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Bab IV 
Analisis Hasil Penelitian 

 
A. Profil Sekolah 

1. Nama Sekolah : SD Negeri Candisari 

2. Nomor Statistik Sekolah : 101030820016 

3. Alamat Sekolah : Margoagung 

Desa : Candisari 

 Kecamatan : Secang 

 Kabupaten : Magelang 

 Propinsi : Jawa Tengah 

 Kode Pos : 56195 

 Telepon : 02935529936 

4. Status Sekolah : Negeri 

5. Tahun Berdiri Sekolah : 1961 

6. Status Akreditasi : B / 2011 

7. Status Sekolah : SD Inti 

8. Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan 

 Kepala Sekolah : 1 

 Guru Kelas : 6 

 Guru Mapel PAI dan OR : 2 

 Guru Mulok : 1 

 Tenaga Kependidikan : 2 

9. Waktu Pembelajaran : Pagi 

10. Jarak dari Kota  

Kabupaten : 25 Km 
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B. Analisis 
 Dalam bagian ini akan dilakukan analisis terhadap 

data hasil penelitian terhadap pengembangan KTSP. 

Data hasil penelitian diperoleh dari hasil observasi dan 

FGD tentang pengembangan KTSP dengan sasaran 

kepala sekolah, guru, komite sekolah, ahli 

pendidikan/nara sumber, dan dinas pendidikan. 

 

1. Analisis Terhadap Dokumen KTSP 
Dalam usaha mencapai pengembangan KTSP 

sesuai pedoman BSNP mengalami beberapa kendala. 

Metrik berikut merupakan gambaran kendala yang  

dihadapi oleh sekolah. 

 Dokumen  KTSP 

 

No Aspek yang 
diamati Deskriptor Ya Tidak 

1 Caver/ 
halaman judul  

a. Terdapat logo sekolah. 
b. Terdapat judul yang tepat. 
c. Menulis alamat sekolah dengan 

lengkap. 

V 
V 
V 
 

 

2 Lembar 
pemberlakuan 

a. Terdapat rumusan kalimat 
pengesahan. 

b. Terdapat tanda tangan kepala 
sekolah sebagai pihak yang 
mengesahkan beserta cap 
sekolah. 

c. Terdapat tanda tangan ketua 
komite sekolah sebagai pihak 
yang menyetujui. 

d. Terdapat tanda tangan dinas 
pendidikan kecamatan sebagai 
pihak yang mengetahui. 

V 
 

V 
 
 
 

V 
 
 

V 
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3 SK 
Pengembangan 

a. Terdapat SK pengembangan oleh 
kepala sekolah sebagai pembuat 
komitmen. 

b. Terdapat tim pengembangan 
KTSP yang terdiri dari kepala 
sekolah dewan guru komite 
sekolah nara sumber/konselor 
sekolah dan dinas pendidikan. 

c. Tim pengembang KTSP melaku-
kan analisis kontek meliputi baik 
internal maupun eksternal.  

d. Tim pengembang menyusun draf 
KTSP. 

e. Tim pengembang melakukan 
reviu dan revisi KTSP.  

f. Validasi KTSP untuk mendapat-
kan pengesahan. 

 
 
 

V 
 
 
 
 

V 
 
 
 
 
 
 

V 

V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V 
 

V 
 

4 Daftar isi Mempunyai daftar isi sesuai 
kerangka KTSP. 

V  

5 Bab I 
Pendahuluan 
A. Latar 

Belakang  

a. Berisi dasar pemikiran penyu-
sunan KTSP.  

b. Terdapat profil sekolah. 
c. Terdapat landasan penyusunan 

KTSP yang menunjukkan adanya 
undang-undang, peraturan 
pemerintah, permendiknas.  

V 
 

V 
V 

 

6 Tujuan 
pengembangan 
KTSP 

a. Menguraikan tujuan pengem-
bangan KTSP. 

b. KTSP dikembangkan dengan 
mengacu pada SNP.   

 
 

V 

V 

7 Prinsip 
pengembangan 
KTSP 

a. Pengembangan KTSP sesuai 
prinsip pengembangan KTSP dari 
BSNP. 

b. Terdapat uraian dari setiap prin-
sip tersebut.  

V  
 
 

V 

8 Bab II Tujuan 
B. Tujuan 

pendidikan 
dasar 

C. Visi 
 
 
 
 
 
 
 

D. Misi 

 
Terdapat undang-undang SPN 
dan PP No 19 Tahun 2005. 

 
a. Visi sekolah merupakan cita-cita 

bersama.  
b. Diputuskan oleh rapat dewan 

pendidik yang dipimpin oleh 
kepala sekolah. 

c. Disosialisasikan kepada warga 
sekolah dan berbagai pihak yang 
berkepentingan. 

a. Memberikan arah dan mewujud-

 
V 
 
 

V 
 
 
 
 
 
 
 

V 

 
 
 
 
 
 

V 
 
 

V 
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E. Tujuan 
sekolah 

kan visi sekolah sesuai dengan 
tujuan pendidikan nasional.  

b. Menjadi dasar program pokok 
sekolah. 

c. Dirumuskan berdasarkan 
masukan dari berbagai pihak 
yang berkepentingan di sekolah. 

d. Disosialisasikan kepada seluruh 
warga sekolah dan segenap 
pihak yang berkepentingan.  

e. Mengakomodasikan masukan 
dari berbagai pihak yang 
berkepentingan demi kemajuan 
sekolah. 

f. Disosialisasikan kepada warga 
sekolah dan segenap pihak yang 
berkepentingan. 

g. Mengggambarkan tingkat  kuali-
tas yang perlu dicapai dalam 
jangka menengah (empat 
tahunan). 

a. Mengacu pada visi, misi, dan 
tujuan pendidikan nasional serta 
relevan dengan kebutuhan 
masyarakat. 

b. Mengacu pada SKL yang sudah 
ditetapkan oleh sekolah/madra-
sah dan pemerintah. 

c. Mengakomodasi masukan dari 
berbagai pihak yang berke-
pentingan termasuk komite 
sekolah/madrasah dan diputus-
kan oleh rapat dewan pendidikan 
yang dipimpin oleh kepala 
sekolah. 

d. Sisosialisasikan kepada warga 
sekolah/madrasah dan segenap 
pihak yang berkepentingan. 

