untuk meningkatkan efektivitas sekolah/madrasah mereka dan 

memfasilitasi proses inovasi di sekolah (Hamzah dan Abdullah, 

2009). Kedua, peneliti menemukan manfaat kewirausahaan 

organisasi bagi pengembangan sekolah (Kuratko et al., 2007; 

Gupta et al., 2004; Kuratko & Hornsby, 1999). 

Dalam hal ini inovasi di sekolah/madrasah menggambarkan 

kapasitas yang dimiliki oleh sekolah/madrasah dalam 

mengembangkan ide-ide kreatif yang mengarah pada perubahan 

dan perbaikan di sekolah/madrasah. Terdapat 3 komponen 

penting (Eyal & Inbar, 2003) dalam inovasi sekolah/madrasah 

yaitu: kapasitas untuk mengeksplorasi kesempatan penguatan 

pendidikan yang baru, kemauan untuk mengambil kesempatan 

itu, dan perubahan bahwa inovasi diimplementasikan 
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meningkatkan prestasi atau kinerja sekolah/madrasah. Oleh 

sebab itu pola kewirausahaan yang diimplementasikan di 

sekolah/madrasah adalah untuk mendukung keberhasilan 

sekolah/madrasah dalam menyediakan lingkungan belajar 

mengajar yang efektif. 

Kompetensi kepemimpinan entepreneurial kepala 

sekolah/madrasah membantu mereka menghadapi kerumitan dan 

tantangan di lingkungan sekolah/madrasah, seperti perubahan 

yang sangat cepat, sumber daya yang terbatas, berbagai faktor 

lain yang mempengaruhi kinerja sekolah/madrasah, dan 

keharusan yang mendesak untuk menyiapkan siswa untuk hidup 

dalam era yang sarat akan persaingan ketat. Kompetensi 

entrepreneur kepala sekolah/madrasah juga memungkinkan 

mereka untuk melakukan perubahan-perubahan besar di sekolah 

negeri (Eyal & Kark, 2004). Untuk melakukan perubahan dan 

inovasi tersebut yang menjadi unsur pendukung utamanya adalah 

lingkungan kondusif yang diciptakan di sekolah/madrasah dan 

juga kegigihan kepala sekolah/madrasah untuk mengkuatkan 

kompetensi entepreneurnya. 

5. Budaya dan Iklim Sekolah 

Budaya dan iklim sekolah/madrasah adalah konsep yang 

tidak sederhana karena untuk menciptakannya diperlukan kerja 

sama semua pihak yang menjadi bagian dari sekolah/madrasah. 

Peranan seorang kepala sekolah/madrasah sangat menentukan 

budaya sekolah/madrasah yang tercipta. Schein yang dikutip oleh 

Stoll (1998) mengemukakan: “the deeper level of basic 

assumptions and beliefs that are shared by members of an 

organisation, that operate unconsciously, and that define in a 
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basic ‘taken-for-granted’ fashion an organisation’s view of itself 

and its environment”. Budaya sekolah/madrasah merupakan 

asumsi dan keyakinan dasar yang dimiliki oleh seluruh warga 

sekolah/madrasah maupun masyarakat dan berjalan begitu saja 

tanpa disadari. Budaya sekolah/madrasah itu adalah bagaikan 

sebuah layar atau lensa yang mempertontonkan bagaimana 

sebuah sekolah/madrasah menyelenggarakan pendidikan. 

Disebutkan oleh Stoll bahwa budaya sekolah/madrasah itu 

“situationally unique”.  

Kepemimpinan seorang kepala sekolah/madrasah memiliki 

peranan utama dalam budaya. Keyakinan dan pandangan seorang 

kepala sekolah/madrasah mengenai pendidikan memberi warna 

pada budaya sekolah/madrasah. Stoll (1998) menggambarkan 

bahwa kepala sekolah/madrasah adalah ‘culture founders’. Tugas 

kepala sekolah/madrasah yang sesungguhnya paling penting 

adalah membangun dan mengelola budaya sekolah/madrasah. 

Prokopchuk menuliskan bahwa Schein (2010) 

mengklasifikasikan tiga tingkatan budaya organisasi. Tingkat 

yang pertama adalah adanya artefak di lorong-lorong 

sekolah/madrasah, di depan sekolah/madrasah yang 

menampilkan, informasi tentang visi, aturan, dan slogan-slogan 

sekolah/madrasah. Budaya organisasi tingkat yang kedua adalah 

adanya penonjolan nilai-nilai yang dianut oleh sekolah/madrasah. 

Nilai-nilai tersebut digunakan sebagai arah dari penyelenggaraan 

Pendidikan. Sekolah/madrasah juga memiliki rencana strategis 

dan layanan yang dipandu oleh nilai-nilai tersebut. Ketika ada 

tenaga kerja yang baru bergabung nilai-nilai tersebut dibahas. 

Pada tingkat ketiga budaya adalah asumsi. Disampaikan bahwa 

untuk memperdalam pemahaman kita tentang budaya dalam 
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suatu organisasi, pemimpin harus menggali lebih dalam tentang 

yang mendasarinya. Oleh sebab itu pemimpin harus mengetahui 

tentang dari mana stafnya berasal dan berada dengan sikap 

terbuka. Setiap anggota staf baru membawa asumsi mereka 

sendiri tentang bagaimana sekolah/madrasah seharusnya 

dijalankan. Schein (1984b) menggambarkan asumsi ini sebagai 

“bagaimana anggota kelompok rasakan, pikirkan, dan rasakan.” 

Sekolah/madrasah yang memiliki tradisi berprestasi baik 

(high performing school) ditandai oleh beberapa ciri-ciri yang 

dapat diamati secara langsung maupun tidak. MacNeil (2009) 

menuliskan bahwa sekolah/madrasah dengan performa yang 

tinggi memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut: 

a. sistem nilai yang diakui bersama dan dijalankan 

b. pemahaman bersama tentang tujuan inti sekolah 

c. pemahaman yang jelas tentang visi jangka panjang sekolah 

d. kepemimpinan yang dibagikan dan difokuskan pada 

pembelajaran 

e. budaya yang berfokus pada pencapaian dan kesuksesan 

f. sistem manajemen berbasis nilai (value) 

g. harapan dan definisi kinerja yang jelas dan konsisten 

h. strategi pembelajaran dan pengembangan seluruh 

sekolah/madrasah. 

Budaya dan iklim sekolah/madrasah memiliki pengaruh 

yang besar terhadap capaian siswa (Maslowski 2001, Hoy et al. 

1990, 2006) dan kepala sekolah/madrasah memiliki pengaruh 

langsung terhadap budaya dan kultur sekolah/madrasah 
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(Hallinger and Heck 1998, Leithwood et al. 2004). Oleh sebab itu 

kepala sekolah/madrasah perlu memiliki kapasitas untuk 

menciptakan iklim dan budaya sekolah/madrasah yang kemudian 

diikuti oleh seluruh stakeholders. MacNeil, et al (2009) 

menyatakan bahwa budaya sekolah/madrasah yang memiliki 

budaya yang kuat memiliki guru-guru yang mempunyai motivasi 

berkembang yang tinggi. Dalam rangka menguatkan budaya 

sekolah/madrasah, kepala sekolah/madrasah harus menjalin 

hubungan yang positif dengan guru, siswa, dan orang tua. 

Hoy et al. (1991) dalam McNail (2009) membedakan antara 

budaya dan iklim sekolah/madrasah. Dalam keorganisasian iklim 

sekolah/madrasah dilihat dari aspek psikologis sedangkan budaya 

dilihat dari perspektif antropologi. Iklim sekolah/madrasah juga 

dihubungkan pada perilaku sedangkan budaya dipandang dari 

kumpulan nilai-nilai dan norma-norma sekolah/madrasah atau 

organisasi (Hoy 1990, Heck dan Marcoulides 1996). Hubungan 

antara budaya dan iklim didukung oleh Schein (1985, 1996) yang 

menyatakan bahwa norma, nilai, ritual, dan iklim adalah 

manifestasi budaya. Selain itu, hubungan budaya dan iklim lebih 

jauh didukung oleh McDougall dan Beattie (1998), serta oleh studi 

awal Schneider dan Reichers (1983). 

6. Proses Belajar Mengajar 

Proses belajar di setiap kelas selayaknya memberi peluang 

bagi setiap anak untuk mendapat kesempatan untuk belajar. Hal 

ini memerlukan guru selain menguasai materi yang diajarkan 

juga Keterampilan untuk berinteraksi dengan seluruh siswa 

dengan sikap yang positif. 
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D'Andrea & Gosling dalam Moloi (2014) mengatakan bahwa 

belajar adalah proses sosial dan individual yang membutuhkan 

konteks sosial di mana pembelajaran berlangsung dan 

memberikan dampak terhadap pembelajaran setiap anak. 

Dalam proses pembelajaran yang efektif siswa harus dilatih 

untuk memiliki kesadaran bahwa belajar adalah kepentingan 

individu mereka. Penelitian menunjukkan bahwa belajar adalah 

kegiatan sukarela, dan setiap siswa selalu membawa 

pemahamannya sendiri, budaya, nilai-nilai, hubungan sosial, 

asumsi, preferensi dan motivasi belajar (Doyle & Singh 2006). 

Intinya proses belajar yang mencakup pengetahuan, 

pemahaman dan keterampilan diperbincangkan dan 

dikembangkan dalam lingkungan Social---melalui interaksi 

dengan teman sebaya, interaksi dengan guru maupun kelompok 

yang lebih luas (Robbins, Judge, Odendaal & Roodt 2009). 

Tidak dapat dipungkiri bahwa mengajar adalah urusan yang 

tidak pernah sederhana. Seorang guru tidak hanya harus 

menguasai pengetahuan tentang bidang mata pelajaran yang 

diajarkan atau pengetahuan tentang berbagai ilmu pedagogi 

melainkan dapat menyampaikan ilmu yang diajarkan dengan 

strategi dan metode yang tepat. 

Dari berbagai penelitian mengenai proses pembelajaran 

yang efektif, pemerintah negara bagian Kentucky mengeluarkan 

lima komponen penting yang mendukung proses belajar efektif 

di kelas (2019) yaitu: 
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a. learning climate (iklim belajar); 

b. classroom assessment and reflection (asesmen dan refleksi 

di kelas); 

c. instructional rigor and student engagement (semangat 

belajar dan keterlibatan siswa); 

d. instructional relevance (pembelajaran yang relevan); 

e. knowledge of content (bidang pengetahuan/disiplin yang 

diajarkan). 

Kelima komponen tersebut diuraikan dalam jabaran terinci 

yang membahas tentang hal-hal yang harus dilakukan oleh guru 

dan siswa agar kelima komponen di atas dapat dipenuhi. 

a. Iklim Belajar 

Proses belajar yang efektif akan terjadi ketika anak-anak 

berada dalam iklim atau lingkungan yang positif dan aman yang 

didukung oleh guru yang dapat mengembangkan hubungan yang 

positif dan memiliki harapan tinggi yang jelas. Dengan demikian 

maka pembelajaran aktif dapat dilakukan. 

Hal–hal yang perlu dilakukan oleh guru agar iklim belajar 

positif tercipta adalah sebagai berikut: 

1) menciptakan lingkungan belajar di mana siswa adalah 

peserta aktif sebagai individu dan sebagai anggota 

kelompok kolaboratif 

2) memotivasi siswa dan menumbuhkan keinginan mereka 

untuk belajar dalam lingkungan yang aman, sehat dan 

mendukung yang mengembangkan kasih sayang dan saling 

menghormati 
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3) Menumbuhkan pemahaman lintas budaya dan nilai 

keanekaragaman 

4) mendorong siswa untuk menerima tanggung jawab atas 

pembelajaran mereka sendiri dan mengakomodasi 

beragam kebutuhan belajar semua siswa 

5) menampilkan manajemen kelas yang efektif dan efisien 

yang mencakup rutinitas kelas yang selalu mengedepankan 

kenyamanan, ketertiban, dan perilaku siswa yang sesuai. 

6) memberikan siswa akses yang adil ke teknologi, ruang, 

alat, dan waktu 

7) secara efektif mengalokasikan waktu bagi siswa untuk 

terlibat dalam pengalaman langsung, mendiskusikan dan 

memproses konten dan membuat koneksi yang bermakna 

8) merancang pelajaran yang memungkinkan siswa untuk 

berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan di mana 

mereka memahami bahwa belajar adalah suatu proses dan 

kesalahan adalah bagian alami dari pembelajaran 

9) menciptakan lingkungan dimana pekerjaan siswa dihargai, 

dihargai, dan digunakan sebagai alat belajar. 

 

Dalam hal ini siswa juga seharusnya menunjukkan perilaku 

sebagai berikut: 

1) bertanggung jawab atas pembelajarannya sendiri. 

2) Berpartisipasi secara aktif dan terlibat secara ‘otentik’ 

3) Mau berkolaborasi dengan kelompok atau dengan siswa lain. 

4) Memiliki rasa ‘bisa berprestasi’ dan percaya diri 
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5) Mau mengambil risiko 

6) Menunjukkan kemampuan menggunakan teknologi secara 

bertanggung jawab. 

b. Asesmen dan Refleksi di kelas (classroom assessment 

and reflection) 

Asesmen dan refleksi menuntut guru dan siswa untuk selalu 

mengevaluasi proses pembelajaran yang dilalui. Siswa dan guru 

berkolaborasi mengumpulkan informasi dan melakukan refleksi 

terhadap pembelajaran melalui proses yang sistematik yang akan 

memberikan gambaran mengenai proses belajar yang dilewati. 

Dalam hal ini guru perlu melakukan hal-hal sebagai berikut: 

1) Menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan 

data secara sistematis tentang siswa dan pemahamannya 

2) Memanfaatkan hasil kerja siswa/data tentang siswa, 

pengamatan selama proses belajar, tugas yang dikerjakan 

siswa, serta perbincangan dengan guru lain untuk menjadi 

bahan refleksi dan peningkatan kualitas mengajarnya. 

3) Memperbaiki strategi pengajaran berdasarkan data 

prestasi siswa 

4) Mengungkap pemahaman siswa sebelumnya tentang 

konsep yang akan diajarkan dan mengatasi 

kesalahpahaman siswa 

5) Mengembangkan panduan penilaian/rubrik bersama siswa 

dan menyediakan pemodelan yang memadai. 
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6) Memandu siswa untuk menerapkan rubrik penilaian untuk 

menilai kinerja mereka sendiri dan kemudian 

mengidentifikasi strategi peningkatan prestasi dirinya. 

7) Memberikan umpan balik secara teratur dan tepat waktu 

kepada siswa dan orang tua 

8) Memungkinkan siswa untuk menggunakan umpan balik 

untuk meningkatkan pekerjaan mereka sebelum nilai 

diberikan 

9) Memfasilitasi siswa dalam penilaian diri dan teman sebaya 

10) Melakukan refleksi saat proses pembelajaran berlangsung 

dan membuat penyesuaian ketika diperlukan. 

 

Siswa: 

1) Tahu persis hasil yang dicapai dan dapat menentukan langkah 

untuk meningkatkan kualitas capaiannya. 

2) Memonitor kemajuan dirinya 

3) Mengembangkan dan/atau menggunakan petunjuk penilaian 

secara periodik untuk melakukan penilaian pada diri sendiri 

atau temannya. 

4) Menggunakan umpan balik dari guru dan temannya untuk 

memperbaiki kerjanya. 

5) Melakukan refleksi terhadap apa yang dikerjakan dan 

melakukan penyesuaian-penyesuaian selama proses 

pembelajaran. 
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c. Semangat belajar dan Keterlibatan siswa 

Dalam rangka mencapai proses belajar yang efektif seorang 

guru harus mampu memberikan dukungan dan semangat kepada 

siswanya untuk berkomitmen terhadap pembelajaran kompleks 

dan berbasis inkuiri yang menuntut cara berpikir kreatif dan kritis 

dengan fokus pada problem solving. 

Guna mencapainya maka: 

1) Guru menjelaskan tujuan nasional kurikulum kepada 

seluruh siswa dengan cara yang beragam sesuai dengan 

kapasitas siswa. 

2) Guru melakukan proses scaffolding membantu siswa 

bernalar dan mengembangkan strategi pemecahan 

masalah. 

3) Guru mengelola diskusi kelas secara efektif, memberikan 

pertanyaan-pertanyaan, dan tugas belajar yang 

mempromosikan keterampilan berpikir tingkat tinggi. 

4) Guru memberi kesempatan belajar yang bermakna bagi 

siswa. 

5) Guru menantang siswa untuk memikirkan berbagai masalah 

secara mendalam. Mendorong dan memodelkan berbagai 

pendekatan untuk solusi. 

6) Guru mengintegrasikan berbagai sumber belajar dalam 

pengajaran di kelas untuk menambah pilihan pembelajaran. 

7) Guru menyusun dan memfasilitasi diskusi formal dan 

informal yang sedang berlangsung berdasarkan 

pemahaman bersama tentang aturan dan wacana. 
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8) Guru mengintegrasikan penerapan keterampilan inkuiri ke 

dalam pengalaman belajar. 

9) Guru menjelaskan dan berbagi dengan siswa tentang target 

dan kriteria keberhasilan. 

 

Siswa: 

1) Memahami dan mengartikulasikan niat/ target pembelajaran 

dan kriteria sukses. 

2) Membaca dengan memahami berbagai teks 

3) Menerapkan dan terus meningkatkan keterampilan inkuiri. 

d. Pembelajaran yang Relevan 

Kemampuan guru untuk memfasilitasi pengalaman belajar 

yang bermakna bagi siswa dan mempersiapkan masa depan 

mereka. 

Yang dilakukan guru: 

1) Guru mendesain kesempatan belajar yang memungkinkan 

siswa untuk berpartisipasi dalam aktivitas-aktivitas 

pemberdayaan di mana mereka memahami bahwa 

pembelajaran adalah proses dan kesalahan adalah bagian 

yang lazim dalam pembelajaran. 

2) Guru menghubungkan konsep dan hal-hal pokok yang 

dipelajari dengan pengalaman dan pemahaman yang telah 

dimiliki siswa, menggunakan berbagai representasi, 

contoh, dan penjelasan. 

3) Guru menghubungkan pengalaman, minat, dan situasi 

nyata kehidupan dengan pembelajaran. 
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4) Guru memilih dan memanfaatkan teknologi guna 

mendukung pembelajaran siswa. 

5) Guru mengintegrasikan Keterampilan abad 21 yang 

diperlukan siswa untuk menghadapi tantangan masa 

depan. 

6) Guru berkolaborasi dengan guru lain untuk membangun 

pembelajaran antar disiplin. 

7) Guru membuat pelajarannya terhubung dengan komunitas, 

masyarakat, dan kejadian-kejadian kekinian. 

 

Siswa: 
 

1) Mengajukan dan merespons pertanyaan-pertanyaan 

bermakna 

2) Menggunakan alat dan teknik yang tepat untuk 

memperoleh, menganalisis, dan menginterpretasi 

informasi baik dari data kuantitatif maupun kualitatif. 

3) Mengembangkan diskripsi, penjelasan, dugaan-dugaan 

serta model menggunakan evidence yang ada. 

4) Berkolaborasi dalam menanggapi permasalahan-

permasalahan yang kompleks yang memerlukan 

pendekatan yang inovatif dalam penyelesaiannya. 

5) Menyampaikan pengetahuan dan pemahaman dalam 

bentuk nyata sesuai dengan kehidupan yang bervariasi. 

6) Menyampaikan pengetahuan dan pemahaman untuk 

tujuan yang bervariasi. 
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e. Pengetahuan tentang Materi ajar (konten) 

Pemahaman dan penerapan guru atas teori, prinsip, 

konsep, dan Keterampilan dalam disiplin ilmu yang diajarkan. 

Dalam pelaksanaannya: 

1) Guru merencanakan dan mengimplementasikan setiap 

untuk pembelajaran atas dasar standar nasional yang 

ditetapkan. 

2) Guru menggunakan dan mempromosikan pemahaman 

kosakata konten yang sesuai. 

3) Guru memberikan penguatan kepada siswa yang memiliki 

kesulitan dalam aspek konten. 

4) Guru mengakses repertoar yang kaya dari praktik 

pengajaran, strategi, sumber daya dan menerapkannya 

dengan tepat. 

Sedangkan siswa: 

1) Menunjukkan perkembangan dalam pengetahuan konten. 

2) Menggunakan dan berupaya memperluas kosa kata konten 

yang sesuai. 

3) Menghubungkan ide-ide di seluruh area konten. 

4) Menggunakan ide-ide dari konten yang dipelajari dalam 

pemecahan masalah yang nyata 

 

Pengelolaan pembelajaran yang efektif tidak dapat 

dilepaskan dari kualitas kompetensi guru dan dukungan kepala 

sekolah/madrasah baik dalam pengembangan berkelanjutan guru 

maupun penyediaan berbagai sumber daya yang mendukung. 
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C. Karakteristik Pendidikan Berdasar Jenjangnya 

Jean Piaget yang mengelompokkan perkembangan anak ke 

dalam empat tahapan, yaitu 1) tahap sensorimotor: dari lahir 

hingga 2 tahun. Pada periode prasekolah ini tingkah laku anak 

bersifat motorik dan anak menggunakan sistem penginderaan 

untuk mengenal lingkungannya untuk mengenal obyek (anak 

mengalami dunianya melalui gerak dan inderanya serta 

mempelajari permanensi objek), 2) tahap praoperasional: dari 2 

hingga 7 tahun.  Pada periode ini siswa taman kanak-kanak.  

