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• Kualitas lulusan rendah
• Pembelajaran masih 

berpusat pada guru
• Isi belum 

mengakomodasi 
kebutuhan wilayah

• Penilaian fokus pada 
pengetahuan

• Kinerja guru belum 
optimal

• Tidak punya lab. IPA
• Kepala sekolah 

belummelakukan 
supervisi secara rutin

• Penggunaan dana 
belum transparan

• Kompetensi lulusan
• Proses pembelajaran
• Isi pembelajaran
• Penilaian 

pembelajaran
• Kompetensi dan 

kualiifikasi PTK
• Sarana & Prasarana
• Pengelolaan
• Pembiayaan
≥ Standar Nasional 

PendidikanKondisi terkini

Kondisi ideal

Permasalahan Pendidikan Di Indonesia
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• Mengapa diperlukan 
Penjaminan Mutu 
Pendidikan? 
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• Apa itu Penjaminan 
Mutu Pendidikan? 

• Bagaimana Penjaminan 
Mutu Pendidikan 
dilakukan? 



SNP adalah standar 
minimal yang 
ditetapkan 
pemerintah dalam 
bidang pendidikan 
yang harus dipenuhi 
oleh satuan 
pendidikan dan 
semua pemangku 
kepentingan dalam 
mengelola dan 
menyelenggarakan 
pendidikan (UU No. 
20/2003 tentang 
Sisdiknas)

PROSES	
PEMBELAJARAN	

ISI	

KOMPETENSI	
LULUSAN	

PTK	SARANA/
PRASARANA	 PENGELOLAAN	

PEMBIAYAAN	
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Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 
Dasar dan Menengah adalah suatu 
kesatuan unsur yang terdiri atas 
organisasi, kebijakan, dan proses 

terpadu yang mengatur segala 
kegiatan untuk meningkatkan mutu 

Pendidikan Dasar dan Menengah 
secara sistematis, terencana dan 

berkelanjutan. 
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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

Berfungsi : 
sebagai pengendali penyelenggaraan pendidikan 

oleh satuan pendidikan untuk mewujudkan 
pendidikan yang bermutu.
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Sistem penjaminan mutu pendidikan terdiri 
dari dua bagian yaitu

1.  Sistem penjaminan mutu internal yang 
dilakukan oleh sekolah dan, 

2. Sistem penjaminan mutu eksternal yang 
dilakukan oleh pihak di luar sekolah.
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• Sistem penjaminan mutu pendidikan berporos 
pada sekolah yang bertanggungjawab terhadap 
penjaminan mutu pendidikan. 

• Sekolah melakukan penjaminan mutu pendidikan 
yang disebut sistem penjaminan mutu internal 
dimana terdiri dari 5 tahapan yaitu :  pemetaan 
mutu, perencanaan pemenuhan mutu, 
pelaksanaan pemenuhan mutu, monev 
pelaksanaan hingga penetapan standar mutu 
baru yang dapat dilaksanakan setelah SNP sebagai 
standar minimal dapat dipenuhi oleh sekolah. 
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“Sekolah yang secara sadar, 
mandiri dan 

berkesinambungan 
menjalankan pendidikan yang 

bermutu sesuai dengan 
Standar Nasional Pendidikan 

(SNP). 

LUARAN SPMP
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Pelaksanaan SPMP oleh sekolah dikawal 
antara lain : 

•  
• Pemerintah/Pemerintah daerah 
•



3 PILAR PENJAMINAN MUTU
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PEMETAAN 
MUTU

ANALISIS DATAPERBAIKAN
BERKELANJUTAN

8 
STANDAR



BSNPBAN S/M
DITJEN 

DIKDASME
N

StandarInstrumen 
Akreditasi

Instrumen 
Diagnostik

Skor 
Akreditasi

Rapor dan 
Akar 

Permasala
han

Assesor Evaluator

Rekomendasi 
Solusi

SINERGI SISTEM PENJAMINAN  MUTU DIKDASMEN 
DENGAN AKREDITASI

PEMDA/ 
SEKOLAH

direkomendasikan

digunakan
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• Pihak-pihak mana saja 
yang terlibat dalam 
melakukan proses 
tersebut? 
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• Apakah proses 
penjaminan mutu dapat 
dijalankan sendiri? 