 
 

V 
 
 
 
 

V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V 
 
 
 

V 
 
 
 

V 
 
 

 
 
 
 

V 
 
 
 
 
 

V 
 
 
 

V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V 
 
 
 
 
 
 

V 
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9 Bab III 
Struktur dan 
Muatan 
Kurikulum 
A. Mata 

Pelajaran 

 
 
 
 

a. Terdapat kurikulum yang di-
susun berdasarkan kebutuhan 
sekolah yang sesuai dengan visi. 
misi. dan tujuan sekolah serta 
mengacu pada standar isi. 

b. Terdapat alokasi waktu untuk 
setiap mata pelajaran, muatan 
lokal, dan pengembangan diri. 

c. Tambahan alokasi waktu ke-
seluruhan tidak melebihi 4 jam 
pelajaran. 

 
 
 
 

V 
 
 
 
 

V 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V 
 
 

 B. Muatan 
Lokal 

a. Terdapat beberapa mata pelajar-
an muatan lokal yang diajarkan 
dan alasan pemilihannya. 

b. Muatan lokal sesuai dengan 
karakteristik dan potensi 
daerah/sekolah. 

c. Ada standar kompetensi lulusan  
dan standar isi (SK dan KD). 

d. Ada mulok wajib dan pilihan. 

V 
 
 

V 
 
 

V 
 

V 

 

 C. Pengemban
gan diri 

a. Pengembangan diri yang dipilih 
berupa kegiatan ekstrakurikuler, 
pelayanan konseling, dan/atau 
pembiasan serta alasan 
pemilihan. 

b. Terdapat ekstrakurikuler wajib 
dan pilihan. 

c. Terdapat program pengembang-
an diri. 

d. Pengembangan diri yang dipilih 
sesuai dengan karakteristik 
potensi, minat dan bakat serta 
kondisi sekolah. 

V 
 
 
 
 

V 
 

V 
 

V 

 

 D. Beban 
belajar 

a. Beban belajar kegiatan tatap 
muka per jam pembelajaran 
pada masing-masing satuan 
pendidikan 35 menit. 

b. Jumlah jam pembelajaran per-
minggu  26 – 28 jp untuk kelas 
I–III dan 32 jam untuk kelas IV-
VI. 

c. Jumlah jam pembelajaran per-
minggu 38 – 39 jp. Minggu efektif 
per tahun ajaran 34 – 38 minggu 

V 
 
 
 

V 
 
 
 

V 
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d. Penugasan terstruktur dan ke-
giatan mandiri tidak terstruktur 
bagi peserta didik  maksimum 
40% dari jumlah waktu kegiatan 
tatap muka dari mata pelajaran 
yang bersangkutan.   

 
 

V 

 E. Ketuntasan 
belajar 

a. Tercantum tabel ketuntasan 
belajar untuk setiap mata 
pelajaran. 

b. Ketuntasan belajar yang di-
rumuskan diperkirakan sudah 
mempertimbangkan kemampuan 
rata-rata peserta didik, komplek-
sitas dan dukungan SDM yang 
tersedia. 

V 
 
 

V 

 

 F. Kenaikan 
kelas dan 
kelulusan 

a. Merumuskan kriteria kenaikan 
kelas sesuai dengan kriteria yang 
ditetapkan sekolah. 

b. Merumuskan kriteria kelulusan 
sesuai dengan POS  (Petunjuk 
Operasional Sekolah). 

c. Terdapat strategi penanganan 
siswa yang tidak naik kelas atau 
tidak lulus. 

V 
 
 

V 

 
 
 
 
 
 

V 

 G. Pendidikan 
kecakapan 
hidup 

Terdapat kompetensi-kompetensi 
yang berisi pendidikan kecakap-
an hidup yang dapat diintegrasi-
kan ke mata pelajaran yang ada. 

V  

 H. Pendidikan 
berbasis 
keunggulan 
lokal dan 
global 

Terdapat kompetensi-kompetensi 
yang merupakan keunggulan lo-
kal dan daya saing global ( yang 
materinya tidak bisa masuk ke 
mata pelajaran  yang ada). 

 V 

10 Bab. IV 
Kalender 
pendidikan 

a. Terdapat kalender pendidikan 
yang disusun berdasarkan ka-
lender pendidikan yang dikeluar-
kan oleh dinas pendidikan 
dengan memperhatikan kalender 
pendidikan yang ada di standar 
isi. 

b. Kalender pendidikan tersebut di 
susun berdasarkan kebutuhan 
dan karakteristik sekolah serta 
peserta didik dan masyarakat. 
 

V 
 
 
 
 
 
 

V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 4.1 

Capaian Sekolah 
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Berdasarkan hasil pengamatan, wawancara, 

kuesioner, dan studi dokumentasi dapat dijelaskan 

model pengembangan KTSP saat ini apabila di cocokkan 

dengan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) hasilnya belum 

sesuai dengan pedoman KTSP dari BSNP. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar.4.1 

Pengukuran Evaluasi Diri Sekolah (EDS) 

Evaluasi 
Diri 

Sekolah 

Isi KTSP 
1. Dasar pemikiran landasan profil sekolah 
2. Visi, Misi, dan Tujuan KTSP 
3. Struktur Kurikulum dan Muatan 

Kurikulum 
4. Muatan lokal 
5. Pengembangan Diri 
6. Beban Belajar 
7. Ketuntasan Belajar 
8. Kenaikan Kelas dan Kelulusan 
9. Pendidikan Kecakapan Hidup 
10. Pendidikan berbasis keunggulan lokal 

dan global 

Belum 
semua 

pedoman 
terpenuhi 

 Evaluasi DiriSekolah 
belum terpenuhi 

TIM PENYUSUN KTSP 

ANALISIS KONTEKS 

PEMBERLAKUAN KTSP 

PENYUSUNAN DRAFT 

PENYUSUNAN 
KTSP OLEH 
SEKOLAH 

TUNTUTAN 
KEBUTUHAN 

SISWA 

KONDISI 
SEKOLAH 
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Gambar dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Sekolah membentuk tim penyusun KTSP yang terdiri 

dari kepala sekolah dan guru saja. 

b. Analisis konteks kondisi dan kebutuhan satuan 

pendidikan dengan model analisis SWOT. Kegiatan 

ini untuk menganalisis visi, misi, dan tujuan sekolah 

terhadap hasil yang diharapkan serta analisis 

terhadap standar isi dan standar kompetensi lulusan. 