Periode ini anak bisa melakukan sesuatu sebagai hasil meniru atau 

mengamati sesuatu model tingkah laku dan mampu melakukan 

simbolisasi (mulai memiliki kecakapan motorik),  3) tahap 

operasional konkret: dari 7 hingga 11 tahun atau bisa 

dikategorikan siswa Sekolah Dasar (SD). Pada periode ini anak 

sudah mampu menggunakan operasi. Pemikiran anak tidak lagi 

didominasi oleh persepsi, sebab anak mampu memecahkan 

masalah secara logis (anak mulai berpikir secara logis tentang 

kejadian-kejadian konkret). 4) tahap  operasional formal: setelah 

usia 11 tahun atau masa di mana anak memasuki sekolah 

menengah pertama (SMP). Periode operasi formal merupakan 

tingkat puncak perkembangan struktur kognitif, anak remaja 

mampu berpikir logis untuk semua jenis masalah hipotesis, 

masalah verbal, dan ia dapat menggunakan penalaran ilmiah dan 

dapat menerima pandangan orang lain (perkembangan penalaran 

abstrak). 

Model Chall menambahkan terdapat lima tahap dalam 

perkembangan dalam membaca; (1) Dari kelahiran sampai grade 

satu, mengidentifikasi huruf abjad dan belajar menulis nama 
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sendiri. (2) Di grade satu dan dua, belajar mengucapkan huruf 

dan melengkapi pembelajaran huruf nama dan suaranya. (3) Di 

grade dua dan tiga, belajar kata individual dan menyelesaikan 

pembelajaran nama dan suara. (4) Di grade empat sampai 

delapan, mendapat lebih banyak informasi baru dari tulisan. (5) 

Di SMA, menjadi pembaca yang kompeten dan memahami materi 

dari perspektif yang berbeda-beda.  

Karakteristik pendidikan pada jenjang SD, SMP, SMA, SMK, 

SPK, bahkan SLB akan mempengaruhi perangkat akreditasi.  

Menganalisis karakteristik pendidikan di setiap jenjang dibutuhkan 

untuk mendapat instrumen akreditasi yang menekankan pada 

kinerja dan sesuai tahapan perkembangan anak di setiap jenjang 

pendidikan. 

1. Karakteristik Pendidikan SD/MI 

Pendidikan Dasar merupakan pendidikan wajib belajar yang 

memberikan para siswa, yang dimulai sekitar 7 hingga 12  tahun, 

pengetahuan dan keterampilan.  Pada pendidikan dasar, terdapat 

Madrasah Ibtidaiyah, yang setingkat dengan Sekolah Dasar yang 

berada di bawah pengelolaan Departemen Agama (Depdikbud. 

2004. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional beserta penjelasannya).  

Tujuan pendidikan Sekolah Dasar  di Indonesia adalah 

memberikan bekal kemampuan dasar Baca-Tulis-Hitung, 

pengetahuan dan keterampilan dasar yang bermanfaat bagi siswa 

sesuai dengan tingkat perkembangannya, serta mempersiapkan 

mereka untuk mengikuti pendidikan selanjutnya.  Sekolah dasar 

di sebagian besar negara memperkenalkan anak itu terlebih 

dahulu ke lingkungan setempat dan kemudian secara sistematis 
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membawanya ke lingkungan yang lebih besar. Cara ini dilakukan 

dengan tujuan adalah penekanan relatif pada pengetahuan 

faktual, perhatian relatif terhadap konsep budaya, dan tingkat 

keterlibatan murid dalam desain pengalaman belajar dapat sangat 

bervariasi dari satu negara ke negara atau bahkan antara sistem 

pendidikan.  Umumnya Karakteristik siswa SD adalah membantu 

anak-anak menemukan keamanan dalam rutinitas, ritual, dan 

pengulangan serta anak-anak belajar melalui permainan seperti 

yang tertulis dalam The Editors of Encyclopedia.  

Di  Indonesia, kurikulum SD menggunakan sistem semester 

dengan lama satu jam pelajaran 30 menit untuk kelas I dan II, 

serta 35 menit untuk kelas III sampai kelas VI. Di SD terdapat 9 

mata pelajaran termasuk muatan lokal, selama 6 tahun, yang 

dimulai dari kelas I sampai kelas VI (kurikulum 2013). 

Masa anak usia 6 sampai 13 tahun disebut sebagai masa 

elementary school age atau masa usia sekolah dasar karena 

selama masa ini adalah gang age atau usia berkelompok  selain 

itu masa anak-anak akhir ini disebut sebagai play age atau usia 

bermain. Masa ini merupakan masa pertumbuhan yang relatif 

agak lambat dibanding  masa sebelumnya. Di samping itu 

pertumbuhan juga bersifat relatif seragam dalam berbagai aspek. 

Keadaan ini memungkinkan anak untuk lebih layak memperoleh 

keterampilan dan memperbaiki keterampilan berbicara sebagai 

upaya pribadi dan sosial. 

Jean Piaget (1936) mengajukan teori tentang 

perkembangan kognitif anak yang melibatkan proses- proses 

penting, yaitu 1) kematangan, sebagai hasil perkembangan 

susunan syaraf; 2) pengalaman, yaitu hubungan timbal balik 

antara dirinya dengan dunianya; 3) organisasi atau interaksi 
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sosial, yaitu pengaruh-pengaruh yang diperoleh dalam 

hubungannya dengan lingkungan sosial, dan 4) ekullibrasi, yaitu 

adanya kemampuan atau sistem mengatur dalam diri sendiri agar 

dia selalu mampu mempertahankan keseimbangan dan 

penyesuaian diri terhadap lingkungannya. 

Dinar (2011) Dinar menekankan bahwa keterampilan yang 

berkembang pada masa ini adalah keterampilan menolong diri 

sendiri, keterampilan membantu yang bersifat sosial, 

keterampilan bersekolah, keterampilan bermain.  Dinar 

menambahkan bahwa ada sembilan tugas-tugas perkembangan 

pada masa ini, yaitu berikut ini: 

a. Mempelajari keterampilan fisik yang diperlukan untuk 

permainan  

b. Membina sikap yang sehat terhadap dirinya sendiri  

c. Belajar bergaul dengan teman sebaya 

d. Belajar berperan sebagai pria dan wanita  

e. Mengembangkan dasar-dasar keterampilan membaca, 

menulis, dan berhitung  

f. Mengembangkan konsep-konsep yang diperlukan dalam 

kehidupan sehari-hari 

g. Mengembangkan kata hati, moral, dan skala-skala nilai 

h. mencapai kemerdekaan pribadi. 

i. Mengembangkan sikap terhadap kelompok dan lembaga-

lembaga sosial 

2. Karakteristik Pendidikan SMP/MTs 

SMP (Sekolah Menengah Pertama) merupakan pendidikan 

formal pada jenjang pendidikan dasar.  Menurut Undang-Undang 
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Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 pasal 17 

tentang pendidikan dasar disebutkan bahwa pendidikan dasar 

terdiri dari SD (Sekolah Dasar)/sederajat dan SMP (Sekolah 

Menengah Pertama)/sederajat. 

Pendidikan dan pembelajaran di tingkat SMP memberikan 

penekanan peletakan dasar dalam menyiapkan generasi agar 

menjadi manusia yang sanggup menghadapi zaman yang semakin 

berat.  Menurut Sa’ud dkk, program belajar pendidikan SMP 

mengakomodasikan secara sistematis dimensi-dimensi 

pengembangan peserta didik sebagai berikut: 

a. Pengembangan individu---aspek-aspek hidup pribadi 

(dimensi pribadi) 

b. Pengembangan cara berpikir dan teknik memeriksa--- 

kecerdasan yang terlatih (dimensi kecerdasan) 

c. Penyebaran warisan budaya-–-nilai-nilai civic dan moral 

bangsa (dimensi sosial) 

d. Pemenuhan kebutuhan sosial yang vital dan menyumbang 

kepada kesejahteraan ekonomi, sosial, dan politik---

lapangan teknik (dimensi produktif) 

 

Hal ini sejalan dengan Lori Garrett-Hatfield yang 

mengatakan bahwa perbedaan karakteristik siswa usia Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) dengan Sekolah Dasar (SD) adalah 

pada karakter fisik, karakter emosional, dan pendekatan belajar.  

Desmita (2010) menambahkan, dilihat dari tahapan 

perkembangan yang disetujui oleh banyak ahli, anak usia Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) berada pada tahap perkembangan 

pubertas (10-14 tahun).   
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Berdasarkan tinjauan teori perkembangan, usia remaja 

adalah masa saat terjadinya perubahan-perubahan yang cepat, 

termasuk perubahan fundamental dalam aspek kognitif, emosi, 

sosial dan pencapaian (Fagan, 2006). Sebagian remaja mampu 

mengatasi transisi ini dengan baik, namun beberapa remaja bisa 

jadi mengalami penurunan pada kondisi psikis, fisiologis, dan 

sosial. Beberapa permasalahan remaja yang muncul biasanya 

banyak berhubungan dengan karakteristik yang ada pada diri 

remaja. Berikut ini dirangkum beberapa permasalahan utama 

yang dialami oleh remaja. 

3. Karakteristik Pendidikan SMA/MA 

Hak Siswa Pendidikan Menengah Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2003: “setiap peserta didik pada satuan pendidikan 

menengah berhak: 

a. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang 

dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama; 

b. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, 

minat dan kemampuannya; 

c. Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang 

tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya; 

d. Mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang 

tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya; 

e. Pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan 

pendidikan lain yang setara; 

f. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan 

belajar. Masing-masing tidak menyimpang dari ketentuan 

batas waktu yang ditetapkan. 
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Struktur Kurikulum Struktur kurikulum SMA/MA meliputi 

pembelajaran yang ditempuh dalam waktu tiga tahun mulai Kelas 

10 (sepuluh) sampai dengan kelas 12 (dua belas). Struktur 

kurikulum disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan 

standar kompetensi mata pelajaran (kurikulum 2013).  

Pengorganisasian kelas-kelas pada SMA/MA dibagi ke 

dalam dua kelompok yaitu kelas 10 merupakan program umum 

yang diikuti oleh seluruh peserta didik dan kelas 11 dan 12 

merupakan program penjurusan yang terdiri atas empat program: 

1) Program Ilmu Pengetahuan Alam, 2) Prgoram Ilmu 

Pengetahuan Sosial, 3) Program Bahasa, dan 4) Program 

keagamaan, khusus untuk MA. 

Karakteristik Siswa Pendidikan Menengah Anak pada usia 

SMA/Remaja berada pada masa transisi atau masa puber.  Anak 

pada masa ini tengah mengalami proses peralihan dari masa 

anak-anak menuju masa dewasa.  

Menurut Zulkifli, (2006)  periode masa puber yaitu usia 12-18 

tahun.  Masa awal SMA adalah masa pubertas usia 14-16 tahun: 

masa remaja awal.  Siswa biasanya memiliki ciri-ciri seperti mulai 

cemas dan bingung tentang perubahan fisiknya, memperhatikan 

penampilan, sikapnya tidak menentu/plin-plan, dan suka 

berkelompok dengan teman sebaya dan senasib.  Masa akhir SMA 

adalah masa akhir pubertas, yaitu usia 17-18 tahun: peralihan 

dari masa pubertas ke masa adolesen. Hal ini bisa dilihat dari 

pertumbuhan fisik sudah mulai matang tetapi kedewasaan 

psikologisnya belum tercapai sepenuhnya, proses kedewasaan 

jasmaniah pada remaja putri lebih awal dari remaja pria. 
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4. Karakteristik Pendidikan SMK/MAK 

Pendidikan kejuruan adalah bagian dari sistem pendidikan 

yang mempersiapkan seseorang agar lebih mampu bekerja pada 

satu kelompok pekerjaan atau satu bidang pekerjaan daripada 

bidang-bidang pekerjaan lainnya. Menurut penjelasan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 15, pendidikan kejuruan 

merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta 

didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Pendidikan 

kejuruan terdiri dari Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah 

Aliyah Kejuruan. 

Sejalan dengan Undang-undang Sistem pendidikan Nasional 

No. 20 tahun 2003, pendidikan vokasional di Indonesia terdiri atas 

tiga jenis, yaitu pendidikan kejuruan, vokasi, dan profesional. 

Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang 

mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam 

bidang tertentu. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan yang 

mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan 

keahlian terapan tertentu maksimal setara program sarjana. 

Pendidikan profesional merupakan pendidikan yang 

mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan 

persyaratan keahlian khusus. Ketiga jenis pendidikan tersebut 

tujuannya sama yaitu mempersiapkan peserta didik untuk bekerja 

pada bidang tertentu.  

SMK menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (diklat) 

berbagai program pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan 

lapangan kerja. Program pendidikan di SMK sesuai dengan 

spektrum keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan berdasarkan 

Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan 
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Menengah Nomor 251/C/KEP/MN/2008, di kelompokkan ke dalam 

enam bidang studi keahlian yaitu: (1) teknologi dan rekayasa; (2) 

teknologi informasi dan komunikasi; (3) kesehatan; (4) seni, 

kerajinan, dan pariwisata; (5) agribisnis dan agroteknologi; dan 

(6) bisnis dan manajemen. Masing-masing bidang studi keahlian 

memiliki program studi keahlian, dan masing-masing program 

studi keahlian memiliki kompetensi keahlian. 

Merujuk kepada naskah kurikulum SMK edisi 2006, 

kurikulum SMK dirancang menggunakan pendekatan: (1) 

akademik; (2) kecakapan hidup (life skills); (3) pendekatan 

kurikulum berbasis kompetensi (competency-based curriculum); 

(4) pendekatan kurikulum berbasis luas dan mendasar (broad-

based curriculum); dan (5) pendekatan kurikulum berbasis 

produksi (production-based curriculum). Harapannya adalah: (1) 

lulusan SMK mampu bekerja secara mandiri(wiraswasta) maupun 

mengisi lowongan pekerjaan yang ada; (2) keahlian lulusan SMK 

sesuai dengan tuntutan dunia kerja; dan (3) lulusan SMK mampu 

mengakomodasi dan mengantisipasi perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi sesuai  Keputusan Direktur Jenderal 

Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Spektrum 

Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan Tahun 2008.  

Rasto, menegaskan bahwa substansi atau materi yang 

diajarkan di SMK disajikan dalam bentuk berbagai kompetensi 

yang dinilai penting dan perlu bagi peserta didik dalam menjalani 

kehidupan sesuai dengan zamannya. Kompetensi dimaksud 

meliputi kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan untuk menjadi 

manusia Indonesia yang cerdas dan pekerja yang kompeten, 

sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan oleh 

industri/dunia usaha/asosiasi profesi. Untuk mencapai standar 
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kompetensi yang telah ditetapkan oleh industri/dunia 

usaha/asosiasi profesi, substansi diklat dikemas dalam berbagai 

mata diklat yang dikelompokkan dan diorganisasikan menjadi 

program Normatif, Adaptif dan Produktif.  Program normatif 

adalah kelompok mata diklat yang berfungsi membentuk peserta 

didik menjadi pribadi utuh, yang memiliki norma-norma 

kehidupan sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial 

anggota masyarakat baik sebagai warga Negara Indonesia 

maupun sebagai warga dunia.  Program adaptif adalah kelompok 

mata diklat yang berfungsi membentuk peserta didik sebagai 

individu agar memiliki dasar pengetahuan yang luas dan kuat 

untuk menyelesaikan diri atau beradaptasi dengan perubahan 

yang terjadi di lingkungan sosial, lingkungan kerja serta mampu 

mengembangkan diri sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni. Sedangkan program produktif 

adalah kelompok mata diklat yang berfungsi membekali peserta 

didik agar memiliki kompetensi kerja sesuai Standar Kompetensi 

Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). 

Zamtinah mengelompokkan Guru di SMK menjadi tiga jenis 

yaitu guru adaptif, normatif dan guru produktif. Guru adaptif 

adalah guru yang mengajarkan pelajaran yang bersifat adaptif, 

atau dengan kata lain mata pelajaran yang merupakan dasar dan 

bisa dikembangkan seperti matematika, fisika, dan kimia.  Guru 

normatif adalah guru yang mengajarkan pelajaran yang bersifat 

norma seperti agama dan kewarganegaraan. Pengembangan 

metode pembelajaran yang dapat dilakukan adalah memberikan 

keteladanan kepada peserta didik dengan contoh kepribadian 

yang baik.  Sedangkan guru produktif adalah guru yang 

mengajarkan mata pelajaran bidang keahlian (kejuruan) seperti 
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kelistrikan, otomotif, dan tata busana. Metode yang dapat 

dilakukan oleh guru produktif adalah memberikan teladan yang 

baik kepada peserta didik.  

5. Karakteristik Pendidikan SLB 

Hak pendidikan anak penderita ketidakmampuan ditetapkan 

pada pertengahan 1960-an. Pada 1975 Kongres memberlakukan 

Public Law 94-142, Education of All Handicapped Children Act, 

yang menetapkan bahwa semua murid harus mendapat 

pendidikan publik yang tepat dan bebas biaya. Public Law 94-142 

diganti dengan Individual with Disabilities Education Act (IDEA) 

yang menentukan persyaratan umum untuk melayani semua anak 

penderita ketidakmampuan. Anak yang dianggap menderita 

ketidakmampuan dievaluasi untuk menentukan eligibilitas mereka 

untuk mendapatkan layanan pendidikan. IDEA mengandung 

banyak ketentuan yang berkaitan dengan orang tua anak 

penderita ketidakmampuan. 

Sekolah Luar Biasa (SLB) adalah Pendidikan Luar Biasa yang 

merupakan sub sistem dari sistem pendidikan nasional yang 

secara khusus maupun integrasi diselenggarakan bagi peserta 

didik yang mengalami kelainan fisik, mental, perilaku dan sosial.  

Pendidikan Luar Biasa secara umum bertujuan membantu peserta 

didik yang menyandang kelainan fisik, mental, perilaku dan sosial 

agar mampu mengembangkan sikap, pengetahuan dan 

keterampilan sebagai pribadi maupun anggota masyarakat dalam 

mengadakan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan 

alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan dalam 

dunia kerja atau mengikuti pendidikan lanjutan.  Pendidikan Luar 

Biasa berarti pembelajaran yang dirancang secara khusus untuk 
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memenuhi kebutuhan yang unik dari anak kelainan fisik sesuai 

petunjuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jatim 2002.          

Selanjutnya, disebutkan bahwa Tujuan Pendidikan Luar 

Biasa yaitu:    1)Mengembangkan kehidupan anak didik sebagai 

pribadi sekurang-kurangnya mencakup upaya untuk memperkuat 

keimanan dan ketakwaan, membiasakan berperilaku yang baik, 

memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar, memelihara 

kesehatan jasmani dan rohani memberikan kemampuan untuk 

belajar dan mengembangkan kepribadian yang mantap dan 

mandiri.  2) Mengembangkan kehidupan anak didik dan siswa 

sebagai anggota masyarakat yang sekurang-kurangnya 

mencakup upaya untuk memperkuat kesadaran hidup beragama 

dalam masyarakat, menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam 

lingkungan hidup, memberikan pengetahuan dan Keterampilan 

dasar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara. 3) Mempersiapkan anak didik untuk 

dapat memiliki keterampilan sebagai bekal untuk memasuki dunia 

kerja. 4) Mempersiapkan anak didik untuk mengikuti pendidikan 

lanjutan dalam menguasai isi kurikulum yang disyaratkan. 

Pratiwi mengatakan bahwa SLB atau Sekolah Luar Biasa 

terdiri dari beberapa jenis atau macam, yaitu: 

a. SLB bagian A yaitu SLB khusus untuk penderita tunanetra 

atau tidak bisa melihat. 

b. SLB bagian B yaitu SLB khusus untuk penderita tunarungu 

atau tidak bisa mendengar. 

c. SLB bagian C yaitu SLB khusus untuk penderita tunagrahita. 

d. SLB bagian D yaitu SLB khusus untuk penderita tunadaksa. 

e. SLB bagian E yaitu SLB khusus untuk penderita tunalaras. 

f. SLB bagian G yaitu SLB khusus untuk penderita tunaganda. 
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Menurut Santoso, Pendidikan Luar Biasa memiliki 2 sistem 

pendidikan.  1) sistem pendidikan segregasi adalah sistem 

pendidikan terpisah, di mana anak berkelainan terpisah dari 

sistem pendidikan anak normal. 2) Sistem Pendidikan Integrasi 

atau terpadu. Sistem pendidikan luar biasa yang bertujuan 

memberikan pendidikan yang memungkinkan anak luar biasa 

memperoleh kesempatan mengikuti proses pendidikan bersama 

dengan siswa normal agar dapat mengembangkan diri secara 

optimal. Contohnya layanan pendidikan bagi anak tunarungu 

dikelompokkan menjadi sistem segregasi dan integrasi. 

IEP adalah rencana program tertulis yang secara spesifik 

ditujukan untuk anak penderita ketidakmampuan. Rencana harus: 

(1) berhubungan dengan kapasitas belajar anak. (2) disesuaikan 

untuk masing-masing individu (individualized) dan bukan salinan 

dari rencana yang ditawarkan untuk anak lain, dan (3) didesain 

untuk memberikan manfaat pendidikan. Konsep least restrictive 

environment (IRE) termuat dalam IDEA. Konsep ini menyatakan 

bahwa anak penderita ketidakmampuan harus dididik dalam 

setting yang semirip mungkin dengan setting tempat anak yang 

tidak menderita ketidakmampuan belajar. Ketentuan IDEA ini 

memberi basis hukum untuk upaya mendidik anak dengan 

ketidakmampuan di kelas reguler. Istilah inklusi berarti mendidik 

anak penderita ketidakmampuan kelas reguler. 