• Sekolah perlu berkoordinasi dan 
bekerjasama dengan banyak pihak 
dalam rangka penjaminan mutu 
pendidikan 

• Pihak yang berperan dalam proses 
penjaminan mutu pendidikan adalah 
Pemerintah, Pemerintah Daerah, 
Satuan Pendidikan, Lembaga 
Akreditasi, Lembaga Standar Mutu 14



Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan 
Menengah
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Penjaminan Mutu
Suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan untuk 
memastikan bahwa seluruh proses pendidikan sesuai dengan standar mutu dan 
aturan yang ditetapkan.
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PERENCANAAN 
PENINGKATAN 

MUTU

IMPLEMENTASI 
PENINGKATAN 

MUTU

MONITORING 
DAN EVALUASI

ANALISIS 

MUTU 
PENDIDIKAN

PEMETAAN 
MUTU



Hasil Implementasi Penjaminan Mutu

Kondisi awal

Kondisi 
setelah 
pelatihan dan 
pendampingan

Kondisi 
setelah 6 
bulan 
implementasi

Kondisi 
Setelah 1 
tahun

 dst…………..
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Baseline
Skor : x

Penilaian I : 
Skor : x+y

Penilaian II : 
Skor : x+y+z

Pelatihan dan 
pendampingan awal 
penjaminan mutu

Pendampingan penjaminan 
mutu

Pendampingan penjaminan 
mutu

Pendampingan 
penjaminan mutu

8 SNP

Peta mutu pendidikan di satuan pendidikan
Pemantauan dan Pendampingan Berkelanjutan
Pelaksana: Pengawas



sekolah model
sekolah imbas

SNP

standar

Integrasi Sekolah Rujukan, Sekolah Model dan Sekolah Imbas

sekola
h 

rujuka
n

sekola
h 

model

imba
s

imba
s

imba
s

imba
s

imba
s

sekola
h 

model



• Proses yang perlu dilakukan oleh sekolah adalah 
proses penjaminan mutu pendidikan. 

• Penjaminan mutu pendidikan adalah suatu 
mekanisme yang sistematis, terintegrasi dan 
berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh 
proses pendidikan sesuai dengan standar mutu dan 
aturan yang ditetapkan. 

• Sekolah harus menjalankan pendidikan yang 
be rmutu  se sua i  dengan  S tandar  Na s i ona l 
Pendidikan (SNP) secara sadar, mandiri dan 
berkesinambungan, oleh karena itu sekolah 
bertanggungjawab untuk menjamin proses 
penjaminan mutu harus dilaksanakan. 
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SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL 



SPMI-Dikdasmen direncanakan, 
dilaksanakan, 
dikendalikan dan dikembangkan 
oleh setiap satuan pendidikan 
dasar dan menengah
(Bab III, Pasal 3, ayat 2)



• Mandiri, 
• Terstandar, 
• Akurat,
• Sistemik dan berkelanjutan, 
• Holistik, dan
• Terdokumentasi.
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SPMI-Dikdasmen memiliki siklus kegiatan yang 
terdiri atas:
a. Memetakan mutu pendidikan pada tingkat 

satuan pendidikan berdasarkan SNP
b. Membuat perencanaan peningkatan mutu yang 

dituangkan dalam rencana kerja sekolah
c. Melakukan monitoring dan evaluasi proses 

pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah 
dilakukan

d. Menyusun strategi peningkatan mutu 
berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi 

( Pasal 5, ayat 1)



Pemetaan Mutu

Penyusunan 
Rencana 

Pemenuhan

Pelaksanaan 
Rencana 

Pemenuhan
MONEV 

Penetapan Standar 
Mutu 

Siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal
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Tugas satuan pendidikan:
a. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan 

dan mengembangkan SPMI
b. Menyusun dokumen SPMI 
c. Membuat rencana peningkatan mutu yang 

dituangkan dalam RKS
d. Melaksanakan pemenuhan mutu
e. Membentuk tim penjaminan mutu pada satuan 

pendidikan
f. Mengelola data mutu pendidikan di tingkat 

satuan pendidikan
( Pasal 11, ayat 1)



 SPMI-Dikdasmen dievaluasi dan dikembangkan 
secara berkelanjutan oleh setiap satuan pendidikan