Analisis ini dilakukan oleh tim penyusun KTSP yang 

terdiri dari kepala sekolah dan guru. 

c. Penyusunan draf KTSP sesuai hasil analisis dan 

model KTSP yang dikembangkan di sekolah oleh 

kepala sekolah dan guru. 

d. Finalisasi produk KTSP yang akan dilaksanakan pada 

tahun ajaran yang ditetapkan setelah mendapatkan 

pengesahan dari komite sekolah dan diketahui oleh 

dinas pendidikan. 

e. Produk KTSP perlu dievaluasi dengan menggunakan 

instrumen evaluasi diri sekolah untuk mengetahui 

kesesuaiannya dengan  pedoman penyusunan KTSP 

dari BSNP. 

f. Hasil evaluasi diri sekolah menunjukkan  bahwa  

dalam mengembangkan KTSP belum sesuai dengan 

pedoman BSNP. 

          Agar sesuai dengan pedoman penyusunan KTSP 

dari BSNP diperlukan pengembangan strategi dalam 

mengembangkan model KTSP dengan menggunakan 

analisis SWOT. 
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2. Analisis SWOT 
Berdasarkan hasil analisis terhadap KTSP SD 

Negeri Candisari di atas dilakukan curah gagasan 

tentang pengembangan KTSP bersama kepala sekolah, 

dewan guru, penjaga, konselor dan komite sekolah yang 

ada di SD Negeri Candisari. Dalam curah gagasan 

diperoleh kesepakatan tentang panduan pertanyaan 

untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal. 

Panduan pertanyaan yang dihasilkan adalah sebagai 

berikut: 

a. Apakah sebelum menyusun KTSP dilakukan analisis 

awal-akhir untuk memunculkan masalah mendasar 

yang perlu diupayakan dalam pengembangan KTSP? 

b. Apakah sebelum menyusun KTSP telah dilakukan 

analisis kekuatan dan kelemahan sekolah 

sehubungan dengan  penyusunan KTSP? 

c. Apakah telah dilakukan analisis terhadap peluang 

dan tantangan yang ada di masyarakat sebelum 

disusun KTSP? 

d. Apakah sebelum menyusun KTSP telah dilakukan 

identifikasi terhadap standar isi dan standar 

kompetensi lulusan? 

e. Apa yang ditempuh oleh sekolah dalam menyusun 

visi, misi, dan tujuan yang dicantumkan dalam 

KTSP? 

f. Apakah dalam penyusunan draf KTSP dibentuk tim 

penyusun? 

g. Apakah tim penyusun KTSP menyusun desain awal 

KTSP? 

h. Apakah dilakukan reviu dan revisi terhadap draft 

KTSP yang telah mendapatkan masukan pakar? 
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i. Apakah dilakukan tahap penyempurnaan terhadap 

draft KTSP yang telah direviu dan direvisi? 

j. Apakah dilakukan finalisasi draf KTSP sebelum 

pemberlakuan KTSP? 

Setelah disusun panduan pertanyaan kemudian 

dilakukan Fokus Group Discussion (FGD) tentang 

pengembangan KTSP di SD Negeri Candisari, yang terdiri 

dari kepala sekolah, guru, komite sekolah, ahli 

pendidikan/nara sumber, dan dinas pendidikan 

kecamatan/pengawas sekolah. FGD dilakukan untuk 

mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan 

ancaman yang dimiliki SD Negeri Candisari dalam hal 

pengembangan KTSP. 

 Dari hasil kajian lapangan dan hasil wawancara 

diperoleh faktor kekuatan dan kelemahan (IFAS), serta 

peluang dan ancaman (EFAS) sebagai berikut: 

 

a. Revisi dan Pengembangan KTSP  
No IFAS 

KEKUATAN 
1 Sekolah menyusun KTSP pada setiap tahun ajaran baru. 
2 Model penyusunan KTSP mengadopsi pada panduan dari 

BSNP. 
3 KTSP sebagai buku dokumen I dilampiri silabus dan RPP 

sebagai buku dokumen II. 
4 KTSP digunakan sebagai pedoman untuk mencapai tujuan 

pendidikan ditingkat satuan pendidikan. 
5 Sebelum diberlakukan KTSP yang telah tersusun mendapat 

pengesahan dari dinas pendidikan tingkat kecamatan.                                                                                                                    
 KELEMAHAN 
1 Sejak diberlakukan KTSP pada 2006 s/d sekarang, sekolah 

belum pernah mengadakan reviu dan revisi kurikulum yang 
berguna bagi arah pengembangan KTSP. 

2 Sekolah mengembangkan kurikulum hanya melibatkan 
kepala sekolah dibantu beberapa orang guru. 

3 Tim penyusun KTSP mengadopsi model KTSP yang disusun 
oleh Depdiknas. 
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4 Pengembangan KTSP dilaksanakan hanya  pada standar isi 
dan standar kompetensi lulusan, sedangkan pedoman penyu-
sunan KTSP  dari BSNP belum sepenuhnya dilaksanakan, 
serta pertimbangan komite sekolah belum dijadikan acuan. 

5 Sekolah tidak menyusun draf awal KTSP, karena KTSP yang 
tersusun langsung dimintakan pengesahan dari dinas 
pendidikan kecamatan. 

6 Sekolah belum melakukan pengembangan kompetensi ter-
hadap kompetensi mata pelajaran, standar kompetensi, dan 
kompetensi dasar. 

7 Dalam mengembangkan kurikulum sekolah belum memak-
simalkan keterlibatan berbagai pihak terkait atau stake-
holders dalam membantu evaluasi dan pemutakhiran 
kurikulum maupun dalam analisis kebutuhan yang diperlu-
kan pada awal pengembangan kurikulum. 

8 Pengembangan silabus, RPP, dan sistem penilaian belum 
mendapatkan penilaian secara khusus dari sekolah. 

 EFAS 

PELUANG 
1 Peningkatan pemahaman terhadap  pedoman penyusunan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang 
dikeluarkan BSNP. 