6. Karakteristik Pendidikan SPK 

 Dengan terbitnya peraturan menteri pendidikan dan 

kebudayaan nomer 31 tahun 2014 tentang kerja sama 

penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan oleh lembaga 
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pendidikan asing dengan lembaga pendidikan di Indonesia, maka 

satuan pendidikan yang diselenggarakan atau dikelola atas dasar 

kerja sama antara lembaga pendidikan asing yang terakreditasi 

atau diakui di negaranya dengan lembaga pendidikan Indonesia 

pada jalur formal atau nonformal  yang sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan di sebut Satuan Pendidikan Kerjasama 

(SPK).   Dampak dari terbitnya peraturan menteri tersebut, 

maka mulai akhir 2014, seluruh sekolah berlabel internasional di 

Indonesia harus mengganti nama menjadi Satuan Pendidikan 

Kerja Sama (SPK).   Sebutan sekolah internasional hanya boleh 

diperuntukkan untuk sekolah bagi anak-anak korps diplomatik 

asing atau sekolah untuk satu kewarganegaraan tertentu.   

Menurut Anjaya (2017), SPK pada dasarnya merupakan 

sekolah yang memenuhi syarat sebagai sekolah internasional 

ditambah dengan muatan Indonesia.  Muatan Indonesia yang 

dimaksud adalah kewajiban memuat mata pelajaran Agama, 

Bahasa Indonesia dan Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan.  Dalam aspek pengelolaan sekolah, SPK harus 

mengikuti akreditasi Badan Akreditasi Nasional, memiliki jumlah 

pendidik minimal 30% WNI dan tenaga kependidikan minimal 

80% WNI. 

Satuan Pendidikan Kerjasama mencakup 4 jenjang sekolah 

formal yaitu Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah 

Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Umum. 
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D. Konsep Akreditasi  

1. Pengertian Akreditasi 

Akreditasi dan asesmen adalah dua proses yang sangat 

penting dalam mempertahankan mutu satuan pendidikan. Dalam 

proses akreditasi diawali dengan proses asesmen atau penilaian. 

Hasil asesmen tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar 

dalam memberikan legalitas berupa status akreditasi (Patil dan 

Pudlowski, 2005: 49).  

Akreditasi sekolah/madrasah adalah proses penilaian secara 

komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program 

pendidikan, yang diwujudkan dengan adanya sertifikasi yang 

dikeluarkan oleh suatu lembaga mandiri dan profesional (BAN-

S/M, 2007: 1). 

Akreditasi didefinisikan sebagai proses verifikasi dan 

penilaian secara menyeluruh terhadap sebuah program apakah 

sudah memenuhi atau melampaui standar  yang ditetapkan. 

Program yang akreditasi dinilai efektif apabila menunjukkan mutu 

secara keseluruhan terhadap capaian standar yang ditetapkan. 

Status akreditasi dapat diberikan meskipun satu atau dua standar 

diidentifikasi belum terpenuhi (Accreditation Handbook COA, 

2008: 3). 

Akreditasi merupakan alat regulasi agar satuan pendidikan 

mengenal kekuatan dan kelemahannya sehingga mampu 

melakukan upaya secara terus-menerus untuk meningkatkan 

kekuatan dan memperbaiki kelemahannya. Akreditasi adalah 

penilaian terhadap mutu satuan pendidikan yang hasilnya 

diwujudkan dalam bentuk sertifikasi formal terhadap kondisi 

satuan pendidikan apakah sudah memenuhi atau belum 
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memenuhi kriteria-kriteria berdasarkan standar yang ditetapkan. 

Akreditasi mempunyai dua makna, yaitu: (a) makna proses, 

akreditasi sebagai acuan perbaikan dan peningkatan mutu, dan 

(b) makna hasil, akreditasi merupakan pengakuan bahwa sekolah 

telah memenuhi standar tertentu (BAN-S/M, 2007). 

Ada tiga aspek dalam akreditasi: (1) proses akreditasi 

diselenggarakan oleh suatu organisasi atau lembaga eksternal, 

(2) unit yang diakreditasi dapat berupa program studi atau satuan 

pendidikan, dan (3) standar-standar tertentu harus ditentukan 

terlebih dulu. Proses akreditasi dilakukan dalam empat tahapan, 

yaitu: (1) evaluasi diri (self-study), (2) penyusunan laporan 

evaluasi diri, (3) telaah hasil laporan evaluasi diri, dan (4) 

penilaian dan penetapan oleh lembaga akreditasi. Keempat proses 

tersebut evaluasi diri merupakan bagian terpenting yang harus 

dilakukan oleh pihak yang akan diakreditasi. Evaluasi diri 

merupakan alat untuk mengenali diri sendiri guna mengetahui 

kelemahan dan kelebihan yang dimiliki sesuai kondisi yang ada 

(Kells dalam Pagliarulo, 1996: 1114-1117). 

Akreditasi dilaksanakan melalui beberapa tahapan mulai 

dari evaluasi diri (self-evaluation), penyiapan berbagai dokumen 

yang perlu diajukan menjalani akreditasi, penilaian eksternal oleh 

tim asesmen yang independen, dan penetapan keputusan 

akreditasi. Keputusan akreditasi tergantung pada penilaian mutu 

berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Keputusan akhir 

dari sebuah proses atau prosedur akreditasi yang berwibawa perlu 

dilakukan secara wajar meskipun diakui bahwa validitas terhadap 

hasil penilaian itu masih terbatas (ECA, 2005: 4). 
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2. Akreditasi sebagai Bentuk Penjaminan Mutu Pendidikan 

Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah 

bertujuan menjamin pemenuhan standar pada satuan Pendidikan 

dasar dan menengah secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, 

sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan 

pendidikan secara mandiri. Penjaminan mutu secara internal 

dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan, sedangkan 

penjaminan mutu eksternal dilakukan oleh lembaga akreditasi 

mandiri. 

Permasalahan mutu pendidikan pada satuan pendidikan 

tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dalam satu sistem yang saling 

memengaruhi. Mutu luaran dipengaruhi oleh mutu masukan dan 

mutu proses. Secara eksternal, rekomendasi dari hasil penilaian 

berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan pada satuan 

pendidikan. Proses pencapaian mutu satuan pendidikan melalui 

pemenuhan SNP tersebut meliputi standar isi, standar proses, 

standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga 

kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar 

pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian 

pendidikan. Pencapaian mutu secara bertahap, sistematis, dan 

terencana dalam suatu program secara terus menerus dan 

berkelanjutan merupakan upaya penjaminan mutu satuan 

pendidikan yang bersangkutan.  

Pemenuhan standar-standar mutu pendidikan oleh satuan 

pendidikan sebagai bagian dari penjaminan mutu juga dibantu 

oleh pihak eksternal lainnya, utamanya instansi pembina 

pendidikan seperti Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten/Kota 

(Pemda), Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Disdik 

Provinsi, dan Kantor Wilayah Kementerian Agama juga instansi 



NASKAH AKADEMIK IASP2020 

111 
 

tingkat Pusat termasuk Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan 

(LPMP) yang ada pada setiap provinsi yang berperan memberikan 

asistensi kepada pembina satuan pendidikan dalam penjaminan 

mutu  pendidikan. Dalam hal satuan pendidikan swasta pihak 

eksternal yang membantu pemenuhan SNP adalah yayasan atau 

bahkan pendiri Badan Hukum Pendidikan.   

Sistem penjaminan mutu eksternal adalah suatu rangkaian 

kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, 

lembaga akreditasi, dan lembaga standardisasi Pendidikan, dalam 

rangka implementasi kebijakan peningkatan mutu pendidikan 

khususnya pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP). 

Masukan dari pihak eksternal berikutnya adalah hasil akreditasi 

yang merupakan hasil penilaian kelayakan satuan atau program 

pendidikan secara menyeluruh yang mengacu pada SNP. Satuan 

pendidikan dan instansi-instansi pembina memperoleh masukan 

dari BAN-S/M dan BAN-S/M Provinsi yang dapat menjadi 

pertimbangan dalam pemenuhan SNP.  Masukan dari pihak 

eksternal terakhir yang bermanfaat bagi satuan pendidikan dan 

instansi yang membantu satuan pendidikan dalam pemenuhan 

SNP berupa capaian hasil evaluasi belajar oleh pemerintah seperti 

ujian nasional dan ujian sekolah/madrasah serta evaluasi lainnya 

yang dilakukan oleh pihak eksternal terhadap sekolah/madrasah. 

Satuan pendidikan dengan intervensi dan masukan dari pihak-

pihak eksternal tersebut merupakan ciri model penjaminan mutu 

yang diamanatkan oleh UU Sisdiknas sesuai dengan Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2003, yang dalam UU Sisdiknas 

sebelumnya tidak diatur secara eksplisit.  Mutu pendidikan pada 

satuan pendidikan mempunyai makna menghasilkan dan 

memberikan hanya yang terbaik.  
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Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 pasal 

91 disebutkan bahwa, setiap satuan pendidikan wajib melakukan 

penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan 

bertujuan untuk memenuhi atau melampaui SNP. Penjaminan 

mutu pendidikan dilakukan secara bertahap, sistematis, dan 

terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki 

target dan kerangka waktu yang jelas. Selanjutnya, pada pasal 1 

ayat 18 dinyatakan bahwa penjaminan mutu pendidikan terhadap 

berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan 

jenis pendidikan merupakan bentuk pertanggungjawaban 

penyelenggaraan pendidikan. Dalam implementasinya, kegiatan 

penjaminan mutu dilakukan secara sinergis oleh berbagai pihak, 

baik pihak internal maupun pihak eksternal.  Penjaminan mutu 

yang bersifat eksternal dilakukan oleh berbagai pihak atau 

instansi di luar satuan pendidikan yang secara formal memiliki 

tugas dan fungsi berkaitan dengan penjaminan mutu pendidikan 

baik secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi 

satuan pendidikan dalam meningkatkan mutu secara 

berkelanjutan. 
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E. Perbandingan Badan Akreditasi di Beberapa Negara 

Guna mendapatkan model akreditasi terbaik bagi IASP 2020, 

bagian ini membandingkan karakteristik beberapa badan 

akreditasi dari empat negara yang mewakili empat benua yang 

berbeda, yakni; Eropa, Amerika, Asia, dan Australia.  

Perbandingan ini bertujuan untuk mendapatkan benang merah 

dan masukan-masukan yang dapat dimodifikasi sesuai dengan 

konteks Indonesia. Empat badan akreditasi yang dibandingkan di 

sini adalah Council of International School (CIS) yang berada di 

Leiden, Belanda; New England Association of Schools and Colleges 

(NEASC) dari USA; Office of National Education Standards and 

Quality Assessment (ONESQA) dari Thailand; dan New South 

Wales Education Standards (NESA) dari Australia. 

1. Council of International Schools 

Council of International Schools (CIS) adalah sebuah 

organisasi nirlaba yang beranggotakan 734 sekolah dan 622 

Sekolah Tinggi dan universitas yang berada di 116 negara.  CIS 

menyediakan layanan mulai dari sekolah dasar sampai dengan 

perguruan tinggi yang menghendaki siswa-siswa mereka memiliki 

pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan-kemampuan yang 

dibutuhkan dalam kehidupan sebagai warga negara global.  Selain 

dari itu, CIS juga menjamin kualitas pendidikan yang tinggi 

terhadap anggota-anggotanya.  Sebagai badan akreditasi yang 

dikenal di dunia, fokus penilaian akreditasi CIS adalah pada 

pembelajaran siswa dan warganegara global (Council of 

Interantional Schools [CIS]), 2018). 
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a. Proses Akreditasi  

Sebelum sebuah sekolah dapat diakreditasi oleh CIS, 

sekolah tersebut harus menjadi anggota dari CIS.  Untuk 

menjadi anggota CIS ada tiga tahap yang harus dilalui oleh 

sebuah sekolah: 

1) Menyiapkan Informasi dasar dan 3 Referensi  

2) Menyiapkan bukti-bukti fisik  

3) Kunjungan 2 hari ke sekolah oleh staf CIS  

 

Setelah menjadi anggota, sekolah tersebut dapat 

mengajukan diri untuk diakreditasi oleh CIS.  Sekolah–

sekolah yang menjadi anggota CIS harus memenuhi 8 

standar, yaitu: (CIS, 2018) 

1) Tujuan dan Arah Sekolah  

Tujuan dan arah sekolah yang dimaksud dituliskan ke 

dalam Pernyataan Penuntun (Guiding Statement).  

Pernyataan Penuntun (PP) harus sesuai dengan kode etik CIS 

dan Hak Azasi anak-anak seperti yang tertuang dalam 

perjanjian PBB tahun 1990.  PP ini juga menyatakan 

komitmen sekolah dalam pembelajaran interkultural.  

2) Kepemimpinan dan Kepemilikan  

Peranan dan tanggung jawab dari kepemimpinan di 

sekolah didefinisikan secara tertulis.  Kepala sekolah 

bertanggungjawab atas pelaksanaan misi sekolah dan 

kesejahteraan siswa.  Pemilik sekolah menjamin adanya 

rencana keuangan dan akademik yang mendukung misi dan 

program sekolah/madrasah.  
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3) Kurikulum  

Kurikulum dibuat harus luas, seimbang, dan berurutan 

berdasarkan misi sekolah dan kebutuhan siswa. 

4) Pengajaran dan Penilaian untuk Pembelajaran  

Pengajaran ditujukan agar semua siswa memiliki akses 

ke kurikulum dan memberikan kesempatan siswa untuk 

berhasil dalam pembelajaran sesuai dengan kemampuan 

mereka.  

5) Pembelajaran dan Kesejahteraan Siswa  

Lingkungan sekolah memiliki karakteristik keterbukaan, 

keadilan, kepercayaan, dan saling menghormati untuk 

mendukung pembelajaran dan kesejahteraan siswa.  Sekolah 

memiliki sekolah tertulis tentang keamanan dan 

kesejahteraan siswa.  Sekolah mengaplikasikan kebijakan 

dan prosedur-prosedur tentang disiplin, keamanan, keluhan, 

hukuman siswa, penghargaan siswa, catatan kesehatan 

siswa, dll.  

6) Staf 

Jumlah dan kualifikasi guru dan karyawan cukup 

memadai.  Setiap guru dan karyawan menyerahkan riwayat 

hidup dirinya kepada sekolah/madrasah.  Sekolah 

bertanggung jawab atas Pengembangan Karier guru dan 

karyawannya.  Perekrutan guru dan karyawan baru sesuai 

dengan kode etik CIS yang berlaku. Penilaian kinerja guru 

dan karyawan berdasarkan kriteria yang terbuka yang sudah 

ditentukan di awal.  Penilaian kerja ini juga berhubungan 

dengan Pengembangan karier.  
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7) Tempat dan Fisik Akomodasi  

Sekolah memelihara akomodasi, lapangan, fasilitas, 

pelayanan, dan peralatan untuk memenuhi misi 

sekolah/madrasah. 

8) Komunitas dan Kemitraan dengan Keluarga  

Komunikasi yang efektif akan mendorong produktivitas 

kerja sama antara rumah dan sekolah dan komunitas belajar 

yang positif. 

9) Asrama dan Layanan Tempat Tinggal  

Pernyataan Penuntun mendukung tempat tinggal di 

kampus/layanan tempat tinggal kampus, dan kesejahteraan 

dan melayani dengan baik untuk penginapan siswa dan 

stafnya.  

 

Selain mengevaluasi 8 standar yang ditetapkan untuk 

sebuah sekolah ada 3 hal lain yang dinilai oleh CIS dalam 

mengakreditasi sebuah sekolah/madrasah.  Penilaian yang 

dilakukan terhadap sekolah adalah: 

1) Bagaimana sekolah mengevaluasi dirinya (Evaluasi Diri 

Sekolah) 

2) Keanggotaan CIS dan standar akreditasi yang ditetapkan 

(indikator) 

3) Penerapan Model Akreditasi CIS yang berdasarkan pada: 

a) Mission – Driven, Vision – Led 

b) Pembelajaran dan Kesejahteraan Siswa  

c) Internasionalisme/ Interkulturalisme  
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Mekanisme CIS dalam melaksanakan proses 

akreditasinya terdiri dari 8 tahap.  Tahapan-tahapan proses 

akreditasi tersebut digambarkan dalam diagram di bawah ini:  

 

Gambar 3. Tahapan Proses Akreditasi Council of International School 

b. Kerangka Instrumen  

CIS menganggap 8 standar yang mereka tetapkan untuk 

menjadi anggota CIS memainkan peran yang sama dalam 

meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran, oleh 

karena itu kedelapan standar tersebut digambarkan melingkar ke 

seluruh proses belajar dan mengajar. Sementara itu, CIS percaya 

bahwa proses belajar dan mengajar itu beserta seluruh 8 standar 

yang ditetapkan harus mengacu pada filosofi yang dimiliki oleh 

sekolah sebagai arahan ke mana tujuan sekolah tersebut.  

Berdasarkan filosofi tersebut maka CIS menggambarkan 

kerangka instrumen mereka sebagai berikut:  
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Gambar 4. Kerangka Instrumen Akreditasi Council of International School 

c. Cara Mengukur Instrumen  

Setiap standar memiliki indikator-indikator yang perlu diukur.  

Penilaian setiap indikator tersebut ditentukan berdasarkan 3 

pilihan, yaitu: 

1) Sangat cocok  

2) Sebagian cocok  

3) Tidak cocok 

Setelah setiap indikator diukur, maka nilai keseluruhan dari 

indikator menggambarkan nilai dari standar tersebut.  Setiap 

standar akan menghasilkan nilai sebagai berikut: 

1) tidak memenuhi standar (skala 1 – 2) 

2) memenuhi standar (skala 3 – 4) 
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2. New England Association of Schools and Colleges (USA) 

 NEASC adalah organisasi nirlaba yang didirikan tahun 185 

dan melayani 1500 sekolah negeri, swasta, internasional dan juga 

universitas dan sekolah tinggi.  C. Staples presiden dari NEASC 

menjelaskan filosofinya tentang akreditasi bahwa “Accreditation is 

founded on the principle that comprehensive self-reflection 

followed by candid feedback from professional peers is essential 

to ongoing school improvement and achieving educational 

success.” 

NEASC dibagi dalam 3 komisi: Sekolah Swasta, Sekolah 

Negeri, dan sekolah Internasional (di luar Amerika). Masing-

masing komisi memiliki standar dan proses akreditasi yang 

berbeda-beda. (New England Association of Schools and Colleges 

[NEASC], 2018) 

a. Proses Akreditasi  

Secara garis besar fase akreditasi terbagi menjadi 3: 

Reflection, Review, dan Renewal.  Penjelasan dari ketiga fase 

tersebut adalah sebagai berikut: (NEASC 2018) 

1) Reflection  

Proses refleksi diri ini melibatkan seluruh komunitas 

sekolah: Guru, Tata Usaha, Kepala sekolah/madrasah, 

Komite sekolah/madrasah dan yayasan sekolah/madrasah. 

Refleksi dilakukan terhadap standar akreditasi.   

2) Review 

Asesor akreditasi yang terdiri dari para pendidik yang 

sudah terlatih akan mengunjungi sekolah/madrasah untuk 
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menilai kesesuaian antara standar yang berlaku (observasi 

proses belajar mengajar, mengkaji ulang refleksi diri, 

mengidentifikasi kekuatan sekolah/madrasah, membuat 

rekomendasi agar dapat lebih sesuai dengan standar, 

perbaikan sekolah/madrasah, pertumbuhan dan rencana ke 

depannya).  

3) Renewal 

Sekolah membuat rencana jangka pendek dan panjang 

tentang perbaikan yang akan dilakukan berdasarkan 

rekomendasi yang diberikan oleh tim asesor. Komisi rekan 

sejawat (professional peers) dan staf profesional akan 

mengawasi perencanaan tersebut agar proses perbaikan 

dapat tercapai.  Kemudian, komisi dari NEASC akan 

mengunjungi ulang sekolah tersebut dalam jangka waktu 

singkat dan memberikan bantuan kepada pihak sekolah bila 

diperlukan.  

 

NEASC membagi akreditasi menjadi 3 yaitu sekolah swasta, 

sekolah negeri dan sekolah internasional (di luar Amerika).  

Adapun masing-masing akreditasi tiap-tiap sekolah adalah 

sebagai berikut:  

b. Akreditasi Sekolah Swasta  

   Akreditasi memiliki 2 tujuan:  Quality Assurance dan School 

Improvement. 

1) Quality assurance adalah penilaian yang bersifat 

pemenuhan terhadap standar yang sudah ditetapkan 
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(Compliance).  Jika belum memenuhi standar maka 

sekolah diberikan waktu untuk memenuhinya. 

2) School Improvement adalah penilaian terhadap standar 

yang ditentukan dan rencana perbaikan yang dilakukan 

untuk mencapainya.  Komisi NEASC akan mengevaluasi 

dan menilai laporan kemajuan terhadap rencana 

perbaikan tsb. 

 

Ada 3 Langkah dalam prosedur akreditasi ini: 

1) Candidacy  

Komisi Evaluasi memastikan bahwa sekolah layak untuk 

diakreditasi.  Oleh karena itu sekolah harus memenuhi 

ketentuan-ketentuan sebagai berikut terlebih dahulu:  

a) Bukan sekolah negeri  

b) Minimum sekolah telah beroperasi 1 tahun 

c) Sekolah dikembangkan berdasarkan standar NEASC 

d) Sekolah menyediakan program yang bersertifikat 

atau berijazah. 

e) Mayoritas siswa menyelesaikan paling tidak 1 tahun 

dalam sebuah program atau 1 semester.  