 SPMI-Dikdasmen ditetapkan oleh satuan pendidikan 
dan dituangkan dalam pedoman pengelolaan satuan 
pendidikan serta disosialisasikan kepada pemangku 
kepentingan pendidikan(Pasal 5, ayat 2,3 dan 4)

 SPMI-Dikdasmen mencakup seluruh aspek 
penyelenggaraan pendidikan dengan memanfaatkan 
sumber daya untuk mencapai SNP



Tugas Tim Penjaminan Mutu Pendidikan:
a. Menkoordinasikan pelaksanaan 

penjaminan mutu di tingkat satuan 
pendidikan

b. Melakukan pembinaan, pembimbingan, 
pendampingan dan supervisi terhadap 
pelaku pendidikan di satuan pendidikan

c. Melakukan monev proses pelaksanaan 
pemenuhan mutu yang telah dilakukan

d. Memberikan rekomendasi strategi 
peningkatan mutu berdasarkan hasil 
monev

(Pasal 11 ayat 4)



Tim penjaminan Mutu pendidikan 
paling sedikit terdiri atas:
a. Perwakilan pimpinan satuan 

pendidikan
b. Perwakilan guru
c. Perwakilan tenaga 

kependidikan
d. Perwakilan komite sekolah
(Pasal 11 ayat 5)



SEKOLAH MODEL 
SPMI

SEKOLAH YANG MENERAPKAN SELURUH 
SIKLUS PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN 

INTERNAL SECARA SISTEMIK, HOLISTIK, DAN 
BERKELANJUTAN, SEHINGGA BUDAYA MUTU 

TUMBUH DAN BERKEMBANG SECARA MANDIRI  
SERTA MAMPU MENGIMBASKAN PRAKTIK BAIK 

KEPADA SEKOLAH DISEKITARNYA

SEKOLAH BERMUTU

Sekolah yang menyenangkan

PendidIkan yang membentuk
karakter dan menghasilkan pembelajar

Pem
biayaan

Sarana/
Prasarana



A. Siklus Penjaminan Mutu 
Internal

Pemetaan Mutu

Penyusunan 
Rencana 

Pemenuhan

Pelaksanaan 
Rencana 

Pemenuhan

Evaluasi/Audit 
Pelaksanaan 

Rencana

Penetapan 
Standar Mutu  

Visi-Misi, 
Kebijakan sekolah

Laporan hasil 
evaluasi: 

• Pemenuhan 8 SNP
• Implementasi dari 

rencana aksi

Dokumen 
perencanaan, 

pengembangan 
sekolah dan rencana 

aksi

Kebijakan Pemerintah
(Kurikulum, SNP, 

lainnya)

Output:
Capaian Kualitas  

sekolah sesuai 8 SNP

Dokumen Evaluasi Diri 
Sekolah

Sekolah

Kepala 
Sekolah

Guru

Tata 
Usaha



TPMPS
• Unsur penjaminan mutu tersebut dapat 

da lam bentuk  Tim Penjaminan  Mutu 
Pendidikan Sekolah (TPMPS) yang merupakan 
tim independen di luar manajemen sekolah 
yang minimal berisi perwakilan pimpinan 
satuan pendidikan, pendidik, dan tenaga 
kependidikan lainnya serta komite di satuan 
pendidikan tersebut. Jika sumberdaya 
satuan pendidikan tidak mencukupi, fungsi 
penjaminan mutu ini menjadi tugas dari tim 
manajemen yang sudah ada dalam satuan 
pendidikan.





 PEMBAGIAN PERANAN
Dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal

Sekolah

a. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI; 
b. menyusun dokumen SPMI 
c. membuat perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam Rencana Kerja Sekolah;
d. melaksanakan pemenuhan mutu baik dalam pengelolaan sekolah maupun proses pembelajaran;
e. menetapkan standar baru dan menyusun strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan 

evaluasi;
f. membentuk unit penjaminan mutu atau mengintegrasikan SPMI pada manajemen satuan pendidikan; 

dan
g. mengelola data mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan

a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat satuan pendidikan;
b. melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap pelaku pendidikan di 

satuan pendidikan dalam pengembangan penjaminan mutu pendidikan; 
c. melaksanakan pemetaan mutu pendidikan berdasarkan data mutu pendidikan di satuan pendidikan; 
d. melakukan monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan; dan
e. memberikan rekomendasi strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi

dibantu

Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah





PEMBAGIAN PERAN
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PEMBAGIAN PERAN
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PEMBAGIAN PERAN
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TUGAS TIM:

Kepala Sekolah : 
1. Memimpin Proses PMP
2. Memastikan bahwa PMP menjadi tanggug jawab seluruh 

pendidik dan tenaga kependidikan
3. Melakukan pemantauan, pengawasan, pembinaan pada  

seluruh kegiatan

Tim PMPS :
1. Menyusun pemetaan berbasis kepada SNP
2. Mengkoordinir kegiatan pelaksanaan pemetaan mutu 

pendidikan
3. Menyususn rekomendasi pemenuhan mutu berdasarkan 

hasil pemetaan



TUGAS TIM

Auditor/Tim MONEV  :
1. Menyusun instrumen evaluasi
2. Melakukan audit secara independen
3. Melakukan pelaporan dn rekomendasi hasil 

pelaksanaan PMP

Tenaga Kependidikan :
1. Bertanggung jawab  secara administratif kegiatan 

PMP
2. Membantu pelaksanaan PMP
3. Membuat laporan

25 September 2019



TIM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN 
SEKOLAH (TPMPS)

•Ada SK
•Susunan tim
•Dilengkapi dengan uraian tugas
•Program kerja tim



LUARAN SETIAP TAHAPAN SPMI

TAHAPAN LUARAN DOKUMENTASI

PEMETAAN MUTU • PETA CAPAIAN 8 SNP
• PERMASALAHAN YANG 

DIHADAPI
• REKOMENDASI 

PERBAIKAN

• INSTRUMEN EDS
• HASIL PEMETAAN MUTU

PENYUSUNAN 
RENCANA 
PENINGKATAN/PEME
NUHAN MUTU

• RENCANA 
PENGEMBANGAN 
SEKOLAH

• RENCANA AKSI

• RKS/RKJM
• RKAS/RKT
• RENCANA AKSI 
• DOKUMEN 1,2  DAN 3 

KTSP

PELAKSANAAN 
RENCANA 
PEMENUHAN MUTU

• PEMENUHAN MUTU 
SESUAI DENGAN 
RENCANA

• PROPOSAL KEGIATAN
• LAPORAN KEGIATAN
• FOTO KEGIATAN



LUARAN SETIAP TAHAPAN SPMI

TAHAPAN LUARAN DOKUMENTASI

MONEV 
PELAKSANAAN 
PEMENUHAN MUTU

• EVALUASI HASIL 
PELAKSANAAN 
PEMENUHAN MUTU

• INSTRUMENMONEV 
• LAPORAN MONEV

PENYUSUNAN 
STRATEGI 
PENINGKATAN/PEME
NUHAN MUTU

• REKOMENDASI STRATEGI 
PENINGKATAN/PEMENU
HAN MUTU

• REKOMENDASI TPMPS 
TERKAIT STRATEGI 
PENINGKATAN MUTU



Pemetaan	
Mutu	

Penyusunan	
Rencana	
Pemenuhan	

Pelaksanaan	
Rencana	
Pemenuhan	

Evaluasi/Audit	
Pelaksanaan	
Rencana	

Penetapan	
Standar	Mutu			

Visi-Misi,	Kebijakan	
sekolah	

Laporan	hasil	evaluasi:		
• Pemenuhan	8	SNP	
• Implementasi	dari	
rencana	aksi	

Dokumen	perencanaan,	
pengembangan	sekolah	
dan	rencana	aksi	

Kebijakan,	Pemerintah	
(kurikulum,	SNP	dll)	

Output:	
Capaian	Kualitas		sekolah	

sesuai	8	SNP	

Dokumen	Evaluasi	Diri	
Sekolah	

Siklus SPMI dan Luarannya
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SKL
1. Beriman, berakhlak 

mulia, berilmu, 
percaya diri, dan 
bertanggung jawab

2. Memiliki pengetahuan 
faktual, konseptual 
dan/atau prosedural 
serta metakognitif 
tentang ilmu 
pengetahuan, 
teknologi, seni, dan 
budaya dalam 
wawasan 
kemanusiaan, 
kebangsaan, 
kenegaraan dan 
peradaban

3. Memiliki kemampuan 
pikir dan tindak yang 
produktif dan kreatif 
dalam ranah abstrak 
dan konkret

Standar Isi
1. Muatan sesuai 

dengan rancangan 
kurikulum nasional

2. Mengembangkan 
berbagai sikap, 
pengetahuan, dan 
keterampilan

3. Kurikulum Tingkat 
Satuan Pendidikan 
(KTSP) sesuai 
dengan kurikulum 
nasional  

Standar Penilaian
1. Proses penilaian 

sahih, objektif, 
terbuka, otentik, 
sistematis, 
akuntabel, dan 
edukatif.