2 Mengembangkan kurikulum  untuk menjaga agar kurikulum 
yang digunakan sekolah selalu mengarah pada tercapainya 
visi sekolah, sesuai perkembangan IPTEK, dan harapan 
stakeholders. 

3 Meningkatkan kendali mutu pelaksanaan kurikulum sebagai 
upaya untuk menjamin agar kualitas lulusan sesuai dengan 
kompetensi yang ditetapkan. 

4 Melaksanakan evaluasi terhadap kurikulum  sebagai bahan 
koreksi terhadap program-program sekolah baik jangka 
pendek maupun jangka panjang. 

 ANCAMAN 
1 Keterbatasan kemampuan lembaga dalam pengembangan 

kurikulum. 
2 Sekolah lain yang lebih dulu mengembangkan kurikulum, 

salah satu di antaranya dipersiapkan menjadi sekolah ber-
standar nasional.  

3 Kebijakan pemerintah yang selalu berubah-ubah. 
 
b. Dasar Pemikiran Landasan dan Profil Sekolah 

No IFAS 
KEKUATAN 

1. KTSP dikembangkan dengan mengacu pada standar nasional 
pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. 

2. KTSP sebagai prasyarat keberhasilan penyelenggaraan pendi-
dikan di sekolah. 
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3 Dasar pemikiran dan landasan penyusunan KTSP mengacu 
UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 
PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, 
dan Kepmendiknas No. 22, 23, dan 24 tahun 2006 tentang 
Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, dan pelaksanaan 
Kepmendiknas No. 22 dan 23. 

4 Profil sekolah dalam KTSP dibuktikan dengan adanya tujuan 
satuan pendidikan dasar. 

5 Sekolah mempunyai visi dan misi yang berorientasi ke depan. 
6 Melakukan analisis konteks terhadap rumusan visi, misi, dan 

tujuan sekolah serta identifikasi terhadap standar isi dan 
standar kompetensi lulusan. 

7 Visi, misi, dan tujuan sekolah merupakan cita-cita bersama 
warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan di 
masa yang akan datang. 

 KELEMAHAN 
1 Pengembangan KTSP belum sesuai dengan kekhasan dan 

kondisi, serta sosial budaya masyarakat. 
2 KTSP belum mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan 

tantangan global. 
3 Penyusunan KTSP belum menunjukan rencana pengem-

bangan sekolah. 
4 Sejak diberlakukan KTSP pada tahun 2006 visi dan misi 

sekolah belum pernah direvisi. 
5  Visi dan misi sekolah belum dikembangkan oleh seluruh 

warga sekolah. 
6 Visi dan misi sekolah belum disosialisasikan kepada seluruh 

warga sekolah dan pihak yang berkepentingan (wali murid). 
 EFAS 

PELUANG 
1 Mengoptimalkan pemanfaatan buku-buku referensi meliputii 

UU  Sisdiknas, PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP, 
Permendiknas Nomor 22, 23, dan 24.  

2 Mengirimkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan  
dalam rangka peningkatan pemahaman tentang UU 
Sisdiknas, PP Nomor 19 tahun 2005, dan Permendiknas. 

3 Melaksanakan evaluasi program setiap akhir tahun di sekolah 
setiap akhir tahun pembelajaran. 

 ANCAMAN 
1 Sekolah lain telah memahami dan menerapkan PP Nomor 19 

tahun 2005 serta Permendiknas Nomor 22, 23, dan 24 lebih 
dahulu. 

2 Antara visi, misi, dan tujuan sekolah tidak sejalan.  
3 Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada kurang mendukung.  
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c. Standar Kompetensi 

No IFAS 
KEKUATAN 

1 Sekolah mengembangkan kurikulum menggunakan panduan 
yang disusun BSNP. 

2 Kurikulum disusun dengan mempertimbangkan karakteristik 
daerah, kebutuhan sosial masyarakat, kondisi budaya, usia 
peserta didik, dan kebutuhan pembelajaran. 

3 Susunan kurikulum telah menunjukkan alokasi waktu, 
rencana program remedial, dan pengayaan bagi siswa. 

4 Sekolah menyediakan layanan bimbingan dan konseling 
untuk memenuhi kebutuhan pengembangan pribadi peserta 
didik. 

5 Sekolah menyediakan kegiatan ekstra kurikuler untuk 
memenuhi kebutuhan pengembangan pribadi peserta didik. 

6 SKL mengacu Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006. 
7 Siswa memperoleh pengalaman belajar menggunakan infor-

masi tentang lingkungan sekitar secara logis, kritis, dan kre-
atif, melalui pemanfaatan sumber belajar yang ada di 
sekolah. 

8 Sturuktur kurikulum muatan kurikulum yang disusun 
berdasarkan kebutuhan sekolah yang sesuai dengan visi, 
misi, dan tujuan sekolah serta mengacu pada standar isi. 
Terdapat alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran, muatan 
lokal, dan pengembangan diri. 

 KELEMAHAN 
1 Kurikulum yang disusun sekolah belum sepenuhnya 

mengikuti panduan BSNP. 
2 Struktur kurikulum telah mengalokasikan waktu yang cukup 

bagi peserta didik agar dapat memahami konsep yang baru 
sebelum melanjutkan ke pelajaran berikutnya, namun 
program remedial dan pengayaan kadang kala dilaksanakan.  

3 Sekolah masih sangat terbatas dalam memberikan layanan 
bimbingan konseling yang memadai dalam memenuhi 
kebutuhan pengembangan pribadi peserta didik. 

4 Sekolah belum membuat diagram pencapaian kompetensi 
lulusan, untuk memberikan informasi secara cepat kepada 
pengguna kurikulum berkaitan dengan SK dan KD, SKL-MP, 
SK-KMP sampai SKL. 

5 Pengembangan program hanya dilakukan oleh pendidik 
sendiri belum didampingi oleh tim ahli. 

 EFAS 
PELUANG 

1 Mengembangkan kurikulum dengan standar yang lebih tinggi 
dan melakukan  inovasi. 

2 Mengembangkan indikator sesuai dengan standar kompetensi 
dan kompetensi dasar sebagaimana tertuang dalam 
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Permendiknas Nomor 22 dan 23 Tahun 2006. 
 ANCAMAN 

1 Sekolah lain telah mengembangkan indikator sesuai dengan 
standar kompetensi dan kompetensi dasar terlebih dahulu. 

2 Sekolah dalam mengembangkan kurikulum  masih statis. 
 
 
d. Struktur Kurikulum dan Pengaturan Beban Belajar 
No IFAS 

KEKUATAN 
1 Muatan Kurikulum pada setiap mata pelajaran dituangkan 

dalam kompetensi yang harus dikuasai siswa sesuai beban 
belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum. 