2) Self Study 

Sekolah diberi kesempatan untuk menilai dirinya 

berdasarkan indikator dan butir yang sudah ditetapkan oleh 

NEASC.  
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3) Evaluation 

Inilah tahap di mana tim akreditasi NEASC 

mengevaluasi keadaan yang sebenarnya di 

sekolah/madrasah.   

c. Akreditasi Sekolah Negeri  

Untuk sekolah negeri ada 5 standar yang harus dipenuhi 

yang dipakai sebagai acuan standar tahun 2020.  Kelima 

standar itu adalah sebagai berikut: (NEASC, 2018) 

Standard 1 –  Budaya Belajar (LEARNING CULTURE) 

Standard 2 –  Pembelajaran Siswa (STUDENT LEARNING) 

Standard 3 – Praktik Profesional (PROFESSIONAL 

PRACTICES) 

Standard 4 – Dukungan Pembelajaran (LEARNING 

SUPPORT) 

Standard 5 –  Bahan Pembelajaran (LEARNING 

RESOURCES) 

Di dalam setiap standar ada 3 komponen yang selalu 

dipakai untuk menjelaskan tiap standar, yaitu: 

1) Prinsip Praktik yang Efektif  

Prinsip praktik yang efektif mendefinisikan 

ekspektasi dari tiap standar.  Kemudian sekolah 

melakukan refleksi terhadap ekspektasinya.  Terakhir, 

sekolah memberikan laporan apakah ada kemajuannya 

yang sejalan dengan ekspektasi tersebut. 
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2) Uraian Praktik yang Efektif 

Dalam setiap standar diberikan contoh-contoh 

prinsip dari setiap standar yang perlu dipraktikkan di 

sekolah/madrasah.  Tahap ini dapat digunakan sebagai 

panduan atau perbandingan.   

3) Elemen Dasar 

Dalam setiap standar terdapat elemen dasar Secara 

minimal, akreditasi sekolah harus selaras dengan setiap 

elemen dasar.  Elemen dasar mewakili bangunan yang 

penting untuk setiap standar.  Sekolah yang masih 

belum selaras dengan Elemen dasar diharapkan untuk 

memprioritaskan kerja mereka dalam menjamin 

keselarasannya dengan elemen-elemen dasar tersebut.   

3. Sekolah Internasional  

Menggunakan ACE Learning (Architecture Learning, Culture 

Learning, Ecology Learning) sebagai acuan dasarnya.  ACE 

Learning ini berdasarkan 5 standar dan 10 Prinsip Belajar (NEASC, 

2018).  Kelima standar itu adalah:  

a) Learning Structure 

b) Organizational Structure 

c) Health, Safety, and Security 

d) Finance, Facilities, and Resources 

e) Ethical Practice 
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Prinsip Belajar yang dimaksud adalah: 

a) Learning Goals 

b) Dimensions of Learning 

c) Assessment for, of, and as Learning 

d) Learning Principles        

e) Learner Engagement and Autonomy 

f) Research and Reflection on Learning 

g) Inclusiveness of Learning 

h) Governance and Leadership for Learning 

i) Learning Space and Time 

j) Learning Community 

Prinsip Belajar no 1 – 4 termasuk dalam Architecture.  

Prinsip Belajar 5 – 8 termasuk dalam Culture, dan Prinsip Belajar 

9 – 10 termasuk dalam Ecology. 

4. ONESQA (Thailand) 

Ada 5 kegiatan yang dilakukan oleh Office of National 

Education Standards and Quality Assessment (ONESQA) sebagai 

badan akreditasi eksternal di Thailand.  Kelima kegiatan tersebut 

dapat dilihat dalam bagan di bawah ini (Office for National 

Education Standards and Quality Asssessment [ONESQA], 2017) 

 

Gambar 5. Office for National Education Standards and Quality Asssessment, 2017 
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Penjelasan dari tiap kegiatan yang dilakukan oleh ONESQA 

adalah sebagai berikut: 

1) Pengembangan Sistem Penilaian (Development of 

assessment system) 

Salah satu tugas ONESQA adalah mengembangkan kriteria 

dan standar sistem Penilaian akreditasi eksternal.  Penilaian 

tersebut dikembangkan berdasarkan penilaian sebelumnya dan 

masukkan-masukkan dari berbagai pemangku kepentingan.  

Sebelum penilaian tersebut diujikan pada proyek percontohan, 

ONESQA mengadakan audiensi publik untuk memperbaiki 

penilaiannya. Setelah diujikan dan diperbaiki kembali, penilaian 

tersebut diberikan kepada komite Pengembangan Sistem 

Penilaian dan dewan eksekutif ONESQA untuk disahkan.  

2) Pengembangan dan Sertifikasi Asesor (Development 

and certification of assessors) 

Asesor yang direkrut oleh ONESQA adalah para profesional, 

pendidik, eksekutif terkemuka yang disaring lewat kualifikasi, 

latar belakang pendidikan, dan pengalaman mereka.  Setelah 

direkrut, calon-calon asesor tersebut dilatih oleh ONESQA.  Jika 

mereka lulus dari pelatihan, mereka akan mendapat 3 tahun 

sertifikat dapat diperbaharui.  ONESQA mengadakan ujian 

sertifikasi asesor setiap tahun.  

3) Pengaturan Penilaian Penjaminan Mutu Eksternal 

(Arrangement of EQA) 

ONESQA mengeluarkan daftar nama sekolah-sekolah yang 

akan diakreditasi setiap tahunnya.  Sekolah yang akan 

diakreditasi menyiapkan evaluasi diri tentang sekolah dan guru-
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gurunya, serta mengajukan 10 nama sebagai asesor sekolah 

tersebut.  ONESQA akan memilih siapa dari 10 nama tersebut 

yang akan menilai sekolah itu sesuai dengan tanggal yang 

ditentukan.  

4) Persetujuan Laporan Penilaian (Approval the 

Assessment Report) 

Setelah melakukan penilaian, asesor menyerahkan laporan 

penilaian kepada sekolah untuk diverifikasi.  Sekolah dapat 

mengajukan keberatan terhadap penilaian tersebut.  Setelah 

sekolah memverifikasi, asesor memberikan laporan tersebut 

kepada ONESQA paling lambat 60 hari setelah visitasi dan kepala 

asesor mengeceknya.  Kepala asesor memberikan laporan 

tersebut kepada Komite Pengembangan Sistem Penilaian untuk 

ditetapkan oleh badan eksekutif ONESQA.  

5)  Implementasi Hasil Penilaian (Implementation of the 

assessment results) 

ONESQA menunjuk perkumpulan dari orang tua sekolah 

yang bersangkutan untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil 

penilaian untuk perbaikan sekolah tersebut sebagai perwakilan 

dari komite yang ada di ONESQA.  Setiap 2 bulan sekali sub komite 

ini mengadakan rapat perbaikan mutu sekolah tersebut.   

Proses Penilaian Akreditasi 

Ada 3 tahap yang dijalani dalam proses akreditasi sekolah-

sekolah di Thailand yaitu sebelum, selama, dan sesudah visitasi. 

Prosedur Operasional Sistem yang dilakukan oleh badan akreditasi 

di Thailand adalah sebagai berikut: 
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1) Sebelum Visitasi 

Sekolah membuat Evaluasi diri yang meliputi evaluasi 

sekolah secara keseluruhan dan evaluasi guru-guru 30 hari 

sebelum akreditasi.  Kurikulum sekolah tidak dinilai kembali oleh 

ONESQA.  Setelah data evaluasi diri diterima, maka para asesor 

bertemu untuk membicarakan evaluasi diri tersebut untuk 

persiapan penilaian akreditasi, termasuk pertanyaan-pertanyaan 

yang akan diajukan dalam akreditasi. 

2) Selama Visitasi 

Prosedur visitasi yang diikuti adalah: 

a) Hari pertama mengadakan pertemuan dengan pihak 

sekolah untuk menjelaskan prosedur dan tujuan 

akreditasi dan menginformasikan rencana dan 

bagaimana proses akreditasi akan dijalankan.  Asesor 

juga memberitahu peran dari sekolah selama visitasi 

untuk mempersiapkan dokumen dan bukti-bukti fisik 

penilaian.  

b) Asesor menilai sekolah berdasarkan ruang lingkup yang 

sudah ditetapkan. 

c) Asesor memberitahu temuan-temuan yang didapatkan 

dan menganalisis hasil dari penilaian.  

d) Hari terakhir (kedua), asesor memberikan komen dan 

kesimpulan secara lisan tentang penilaian terhadap 

sekolah dan guru-guru.  Asesor juga akan memberikan 

saran perbaikan dan mengirimkan draf laporan penilaian 

ke pihak sekolah/madrasah.  Pihak sekolah dapat 

mengajukan keberatannya dalam 15 hari kerja.  
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5. New South Wales Education Standards Authority 

(Australia)  

Dalam sistem pendidikan di Australia dibedakan menjadi 

sekolah negeri dan swasta.  Sekolah swasta diwajibkan memiliki 

Izin Operasional dan Akreditasi sesuai dengan Undang-undang 

Pendidikan tahun 1990.  Izin Operasional didapatkan melalui 

proses Pendaftaran yang aturannya diatur dalam undang-undang 

pendidikan.  Akreditasi diperoleh melalui proses akreditasi yang 

dilakukan oleh NESA.  Akreditasi dibutuhkan oleh sekolah-sekolah 

swasta agar mereka dapat memperoleh Laporan Keberhasilan 

Siswa (Report of Student Achievement/RoSA) dan/atau ijazah 

SMA (Higher School Certificate/HSC). New South Wales Education 

Standarts Authority (NESA) bertanggung jawab untuk 

memberikan saran dan rekomendasi kepada Menteri Pendidikan 

apakah sebuah sekolah layak mendapatkan izin operasional dan 

terakreditasi (New South Wales Education Standarts Authority 

[NESA)], 2019). 

a. Izin Operasional 

Persyaratan untuk mendapat Izin Operasional adalah 

sebagai berikut seperti yang tertera dalam panduan yang berjudul 

Registered and Accredited Individual Non-government Schools 

(NSW) Manual (NESA, 2019) 

1) Pemilik dan Kepala Sekolah   

Pemilik sekolah adalah perusahaan yang berbadan hukum 

dan bertugas mengatur kepemimpinan sekolah dalam 

keuangan, kebijakan administratif, dan 

pertanggungjawaban seluruh sekolah tersebut.  Sementara 
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Kepala Sekolah adalah seorang yang bertanggung jawab 

atas operasional sekolah sehari-hari.   

2) Staf 

Staf yang dimaksud dalam hal ini adalah guru-guru, guru 

bantu, atau pihak luar (outsourcing) yang memberikan 

pelajaran kepada para peserta didik. Sesuai dengan 

Undang-undang Akreditasi Guru, guru-guru yang mengajar 

di sekolah harus memiliki pengalaman mengajar dan 

terakreditasi.  Untuk guru bantu yang membimbing siswa, 

kepala sekolah harus menjamin bahwa guru bantu tersebut 

layak membimbing siswa-siswanya.  Sementara untuk pihak 

luar (organisasi) yang dipakai untuk memberikan pelajaran 

kepada siswa, bukan hanya kepala sekolah bertanggung 

jawab menentukan persyaratannya, ia pun harus 

memastikan bahwa pelajaran yang diajarkan oleh pihak luar 

itu hanya merupakan sebagian kecil dari pelajaran yang 

diterima oleh siswa-siswa di sekolahnya.   

3) Kurikulum 

Kurikulum yang dipakai oleh sekolah harus memenuhi 

tujuan yang ditetapkan oleh NESA yang diatur dalam 

undang-undang pendidikan. Sekolah harus mendapatkan 

persetujuan NESA untuk dapat menjalankan program 

pembelajaran lainnya di luar yang sudah ditetapkan oleh 

NESA, termasuk program sekolah jarak jauh. 

4) Bangunan 

Gedung dan lingkungan sekolah harus memenuhi 

persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintahan New South 



NASKAH AKADEMIK IASP2020 

130 
 

Wales.  Selain itu, gedung dan lingkungan sekolah harus 

aman dan juga sehat sesuai dengan yang ditetapkan.   

5) Fasilitas 

Fasilitas dasar yang diperlukan adalah kelas dengan fasilitas 

pendukungnya, TIK, perpustakaan, ruangan terbuka di 

dalam gedung sekolah/madrasah, ruangan rekreasi di 

dalam dan di luar gedung sekolah/madrasah. 

6) Lingkungan yang aman dan mendukung 

Sekolah harus memiliki kebijakan dan prosedur sesuai 

dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah mengenai 

keamanan untuk anak-anak.  Untuk sekolah jarak jauh, 

sekolah bertanggung jawab juga menjamin perkembangan 

diri dan sosial siswa-siswanya. 

7) Disiplin 

Sekolah harus memiliki kebijakan tentang kedisiplinan 

untuk siswa-siswanya secara adil.  Hukuman fisik tidak 

dibenarkan ada di sekolah/madrasah. 

8) Kehadiran 

Kepala Sekolah harus memberikan laporan kepada menteri 

pendidikan tentang penerimaan siswa baru dan kehadiran 

siswa-siswa setiap harinya. 

9) Manajemen dan operasional sekolah 

Semua orang yang terlibat dalam manajemen dan 

operasional sekolah adalah orang-orang yang memang 

layak bertanggung jawab (fit and proper) terhadap sekolah 
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dan siswa-siswanya sesuai dengan aturan hukum yang 

berlaku.  

10) Laporan keuangan dan pendidikan.   

Sekolah mempunyai kebijakan dan prosedur untuk 

memberikan laporan yang berhubungan dengan pendidikan 

yang berlangsung di sekolah dan juga tentang laporan 

keuangan secara terbuka kepada masyarakat dan menteri 

pendidikan.   

b. Akreditasi Sekolah Swasta 

 Sekolah yang sudah mendapat izin operasional hanya dapat 

diakreditasi jika sudah memenuhi kurikulum yang ditetapkan yang 

merupakan tambahan dari kurikulum biasa di tahap pendaftaran 

izin operasional.  Persyaratan tersebut meliputi standar 

pengajaran yang diberikan oleh guru-guru yang profesional dan 

terakreditasi, keterlibatan siswa-siswa dalam proses 

pembelajaran, dan hal-hal lain yang diidentifikasi NESA di dalam 

penilaiannya.   

 Akreditasi yang dilakukan ada 2 macam yaitu akreditasi 

untuk kelas 7 – 10 dan akreditasi untuk kelas 11 – 12.  Akreditasi 

yang pertama adalah akreditasi supaya sekolah layak 

mendapatkan rapor (Report of Students Achievement). 

Sementara akreditasi kelas 11 – 12 adalah akreditasi supaya 

siswa-siswa bisa mendapatkan ijazah SMA atau disebut Higher 

School Certificate/HSC.  

 Ada 2 hal yang difokuskan untuk akreditasi sekolah yaitu 

Kurikulum dan Kualitas Program Pendidikan yang ada di 

sekolah/madrasah.  Untuk Kurikulum, sekolah harus memastikan 



NASKAH AKADEMIK IASP2020 

132 
 

bahwa kurikulum kelas 7 – 10 sejalan dengan kurikulum untuk 

memperoleh nilai rapor (RoSA).  Sementara untuk kelas 11 – 12, 

sekolah harus dapat memastikan kelas 11 - 12 tersebut memakai 

kurkulum yang sesuai dengan tuntutan HSC.  Dalam Kualitas 

Program Pendidikan, NESA harus memperhatikan beberapa hal 

dalam sekolah/madrasah, yaitu:  

1) Catatan prestasi siswa-siswa 

2) Standar Pembelajaran di sekolah 

3) Keterlibatan siswa dalam pembelajaran 

4) Fasilitas yang disediakan untuk jurusan-jurusan yang 

ada di sekolah/madrasah.  

Akreditasi sementara diberikan kepada sekolah baru yang 

sudah terakreditasi selama 1 tahun. Ini dinamakan sebagai 

akreditasi awal.  Akreditasi sementara juga dapat diberikan 

kepada sekolah lama, namun NESA menemukan beberapa hal 

yang belum sesuai dengan aturan yang berlaku. Setelah akreditasi 

awal diberikan sekolah diharuskan mengumpulkan bukti-bukti 

yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan yang 

berlaku agar dapat memenuhi tuntutan kurikulum untuk 

pencatatan keberhasilan siswa (RoSA) dan pelaksanaan ujian 

akhir kelas 12 untuk mendapatkan ijazah dari NSW (HSC).   

c. Proses Registrasi (Izin Operasional) dan Akreditasi 

  Proses registrasi dan akreditasi yang diatur oleh NESA 

meliputi hal-hal sebagai berikut (NESA, 2):   

1) Mempertimbangkan aplikasi dan dokumen-dokumen 

pendukung 

2) Mengunjungi sekolah oleh seorang asesor 
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3) Mengumpulkan hasil laporan dan masukkan-masukkan 

berdasarkan aplikasi dan dokumen-dokumen yang 

diterima serta laporan hasil kunjungan lapangan. 

4) Menyerahkan hasil laporan dan masukkan tersebut 

kepada Komite Registrasi 

5) Dalam hal proses registrasi, rekomendasi diserahkan 

kepada menteri pendidikan untuk disetujui. 

6) Dalam hal akreditasi, keputusan diambil oleh Komite 

Registrasi yang menerbitkan sertifikat akreditasi.  

 

Perbandingan akreditasi di empat negara yang mewakili 

empat benua ini cukup memberikan masukan dan pemahaman 

baru yang dapat diterapkan dalam Instrumen Akreditasi Satuan 

Pendidikan (IASP) 2020 sesuai dengan konteks dan budaya 

Indonesia.  Dari hasil perbandingan akreditasi di empat negara 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa:                                                               

1) Akreditasi dilakukan setelah sekolah memenuhi standar 

minimal yang ditentukan oleh badan akreditasi tersebut 

atau pihak yang berwenang (pemerintah).     

2) Pihak sekolah melakukan evaluasi diri sebelum dilakukan 

visitasi oleh tim asesor                                                                 

3) Instrumen akreditasi lebih diarahkan untuk mengukur 

kinerja sekolah daripada hanya menilai kelengkapan 

dokumen sekolah/madrasah.                                           

4) Instrumen CIS dan NEASC difokuskan untuk menilai kinerja 

sekolah dalam mencapai visi dan misi sekolah/madrasah. 

Sementara di Australia instrumen lebih menekankan proses 
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belajar sekolah dalam menerapkan kurikulum yang 

ditetapkan oleh negara bagiannya. 

F. Hasil Analisis Data Akreditasi 

1. Rasional 

Para memangku kepentingan dan sebagian besar 

masyarakat masih beranggapan bahwa sekolah/madrasah yang 

bermutu ditandai dengan hasil akreditasi dengan peringkat unggul 

(A) dan rata-rata hasil ujian nasional (UN) tinggi.   Anggapan 

tersebut cukup beralasan, karena pemerintah memang 

menggunakan kedua indikator tersebut sebagai salah satu alat 

ukur pencapaian indikator kinerja bidang pendidikan, misalnya di 

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

maupun renstra.  

Dalam penjelasan di beberapa peraturan perundangan,  

hasil akreditasi dan ujian nasional memiliki  pengertian yang saling 

bersinggungan dalam kaitannya dengan penjaminan mutu 

pendidikan. Sebagai contoh, dalam Peraturan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan No 13 Tahun 2018 dijelaskan bahwa akreditasi 

adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan satuan pendidikan 

berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan 

penjaminan mutu pendidikan. Sedangkan Ujian Nasional (UN) itu 

sendiri didefinisikan sebagai kegiatan pengukuran dan penilaian 

pencapaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu 

secara nasional dengan mengacu pada standar kompetensi 

lulusan (BSNP 2017).  

Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-S/M adalah untuk 

mengukur tingkat ketercapaian satuan pendidikan dalam 
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pemenuhan delapan standar nasional pendidikan yang ditetapkan 

oleh BSNP. Konsep hubungan delapan standar nasional 

pendidikan dengan ujian nasional dapat dilihat dalam gambar 1. 

Yang menjadi pertanyaan adalah, benarkah hasil akreditasi dan 

ujian nasional sinkron dalam menggambarkan indikator mutu 

satuan pendidikan? Apakah perangkat dan metode pengukuran 

akreditasi yang digunakan saat ini sudah cukup akurat, valid dan 

reliabel untuk untuk menilai mutu satuan pendidikan? Untuk 

menjawab pertanyaan di atas, pada bagian ini akan diuraikan hasil 

analisis data empirik berdasarkan data hasil akreditasi dan data 

ujian nasional. Hasil analisis data ini akan digunakan sebagai salah 

satu dasar untuk melakukan penyempurnaan perangkat akreditasi 

dan metode pengukurannya agar dapat menggambarkan mutu 

satuan pendidikan yang sebenarnya.  