2. Satuan pendidikan 
menerapkan 
penilaian otentik 

3. Bentuk dokumen 
penilaian sesuai 
dengan aturan yang 
berlaku 

Standar PTK
1. Jumlah dan 

kualifikasi pendidikan 
sesuai standar 

2. Kualifikasi kepala 
satuan pendidikan 
sesuai standar

3. Tenaga kependidikan 
tersedia sesuai 
standar

4. Kompetensi PTK 
sesuai standar

Standar Sarana dan 
Prasara
1. Kapasitas dan daya 

tampung satuan 
pendidikan sesuai 
dengan standar

2. Jumlah dan kondisi 
sarana dan 
prasarana 
pendidikan sesuai 
standar  

Standar Pengelolaan
1. Perencanaan sesuai 

standar dan melibatkan 
pemangku kepentingan

2. Pelaksanaan sesuai 
standar dan melibatkan 
pemangku kepentingan

3. pengawasan dan 
evaluasi terhadap 
pelaksanaan program 
secara berkala

4. PTK berkinerja baik
5. Memanfaatkan dan 

mengelola sistem 
informasi    

Standar Pembiayaan
1. tidak memungut biaya 

dari peserta didik
2. Biaya operasional 

non-personil minimal
3. Pengelolaan dana 

dilakukan secara 
transparan dan 
akuntabel  

INDIKATOR MUTU SESUAI 
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Standar Proses
1. mendorong peserta didik 

mencari tahu
2. berbasis aneka sumber 

belajar 
3. penguatan penggunaan 

pendekatan ilmiah
4. berbasis kompetensi
5. terpadu lintas disiplin
6. kebenaran multi dimensi
7. menuju keterampilan 

aplikatif
8. keseimbangan antara 

softskill dengan hardskill
9. mengutamakan 

pembudayaan dan 
pemberdayaan peserta 
didik

10. menerapkan nilai dengan 
keteladanan, membangun 
kemauan dan 
mengembangkan 
kreativitas

11. Berlangsung di rumah, di 
sekolah dan di masyarakat

12. Semua pendidik sekaligus 
pesera didik

13. memanfaatkan TIK
14. mengakui perbedaan 

individu 
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GRAFIK RADAR CAPAIAN  PETA MUTU 8 SNP  NASIONAL 
TAHUN 2017
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Lulusan
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Standar Proses
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Pengelolaan 
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PEMETAAN MUTU

• Pemetaan mutu dilaksanakan melalui 
kegiatan evaluasi diri sekolah (EDS) 
berdasarkan SNP

• EDS dilaksanakan dengan langkah-
langkah (1) Penyusunan instrumen 
(2) Pengumpulan Data, (3) 
Pengolahan dan analisis data, dan (4) 
Pembuatan peta mutu
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LUARAN DARI EDS

1.peta capaian standar nasional 
pendidikan di satuan 
pendidikan, sebagai baseline.

2.masalah-masalah yang 
dihadapi,

3.rekomendasi perbaikannya.
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RENCANA PEMENUHAN MUTU

• Perencanaan pemenuhan mutu pada 
satuan pendidikan disusun berdasarkan 
evaluasi diri satuan pendidikan, kebijakan 
pemerintah pusat dan daerah, serta visi, 
misi dan kebijakan satuan pendidikan. 

• Luaran dari kegiatan perencanaan ini 
adalah Dokumen Perencanaan 
Pengembangan Sekolah dan Rencana Aksi
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RENCANA PEMENUHAN MUTU

• Satuan pendidikan menyusun rencana 
pemenuhan mutu kurikulum pada level satuan 
pendidikan dalam dokumen pengembangan 
kurikulum pada satuan pendidikan. 