2 Struktur kurikulum menunjukan kelas semester, dan 
memuat mata pelajaran yang dipersyaratkan oleh standar 
nasional. 

3 Kurikulum memuat 8 mata pelajaran, muatan lokal dan 
pengembangan diri. 

4 Muatan lokal disajikan dalam bentuk mata pelajaran yang 
harus dipelajari oleh setiap siswa dan sudah memiliki SK dan 
KD. 

5 Terdapat 3 pelajaran muatan lokal yang diajarkan dan 
dengan alasan pemilihannya. 

6 Pengembangan diri dilakukan melalui kegiatan pelayanan 
konseling yang berkaitan dengan masalah pribadi, kehidupan 
sosial belajar, dan pengembangan karier siswa. 

7 Sekolah melaksanakan program pengembangan diri dalam 
bentuk kegiatan ekstrakurikuler meliputi kepramukaan, 
olahraga, kesenian, dan UKS. 

8 Kegiatan pengembangan diri dengan mempertimbangkan 
sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki 
sekolah. 

9 Terdapat kompetensi-kompetensi yang berisi pendidikan 
kecakapan hidup yang dapat diintegrasikan ke mata 
pelajaran yang ada. 

10 Sekolah menjadwalkan awal tahun pelajaran, minggu efektif, 
pembelajaran efektif dan hari libur pada kalender akademik 
yang dimiliki. 

11 Sekolah menetapkan jumlah beban belajar permata 
pelajaran, perminggu, persemester, pertahun pelajaran, 
sesuai alokasi waktu yang tercantum dalam struktur 
kurikulum. 

12 Sekolah mengatur alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran 
pada semester ganjil dan genap dalam satu tahun pelajaran 
sesuai kebutuhan dan jumlah beban belajar pertahun secara 
keseluruhan tetap. 

13 Pembelajaran kelas I s/d III dilaksanakan melalui pendekatan 
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tematik sedang kelas IV s/d VI dilaksanakan melalui pen-
dekatan mata pelajaran. 

 14 Sekolah menambah 4 jam pembelajaran maksimum per-
minggu secara keseluruhan. 

15 Sekolah telah memiliki dokumen silabus semua mata 
pelajaran dari kelas I s/d VI. 

16 Sekolah telah memiliki dokumen RPP semua mata pelajaran 
dari kelas I s/d VI. 

 KELEMAHAN 
1 Muatan lokal diadopsi dari pilihan muatan lokal tingkat 

propinsi dan kabupaten. 
2 Belum semua mata pelajaran muatan lokal yang menjadi 

pilihan sekolah disusun silabusnya. 
3 Muatan lokal belum menggambarkan rasional tentang 

pentingnya muatan lokal bagi daya saing sekolah. 
4 Sekolah mengadakan kegiatan pengembangan diri berupa 

kegiatan pengembangan konseling, tapi sekolah belum 
menyusun SK dan KD. 

5 Kegiatan pengembangan diri melalui ekstra kurikuler jenis 
kegiatan belum beragam belum sesuai dengan tujuan yang 
dipersyaratkan dalam standar nasional meliputi bakat minat 
kreativitas kompetensi dan kebiasaan dalam kehidupan. 

6 Sekolah dalam mengembangkan life skill belum mengguna-
kan metode pembelajaran yang tepat sehingga belum dapat 
mengarah pada pembentukan kecakapan hidup. 

7 Sekolah dalam mengembangkan life skill belum menerapkan 
model evaluasi autentik yaitu evaluasi dalam bentuk perilaku 
siswa dalam menerapkan apa yang dipelajari di kehidupan 
nyata. 

8 Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global masih 
menjadi bagian dari semua mata pelajaran yang terintegrasi 
belum berdiri sendiri. 

9 Sekolah belum dapat melakukan alokasi tambahan 4 JPL 
dan alokasi waktu Penugasan Terstruktur (PT) dan 
Penugasan Tidak Terstruktur (PTT) sebanyak 0% s/d 60% 
permata pelajaran untuk kegiatan remidial, pengayaan, dan 
tambahan praktik. 

10 Guru mengalokasikan waktu untuk penugasan terstruktur 
dan kegiatan mandiri tidak terstruktur kepada siswa melebihi 
40% dari alokasi waktu permata pelajaran. 

11 Sekolah belum dapat mengendalikan pemanfaatan waktu 
yang digunakan guru untuk kegiatan penugasan terstruktur 
dan tidak terstruktur. 

12 Sekolah mengadopsi silabus dari kabupaten untuk semua 
mata pelajaran mulai dari kelas 1 s/d kelas 6. 

13 Silabus adopsi dari kabupaten belum pernah ditinjau kembali 
atau direvisi mulai diberlakukan tahun 2008 sampai 
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sekarang. 
14 Belum semua RPP dibuat oleh guru sendiri sebagian masih 

adopsi. 
 EFAS 

PELUANG 
1 Menyusun struktur kurikulum berdasarkan kebutuhan siswa 

dan sekolah terkait dengan upaya pencapaian SKL. 
2 Memanfaatkan 4 jam tambahan untuk menambah jam 

pembelajaran pada mata pelajaran tertentu. 
3 Sekolah menyusun kalender pendidikan berdasarkan 

kalender pendidikan yang ditetapkan dinas pendidikan 
kabupaten yang disesuaikan dengan kebutuhan dan 
karakteristik sekolah, kebutuhan peserta didik dan 
masyarakat. 