 

Gambar 6. Siklus Hubungan Delapan Standar Nasional Pendidikan dan Ujian Nasional  

     (Sumber: http://www.bsnp-indonesia.org) 
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2. Data dan Informasi 

Data dan informasi yang digunakan untuk analisis data pada 

bagian ini adalah: 

a. Perangkat akreditasi terakhir yang digunakan oleh BAN-S/M 

adalah yang diterbitkan pada tahun 2017 sebagai pengganti 

tahun 2014, yaitu: Permendikbud Nomor 002/H/AK/2017 

untuk SD/MI, Nomor 003/H/AK/2017 untuk SMP/MTs, 

Nomor 004/H/AK/2017 untuk SMA/MA dan Nomor 

005/H/AK/2017 untuk SMK.  

b. Data akreditasi jenjang SMP/MTs tahun 2017 

c. Hasil ujian nasional berbasis komputer (UNBK) jenjang 

SMP/MTs tahun 2017 

d. Hasil penelitian yang telah dipublikasi baik dalam jurnal 

maupun karya ilmiah dan skripsi 

e. Buku pedoman/panduan terkait dengan penjaminan mutu 

pendidikan 

f. Hasil diskusi anggota BAN-S/M periode 2018-2022 

g. Hasil survei secara daring yang dilakukan oleh BAN-S/M 

 

Perlu disadari bahwa data hasil UNBK memang belum cukup 

untuk dijadikan sebagai satu-satunya indikator yang mewakili 

outcome dari proses mutu pembelajaran. Akan tetapi dengan 

mempertimbangkan aspek ketersediaan dan kelengkapannya,  

data UNBK ini dijadikan sebagai dependent variabel dalam analisis 

ini.   
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3. Hasil Akreditasi dan Ujian Nasional 

 Rata-rata hasil UNBK di satuan pendidikan memiliki 

kecenderungan yang konsisten dengan hasil akreditasi. Semakin 

baik peringkat akreditasi satuan pendidikan semakin tinggi rata-

rata hasil UNBK (Gambar 2). Akan tetapi karena peringkat 

akreditasi merupakan nilai agregat dari delapan standar dan hasil 

ujian setiap peringkat merupakan rata-rata sekolah/madrasah, 

maka trend seperti dalam gambar 2 belum dapat untuk 

menyimpulkan ada hubungan hasil akreditasi dan UNBK. 

 

Gambar 7.  Rata-Rata Hasil UNBK Menurut Peringkat Akreditasi Jenjang SMP/MTs 

Untuk melihat keeratan hubungan setiap standar hasil 

pengukuran akreditasi dengan hasil UNBK, dalam tabel 1 disajikan 

korelasi skor delapan SNP dan empat mata pelajaran UNBK 

jenjang SMP/MTs. Dari matriks korelasi tersebut dapat ditarik 

beberapa informasi sebagai berikut: 

a. Korelasi antar delapan SNP cukup tinggi dengan dengan 

kisaran nilai antara 0.41 dan 0.73. Korelasi terkecil adalah 
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standar Biaya (SB) dengan standar pendidik dan tenaga 

kependidikan (SPT) yaitu sebesar 0.41, sedangkan korelasi 

tertinggi adalah antara standar kompetensi lulusan (SKL) 

dengan Standar Proses (SPR) yaitu 0.73. Standar Proses 

(SPR), Standar Pengelolaan (SPL) dan Standar Kompetensi 

Lulusan (SKL) adalah tiga standar yang memiliki korelasi 

yang tinggi dengan standar lainnya, sedangkan standar 

pembiayaan (SB) memiliki korelasi yang rendah dengan 

standar lainnya. 

b. Korelasi antar empat mata pelajaran UNBK (Bahasa 

Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA)  sangat 

tinggi yaitu di atas 0.8. Hal ini menunjukkan konsistensi 

hasil ujian empat mata pelajaran tersebut di suatu satuan 

Pendidikan.  

c. Korelasi antar delapan SNP dengan rata-rata hasil UNBK 

semuanya relatif kecil. Korelasi terendah adalah antara SB 

dan mata pelajaran Bahasa Indonesia dan SB dengan 

Matematika, yaitu 0.27, sedangkan korelasi tertinggi antara 

SKL dengan Bahasa Indonesia (0.47).  

 

Tabel 2 menyajikan korelasi antarskor delapan SNP hasil 

akreditasi dan UNBK tahun 2017 jenjang SMA/MA. Pola korelasi 

untuk jenjang SMA/MA  memiliki kemiripan dengan jenjang 

SMP/MTs.   

Setiawan et al (2018) dalam penelitiannya terhadap hasil 

akreditasi dan ujian nasional jenjang SMP/MTs menyimpulkan 

bahwa skor delapan standar hasil akreditasi hanya mampu 

menjelaskan keragaman hasil UNBK sekitar 21%. Dengan kecilnya 

korelasi antara delapan SNP hasil pengukuran akreditasi dan 



NASKAH AKADEMIK IASP2020 

139 
 

UNBK dan didukung hasil analisis model struktural oleh Setiawan, 

et al (2018), dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua indikator 

tersebut tidak sinkron dalam mencerminkan mutu 

pendidikan, selanjutnya dapat menjadi petunjuk awal perlunya 

dilakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap perangkat 

akreditasi yang saat ini digunakan. 

Tabel 1.  Korelasi Skor SNP dengan UNBK Jenjang SMP/MTs 

 SI SPR SKL SPT SSP SPL SB SPN BIN ING MTK 

SPR 0.71           
SKL 0.66 0.73          
SPT 0.48 0.60 0.58         
SSP 0.60 0.64 0.61 0.64        
SPL 0.65 0.69 0.64 0.60 0.68       
SB 0.58 0.55 0.49 0.41 0.54 0.61      
SPN 0.64 0.68 0.62 0.50 0.62 0.67 0.55     
BIN 0.43 0.45 0.47 0.34 0.52 0.45 0.36 0.42    
ING 0.31 0.37 0.40 0.29 0.42 0.36 0.27 0.36 0.81   
MTK 0.32 0.36 0.38 0.29 0.41 0.36 0.27 0.35 0.83 0.90  
IPA 0.36 0.40 0.41 0.32 0.45 0.40 0.30 0.38 0.88 0.88 0.94 

Tabel 2.  Korelasi Skor SNP dengan UNBK Jenjang SMA/MA 

  SI SPR SKL SPT SSP SPL SB SPN BIN ING MATPA MATPS IPA 

SPR 0,69                         

SKL 0,64 0,68                       

SPT 0,46 0,53 0,52                     

SSP 0,53 0,58 0,59 0,62                   

SPL 0,60 0,62 0,63 0,53 0,62                 

SB 0,56 0,51 0,49 0,43 0,48 0,61               

SPN 0,64 0,65 0,63 0,46 0,53 0,65 0,53             

BIN 0,33 0,32 0,34 0,27 0,46 0,31 0,21 0,29           

ING 0,31 0,36 0,36 0,32 0,46 0,35 0,22 0,32 0,81         

MATPA 0,30 0,34 0,34 0,32 0,41 0,32 0,20 0,30 0,76 0,87       

MATPS 0,23 0,27 0,29 0,25 0,35 0,26 0,15 0,25 0,70 0,82 0,87     

IPA 0,29 0,32 0,34 0,31 0,44 0,32 0,21 0,29 0,79 0,80 0,85 0,75   

IPS 0,28 0,28 0,28 0,25 0,40 0,26 0,17 0,25 0,86 0,77 0,74 0,77 0,77 
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4. Evaluasi Model Delapam Standar Nasional Pendidikan 

Pada bagian ini akan dianalisis bagaimana pola hubungan 

struktural antara delapan standar berdasarkan data hasil 

akreditasi, apakah indikator/butir pernyataan dalam instrumen 

akreditasi cukup valid dan apakah metode pembobotan yang 

digunakan saat ini cukup tepat.  Pola hubungan struktural antar 

delapan SNP bersifat hipotetik yang dapat dikembangkan 

berdasarkan landasan teori dan asumsi tertentu. Gambar 3 adalah 

contoh empat jenis model struktural yang menghubungkan 

delapan SNP. Model 1 adalah model yang dimuat dalam buku 

panduan/pedoman yang diterbitkan oleh Kemendiknas & 

Kemenag (2010), Model 2 oleh Kemendikbud (2012), Model 3 oleh 

Kemendikbud (2017), sedangkan Model 4 adalah hasil diskusi 

anggota BAN-S/M periode 2018-2022.  

Ke empat model tersebut akan diuji dan dibandingkan 

berdasarkan data hasil akreditasi tahun 2017 jenjang SMP/MTs 

dengan menggunakan generalized structured component analysis 

(GSCA) yang dikembangkan oleh Hwang dan Takane (2004). 

Sebagai peubah laten (latent variables) adalah delapan SNP, 

sedangkan 124 butir pernyataan dalam perangkat akreditasi 

sebagai peubah pengukuran (measurement variables). Melalui 

metode GSCA ini akan dilakukan tiga tahapan evaluasi, yaitu: (a) 

evaluasi model pengukuran untuk menilai validitas butir-butir 

pernyataan akreditasi terhadap standar yang dicirikan; (b)  

evaluasi model struktural untuk melihat signifikansi pengaruh 

antarstandar; dan (c)  evaluasi model pembobotan untuk menilai 

bobot butir-butir pernyataan dalam perangkat akreditasi. 
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Gambar 8. Model Struktural Antar Delapan Standar Nasional Pendidikan 

Keterangan: Standar Isi (SI), Standar Proses (SPR), Standar 

Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

(SPT), Standar Sarana dan Prasarana (SSP), Standar Pengelolaan (SPL), 

Standar Pembiayaan (SB), Standar Penilaian Pendidikan (SPN) 
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5. Hasil Evaluasi Model Pengukuran 

Evaluasi model pengukuran dilakukan untuk menguji koefisien 

(loading) butir-butir pernyataan terhadap masing-masing 

standar. Pengujian secara statistik dilakukan dengan 

menggunakan nilai critical ratio (CR) yang dihasilkan. Butir 

pernyataan dalam instrumen dikatakan valid jika nilai CR lebih 

dari 1.96 pada tingkat kepercayaan 95%.  Bobot setiap butir 

terhadap delapan standar untuk Model 1, Model 2, Model 3 dan 

Model 4 disajikan dalam Lampiran 1. Tabel 3 menyajikan 

rekapitulasi butir-butir pernyataan dalam instrumen akreditasi 

yang dinyatakan tidak valid dalam menggambarkan standar. 

Dari tabel 3 dapat disimpulkan bahwa berdasarkan empat 

model tersebut ada ada sekitar 10% s/d 16% butir pernyataan 

dari total 124 butir yang kurang valid menggambarkan 

standarnya. Banyak butir di standar pendidik dan tenaga 

kependidikan (SPT) dan standar sarana prasarana (SSP), 

khususnya di model 3, yang tidak valid. Butir 13, 38, 39 dan 108 

tidak valid untuk di semua model. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa perlu ada peninjauan dan penyempurnaan 

butir-butir pernyataan akreditasi yang saat ini digunakan. 

Tabel 3.  Butir Pernyataan Tidak Valid pada 4 Model 

 Standar No Butir 
Model Struktural 

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 

SPR 
13 X X X X 

17 ● X X ● 

 SPT 

38 X X X X 

39 X X X X 

41 ● ● X ● 

42 ● ● X ● 
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 Standar No Butir 
Model Struktural 

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 

43 ● ● X ● 

44 ● ● X ● 

45 ● ● X ● 

46 ● X ● ● 

47 ● ● X ● 

48 ● ● X ● 

50 ● ● X ● 

51 X X X X 

53 ● ● X ● 

54 ● ● X ● 

55 X X ● X 

SSP 

57 X X ● X 

59 X ● X X 

69 ● ● ● X 

72 ● X ● ● 

73 ● ● X X 

74 X X ● ● 

75 X X X X 

76 X X ● X 

80 X X X ● 

SB 108 X X X X 

Jumlah Tidak Valid 12 14 20 12 

Persentase 9.7 11.3 16.1 9.7 

Keterangan: X = tidak valid    ● = valid 

 

6. Hasil Pengujian Model Struktural 

Gambar 9 s/d Gambar 12 adalah model struktural yang di 

dalamnya terdapat koefisien lintas (path coeffisien) yang 

menginterpretasikan besar kecilnya hubungan suatu standar 

dengan standar lainnya.   

Tabel 4 adalah rekapitulasi koefisien  antar standar dari setiap 

jenis model. Dalam tabel 4 dapat dilihat seberapa kuat pengaruh 
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satu standar ke standar lain. Beberapa koefisien lintas  yang 

memiliki nilai besar untuk semua model antara lain: SBSPL, SPL 

SPT dan SPL SB. Pada model 4, terdapat 3 standar yang memiliki 

koefisien yang besar yaitu: SPLSB, SPTSPN dan SPRSKL Jika 

dilihat dari nilai FIT dan AFIT, model 3 adalah model terbaik 

karena memiliki nilai yang terbesar yaitu 0.541, artinya model 3 

dapat menjelaskan keragaman data sebesar 54.1%. 

Jadi berdasarkan hasil analisis terhadap empat jenis model 

hubungan delapan standar pendidikan nasional, masih sulit 

menjelaskan model hubungan sebab akibat antar standar yang 

sebenarnya. Dapat disimpulkan bahwa perlu ada pemikiran 

dan paradigma baru pengertian delapan standar yang 

selama ini dirumuskan dan dipahami untuk 

menggambarkan mutu Pendidikan. 

 

Gambar 9. Model Struktural Delapan Standar Nasional Berdasarkan Model 1  
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Gambar 10. Model Struktural Delapan Standar Nasional Berdasarkan Model 2  

 

Gambar 11. Model Struktural Delapan Standar Nasional Berdasarkan Model 3  
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Gambar 12. Model Struktural Delapan Standar Nasional Berdasarkan Model 4 

Tabel 4. Rekapitulasi Koefisien Lintas Antar-Standar 

Hubungan antar 
Standar 

Koefisien Lintas (Path Coefisien) 

MODEL 1 MODEL 2 MODEL 3 MODEL 4 

SB->SPL  0.697  0.696      

SB->SSP   0.273  0.192    

SB->SPT   0.168      

SB->SI     0.258    

SB->SPN     0.201    

SB->SPR     0.107  0.042*) 

SPL->SPT  0.751  0.635  0.752    

SPL->SI  0.469  0.350      

SPL->SB     0.696  0.697 

SPL->SPR  0.396  0.201    0.123 

SPL->SSP  0.471  0.551  0.303  0.41 

SPL->SPN   0.299      
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Hubungan antar 
Standar 

Koefisien Lintas (Path Coefisien) 

MODEL 1 MODEL 2 MODEL 3 MODEL 4 

SPL->SPT        0.75 

SPT->SI  0.321  0.208  0.179  0.674 

SPT->SPN  0.098  0.029 *) 0.089  0.664 

SPT->SSP   0.263  0.409  0.444 

SPT->SPR     0.318  0.23 

SI->SPR  0.495  0.380  0.399  0.31 

SI->SPN  0.231        

SI->SKL   0.271  0.270    

SPR->SSP  0.365        

SPR->SPN  0.343  0.369  0.407    

SPR->SKL   0.443  0.446  0.778 

SSP->SPN  0.213  0.187  0.199    

SSP->SI   0.274  0.168    

SSP->SPR   0.109  0.136  0.079 

SPN->SKL  0.688  0.165  0.162    

SPN->SI     0.309    

SPN->SPR       0.198 

FIT  0.500  0.531  0.541  0.350  

AFIT  0.499  0.531  0.541  0.349  

 

7. Perbandingan Bobot Instrumen Akreditasi dan Bobot 

Model 

Salah satu kelebihan metode GSCA adalah dapat menduga 

bobot dari setiap butir pernyataan menurut model berdasarkan 

data empiris untuk mengevaluasi bobot butir dalam instrumen 

akreditasi. Selisih bobot instrumen akreditasi dan bobot hasil 

perhitungan menurut model  dilakukan untuk melihat sejauh 

mana perbedaan tingkat kepentingan setiap butir pernyataan.  

Instrumen akreditasi SMP/MTs memuat 124 butir 

pertanyaan dengan masing-masing memiliki bobot butir yang 



NASKAH AKADEMIK IASP2020 

149 
 

berbeda-beda. Butir pernyataan terendah diberikan bobot 1 dan 

pernyataan tertinggi diberikan bobot 4. Definisi operasional bobot 

butir adalah sebagai berikut (Kemendikbud 2017): 

a. Bobot 1 adalah bobot minimal untuk mendukung fungsi 

komponen dalam proses pembelajaran agar dapat 

berlangsung. 

b. Bobot 2 adalah bobot yang mendukung fungsi komponen 

tersebut dalam proses pembelajaran yang layak. 

c. Bobot 3 adalah bobot yang mendukung fungsi komponen 

tersebut dalam proses pembelajaran yang baik. 

d. Bobot 4 adalah bobot maksimal yang mendukung fungsi 

komponen tersebut dalam proses pembelajaran yang sangat 

baik. 

 

Perbedaan bobot setiap butir yang dihasilkan model dengan 

bobot dalam perangkat akreditasi  dapat dilihat pada Lampiran 2. 

Hasil analisis bobot butir, menunjukkan bahwa banyak butir di 

instrumen akreditasi yang diberikan bobot yang kurang tepat.  

Pada gambar 8 terlihat ada beberapa butir yang sangat ekstrem 

perbedaan bobot instrumen dan model, sebagai contoh: 

a. Butir 98 (Kelengkapan dokumen investasi sarpras): menurut 

instrumen diberi bobot 2, menurut model semestinya sekitar 

3.8 (dibulatkan menjadi 4) 

b. Butir 46 (Rasio antara guru BK dan siswa): menurut instrumen 

diberi bobot 3, menurut model semestinya bernilai 1.   

c. Butir 75 (Kepemilikan jamban): menurut instrumen diberi 

bobot 4, menurut model semestinya bernilai 1.34 (dibulatkan 

menjadi 1) 
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d. Butir 38 (Kualifikasi akademik guru): menurut instrumen 

diberi bobot 4, menurut model semestinya bernilai 1.44 

(dibulatkan menjadi 1) 

 

Gambar 13. Plot Bobot Butir Pernyataan Menurut Instrumen Akreditasi dan Model 

8. Hasil Survei Daring 

Berdasarkan hasil survei BAN-S/M, masukan dan harapan 

penting proses akreditasi ke depan antara lain: 

a. Diperbanyak kegiatan observasi proses pembelajaran di 

kelas 

b. Ditingkatkan kualitas asesor dengan kriteria: berintegritas, 

kompeten, adil/fair, memiliki wawasan yang luas dan 

profesional. 

c. Asesor diberi kebebasan dalam pelaksanaan penilaian, 

jangan dihantui dengan peraturan dan teori yang kaku 

d. Waktu visitasi asesor di sekolah diperpanjang sehingga 

dapat menilai proses pembelajaran lebih komprehensif 
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9. Kesimpulan  

 Berdasarkan analisis data empirik hasil akreditasi dan ujian 

nasional, hasil survei,  dan beberapa hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Ferezagia et al (2015), Hijrah et al (2018)  dan 

Setiawan et al (2018), dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

a. Hasil akreditasi dan ujian nasional belum sinkron 

mencirikan mutu pendidikan di tingkat sekolah/madrasah 

b. Masih belum jelas pola hubungan sebab akibat antara 

delapan standar nasional pendidikan yang selama ini 

dijadikan dasar untuk penilaian mutu pendidikan 

c. Butir-butir pernyataan dalam perangkat akreditasi yang 

saat ini digunakan sebagian tidak valid mencerminkan 

standar pendidikan 

d. Pemberian bobot butir pernyataan dalam perangkat 

akreditasi perlu ditinjau kembali 

e. Perlu dilakukan perubahan mendasar dan mencari 

alternatif dan pendekatan baru yang lebih tepat dalam 

menilai mutu pendidikan   
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BAB V. KERANGKA PIKIR INSTRUMEN 
AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN (IASP) 2020 

Berdasarkan kajian terhadap berbagai referensi, diskusi 

dengan pakar dan analisis terhadap data hasil akreditasi selama 

tahun 2018, kami menyimpulkan pola akreditasi harus bergeser 

dari compliance based ke performance based, dalam referensi lain 

disebut bergeser dari rules based ke principles based. Dengan 

pergeseran ini instrumen akreditasi akan mengalami perubahan 

fundamental, bukan sekadar menyempurnakan butir-butir 

dan/atau analisis, tetapi perubahan paradigma. 

Berdasarkan prinsip performance based, maka yang diukur 

bukan sekedar pemenuhan input tetapi kinerja sekolah/madrasah 

dalam melaksanakan misinya yaitu melaksanakan proses 

pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang bermutu.  Oleh 

karena itu variabel utama yang dinilai dalam akreditasi adalah 

mutu lulusan, proses pendidikan yang berlangsung di 

sekolah/madrasah, kinerja guru yang menjadi tulang punggung 

proses pendidikan, serta manajemen sekolah/madrasah dalam 

menggali sumber-sumber input dan mengelolanya untuk 

mendukung proses pendidikan di sekolah/madrasah secara efektif 

dan efesien.  Secara skematik pola akreditasi dengan prinsip 

performance based digambarkan sebagai berikut. 
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Gambar 14. Kerangka Pikir Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan 2020 

Data kualitas lulusan idealnya digali dari data setelah mereka 

lulus, misalnya performance mereka setelah melanjutkan ke 

jenjang pendidikan lebih tinggi atau bekerja (out comes), namun 

fakta menunjukkan tracer study di sekolah/madrasah sangat 

lemah.  Oleh karena itu dapat juga data tracer tersebut dilengkapi 

dengan kompetensi dan karakter siswa saat lulus (output) atau 

bahkan menjelang lulus (masih berada di sekolah). Dalam konsep 

TQM kepuasan pengguna lulusan (sekolah/madrasah lebih tinggi 

tempat lulusan  melanjutkan atau tempat kerja lulusan) menjadi 

salah satu indikator mutu lulusan. 

Kompetensi tentu tidak hanya yang berupa ranah kognitif 

tetapi harus juga mencakup ranah psikomotor dan afektif, seperti 

misalnya dalam konsep 4-C atau sejenisnya dalam referensi 

tentang 21st century skills. Ranah afektif perlu mendapat 

perhatian khusus, karena penelitian mutakhir menunjukkan 

bahwa aspek inilah yang menjadi salah satu kunci utama 

kesuksesan lulusan ketika sudah terjun di masyarakat.  Apalagi 
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hal itu sejalan dengan kebijakan Indonesia untuk 

mengarusutamakan pendidikan karakter. 