• Rencana pemenuhan mutu proses pembelajaran 
pada level tingkat kelas disusun dalam bentuk 
dokumen perencanaan pembelajaran, yaitu 
silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran 
(RPP) yang mengacu pada Standar Isi 
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PEMENUHAN MUTU

• Pemenuhan mutu ini dilaksanakan 
meliputi kegiatan pengelolaan satuan 
pendidikan dan kegiatan proses 
pembelajaran.

• Luaran dari kegiatan Pelaksanaan 
Rencana Peningkatan Mutu ini adalah 
terjadinya pemenuhan mutu pendidikan 
dan capaian SNP yang ditetapkan pada 
Tahap 2 di satuan pendidikan.
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MONITORING DAN EVALUASI 

• merupakan tahapan pengujian yang 
sistematis dan independen untuk 
menentukan apakah pelaksanaan dan 
hasil pemenuhan mutu sesuai dengan 
strategi yang direncanakan dan apakah 
strategi tersebut diimplementasikan 
secara efektif dan sesuai untuk mencapai 
tujuan. 
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TUJUAN MONEV 
• untuk menilai atau menguji pencapaian hasil, 

proses pemenuhan mutu yang dilaksanakan 
pada sebagian standar atau keseluruhan standar 
atau sistem yang mendukung pemenuhan mutu 
oleh satuan pendidikan. 

• • untuk menentukan apakah satuan pendidikan 
telah menjalankan pelaksanaan sesuai dengan 
dokumen kebijakan, dokumen mutu, dokumen 
perencanaan, pedoman, petunjuk pelaksanaan, 
petunjuk teknis dan lainnya. 
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TUJUAN KHUSUS MONEV 
• Memeriksa kesesuaian komponen sistem mutu 

pendidikan dengan standar 
• Memeriksa efektifitas pencapaian tujuan 
• Memberi kesempatan kepada satuan pendidikan untuk 

memperbaiki mutu 
• Mendorong transfer dan adopsi praktek baik 
• Menjamin efektifitas perbaikan mutu yang belum 

memenuhi standar 
• Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam proses 

pencapaian standar 
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FUNGSI MONEV 

• Fungsi akuntabilitas : pemeriksaan dan 
verifikasi apakah upaya mempertahankan dan 
meningkatkan mutu sesuai dengan standar 
telah tepat dan efektif serta tanggungjawab 
dilaksanakan dengan baik. 

• Fungsi peningkatan :membantu satuan 
pendidikan agar lebih memahami kondisinya, 
mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan 
dalam kebijakan, prosedur dan praktik 
penyelenggaraan pendidikan.
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MONEV 
• Bersifat independen dan obyektif 
• Berdasarkan masalah yang mendasar, yakni: 
• Apa yang dikerjakan ? 
• Mengapa hal tersebut dikerjakan ? 
• Apakah yang dikerjakan sudah memenuhi harapan ? 
• Bagaimana meningkatkan mutu hasil pekerjaan 
• Dapat mengukur bahwa harapan telah dipenuhi secara 

sistematis 
• Bersifat periodik agar dapat memastikan bahwa 

harapan dapat dipenuhi 
• Melibatkan sejawat yang seimbang dan kontekstual
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JENIS MONEV 
• Monev  sistem melingkupi siapa, apa, di mana, 

kapan dan bagaimana sistem yang diterapkan 
untuk menghasilkan layanan pendidikan yang 
bermutu. 

• Monev  proses merupakan kegiatan verifikasi 
kedalaman pelaksanaan dalam setiap tahapan 
p r o s e s  p e m e n u h a n  m u t u  p a d a  s a t u a n 
pendidikan. Pada audit proses membandingkan 
antara hasil pada setiap tahapan sesuai dengan 
prosedur tertulis, instruksi kerja, standar yang 
digunakan. 
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JENIS MONEV 
• Monev  hasil adalah pemeriksaan rinci dari hasil 

pemenuhan mutu dilakukan sebelum peserta 
didik lulus dari satuan pendidikan. Hasil audit 
ini akan memberikan informasi menarik 
mengenai keandalan dan efektivitas sistem 
secara keseluruhan.

• Monev kepatuhan dilakukan dengan memeriksa 
rencana kerja, prosedur tertulis, instruksi kerja 
atau lainnya dan upaya pelaksanaan untuk 
mencocokkan apakah tindakan yang diambil 
oleh satuan pendidikan telah sesuai 
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TERIMA KASIH