 ANCAMAN 

1 Sekolah tidak boleh menambah lebih dari 4 jam pelajaran 
dalam satu minggu  sesuai ketetapan BSNP. 

2 Kurangnya jam pelajaran untuk pendidikan berbasis 
keunggulan lokal dan global. 

3 Sekolah belum memiliki fasilitas komputer yang memadai 
dan jaringan internet untuk memenuhi kebutuhan 
pembelajaran siswa. 

 
e. Sistem Evaluasi dan Ketuntasan Belajar 
No IFAS 

KEKUATAN 
1 Sekolah telah menetapkan ketuntasan belajar berdasarkan 

peraturan yang berlaku dan kondisi nyata sekolah. 
2 Setiap tahun pelajaran baru sekolah menetapkan Standar 

Ketuntasan Belajar Minimal (SKBM). 
3 Sekolah menetapkan standar ketuntasan belajar minimal di 

bawah nilai ketuntasan belajar maksimal dibawah 100 dan 
mempunyai target dalam waktu tertentu mencapai nilai ideal 
(75). 

4 Penetapan nilai ketuntasan belajar dilakukan melalui analisis 
ketuntasan minimal pada setiap indikator pada setiap KD 
dan SK. 

5 Dalam menetapkan kriteria ketuntasan minimal permata 
pelajaran dengan mempertimbangkan kemampuan rata-rata 
siswa/intake, tingkat kesulitan KD, SK, MP/kompleksitas, 
dan tingkat ketercukupan dan kesesuaian SDM dan sumber 
daya lainnya (daya dukung). 

6 Sekolah menetapkan model dan prosedur penilaian proses 
dan hasil belajar mengacu pada standar penilaian yang 
ditetapkan oleh pemerintah. 

7 Merumuskan kriteria kenaikan kelas sesuai dengan kriteria 
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yang diatur direktorat pembinaan terkait, terdapat strategi 
penanganan siswa yang tidak naik kelas atau tidak lulus. 

8 Sekolah menetapkan kelulusan berdasarkan kriteria ujian 
nasional dan ujian sekolah.  

9 Sekolah menyatakan lulus kepada siswa apabila memenuhi 
aspek akademik dan non akademik yang telah ditetapkan 
oleh sekolah. 

10 Sekolah menentukan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) de-
ngan memperhatikan unsur (1) karakteristik siswa; (2) karak-
teristik mata pelajaran; dan (3) kondisi satuan pendidikan. 

11 Ketuntasan belajar tercantum pada tabel ketuntasan belajar 
untuk setiap mata pelajaran. Ketuntasan belajar yang diru-
muskan diperkirakan sudah mempertimbangkan kemampu-
an rata-rata peserta didik, kompleksitas dan dukungan SDM 
yang tersedia. 

 KELEMAHAN 
1 Dalam menetapkan KKM, belum semua guru mempertim-

bangkan intake siswa, kompleksitas, dan daya dukung secara 
detail. 

2 KKM belum disosialisasikan secara menyeluruh baik kepada 
warga sekolah maupun kepada wali murid. 

3 Guru dalam melaksanakan proses penilaian sering berben-
turan dengan kondisi siswa terutama masalah umur, hal ini 
sebagai salah satu pertimbangan kenaikan kelas. 

4 Untuk aspek akademik, sekolah dalam menentukan SKL 
ujian nasional masih rendah terutama yang menyangkut 3 
mata pelajaran yang diujikan secara nasional. 

5 Untuk aspek non akademik, nilai rata rata kepribadian  
(kelakuan) kerajinan dan kerapian belum dijadikan 
pertimbangan penentu kelulusan siswa. 

6 Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk menunjukan 
kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif dalam 
pengambilan keputusan nilai ketuntasan belajar kelompok 
mata pelajaran Iptek rata-rata 60,00-64,99. 

7 Siswa kurang memperoleh pengalaman yang menunjukan 
kemampuan untuk melakukan seni dan budaya lokal. 

8 Sekolah belum melaksanakan kegiatan penugasan latihan 
keterampilan menulis yang diikuti minimal 90% siswa, agar 
siswa memperoleh pengalaman belajar dalam komunikasi 
baik lisan maupun tertulis. 

9 Rata-rata hasil prestasi UN baru mencapai 6,01-7,00 masih 
kurang dari standar nasional 7,50. 

10 Dalam merumuskan kriteria kelulusan menyesuaikan pada 
kemampuan dan kondisi siswa yang paling rendah. 

 EFAS 

PELUANG 
1 Menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) sesuai 
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standar nasional pendidikan. 
2 Melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar siswa 

berpedoman pada Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007. 
3 Panduan kenaikan kelas disusun oleh sekolah. 
 ANCAMAN 
1 Perbedaan penafsiran nilai antara orang tua dengan guru 

membuat penilaian kurang obyektif. 
2 Belum tersedianya layanan untuk anak berkebutuhan 

khusus. 
3 Sekolah lain yang terdekat penetapan Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) telah mencapai 75 sesuai standar minimal 
yang ditetapkan pemerintah. 

 
 
C. Hasil Analisis SWOT Terhadap 

Pengembangan KTSP 
1. Revisi dan Pengembangan KTSP  

IFAS 
No ELEMEN SWOT Bobot Skor Total 

Skor 
 KEKUATAN    
1 Sekolah menyusun KTSP pada setiap 

tahun ajaran baru. 0,24 4,67 1,1 

2 Model penyusunan KTSP mengadopsi 
pada panduan dari BSNP. 0,15 4,17 0,6 

3 KTSP sebagai buku dokumen I dilam-
piri silabus dan RPP sebagai buku 
dokumen II. 

0,23 4,17 1,0 

4 KTSP digunakan sebagai pedoman 
untuk mencapai tujuan pendidikan 
ditingkat satuan pendidikan. 

0,22 4,33 1,0 

5 Sebelum diberlakukan KTSP yang telah 
tersusun mendapat pengesahan dari 
dinas pendidikan tingkat kecamatan.                                                                                                                    

0,16 4,50 0,7 

 TOTAL SKOR 1  4,3 
 KELEMAHAN    
1 Sejak diberlakukan KTSP pada 2006 s/d 

sekarang, sekolah belum pernah 
mengadakan reviu dan revisi kurikulum 
yang berguna bagi arah pengembangan 
KTSP 

0,16 4,17 0,7 

2 Sekolah mengembangkan kurikulum 
hanya melibatkan kepala sekolah 
dibantu beberapa orang guru. 

0,13 3,67 0,5 
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3 Tim penyusun KTSP mengadopsi model 
KTSP yang disusun oleh Depdiknas. 0,11 4,00 0,4 

4 Pengembangan KTSP dilaksanakan ha-
nya  pada standar isi dan standar kom-
petensi lulusan, sedangkan pedoman 
penyusunan KTSP  dari BSNP belum se-
penuhnya dilaksanakan, serta pertim-
bangan komite sekolah belum dijadikan 
acuan. 