Proses pendidikan di sekolah/madrasah pada dasarnya terdiri 

dari dua bagian, yaitu proses pembelajaran di 

kelas/lab/workshop/studio/lapangan dan budaya 

sekolah/madrasah, di mana siswa banyak belajar dan 

mengembangkan aspek sikap kehidupan (ranah afektif atau 

karakter).  Proses pendidikan harus dimaknai proses yang terjadi 

dan bukan sekedar ketersediaan input, misalnya aturan, sarana 

dan prasarana yang sebagainya. Shifting paradigm dari teaching 

ke learning harus mendapat perhatian dalam menyusun 

instrumen akreditasi untuk aspek proses pendidikan. Kepuasan 

siswa dalam mengikuti proses belajar, sehingga termotivasi 

belajar merupakan salah satu ukuran. 

Proses pendidikan sebagaimana disebutkan di atas pada 

dasarnya merupakan kinerja guru dalam memanfaatkan input 

pendidikan yang tersedia atau dapat dijangkau.  Seiring dengan 

pemikiran itu, temuan penelitian bahwa mutu pembelajaran 

ditentukan oleh inovasi guru dalam mengelola kelas (classroom 

management) perlu mendapat perhatian.  Hal sama juga berlaku 

pada budaya sekolah/madrasah (school culture/school climate), 

yang harus diperhatikan apa yang terjadi di lingkungan   

sekolah/madrasah (school environment) dan sekedar bagaimana 

sekolah/madrasah membuat kebijakan, aturan dan menyediakan 

sarana dan prasarana.   

Manajemen sekolah/madrasah (school management) 

terbukti menjadi variabel dominan, karena dapat mempengaruhi 

penyediaan semua input pendidikan dan mengendalikan proses 
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pendidikan melalui manajemen guru.  Oleh karena itu 

kemampuan pimpinan sekolah/madrasah dalam mengelola SDM, 

sarana dan prasarana, sumber dana dan melakukan terobosan 

serta membangun jaringan guru mendukung proses pendidikan di 

sekolah/madrasah menjadi faktor penentu.  Kepuasan guru dan 

karyawan merupakan salah satu indikator kualitas manajemen 

sekolah/madrasah, karena kepuasan tersebut pada gilirannya 

akan menguatkan motivasi kerja mereka. 

Apakah variabel input seperti kurikulum, sistem penilaian, 

sarana dan prasarana dan anggaran tidak diperhitungkan dalam 

akreditasi?  Tetap diperhitungkan, tetapi lebih merupakan 

prasyarat untuk diakreditasi.  Artinya hanya sekolah/madrasah 

yang “memiliki” input minimal yang akan diakreditasi.  Input 

minimal harus dimaknai sebagai input minimal agar proses 

pendidikan berjalan dan bukan mempersyaratkan input-input 

formal yang tidak menjadi syarat dasar dalam proses 

pendidikan/pembelajaran. Pembakuan bentuk-bentuk input 

secara kaku, misalnya ukuran ruang kelas dan daya listrik dan 

sebagainya harus dihindari, karena seiring dengan prinsip 

technological pedagogical content knowledge (TPACK) ukuran-

ukuran seperti tidak penting karena guru dapat melakukan 

improvisasi dalam mengelola pembelajaran. 
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BAB VI. METODOLOGI PENGUKURAN DAN 
PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI SATUAN 

PENDIDIKAN (IASP) 2020 

A. Konsep Dasar  

1. Pengukuran (Measurement)  

Pengukuran diartikan sebagai suatu tindakan atau proses 

untuk menentukan kuantitas dari sesuatu dan menghasilkan 

alternatif-alternatif jawaban. Dalam dunia pendidikan, 

pengukuran merupakan salah satu prosedur yang dapat ditempuh 

untuk melakukan evaluasi. Pengukuran dilakukan dalam rangka 

mengumpulkan informasi dan data yang diperlukan untuk 

membuat keputusan dalam evaluasi. 

Pada dasarnya pengukuran merupakan kegiatan penentuan 

angka atau simbol bagi suatu objek sesuai dengan aturan tertentu 

yang ditentukan. Penentuan angka ini merupakan usaha untuk 

menggambarkan karakteristik suatu objek. Gagasan menetapkan 

angka dapat membantu dalam dua cara dalam memahami 

fenomena secara akurat; (1) memungkinkan pengujian statistik 

dan (2) membantu memfasilitasi komunikasi yang lebih mudah, 

karena orang memiliki gagasan yang jelas mengenai karakteristik 

tertentu. Selanjutnya, angka juga memberikan objektivitas dalam 

memahami suatu fenomena. Keakuratan yang ditambahkan 

karena angka ini sangat penting untuk pengambilan keputusan 

yang efektif. 

Hasil pengukuran harus memiliki kesalahan yang sekecil 

mungkin. Tingkat kesalahan ini berkaitan dengan keandalan alat 

ukur. Alat ukur harus memiliki standar, yaitu memiliki derajat 
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validitas dan reliabilitas yang tinggi. Alat ukur yang baik memberi 

hasil konstan bila digunakan berulang-ulang, asalkan kemampuan 

yang diukur tidak berubah. Kesalahan pengukuran ada yang 

bersifat acak dan ada yang bersifat sistematik. 

2. Penskalaan (Scalling)  

Penskalaan dapat didefinisikan sebagai perpanjangan dari 

proses pengukuran. Untuk berhasil mengukur suatu fenomena 

tertentu, kita harus mengumpulkan data mentah yang tepat. 

Kesesuaian dari data mentah yang dikumpulkan tergantung 

langsung pada teknik penskalaan yang digunakan. Penskalaan 

dapat didefinisikan sebagai proses penugasan sekumpulan 

deskriptor atau aturan untuk mewakili berbagai kemungkinan 

respons terhadap pertanyaan tentang fenomena tertentu. 

Untuk mengilustrasikannya, misalkan ingin mengetahui 

kepuasan konsumen dalam hal ini para peserta didik mengenai 

citra seorang guru mata pelajaran tertentu. Dikembangkan skala 

di mana dalam 1 = sangat tidak puas dan 5 = sangat puas. Para 

peserta didik dapat merespons dengan menggunakan batas-batas 

ini. Jadi penskalaan dilakukan dengan cara menempatkan peserta 

didik dalam sebuah kontinum sehubungan dengan kepuasan 

mereka terhadap guru mata pelajaran tertentu. 

Dengan menggunakan skala, kita dapat mengukur respons 

konsumen dengan mudah. Selain itu, dapat melakukan beberapa 

analisis statistik dan juga memberikan hasil yang dapat dengan 

mudah dipahami dan ditindaklanjuti. Seperti yang dapat diamati, 

pengukuran dan penskalaan sangat penting dalam sebuah 

instrumen untuk melihat secara keseluruhan objektifitas yang 

diberikan. 
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a. Skala Pengukuran 

Ada empat skala pengukuran utama: nominal, ordinal, 

interval, dan rasio. Masing-masing skala pengukuran ini 

menyediakan properti penskalaan tertentu (simbol, urutan, 

jarak, dan asal). Skala nominal adalah yang paling dasar dari 

empat skala pengukuran. Ini mengacu pada skema pelabelan 

kiasan di mana angka hanya berfungsi sebagai label atau 

untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan objek. 

Struktur skala ordinal menunjukkan simbol dan urutan skala. 

Skala ini memungkinkan responden untuk mengungkapkan 

besaran relatif antara jawaban atas suatu pertanyaan. 

Dengan kata sederhana, skala ordinal memungkinkan 

responden untuk mengatur respons mereka secara hierarkis. 

Skala interval memiliki properti simbol, urutan dan jarak. 

Jadi, skala interval memberikan semua informasi dari skala 

ordinal, dan pada saat yang sama, memungkinkan 

perbandingan antara objek yang berbeda. Skala rasio berisi 

keempat properti penskalaan (simbol, urutan, jarak, dan 

asal) dalam satu. Dengan kata lain, ia memiliki semua sifat 

skala nominal, ordinal, dan interval dan sebagai tambahan 

asal. Dengan demikian, dalam skala rasio, kita dapat 

mengidentifikasi atau mengklasifikasikan objek, memberi 

peringkat objek, dan dapat membandingkan interval atau 

perbedaan. Skala rasio adalah yang paling canggih dari 

semua skala dan memungkinkan kita tidak hanya untuk 

mengidentifikasi perbedaan absolut antara setiap titik skala 

tetapi juga untuk membuat perbandingan mutlak antara 

tanggapan. 



NASKAH AKADEMIK IASP2020 

159 
 

Dalam Penskalaan juga dikenal skala nonkomparatif 

yakni, skala likert, differential semantic dan skala stapel. 

Keputusan pemilihan skala yang tepat sebagian besar 

berkaitan dengan (a) panjang titik skala; (b) keseimbangan 

skala; (c) skala force vs non-force; (d) deskripsi skala dan 

presentasi. Panjang poin skala memiliki dampak langsung 

pada keterlibatan responden. Semakin panjang skala 

semakin tinggi kebingungan namun bisa mendapatkan 

substansi yang lebih baik. Dalam banyak kasus, 

mengembangkan skala seimbang di mana kategori yang 

menguntungkan dan yang tidak menguntungkan adalah 

sama tetapi terkadang skala yang tidak seimbang juga 

digunakan. Sedangkan skala force penting ketika peneliti 

menanyakan responden tentang masalah sensitif. Sering kali 

ketika berhadapan dengan masalah sensitif, responden 

cenderung untuk tetap di titik netral sehingga kita tidak dapat 

menangkap respons nyata. Dalam keadaan seperti itu, skala 

force titik netralnya perlu dihilangkan, sehingga cukup 

membantu.  

Usaha mengembangkan skala yang kuat dan tepat untuk 

mengukur fenomena tertentu menjadi sebuah keharusan, 

tetapi selalu timbul adanya kesalahan dalam pengukuran 

dikarenakan berbagai alasan, di antaranya: a) kesalahan 

responden: karakteristik responden seperti kecerdasan, 

pendidikan dapat mempengaruhi nilai ujian; b) faktor pribadi 

jangka pendek: seperti kelelahan, stres, kecemasan; c) 

faktor-faktor situasional: seperti kebisingan di sekitar, 

keberadaan orang lain; d) kesalahan penjelasan: seperti 

pembuatan pertanyaan dengan skala yang kurang pas; e) 
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kesalahan mekanis: seperti pencetakan yang buruk dan 

kesalahan perekaman; f) kesalahan pewawancara: 

perbedaan pewawancara dan bias; g) kesalahan analisis: 

metode analisis yang tidak tepat digunakan. 

Kesalahan yang disebutkan di atas dapat mempengaruhi 

hasil nyata yang dilaporkan. Definisi kesalahan terbagi dalam 

dua bagian yaitu, kesalahan sistematis dan kesalahan acak. 

Kesalahan sistematis mempengaruhi pengukuran secara 

konstan sementara kesalahan acak, seperti namanya bersifat 

acak. Untuk menghindari kesalahan termaksud, tiga 

konstruksi dinamis dalam mengevaluasi penskalaan di 

antaranya: validitas dan reliabilitas. Validitas dapat diukur 

dengan memeriksa konten, kriteria, dan membangun 

validitas. Validitas konstruk dibagi menjadi tiga bagian yaitu 

validitas konvergen, diskriminan, dan nomologis. Reliabilitas 

dapat dinilai dengan memeriksa uji atau uji ulang reliabilitas, 

reliabilitas bentuk alternatif, dan reliabilitas konsistensi 

internal.  

b. Validitas 

Validitas suatu skala didefinisikan sejauh mana 

ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan 

fungsi ukurnya. Suatu skala atau instrumen pengukur dapat 

dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila instrumen 

tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil 

ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran 

tersebut. Sedangkan tes yang memiliki validitas rendah akan 

menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan. 
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Ada beberapa jenis validitas: (1) concurrent validity 

adalah validitas yang berkenaan dengan hubungan antara 

skor dengan kinerja; (2) construct validity adalah validitas 

yang berkenaan dengan kualitas aspek psikologis apa yang 

diukur oleh suatu pengukuran serta terdapat evaluasi bahwa 

suatu konstruk tertentu dapat menyebabkan kinerja yang 

baik dalam pengukuran; (3) face validity adalah validitas 

yang berhubungan apa yang nampak dalam mengukur 

sesuatu dan bukan terhadap apa yang seharusnya hendak 

diukur; (4) factorial validity dari sebuah alat ukur adalah 

korelasi antara alat ukur dengan faktor-faktor yang 

bersamaan dalam suatu kelompok atau ukuran-ukuran 

perilaku lainnya, di mana validitas ini diperoleh dengan 

menggunakan teknik analisis faktor; (5) empirical validity 

adalah validitas yang berkenaan dengan hubungan antara 

skor dengan suatu kriteria. Kriteria tersebut adalah ukuran 

yang bebas dan langsung dengan apa yang ingin diramalkan 

oleh pengukuran; (6) intrinsic validity adalah validitas yang 

berkenaan dengan penggunaan teknik uji coba untuk 

memperoleh bukti kuantitatif dan objektif untuk mendukung 

bahwa suatu alat ukur benar-benar mengukur apa yang 

seharusnya diukur; (7) predictive validity adalah validitas 

yang berkenaan dengan hubungan antara skor suatu alat 

ukur dengan kinerja seseorang di masa mendatang; (8) 

content validity adalah validitas yang berkenaan dengan baik 

buruknya sampling dari suatu populasi; (9) curricular validity 

adalah validitas yang ditentukan dengan cara menilik isi dari 

pengukuran dan menilai seberapa jauh pengukuran tersebut 
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merupakan alat ukur yang benar-benar mengukur aspek-

aspek sesuai dengan tujuan instruksional. 

c. Reliabilitas 

Reliabilitas dalam penelitian berkaitan dengan 

konsistensi hasil selama periode waktu tertentu. Skala 

disebut reliabel jika menghasilkan hasil yang konsisten ketika 

pengukuran berulang dilakukan. Kesalahan sistematis tidak 

memiliki efek pada reliabilitas namun kesalahan acak 

lakukan. Ada tiga cara di mana reliabilitas diukur: reliabilitas 

test-retest, reliabilitas bentuk alternatif, dan reliabilitas 

konsistensi internal. 

Seperti namanya, dalam pengukuran reliabilitas test-

retest, responden yang sama diberikan set item skala yang 

identik pada dua waktu yang berbeda. Tingkat kesamaan 

antara pengukuran (diukur melalui korelasi antara kedua 

pengukuran) menentukan reliabilitas. Semakin tinggi korelasi 

antara dua pengukuran, semakin tinggi reliabilitas skala. 

Dalam mengukur keandalan bentuk alternatif, dua bentuk 

ekuivalen dari skala dibangun dan kemudian responden yang 

sama diukur pada dua waktu yang berbeda. Keandalan 

konsistensi internal digunakan untuk menilai keandalan skala 

penjumlahan di mana beberapa item dijumlahkan untuk 

membentuk skor total. Dengan bahasa sederhana, setiap 

item dalam skala harus mengukur bagian dari skala apa yang 

dikembangkan untuk diukur. Berbagai teknik seperti 'separuh 

keandalan' atau 'koefisien alpha' (juga dikenal sebagai alpha 

cronbach) digunakan untuk mengukur keandalan konsistensi 

internal. Dalam reliabilitas split-half, skala dibagi dalam dua 



NASKAH AKADEMIK IASP2020 

163 
 

bagian dan setengah skor yang dihasilkan berkorelasi. 

Korelasi yang tinggi antara kedua bagian menunjukkan 

konsistensi internal yang lebih tinggi. Dalam hal koefisien 

alpha, rata-rata dari semua koefisien split-half mungkin 

dihitung. Nilai di atas 0,7 menunjukkan keandalan internal 

yang dapat diterima. 

3. Penilaian (Assesment)  

Penilaian adalah suatu prosedur sistematis yang mencakup 

kegiatan mengumpulkan, menganalisis, serta 

menginterpretasikan informasi yang dapat digunakan untuk 

membuat kesimpulan tentang karakteristik seseorang atau objek. 

Penilaian juga bermakna mengambil suatu keputusan terhadap 

sesuatu dengan mengacu kepada ukuran tertentu seperti baik dan 

buruk, pandai atau bodoh, tinggi atau rendah, dan sebagainya.  

Dalam pendidikan, kegiatan penilaian adalah usaha untuk 

mengumpulkan berbagai informasi yang menyeluruh, 

berkesinambungan, objektif, tentang proses dan hasil belajar 

yang telah dicapai oleh peserta didik melalui kegiatan belajar 

mengajar yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan 

perlakuan dan tindakan selanjutnya. Berdasarkan beberapa 

pengertian tentang penilaian, maka dapat dijelaskan bahwa 

penilaian adalah memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan 

proses dan hasil belajar yang dilakukan secara sistematis dan 

terencana serta berkesinambungan. Penilaian ini meliputi 

perencanaan, proses, dan hasil pembelajaran. Secara khusus, 

dalam konteks pembelajaran di kelas, penilaian dilakukan untuk 

mengetahui kemajuan dan hasil belajar peserta didik, 

mendiagnosis kesulitan belajar, memberikan umpan 
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balik/perbaikan proses belajar mengajar, dan penentuan kenaikan 

kelas.  

Perbedaan mendasar antara pengukuran dan penilaian 

adalah bahwa pengukuran dilakukan untuk mengetahui kualitas 

secara kuantitatif tanpa interpretasi, sedangkan penilaian 

dilakukan untuk mengetahui kualitas secara kualitatif yang telah 

menggunakan interpretasi sehingga pengukuran yang dilakukan 

memiliki makna. Dalam dunia pendidikan, terdapat hubungan 

yang bersifat hierarkis antara pengukuran dan penilaian. 

Pengukuran membandingkan hasil pengamatan dengan kriteria 

tertentu. Penilaian menjelaskan dan menafsirkan hasil 

pengukuran. Penilaian berarti menilai sesuatu, sedangkan menilai 

itu mengandung arti mengambil keputusan terhadap sesuatu 

dengan berdasarkan pada ukuran atau kriteria tertentu. 

B. Pengukuran pada IASP 

Dalam metode pengukuran IASP 2020 terdiri dari dua 

langkah, yakni pada langkah pertama pengukuran dilakukan 

terhadap aspek compliance dan langkah kedua dilakukan 

terhadap aspek performance sekolah/madrasah. Adapun 

komponen-komponen yang dinilai terhadap kedua aspek tersebut 

adalah: 1) mutu lulusan, 2) proses pembelajaran, 3) guru, 4) 

manajemen sekolah/madrasah, 5) kurikulum, 6) penilaian, 7) 

sarana prasarana, dan 8) pembiayaan.  

Pada IASP 2020, empat komponen akreditasi, yakni 1) mutu 

lulusan, 2) proses pembelajaran, 3) guru, dan 4) manajemen 

sekolah/madrasah, disebut dengan komponen akreditasi utama 
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yang mengukur kinerja (performance) satuan pendidikan (Tabel 

5). 

Setiap komponen akreditasi meliputi beberapa indikator/sub-

indikator. Acuan butir instrumen adalah indikator/subindikator 

dari komponen, artinya setiap indikator/subindikator dijabarkan 

menjadi butir instrumen. Indikator digunakan sebagai persyaratan 

pemenuhan komponen akreditasi dan bahan penjelasan dalam 

petunjuk teknis pengisian instrumen akreditasi satuan pendidikan.  

Tabel 5. Komponen dan Indikator Performance  

No. Komponen Indikator 

1 Mutu Lulusan Karakter Siswa  

Kompetensi Siswa 

Kepuasan pemangku kepentingan 

2 Proses Pembelajaran Kualitas Pembelajaran di Kelas 

Iklim Belajar di Sekolah 

Pemanfaatan Sarana Prasarana 

Pembelajaran 

3 Guru  Kompetensi Guru  

Pengembangan Profesi Guru  

Inovasi dan Kreativitas 

4 Manajemen  Sekolah Pencapaian Visi dan Misi  

Kompetensi Kepala Sekolah 

Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Budaya Sekolah/Madrasah 

Pelibatan Masyarakat 

Pengelolaan Kurikulum 

Pengelolaan Sarana dan Prasarana 

Pengelolaan Guru dan Tenaga Kependidikan 

Pengelolaan Pembiayaan 

Pengelolaan Kesiswaan 
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Selanjutnya kriteria penyusunan butir instrumen akreditasi 

satuan pendidikan adalah sebagai berikut. 

1. Terukur. 

2. Jelas (tidak menimbulkan penafsiran ganda). 

3. Sesuai indikator/subindikator masing-masing komponen. 

4. Masing-masing butir instrumen hanya mengukur satu 

indikator/subindikator. 

5. Masing-masing butir instrumen tidak saling bertentangan dan 

meniadakan butir yang lain. 

C. Penilaian pada IASP 

Penilaian akhir hasil akreditasi untuk satuan pendidikan 

ditentukan berdasarkan dua tahap penilaian, tahap pertama 

disebut sebagai asesmen kecukupan, yakni untuk mengecek 

semua syarat compliance yang dibutuhkan melalui instrumen 

akreditasi pendukung yang datanya diperoleh dari DAPODIK (Data 

Pokok Pendidikan) Kemendikbud/EMIS (Education Management 

Information System) Kemenag dan sumber lain yang relevan. 

