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I. Kinerja Sekolah Secara Umum

1. Manajemen Sekolah

a. Data sekolah terdokumen dengan tertib,lengkap, dan rapi serta tersimpan
dengan baik sehingga mudah dicari

b. Ada pembagian tugas yang jelas diantara warga sekolah
c. Proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban program sekolah

dilaksanakan secara demokratis, transparan dan akuntabel

2. Tampilan Fisik Sekolah
a. Halaman sekolah tertata baik, bersih, rapi, teduh dan rindang
b. Gedung sekolah terawat dan tertata baik.

3. Sarana Pendidikan
Cukup jumlahnya ,terawat, termanfaatkan dan tersimpan dengan baik

4..Pengembangan Budaya Sekolah

a. Harmoni: Ada keselarasan dan koordinasi dalam hubungan pribadi
maupun kedinasan, saling menghargai mendukung dan melengkapi
(setia kawan, toleransi, empati, simpati) antar warga sekolah dan
antara warga sekolah dan masyarakat untuk mencapai tujuan

b. Tata Tertib: Disepakati, ditetapkan dan dipatuhi bersama secara tertib
dan disiplin sebagai alat peningkatan kinerja sekolah

c. Semangat dan Spirit: Ada semangat dan spirit maju bersama dari
kepala sekolah guru dan siswa serta stake holder lainnya, melalui
kreativitas dan inovasi tiada henti, selalu mencari jawaban atas
permasalahan dan target kinerja yang telah ditetapkan,yang tergambar
jelas pada konsistensi pencapaian visi, misi dan tujuan sekolah.

d. Manajemen Kualitas Total: Dikembangkan budaya mutu pada
setiap tahap dan aspek, melalui budaya belajar, disiplin, kerja sungguh-
sungguh, bersih dan rapi
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II. Kepala Sekolah dan Manajemen

1.Mempunyai visi dan misi yang jelas tentang masa depan sekolahnya, dapat menjabarkan dalam
tujuan sekolah dan prioritas kegiatan, dalam Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) /
Rencana Kerja Sekolah (RKS) yang hasilnya terukur secara kongkret.

2.Mampu memanfaatkan sumberdaya yang ada ( manusia, sarana, dana, pikiran/gagasan),
memanfaatkan potensi, kekuatan, peluang, kelemahan,dan tantangan yang ada sebagai dasar
bertindak dalam menyusun program dan mengatasi masalah yang ada.

3.Memahami secara mendasar hakekat dan implementasi MBS di sekolahnya, serta mampu
menjelaskan kepada warga sekolah dan stake holder lainnya, serta menjamin
keberlangsungan MBS di sekolahnya secara mandiri dan berkelanjutan

4.Memahami dan mampu melaksanakan pengelolaan keuangan sekolah secara transparan dan
akuntabel, serta menganut asas demokratis, dalam mengelola sekolahnya.

5.Memahami secara mendalam kebijakan pemerintah yang sedang berlaku terutama delapan
standar nasional pendidikan, serta kebijakan lain yang terkait dengan SD.

6. Mengenal kekurangan dan kelebihan guru disekolahnya, serta mampu mengkoordinasikannya
dalam satuan tugas yang solid dan dinamis.

7. Mampu bekerjasama dan menjalin hubungan yang baik dengan stake holder sekolah seperti
komite sekolah, masyarakat dan birokrasi di daerahnya.

8. Mampu memotivasi dan memfasilitasi guru-guru untuk berkreasi dan berinovasi dalam
mengembangkan kurikulum dalam proses pembelajaran, serta memotivasi guru untuk
berprestasi dan memperbaiki kinerjanya.

9. Mampu mengevaluasi kinerja diri dan sekolah (self- assesment), mengidentifikasi kelemahan
dan permasalahan serta menindaklanjuti dalam program kongkret pada periode berikutnya.
(selalu ada perbaikan)

10.Mampu dan ada upaya untuk menjadi agen perubahan(agent of change), bagi sekolah dan
masyarakat sekitarnya, menjadi teladan dan mengembangkan budaya dan tradisi akhlak
mulia.