0,14 3,67 0,5 

5 Sekolah tidak menyusun draf awal 
KTSP, karena KTSP yang tersusun 
langsung dimintakan pengesahan dari 
dinas pendidikan kecamatan. 

0,13 3,50 0,5 

6 Sekolah belum melakukan pengem-
bangan kompetensi terhadap kompe-
tensi mata pelajaran, standar kompe-
tensi, dan kompetensi dasar. 

0,09 3,50 0,3 

7 Dalam mengembangkan kurikulum 
sekolah belum memaksimalkan keterli-
batan berbagai pihak terkait atau 
stakeholders dalam membantu evaluasi 
dan pemutakhiran kurikulum maupun 
dalam analisis kebutuhan yang diperlu-
kan pada awal pengembangan 
kurikulum. 

0,14 3,67 0,5 

8 Pengembangan silabus, RPP, dan sistem 
penilaian belum mendapatkan penilaian 
secara khusus dari sekolah 

0,10 3,83 0,4 

 TOTAL SKOR 1  3,8 
 TOTAL SKOR AKHIR 

(KEKUATAN-KELEMAHAN) 
4,3 3,8 0,5 

 
EFAS 
No ELEMEN SWOT Bobot Skor Total 

Skor 
 PELUANG    
1 Peningkatan pemahaman terhadap  

pedoman penyusunan Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang 
dikeluarkan BSNP. 

0,17 4,50 0,8 

2 Mengembangkan kurikulum  untuk 
menjaga agar kurikulum yang 
digunakan sekolah selalu mengarah 
pada tercapainya visi sekolah, sesuai 
perkembangan IPTEK, dan harapan 
stakeholders. 

0,29 4,67 1,4 

3 Meningkatkan kendali mutu pelak- 0,23 4,33 1,0 
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sanaan kurikulum sebagai upaya untuk 
menjamin agar kualitas lulusan sesuai 
dengan kompetensi yang ditetapkan. 

4 Melaksanakan evaluasi terhadap kuri-
kulum  sebagai bahan koreksi terhadap 
program-program sekolah baik jangka 
pendek maupun jangka panjang. 

0,31 4,00 1,2 

 TOTAL SKOR 1  4,4 
 ANCAMAN    
1 Keterbatasan kemampuan lembaga 

dalam pengembangan kurikulum. 0,35 4,17 1,5 

2 Sekolah lain yang lebih dulu mengem-
bangkan kurikulum, salah satu di 
antaranya dipersiapkan menjadi sekolah 
berstandar nasional.  

0,28 4,17 1,2 

3 Kebijakan pemerintah yang selalu 
berubah-ubah. 0,37 3,50 1,3 

 TOTAL SKOR 1  4,0 
 TOTAL SKOR AKHIR 

(PELUANG-ANCAMAN) 
4,4 4,0 0,4 

IFAS EFAS 

KATEGORI SUB 
TOTAL KATEGORI SUB TOTAL 

KEKUATAN (S) 4,3 PELUANG (O) 4,4 
KELEMAHAN (W) 3,8 ANCAMAN (T) 4,0 
TOTAL (S-W) 0,5 TOTAL (O-T) 0,4 
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PELUANG 

KEKUATAN�

KELEMAHAN 

ANCAMAN�

�������������	�
�

��� Meningkatkan pemahaman 
bagi warga sekolah  ter-
hadap PP 19/2005 tentang 
Standar Nasinal Pendidik-
an. 

2. Melakukan pengembangan 
kurikulum untuk menjaga 
agar kurikulum yang di-
gunakan selalu mengarah 
pada tercapainya visi, se-
suai perkembangan IPTEK 
dan harapan stakeholder. 

3. Melakukan kendali mutu 
pelaksanaan kurikulum, 
sebagai upaya menjamin 
agar  kualitas lulusan 
sesuai dengan kompetensi 
yang ditetapkan.  

4. Melaksanakan analisis ke-
butuhan dalam upaya 
pengembangan kurikulum. 
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2. Dasar Pemikiran Landasan dan Profil Sekolah  
IFAS 
No ELEMEN SWOT 

Bobot Skor 
Total 
Skor  KEKUATAN 

1 KTSP dikembangkan dengan mengacu 
pada standar nasional pendidikan untuk 
mencapai tujuan pendidikan nasional. 

0,16 4,83 0,8 

2 KTSP sebagai prasyarat keberhasilan 
penyelenggaraan pendidikan di sekolah. 0,16 4,67 0,7 

3 Dasar pemikiran dan landasan 
penyusunan KTSP mengacu UU No. 20 
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional, PP No. 19 Tahun 2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan, dan 
Kepmendiknas No. 22, 23, dan 24 tahun 
2006 tentang Standar Isi, Standar 
Kompetensi Lulusan, dan pelaksanaan 
Kepmendiknas No. 22 dan 23. 

0,15 4,67 0,7 

4 Profil sekolah dalam KTSP dibuktikan 
dengan adanya tujuan satuan pendidik-
an dasar. 

0,16 4,33 0,7 

5 Sekolah mempunyai visi dan misi yang 
berorientasi ke depan. 0,16 4,67 0,7 

6 Melakukan analisis konteks terhadap 
rumusan visi, misi, dan tujuan sekolah 
serta identifikasi terhadap standar isi 
dan standar kompetensi lulusan. 

0,09 4,17 0,4 

7 Visi, misi, dan tujuan sekolah merupa-
kan cita-cita bersama warga sekolah dan 
segenap pihak yang berkepentingan di 
masa yang akan datang. 

0,12 4,00 0,5 

 TOTAL SKOR 1  4,5 
 KELEMAHAN    
1 Pengembangan KTSP belum sesuai 

dengan kekhasan dan kondisi, serta 
sosial budaya masyarakat. 