Apabila pada tahap pertama, satuan pendidikan layak atau 

memenuhi syarat, maka selanjutnya akan dilanjutkan pada tahap 

kedua yakni visitasi oleh asesor untuk menilai performance 

sekolah/madrasah melalui instrumen akreditasi utama. Adapun 

contoh indikator yang tersedia di DAPODIK sebagai berikut (Tabel 

6).  
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Tabel 6. Contoh Indikator pada DAPODIK 

NO INDIKATOR 

1 Data guru yang dimiliki sekolah/madrasah (nama, NIP, 

dan sebagainya) 

2 Data kualifikasi pendidikan guru (D2/D3/S1/S2/S3) 

3 Latar belakang pendidikan guru kelas (bidang keahlian) 

4 Data guru yang memiliki sertifikat pendidik (nomor 

sertifikat) 

5 Daftar penugasan guru mengajar mata pelajaran 

6 Daftar penugasan guru mengajar di kelas/tingkat  

7 Daftar mata pelajaran 

8 Daftar guru BK dan latar belakang pendidikan 

9 Jumlah siswa dan jenis kelamin setiap rombongan belajar 

10 Data kepala sekolah/madrasah (nama, pendidikan, usia, 

sertifikat guru, sertifikat Kepala Sekolah/madrasah, 

pengalaman mengajar) 

11 Alokasi waktu dan beban belajar 

12 Data kepala tenaga administrasi (nama, pendidikan 

terakhir, sertifikat kepala tenaga administrasi, mulai 

bertugas) 

13 Data tenaga administrasi (nama, pendidikan terakhir, 

mulai bertugas) 

14 Data kepala tenaga perpustakaan (nama, pendidikan 

terakhir, mulai bertugas dan sertifikat pengelolaan 

perpustakaan) 

15 Data tenaga perpustakaan (nama, pendidikan terakhir, 

dan sertifikat) 

16 Data laboran (nama, pendidikan terakhir, sertifikat) 

17 Layanan khusus (penjaga/keamanan, tukang kebun, 

tenaga kebersihan, pesuruh, dan pengemudi) 

18 Jumlah rombongan belajar 
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19 Luas lahan sekolah/madrasah 

20 Luas lantai bangunan sekolah/madrasah 

21 Daya listrik yang dimiliki sekolah/madrasah 

22 Prasarana yang dimiliki sekolah/madrasah 

23 Ruang Kelas (jumlah rombongan belajar, jumlah ruang 

kelas, rata-rata ukuran kelas, dan kelengkapan sarana 

kelas) 

24 Ruang perpustakaan (luas dan sarananya) 

25 Laboratorium (luas dan prasarananya) 

26 Ruang pimpinan (luas dan sarananya) 

27 Ruang guru (luas ruang dan sarananya) 

28 Ruang tenaga administrasi 

29 Tempat ibadah (luas dan sarananya) 

30 Ruang BK (luas dan sarananya) 

31 Ruang UKS (luas dan sarananya) 

32 Ruang OSIS (luas dan sarananya) 

33 Ruang Jamban (luas dan sarananya) 

34 Ruang Gudang (luas dan sarananya) 

35 Ruang Praktik Gambar Teknik (luas dan sarananya) 

 

Sistem skoring dari dua aspek penilaian akreditasi mengikuti 

ketentuan sebagai berikut.  

1. Nilai ke-4 (empat) komponen akreditasi utama terdiri atas 1) 

mutu lulusan, 2) proses pembelajaran, 3) guru, dan 4) 

manajemen sekolah/madrasah, dihitung dengan bobot 85%.  

2. Nilai asesmen kecukupan dihitung dengan bobot 15%.  

3. Nilai akhir untuk menentukan peringkat akreditasi satuan 

pendidikan dihitung dengan penjumlahan nilai komponen 
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akreditasi utama (85%) dan nilai komponen akreditasi 

pendukung (15%), seperti ditunjukkan Tabel 7.  

Tabel 7. Pembobotan Komponen Akreditasi IASP 2020 

No. Komponen Akreditasi 

Simbol 

Komponen 

Akreditasi* 

Bobot 

Tahap 
Bobot 

A Tahap 1 (Asesmen Kecukupan) P 0,15  

B Tahap 2 (Visitasi Kinerja)  U 0,85  

 1. Mutu Lulusan U1  0.30 

 2. Proses Pembelajaran U2  0.25 

 3. Guru  U3  0.15 

 4. Manajemen Sekolah U4  0.15 

Catatan:  P = Komponen Asesmen Kecukupan 
U = Komponen Kinerja 

 

Nilai Akhir Penilaian Akreditasi Satuan Pendidikan dihitung 

dengan rumus: 

𝑁𝐴 =  0.15𝑃 + (0.30𝑈1 + 0.25𝑈2 + 0.15𝑈3 + 0.15𝑈4) 

 

Penilaian hasil akreditasi menggunakan program aplikasi 

penilaian dan status hasil akreditasi yang ada pada Sispena. 

Teknik penilaian pada butir instrumen akreditasi menggunakan 

Skala Lajuan (Rating Scale) antara 0 sampai 4. Sekolah/madrasah 

dinyatakan “TERAKREDITASI”, jika memenuhi kriteria 

perolehan nilai akhir akreditasi sekurang-kurangnya 71.  

Sekolah/madrasah dinyatakan “TIDAK TERAKREDITASI” 

jika sekolah/madrasah tidak memenuhi kriteria di atas. 
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BAB VII. PENUTUP 

Naskah akademik ini disusun sebagai pedoman dalam 

pengembangan Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan (IASP 

2020). Dengan adanya pergeseran paradigma dalam penilaian 

akreditasi sekolah/madrasah dari compliance ke performance 

(rules to principles), naskah akademik ini diharapkan dapat 

menjadi acuan bagi BAN-S/M dan pihak-pihak yang terlibat 

terutama tim ad hoc dalam pengembangan Instrumen Akreditasi 

(IASP 2020).  

Melalui naskah akademik tersebut, diharapkan dapat 

memberikan gambaran secara komprehensif baik yang terkait 

dengan landasan filosofis, sosiologis, maupun yuridis, serta 

kerangka pikir penyusunan Instrumen Akreditasi tentang arah 

pengembangan Instrumen Akreditasi yang akan disusun oleh 

BAN-S/M. Dengan demikian, naskah akademik perangkat 

akreditasi ini pada akhirnya mampu memberikan pemahaman 

kepada penyusun (BAN-S/M dan Tim Ad hoc) tentang kerangka 

pikir (framework) penyusunan perangkat akreditasi, dan 

memberikan batasan kepada penyusun agar tidak keluar dari 

kerangka pikir (framework) yang telah ditetapkan. 
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Lampiran 1. Loading Factor Setiap Butir 

Standar Butir 
MODEL 1 MODEL 2 MODEL 3 MODEL 4 

Loading CR Loading CR Loading CR Loading CR 

ISI 

1 0.216  9.67*  0.208  8.84*  0.209  9.46*  0.21 8.33*  

2 0.171  8.46*  0.164  7.73*  0.174  8.85*  0.164 5.83*  

3 0.180  9.69*  0.199  11.4*  0.184  10.52*  0.229 8.47*  

4 0.206  8.31*  0.215  9.09*  0.208  9.49*  0.186 6.01*  

5 0.212  9.95*  0.196  11.02*  0.214  11.19*  0.188 7.16*  

6 0.252  10.71*  0.243  10.36*  0.245  10.07*  0.249 9.74*  

7 0.163  8.09*  0.167  7.87*  0.171  8.25*  0.148 6.11*  

8 0.199  10.09*  0.195  9.29*  0.190  8.94*  0.212 10.65*  

9 0.285  12.48*  0.297  14.11*  0.289  12.82*  0.296 11.62*  

PROSES 

10 0.154  6.35*  0.126  4.68*  0.126  5.46*  0.117 5.51*  

11 0.146  7.61*  0.134  8.38*  0.134  7.18*  0.134 7.56*  

12 0.105  4.83*  0.097  5.12*  0.098  4.53*  0.091 4.38*  

13 0.016  0.86  0.010  0.52  0.008  0.37  0.01 0.48 

14 0.151  6.68*  0.122  6.8*  0.124  6.89*  0.128 7.4*  

15 0.080  4.75*  0.081  5.37*  0.079  5.95*  0.077 4.58*  

16 0.065  3.76*  0.081  5.79*  0.081  5.42*  0.09 5.74*  

17 0.030  1.73  0.029  1.84  0.029  1.96  0.029 2.01*  

18 0.110  5.05*  0.107  5.88*  0.109  5.98*  0.109 6.84*  

19 0.103  4.91*  0.093  5.45*  0.095  5.25*  0.095 4.91*  

20 0.098  5.79*  0.098  6.47*  0.098  5.82*  0.099 5.96*  

21 0.075  5.1*  0.070  4.36*  0.070  4.33*  0.067 4.52*  

22 0.050  2.66*  0.051  3.26*  0.052  3.76*  0.049 3.37*  

23 0.109  6.51*  0.110  6.48*  0.110  6.75*  0.11 7.26*  

24 0.100  5.22*  0.118  6.59*  0.119  6.29*  0.126 8.89*  

25 0.132  6.83*  0.131  7.51*  0.128  7.79*  0.121 7.21*  

26 0.131  5.74*  0.141  7.34*  0.142  7.32*  0.142 8.11*  

27 0.112  5.9*  0.115  6.19*  0.115  5.7*  0.12 6.61*  
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Standar Butir 
MODEL 1 MODEL 2 MODEL 3 MODEL 4 

Loading CR Loading CR Loading CR Loading CR 

28 0.058  2.81*  0.078  4.01*  0.076  4.61*  0.079 4.64*  

29 0.058  2.91*  0.064  3.38*  0.060  2.75*  0.061 3.04*  

30 0.091  4.13*  0.100  5.09*  0.101  4.87*  0.101 5.52*  

SKL 

31 0.234  6.41*  0.244  11.35*  0.245  10.58*  0.22 8.82*  

32 0.276  8.81*  0.274  13.2*  0.274  13.12*  0.257 12.17*  

33 0.267  8.06*  0.266  8.35*  0.265  9.44*  0.284 10.45*  

34 0.266  8.35*  0.270  12.12*  0.271  12.29*  0.262 11.25*  

35 0.296  9.91*  0.301  15.57*  0.302  12.71*  0.304 12.64*  

36 0.202  6.21*  0.212  6.95*  0.212  7.06*  0.234 8.42*  

37 0.299  9.53*  0.274  12.09*  0.273  10.21*  0.28 11.19*  

PTK 

38 0.004  0.16  0.031  1.28  0.051  0.051  0.021 1.01 

39 -0.001  0.06  -0.009  0.48  0.021  0.021  0.01 0.57 

40 0.122  4.95*  0.119  4.32*  2.39*  2.39*  0.13 6.44*  

41 0.128  5.61*  0.135  6.14*  0.019  0.019  0.132 5.87*  

42 0.049  2.0  0.056  2.61*  0.021  0.021  0.067 3.08*  

43 0.170  5.29*  0.167  4.22*  0.87  0.87  0.164 5.36*  

44 0.101  3.4*  0.099  2.98*  0.115  0.115  0.111 3.53*  

45 0.101  3.8*  0.093  3.3*  0.021  0.021  0.113 4.4*  

46 -0.047  1.53  -0.042  1.43  5.39*  5.39*  -0.05 1.91 

47 0.102  4.83*  0.109  5.63*  0.128  0.128  0.097 5.31*  

48 0.190  8.16*  0.181  6.6*  0.019  0.019  0.171 8.11*  

49 0.145  6.83*  0.144  5.74*  6.72*  6.72*  0.141 6.53*  

50 0.274  11.84*  0.285  11.5*  0.067  0.067  0.234 10.12*  

51 0.002  0.12  -0.002  0.09  0.019  0.019  -0.01 0.61 

52 0.152  5.17*  0.152  5.42*  3.54*  3.54*  0.135 5.63*  

53 0.102  3.87*  0.101  4.15*  0.124  0.124  0.091 4.29*  

54 0.064  2.54*  0.060  2.4*  0.032  0.032  0.075 3.3*  

55 0.009  0.43  0.019  0.91  3.89*  3.89*  0.023 1.29 

56 0.173  7.13*  0.163  6.38*  0.081  0.081  0.203 9.21*  

SARPRAS 57 -0.007  0.28  -0.034  1.24  -0.005  0.25  0.009 0.39 
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Standar Butir 
MODEL 1 MODEL 2 MODEL 3 MODEL 4 

Loading CR Loading CR Loading CR Loading CR 

58 0.098  3.79*  0.104  3.82*  0.109  4.32*  0.117 5.29*  

59 0.011  0.49  0.021  0.83  0.013  0.59  0.013 0.55 

60 0.103  5.14*  0.099  5.17*  0.092  4.99*  0.09 4.21*  

61 0.107  3.75*  0.117  4.15*  0.097  3.35*  0.083 3.41*  

62 0.181  5.98*  0.161  5.38*  0.174  7.58*  0.179 8.87*  

63 0.176  6.97*  0.210  9.41*  0.163  7.34*  0.137 5.75*  

64 0.116  4.5*  0.114  4.0*  0.127  4.72*  0.135 5.94*  

65 0.082  3.83*  0.084  4.65*  0.079  4.51*  0.076 4.3*  

66 0.103  4.04*  0.085  3.39*  0.114  4.28*  0.124 5.19*  

67 0.103  4.11*  0.106  3.59*  0.110  4.29*  0.116 5.08*  

68 0.082  3.29*  0.108  3.89*  0.094  4.82*  0.075 3.09*  

69 0.058  2.65*  0.070  3.52*  0.049  2.72*  0.03 1.52 

70 0.061  2.21*  0.077  2.7*  0.072  3.19*  0.068 2.58*  

71 0.067  2.6*  0.089  3.31*  0.072  3.01*  0.071 3.23*  

72 0.097  3.7*  0.047  1.51  0.095  3.42*  0.134 4.4*  

73 0.065  2.13*  0.076  2.57*  0.048  1.66  0.032 1.22 

74 0.049  1.7  0.043  1.3  0.058  2.34*  0.058 2.2*  

75 -0.006  0.26  -0.009  0.39  -0.019  0.88  -0.017 0.7 

76 0.034  1.5  0.049  1.96  0.043  2.14*  0.041 1.88 

77 0.102  4.41*  0.102  3.89*  0.085  3.82*  0.072 2.9*  

78 0.100  4.27*  0.073  2.89*  0.087  3.88*  0.096 4.49*  

79 0.076  2.69*  0.070  2.77*  0.076  3.28*  0.074 2.74*  

80 0.019  0.92  0.014  0.65  0.031  1.66  0.042 2.15*  

SPL 

81 0.084  4.66*  0.086  4.28*  0.082  4.09*  0.082 4.26*  

82 0.091  5.71*  0.092  5.06*  0.088  5.18*  0.085 4.47*  

83 0.163  8.05*  0.164  8.34*  0.149  7.55*  0.153 8.43*  

84 0.064  3.42*  0.064  3.22*  0.065  3.19*  0.063 3.09*  

85 0.101  5.36*  0.094  5.14*  0.110  5.7*  0.11 4.87*  

86 0.178  10.29*  0.176  9.22*  0.176  9.24*  0.178 9.71*  

87 0.097  4.76*  0.101  4.55*  0.090  3.97*  0.092 4.32*  
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Standar Butir 
MODEL 1 MODEL 2 MODEL 3 MODEL 4 

Loading CR Loading CR Loading CR Loading CR 

88 0.143  7.22*  0.148  7.39*  0.147  6.75*  0.144 7.62*  

89 0.143  7.09*  0.145  6.75*  0.152  6.69*  0.149 7.21*  

90 0.145  6.61*  0.145  8.28*  0.148  7.48*  0.149 7.17*  

91 0.172  7.99*  0.170  7.1*  0.176  7.65*  0.176 7.39*  

92 0.143  6.62*  0.141  6.14*  0.138  6.49*  0.137 6.01*  

93 0.152  9.18*  0.151  8.14*  0.147  7.87*  0.147 8.3*  

94 0.140  6.09*  0.146  8.0*  0.136  6.13*  0.138 6.97*  

95 0.124  6.5*  0.116  5.75*  0.136  6.6*  0.136 6.68*  

BIAYA 

96 0.200  6.65*  0.191  7.42*  0.188  7.23*  0.197 8.17*  

97 0.131  5.46*  0.134  5.92*  0.153  6.3*  0.128 5.29*  

98 0.270  6.31*  0.280  6.91*  0.253  6.68*  0.273 7.49*  

99 0.090  2.8*  0.063  2.34*  0.079  3.07*  0.091 2.85*  

100 0.146  4.6*  0.148  5.74*  0.166  5.68*  0.147 4.75*  

101 0.139  5.65*  0.144  6.3*  0.155  8.28*  0.14 5.04*  

102 0.085  3.61*  0.081  3.04*  0.084  3.25*  0.086 2.97*  

103 0.079  2.72*  0.078  2.84*  0.067  2.44*  0.078 3.01*  

104 0.098  3.37*  0.104  4.65*  0.102  4.1*  0.097 4.0*  

105 0.055  2.06*  0.063  3.16*  0.060  2.45*  0.054 2.62*  

106 0.073  2.15*  0.073  2.16*  0.070  2.78*  0.075 2.28*  

107 0.142  4.84*  0.159  5.77*  0.150  5.42*  0.142 4.78*  

108 0.047  1.33  0.050  1.64  0.030  0.89  0.047 1.35 

109 0.140  5.47*  0.142  6.23*  0.144  5.76*  0.14 5.14*  

110 0.194  5.57*  0.202  7.34*  0.189  6.75*  0.195 5.9*  

111 0.182  5.7*  0.152  5.49*  0.185  6.45*  0.182 5.37*  

SPN 

112 0.137  6.37*  0.143  6.99*  0.138  5.76*  0.148 16.71*  

113 0.194  8.16*  0.191  8.85*  0.203  8.59*  0.149 18.89*  

114 0.177  5.23*  0.167  7.77*  0.168  5.97*  0.165 15.75*  

115 0.211  5.48*  0.196  7.06*  0.207  7.54*  0.16 17.3*  

116 0.146  6.98*  0.155  7.17*  0.151  6.52*  0.168 12.58*  

117 0.144  6.92*  0.145  6.65*  0.138  6.69*  0.174 15.62*  
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Standar Butir 
MODEL 1 MODEL 2 MODEL 3 MODEL 4 

Loading CR Loading CR Loading CR Loading CR 

118 0.097  4.11*  0.099  5.03*  0.090  3.98*  0.171 12.23*  

119 0.118  5.45*  0.123  5.88*  0.125  6.06*  0.149 14.01*  

120 0.091  3.95*  0.094  4.81*  0.096  4.7*  0.121 13.28*  

121 0.199  6.57*  0.209  6.31*  0.189  6.32*  0.155 12.01*  

122 0.106  3.25*  0.097  3.35*  0.123  4.75*  0.121 8.61*  

123 0.138  5.31*  0.135  6.01*  0.143  6.16*  0.129 13.16*  

124 0.191  7.41*  0.195  10.33*  0.183  7.28*  0.126 15.29*  
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Lampiran 2. Perbedaan Bobot Butir Menurut 
Perangkat Akreditasi dan Model 

Standar Butir 
Bobot 
Instrumen 

Bobot Menurut MODEL 
 Selisih Instrumen dan Model 

1 2 3 4 1 2 3 4 

ISI 

1 
4   3,28    3,19    3,19  

  
3,20  

    
0,72  

    
0,81  

     
0,81  

        
0,80  

2 
4   2,89    2,80    2,80  

  
2,81  

    
1,11  

    
1,20  

     
1,20  

        
1,19  

3 
4   2,97    3,11    3,11  

  
3,36  

    
1,03  

    
0,89  

     
0,89  

        
0,64  

4 
3   3,19    3,25    3,25  

  
3,00  

   
(0,19) 

  
(0,25) 

    
(0,25)              -    

5 
4   3,25    3,08    3,08  

  
3,02  

    
0,75  

    
0,92  

     
0,92  

        
0,98  

6 
3   3,59    3,49    3,49  

  
3,53  

   
(0,59) 

  
(0,49) 

    
(0,49) 

       
(0,53) 

7 
4   2,82    2,83    2,83  

  
2,68  

    
1,18  

    
1,17  

     
1,17  

        
1,32  

8 
3   3,13    3,07    3,07  

  
3,22  

   
(0,13) 

  
(0,07) 

    
(0,07) 

       
(0,22) 

9 
4   3,88    3,97    3,97  

  
3,93  

    
0,12  

    
0,03  

     
0,03  

        
0,07  

PROSES 

10 
3   2,74    2,47    2,47  

  
2,42  

    
0,26  

    
0,53  

     
0,53  

        
0,58  

11 
4   2,67    2,54    2,54  

  
2,56  

    
1,33  

    
1,46  

     
1,46  

        
1,44  

12 
3   2,32    2,22    2,22  

  
2,19  

    
0,68  

    
0,78  

     
0,78  

        
0,81  

13 
3   1,55    1,45    1,45  

  
1,51  

    
1,45  

    
1,55  

     
1,55  

        
1,49  

14 
3   2,72    2,43    2,43  

  
2,51  

    
0,28  

    
0,57  

     
0,57  

        
0,49  

15 
3   2,10    2,08    2,08  

  
2,08  

    
0,90  

    
0,92  

     
0,92  

        
0,92  

16 
3   1,97    2,08    2,08  

  
2,19  

    
1,03  

    
0,92  

     
0,92  

        
0,81  

17 
3   1,67    1,62    1,62  

  
1,67  

    
1,33  

    
1,38  

     
1,38  

        
1,33  

18 
4   2,36    2,30    2,30  

  
2,35  

    
1,64  

    
1,70  

     
1,70  

        
1,65  

19 
3   2,30    2,18    2,18  

  
2,23  

    
0,70  

    
0,82  

     
0,82  

        
0,77  

20 
3   2,26    2,22    2,22  

  
2,26  

    
0,74  

    
0,78  

     
0,78  

        
0,74  
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Standar Butir 
Bobot 
Instrumen 