11. Mampu memanfaatkan teknologi Informasi dalam peningkatan manajemen dan pembelajaran
di sekolah
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III. Guru dan Pembelajaran

1. Menguasai kurikulum , struktur, konsep dan materi ajar,mempunyai pola pikir keilmuan
yang mendukung matapelajaran yang diampu

2. Mengenal kekurangan dan kelebihan siswa di kelasnya serta mampu ampu memberi
semangat belajar dan motivasi berprestasi kepada siswanya

3. Mampu mengelola kelas dan melaksanakan pembelajaran yang memberi peluang siswa
untuk mengelaborasi, bereksplorasi dan mengkonfirmasi materi ajar dengan baik

4. Mampu memfasilitasi komunikasi dua arah dengan siswa, baik secara klasikal maupun
kelompok dalam pembelajaran

5. Mampu memanfaatkan sarana, media dan lingkungan sebagai sumber belajar dan
mampu membuat alat peraga sederhana

6. Mempunyai produk berupa dokumen, alat peraga sederhana (teacher- made apparatus) ,
serta media pembelajaran sebagai gagasan inovatif yang orisinal serta mampu
menjelaskan dengan baik

7. Mampu menanamkan nilai-nilai luhur budaya lokal, nusantara dan universal, serta nilai
moral spiritual

8. Mampu berkoordinasi dengan sejawat dalam rangka peningkatan kinerja dan mutu
pembelajaran

9. Mampu mengevaluasi kinerja diri (self- assesment), mengidentifikasi kelemahan dan
permasalahan serta menindaklanjuti dalam program kongkret pada periode berikutnya.
(selalu ada perbaikan)

10.Mempunyai visi kedepan tentang peningkatan mutu pendidikan khususnya pembelajaran
disekolahnya, yang didukung dengan etos kerja dan tanggungjawab yang tinggi terhada
kelasnya
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IV. Siswa dan Prestasinya

1. Minimal 80 persen dari siswa tiap kelas dapat mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang
ditentukan sekolah.

2. Setiap siswa mempunyai Produk hasil belajar

3. Setiap siswa mempunyai prestasi unggulan (kelebihan dibanding siswa lain)

4. Mampu bekerja dalam tim (teamwork) untuk memecahkan masalah atau menyelesaikan tugas

5. Mampu menjelaskan materi pelajaran yang telah dikuasai baik secara lisan maupun tulis dengan
jelas dan lancar

6. Mampu menyampaikan pendapat pribadinya tentang suatu masalah dengan jelas secara lisan
dan tulis

7. Mampu memahami dan mematuhi aturan dan tata tertib sekolah, yang ditetapkan secara
demokratis.

8. Berperilaku sopan santun dan hormat (menghargai) terhadap guru, orangtua dan warga sekolah
lainnya. (bukan takut dan menghindar)

9. Memahami budaya lokal (bahasa daerah dan seni daerahnya)

10. Sehat jasmani dan rohani,berpenampilan bugar, bersih dan rapi, serta bersemangat
menghadapi tantangan.
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V. Pengembangan Peran Serta Masyarakat

1. Telah terbentuk Komite sekolah sesuai dengan KepMendiknas no. 044/U/2002 tentang
Komite sekolah dan dewan Pendidikan.

2. Ada kontribusi dan kepedulian komite sekolah dan masyarakat terhadap sekolah, yang
mengarah pada proses pembelajaran dan prestasi siswa baik langsung maupun tidak.

3. Ada dampak nyata dan terukur partisipasi masyarakat terhadap perkembangan prestasi
siswa, pada semua aspek pendidikan.

4. Ada program pengembangan partisipasi masyarakat yang disusun bersama antara kepala
sekolah, guru dan komite sekolah.

5. Ada program kontribusi sekolah terhadap masyarakat sekitar sekolah (pengabdian
masyarakat)

6. Ada upaya/program untuk memanfaatkan potensi masyarakat sekitar sekolah ( tomas,
toga DUDI ) demi peningkatan prestasi belajar siswa.

7. Lebih dari 50 persen program yang dirancang bersama komite sekolah dan masyarakat
dapat dicapai.

8. Ada dokumen, administrasi yang jelas yang terkait dengan bantuan yang berasal dari
masyarakat.

9. Komite sekolah dan masyarakat, memahami makna MBS, dan menjamin bahwa MBS akan
terus dikembangkan secara berkelanjutan.(dengan atau tanpa intervensi pihak lain)

10.Ada laporan dan evaluasi terhadap hasil pengembangan program Partisipasi Masyarakat
setiap tahun dan ada tindaklanjutnya.