Bobot Menurut MODEL 
 Selisih Instrumen dan Model 

1 2 3 4 1 2 3 4 

21 
3   2,06    1,98    1,98  

  
1,99  

    
0,94  

    
1,02  

     
1,02  

        
1,01  

22 
3   1,84    1,81    1,81  

  
1,84  

    
1,16  

    
1,19  

     
1,19  

        
1,16  

23 
3   2,35    2,33    2,33  

  
2,36  

    
0,65  

    
0,67  

     
0,67  

        
0,64  

24 
4   2,27    2,40    2,40  

  
2,49  

    
1,73  

    
1,60  

     
1,60  

        
1,51  

25 
3   2,55    2,51    2,51  

  
2,45  

    
0,45  

    
0,49  

     
0,49  

        
0,55  

26 
4   2,54    2,60    2,60  

  
2,63  

    
1,46  

    
1,40  

     
1,40  

        
1,37  

27 
3   2,38    2,37    2,37  

  
2,44  

    
0,62  

    
0,63  

     
0,63  

        
0,56  

28 
3   1,91    2,05    2,05  

  
2,09  

    
1,09  

    
0,95  

     
0,95  

        
0,91  

29 
3   1,91    1,93    1,93  

  
1,94  

    
1,09  

    
1,07  

     
1,07  

        
1,06  

30 
3   2,20    2,24    2,24  

  
2,28  

    
0,80  

    
0,76  

     
0,76  

        
0,72  

SKL 

31 
4   3,44    3,50    3,50  

  
3,29  

    
0,56  

    
0,50  

     
0,50  

        
0,71  

32 
4   3,80    3,76    3,76  

  
3,60  

    
0,20  

    
0,24  

     
0,24  

        
0,40  

33 
4   3,72    3,69    3,69  

  
3,83  

    
0,28  

    
0,31  

     
0,31  

        
0,17  

34 
3   3,71    3,73    3,73  

  
3,64  

   
(0,71) 

  
(0,73) 

    
(0,73) 

       
(0,64) 

35 
4   3,97    4,00    4,00  

  
4,00  

    
0,03          -              -                 -    

36 
3   3,16    3,22    3,22  

  
3,41  

   
(0,16) 

  
(0,22) 

    
(0,22) 

       
(0,41) 

37 
4   4,00    3,76    3,76  

  
3,80          -    

    
0,24  

     
0,24  

        
0,20  

PTK 

38 
4   1,44    1,64    1,64  

  
1,60  

    
2,56  

    
2,36  

     
2,36  

        
2,40  

39 
3   1,40    1,29    1,29  

  
1,51  

    
1,60  

    
1,71  

     
1,71  

        
1,49  

40 
4   2,47    2,41    2,41  

  
2,53  

    
1,53  

    
1,59  

     
1,59  

        
1,47  

41 
4   2,52    2,55    2,55  

  
2,54  

    
1,48  

    
1,45  

     
1,45  

        
1,46  

42 
4   1,83    1,86    1,86  

  
1,99  

    
2,17  

    
2,14  

     
2,14  

        
2,01  

43 
4   2,88    2,83    2,83  

  
2,81  

    
1,12  

    
1,17  

     
1,17  

        
1,19  
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Standar Butir 
Bobot 
Instrumen 

Bobot Menurut MODEL 
 Selisih Instrumen dan Model 

1 2 3 4 1 2 3 4 

44 
4   2,28    2,23    2,23  

  
2,36  

    
1,72  

    
1,77  

     
1,77  

        
1,64  

45 
3   2,28    2,18    2,18  

  
2,38  

    
0,72  

    
0,82  

     
0,82  

        
0,62  

46 
3   1,00    1,00    1,00  

  
1,00  

    
2,00  

    
2,00  

     
2,00  

        
2,00  

47 
4   2,29    2,32    2,32  

  
2,25  

    
1,71  

    
1,68  

     
1,68  

        
1,75  

48 
4   3,05    2,95    2,95  

  
2,87  

    
0,95  

    
1,05  

     
1,05  

        
1,13  

49 
3   2,66    2,63    2,63  

  
2,62  

    
0,34  

    
0,37  

     
0,37  

        
0,38  

50 
4   3,78    3,86    3,86  

  
3,41  

    
0,22  

    
0,14  

     
0,14  

        
0,59  

51 
3   1,42    1,35    1,35  

  
1,34  

    
1,58  

    
1,65  

     
1,65  

        
1,66  

52 
2   2,73    2,70    2,70  

  
2,57  

   
(0,73) 

  
(0,70) 

    
(0,70) 

       
(0,57) 

53 
3   2,29    2,25    2,25  

  
2,19  

    
0,71  

    
0,75  

     
0,75  

        
0,81  

54 
2   1,96    1,89    1,89  

  
2,06  

    
0,04  

    
0,11  

     
0,11  

       
(0,06) 

55 
3   1,49    1,53    1,53  

  
1,62  

    
1,51  

    
1,47  

     
1,47  

        
1,38  

56 
2   2,91    2,79    2,79  

  
3,14  

   
(0,91) 

  
(0,79) 

    
(0,79) 

       
(1,14) 

SARPRAS 

57 
3   1,35    1,07    1,07  

  
1,50  

    
1,65  

    
1,93  

     
1,93  

        
1,50  

58 
4   2,26    2,28    2,28  

  
2,42  

    
1,74  

    
1,72  

     
1,72  

        
1,58  

59 
3   1,50    1,55    1,55  

  
1,53  

    
1,50  

    
1,45  

     
1,45  

        
1,47  

60 
4   2,30    2,23    2,23  

  
2,19  

    
1,70  

    
1,77  

     
1,77  

        
1,81  

61 
3   2,34    2,39    2,39  

  
2,13  

    
0,66  

    
0,61  

     
0,61  

        
0,87  

62 
3   2,98    2,78    2,78  

  
2,94  

    
0,02  

    
0,22  

     
0,22  

        
0,06  

63 
2   2,93    3,20    3,20  

  
2,58  

   
(0,93) 

  
(1,20) 

    
(1,20) 

       
(0,58) 

64 
3   2,41    2,36    2,36  

  
2,57  

    
0,59  

    
0,64  

     
0,64  

        
0,43  

65 
3   2,12    2,10    2,10  

  
2,07  

    
0,88  

    
0,90  

     
0,90  

        
0,93  

66 
3   2,30    2,11    2,11  

  
2,47  

    
0,70  

    
0,89  

     
0,89  

        
0,53  
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Standar Butir 
Bobot 
Instrumen 

Bobot Menurut MODEL 
 Selisih Instrumen dan Model 

1 2 3 4 1 2 3 4 

67 
3   2,30    2,29    2,29  

  
2,41  

    
0,70  

    
0,71  

     
0,71  

        
0,59  

68 
3   2,12    2,31    2,31  

  
2,06  

    
0,88  

    
0,69  

     
0,69  

        
0,94  

69 
3   1,91    1,98    1,98  

  
1,68  

    
1,09  

    
1,02  

     
1,02  

        
1,32  

70 
3   1,94    2,04    2,04  

  
2,00  

    
1,06  

    
0,96  

     
0,96  

        
1,00  

71 
3   1,99    2,15    2,15  

  
2,03  

    
1,01  

    
0,85  

     
0,85  

        
0,97  

72 
2   2,25    1,78    1,78  

  
2,56  

   
(0,25) 

    
0,22  

     
0,22  

       
(0,56) 

73 
2   1,97    2,03    2,03  

  
1,69  

    
0,03  

  
(0,03) 

    
(0,03) 

        
0,31  

74 
2   1,83    1,74    1,74  

  
1,92  

    
0,17  

    
0,26  

     
0,26  

        
0,08  

75 
4   1,36    1,29    1,29  

  
1,28  

    
2,64  

    
2,71  

     
2,71  

        
2,72  

76 
2   1,70    1,80    1,80  

  
1,77  

    
0,30  

    
0,20  

     
0,20  

        
0,23  

77 
3   2,29    2,26    2,26  

  
2,03  

    
0,71  

    
0,74  

     
0,74  

        
0,97  

78 
3   2,27    2,01    2,01  

  
2,24  

    
0,73  

    
0,99  

     
0,99  

        
0,76  

79 
2   2,07    1,98    1,98  

  
2,05  

   
(0,07) 

    
0,02  

     
0,02  

       
(0,05) 

80 
1   1,57    1,49    1,49  

  
1,78  

   
(0,57) 

  
(0,49) 

    
(0,49) 

       
(0,78) 

SPL 

81 
4   2,14    2,12    2,12  

  
2,12  

    
1,86  

    
1,88  

     
1,88  

        
1,88  

82 
4   2,20    2,17    2,17  

  
2,14  

    
1,80  

    
1,83  

     
1,83  

        
1,86  

83 
4   2,82    2,80    2,80  

  
2,72  

    
1,18  

    
1,20  

     
1,20  

        
1,28  

84 
2   1,96    1,93    1,93  

  
1,96  

    
0,04  

    
0,07  

     
0,07  

        
0,04  

85 
3   2,28    2,19    2,19  

  
2,36  

    
0,72  

    
0,81  

     
0,81  

        
0,64  

86 
4   2,95    2,91    2,91  

  
2,93  

    
1,05  

    
1,09  

     
1,09  

        
1,07  

87 
3   2,25    2,25    2,25  

  
2,20  

    
0,75  

    
0,75  

     
0,75  

        
0,80  

88 
3   2,65    2,66    2,66  

  
2,64  

    
0,35  

    
0,34  

     
0,34  

        
0,36  

89 
3   2,65    2,64    2,64  

  
2,69  

    
0,35  

    
0,36  

     
0,36  

        
0,31  
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Standar Butir 
Bobot 
Instrumen 

Bobot Menurut MODEL 
 Selisih Instrumen dan Model 

1 2 3 4 1 2 3 4 

90 
3   2,66    2,64    2,64  

  
2,69  

    
0,34  

    
0,36  

     
0,36  

        
0,31  

91 
4   2,90    2,85    2,85  

  
2,92  

    
1,10  

    
1,15  

     
1,15  

        
1,08  

92 
4   2,65    2,60    2,60  

  
2,58  

    
1,35  

    
1,40  

     
1,40  

        
1,42  

93 
4   2,73    2,69    2,69  

  
2,67  

    
1,27  

    
1,31  

     
1,31  

        
1,33  

94 
4   2,62    2,64    2,64  

  
2,59  

    
1,38  

    
1,36  

     
1,36  

        
1,41  

95 
3   2,48    2,38    2,38  

  
2,58  

    
0,52  

    
0,62  

     
0,62  

        
0,42  

BIAYA 

96 
3   3,14    3,04    3,04  

  
3,09  

   
(0,14) 

  
(0,04) 

    
(0,04) 

       
(0,09) 

97 
3   2,54    2,54    2,54  

  
2,51  

    
0,46  

    
0,46  

     
0,46  

        
0,49  

98 
2   3,75    3,82    3,82  

  
3,74  

   
(1,75) 

  
(1,82) 

    
(1,82) 

       
(1,74) 

99 
3   2,19    1,92    1,92  

  
2,19  

    
0,81  

    
1,08  

     
1,08  

        
0,81  

100 
3   2,67    2,66    2,66  

  
2,67  

    
0,33  

    
0,34  

     
0,34  

        
0,33  

101 
2   2,61    2,63    2,63  

  
2,61  

   
(0,61) 

  
(0,63) 

    
(0,63) 

       
(0,61) 

102 
3   2,14    2,08    2,08  

  
2,15  

    
0,86  

    
0,92  

     
0,92  

        
0,85  

103 
3   2,09    2,05    2,05  

  
2,08  

    
0,91  

    
0,95  

     
0,95  

        
0,92  

104 
3   2,26    2,28    2,28  

  
2,25  

    
0,74  

    
0,72  

     
0,72  

        
0,75  

105 
2   1,88    1,92    1,92  

  
1,88  

    
0,12  

    
0,08  

     
0,08  

        
0,12  

106 
2   2,04    2,01    2,01  

  
2,06  

   
(0,04) 

  
(0,01) 

    
(0,01) 

       
(0,06) 

107 
3   2,64    2,76    2,76  

  
2,63  

    
0,36  

    
0,24  

     
0,24  

        
0,37  

108 
2   1,82    1,80    1,80  

  
1,82  

    
0,18  

    
0,20  

     
0,20  

        
0,18  

109 
3   2,62    2,61    2,61  

  
2,61  

    
0,38  

    
0,39  

     
0,39  

        
0,39  

110 
3   3,09    3,13    3,13  

  
3,08  

   
(0,09) 

  
(0,13) 

    
(0,13) 

       
(0,08) 

111 
4   2,99    2,70    2,70  

  
2,97  

    
1,01  

    
1,30  

     
1,30  

        
1,03  

PENILAIAN 112 
4   2,60    2,62    2,62  

  
2,68  

    
1,40  

    
1,38  

     
1,38  

        
1,32  
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Standar Butir 
Bobot 
Instrumen 

Bobot Menurut MODEL 
 Selisih Instrumen dan Model 

1 2 3 4 1 2 3 4 

113 
4   3,09    3,04    3,04  

  
2,69  

    
0,91  

    
0,96  

     
0,96  

        
1,31  

114 
4   2,94    2,83    2,83  

  
2,82  

    
1,06  

    
1,17  

     
1,17  

        
1,18  

115 
4   3,24    3,08    3,08  

  
2,78  

    
0,76  

    
0,92  

     
0,92  

        
1,22  

116 
4   2,67    2,72    2,72  

  
2,85  

    
1,33  

    
1,28  

     
1,28  

        
1,15  

117 
4   2,66    2,64    2,64  

  
2,90  

    
1,34  

    
1,36  

     
1,36  

        
1,10  

118 
4   2,25    2,23    2,23  

  
2,87  

    
1,75  

    
1,77  

     
1,77  

        
1,13  

119 
3   2,43    2,44    2,44  

  
2,69  

    
0,57  

    
0,56  

     
0,56  

        
0,31  

120 
3   2,20    2,19    2,19  

  
2,45  

    
0,80  

    
0,81  

     
0,81  

        
0,55  

121 
3   3,13    3,20    3,20  

  
2,74  

   
(0,13) 

  
(0,20) 

    
(0,20) 

        
0,26  

122 
3   2,33    2,22    2,22  

  
2,45  

    
0,67  

    
0,78  

     
0,78  

        
0,55  

123 
3   2,60    2,55    2,55  

  
2,52  

    
0,40  

    
0,45  

     
0,45  

        
0,48  

124 
3   3,06    3,07    3,07  

  
2,49  

   
(0,06) 

  
(0,07) 

    
(0,07) 

        
0,51  
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Lampiran 3. Analisis Peraturan Perundang-
Undangan Terkait dengan Akreditasi Sekolah dan 

Madrasah 

No Regulasi Pasal 
Informasi Melalui 

Dapodik IASP 

1. Undang-Undang RI Nomor 
20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan 
Nasional 

17 

Pendidikan Dasar 

- - 

  18 

Pendidikan Menengah 

- - 

  35 

Standar Nasional  

- - 

  36, 37,38 

Standar Isi 

v - 

  Pasal 39, 40, 42,43,44 

Pendidik & Tenaga 
Kependidikan 

v - 

  Pasal 45 

Sarana dan Prasarana 

v - 

  Pasal 46 

Pendanaan 

v  

  Pasal 51 

Pengelolan Pendidikan 

- v 

  Pasal 54 

Peranserta Masyarakat 

- v 

  Pasal 57 

Evaluasi Pendidikan 

v v 

  Pasal 58 

Evaluasi Hasil Belajar 

v v 

  Pasal 60 

Akreditasi 

- - 

  Pasal 62 

Pendirian Satuan Pendidikan 

v - 

  Pasal 65 

Lembaga Pendidikan Asing 

v - 

2. Undang-Undang RI Nomor 
14 Tahun 2005 tentang 
Guru dan Dosen 

8 

Kualifikasi, kompetensi, dan 
sertifikat akademik 

- - 

  9 

Kualifikasi akademik 

v - 
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No Regulasi Pasal 
Informasi Melalui 

Dapodik IASP 

  10 

Kompetensi akademik 

v - 

  11 

Sertifikat akademik 

v - 

  12 

Kesempatan pemilik sertifikat 

- - 

  20 

Kewajiban guru 

v v 

  27 

Kewajiban guru asing 

v - 

  33 

Kewajiban pembinaan 

- - 

  34 (2) 

Kewajiban pembinaan oleh 
satuan pendidikan 

v - 

3. Undang-undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang 
Otonomi Daerah 

- - - 

4. Peraturan Pemerintah 
Nomor 32 Tahun 2013 
Tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah 
Nomor 19 Tahun 2005 
tentang Standar Nasional 
Pendidikan 

Pasal 5, 5A 

Standar isi  

v v 

  Pasal 5B 

Tingkat kompetensi 

v v 

  Pasal 19 

Proses pembelajaran 

- v 

  Pasal 22 

Penilaian hasil pembelajaran 

- v 

  Pasal 25 

Standar kompetensi lulusan 

- v 

  Standar keragaman alat v - 

  Pasal 65 

Penilaian Hasil Belajar 

v v 

  Pasal 77C 

Kompetensi inti 

- v 

  Pasal 77D 

Kompetensi dasar 

- v 

  Pasal 77F 

Silabus 

v - 

  Pasal 77I v - 
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No Regulasi Pasal 
Informasi Melalui 

Dapodik IASP 

Kurikulum SD/MI/SDLB 

  Pasal 77J 

Kurikulum SMP/MTS/SMPLB 

v - 

  Pasal 77K 

Kurikulum 
SMA/MA/SMALB/SMK 

v - 

5. Peraturan Menteri 
Pendidikan Nasional RI 
Nomor 13 Tahun 2018 
tentang Badan Akreditasi 
Nasional 
Sekolah/Madrasah dan 
Badan Akreditasi Nasional 
Pendidikan Anak Usia Dini 
dan Pendidikan Nonformal. 

- - - 

6. Permendikbud No. 20 
Tahun 2016 tentang 
Standar Kompetensi 
Lulusan Pendidikan Dasar 
dan Menengah 

- - v 

7. Permendikbud No. 21 
Tahun 2016 tentang 
Standar Isi Pendidikan 
Dasar dan Menengah 

- v v 

8. Permendikbud No. 22 
Tahun 2016 tentang 
Standar Proses 
Pendidikan Dasar dan 
Menengah 

- - v 

9. Permendikbud No. 23 
Tahun 2016 tentang 
Standar Penilaian 
Pendidikan 

- v v 

10. Standar Tendik: 
Permendiknas 13,16/2007; 
24,25,26/2008  

- v v 

11. Peraturan Menteri 
Pendidikan Nasional 
Republik Indonesia No 12 
Tahun 2007 tentang 
Standar Pengawas 
Sekolah/Madrasah. 

- v - 

12. Peraturan Menteri 
Pendidikan Nasional 
Republik Indonesia No 13 
Tahun 2007 tentang 

- v - 

http://bsnp-indonesia.org/id/wp-content/uploads/tenaga/Permen_12_Th-2007.pdf
http://bsnp-indonesia.org/id/wp-content/uploads/tenaga/Permen_12_Th-2007.pdf
http://bsnp-indonesia.org/id/wp-content/uploads/tenaga/Permen_13_Th-2007.pdf
http://bsnp-indonesia.org/id/wp-content/uploads/tenaga/Permen_13_Th-2007.pdf
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No Regulasi Pasal 
Informasi Melalui 

Dapodik IASP 

Standar Kepala 
Sekolah/Madrasah. 

13. Peraturan Menteri 
Pendidikan Nasional 
Republik Indonesia No 16 
Tahun 2007 tentang 
Standar Kualifikasi 
Akademik dan Kompetensi 
Guru. 

- v - 

14. Peraturan Menteri 
Pendidikan Nasional 
Republik Indonesia No 24 
Tahun 2008 tentang 
Standar Tenaga 
Administrasi Sekolah. 

- v - 

15. Peraturan Menteri 
Pendidikan Nasional 
Republik Indonesia No 25 
Tahun 2008 tentang 
Standar Tenaga 
Perpustakaan 
Sekolah/Madrasah. 

- v - 

16. Peraturan Menteri 
Pendidikan Nasional 
Republik Indonesia No 27 
Tahun 2008 tentang 
Standar Kulifikasi 
Akademik dan Kompetensi 
Konselor. 

- v - 

17. Permendikbud Nomor 6 
Tahun 2018 Tentang 
Penugasan Kepala 
Sekolah 

- v - 

18. Permendikbud Nomor 15 
Tahun 2018 Tentang 
Pemenuhan Beban Kerja 
Guru. Kepala 
Sekolah/madrasah, dan 
Pengawas Sekolah 

- v - 

19. Permendiknas Nomor 
19/2007 tentang Standar 
Pengelolaan Pendidikan 

- - v 

20. Permendiknas Nomor 
69/2009 Standar 
Pembiayaan 

- v - 

 

http://bsnp-indonesia.org/wp-content/uploads/2009/06/Nomor-16-Tahun-2007-1.pdf
http://bsnp-indonesia.org/wp-content/uploads/2009/06/Nomor-16-Tahun-2007-1.pdf
http://bsnp-indonesia.org/id/wp-content/uploads/tenaga/Permen_24_Th-2008.pdf
http://bsnp-indonesia.org/id/wp-content/uploads/tenaga/Permen_24_Th-2008.pdf
http://bsnp-indonesia.org/id/wp-content/uploads/tenaga/Permen_25_Th-2008.pdf
http://bsnp-indonesia.org/id/wp-content/uploads/tenaga/Permen_25_Th-2008.pdf
http://bsnp-indonesia.org/id/wp-content/uploads/tenaga/Permen_27_Th-2008.pdf
http://bsnp-indonesia.org/id/wp-content/uploads/tenaga/Permen_27_Th-2008.pdf