0,16 3,83 0,6 

2 KTSP belum mempertimbangkan kebu-
tuhan masyarakat dan tantangan global. 0,17 4,17 0,7 

3 Penyusunan KTSP belum menunjukan 
rencana pengembangan sekolah. 0,14 4,23 0,6 

4 Sejak diberlakukan KTSP pada tahun 
2006 visi dan misi sekolah belum 
pernah direvisi. 

0,15 4,83 0,7 

5 Visi dan misi sekolah belum dikembang-
kan oleh seluruh warga sekolah. 0,20 4,17 08 

6 Visi dan misi sekolah belum disosiali- 0,18 4,00 07 
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sasikan kepada seluruh warga sekolah 
dan pihak yang berkepentingan (wali 
murid). 

 TOTAL SKOR 1  4,1 
 TOTAL SKOR AKHIR 

(KEKUATAN-KELEMAHAN) 
4,5 4,1 0,4 

 

EFAS 

No ELEMEN SWOT Bobot Skor Total 
Skor 

 PELUANG    
1 Mengoptimalkan pemanfaatan buku-

buku referensi meliputi UU  Sisdiknas, PP 
Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP, 
Permendiknas Nomor 22, 23, dan 24.  

0,38 4,67 1,8 

2 Mengirimkan tenaga pendidik dan 
tenaga kependidikan dalam rangka 
peningkatan pemahaman tentang UU 
Sisdiknas, PP Nomor 19 tahun 2005, 
dan Permendiknas. 

0,35 4,33 1,5 

3 Melaksanakan evaluasi program setiap 
akhir tahun di sekolah setiap akhir 
tahun pembelajaran. 

0,27 4,67 1,3 

 TOTAL SKOR 1  4,6 
 ANCAMAN    
1 Sekolah lain telah memahami dan 

menerapkan PP Nomor 19 tahun 2005 
serta Permendiknas Nomor 22, 23, dan 
24 lebih dahulu. 

0,32 3,83 1,2 

2 Antara visi, misi, dan tujuan sekolah 
tidak sejalan.  0,40 3,83 1,5 

3 Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada 
kurang mendukung.  0,28 4,17 1,2 

  1  3,9 
 TOTAL SKOR AKHIR 

(KEKUATAN-KELEMAHAN) 4,6 3,9 0,7 

 
 

IFAS EFAS 

KATEGORI SUB 
TOTAL KATEGORI SUB 

TOTAL 
KEKUATAN (S) 4,5 PELUANG (O) 4,6 
KELEMAHAN (W) 4,1 ANCAMAN (T) 3,9 
TOTAL (S-W) 0,4 TOTAL (O-T) 0,7 
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PELUANG�

ANCAMAN�

KEKUATAN�

KELEMAHAN� �������	������
�

��� Meningkatkan pemaham-
an terhadap Permendik-
nas Nomor 22, 23, dan 
24 tahun 2006 dan PP 
Nomor 19 tahun 2005 
secara optimal. 

2. Melakukan analisis kon-
teks terhadap rumusan 
visi, misi, dan tujuan 
sekolah serta identifikasi 
standar isi dan standar 
kompetensi lulusan. 

3. Merumuskan tujuan se-
kolah secara logis, mem-
perhatikan sebab akibat, 
mempunyai indikator 
keberhasilan serta dapat 
diverivikasi keberhasilan-
nya. 
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3. Standar Kompetensi 
IFAS 
No 

ELEMEN SWOT Bobot Skor 
Total 
Skor 

 KEKUATAN    
1 Sekolah mengembangkan kurikulum 

menggunakan panduan yang disusun 
BSNP. 

0,15 4,17 0,6 

2 Kurikulum disusun dengan memper-
timbangkan karakteristik daerah, 
kebutuhan sosial masyarakat, kondisi 
budaya, usia peserta didik, dan 
kebutuhan pembelajaran. 

0,16 4,33 0,7 

3 Susunan kurikulum telah menunjuk-
kan alokasi waktu, rencana program 
remedial, dan pengayaan bagi siswa. 

0,14 4,50 0,6 

4 Sekolah menyediakan layanan bim-
bingan dan konseling untuk memenuhi 
kebutuhan pengembangan pribadi 
peserta didik. 

0,12 4,17 0,5 

5 Sekolah menyediakan kegiatan ekstra 
kurikuler untuk memenuhi kebutuhan 
pengembangan pribadi peserta didik. 

0,13 4,00 0,6 

6 SKL mengacu Permendiknas Nomor 23 
Tahun 2006. 0,12 4,33 0,5 

7 Siswa memperoleh pengalaman belajar 
menggunakan informasi tentang ling-
kungan sekitar secara logis, kritis, dan 
kreatif, melalui pemanfaatan sumber 
belajar yang ada di sekolah. 

0,10 4,67 0,5 

8 Sturuktur kurikulum muatan kuriku-
lum yang disusun berdasarkan kebu-
tuhan sekolah yang sesuai dengan visi, 
misi, dan tujuan sekolah serta mengacu 
pada standar isi. Terdapat alokasi waktu 
untuk setiap mata pelajaran, muatan 
lokal, dan pengembangan diri. 

0,08 4,83 0,4 

 TOTAL SKOR 1  4,4 
 KELEMAHAN    
1 Kurikulum yang disusun sekolah belum 

sepenuhnya mengikuti panduan BSNP. 0,19 3,83 0,7 

2 Struktur kurikulum telah mengalokasi-
kan waktu yang cukup bagi peserta 
didik agar dapat memahami konsep 
yang baru sebelum melanjutkan ke 
pelajaran berikutnya, namun program 

0,24 3,83 0,9 
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remedial dan pengayaan kadang kala 
dilaksanakan.  

3 Sekolah masih sangat terbatas dalam 
memberikan layanan bimbingan kon-
seling yang memadai dalam memenuhi 
kebutuhan pengembangan pribadi 
peserta didik. 

0,21 3,83 0,8 

4 Sekolah belum membuat diagram 
pencapaian kompetensi lulusan, untuk 
memberikan informasi secara cepat 
kepada pengguna kurikulum berkaitan 
dengan SK dan KD, SKL-MP, SK-KMP 
sampai SKL 

0,17 4,17 0,7 

5 Pengembangan program hanya dilaku-
kan oleh pendidik sendiri belum 
didampingi oleh tim ahli. 

0,19 3,5 0,7 

 TOTAL SKOR 1  3,8 
 TOTAL SKOR AKHIR 

(KEKUATAN-KELEMAHAN) 
4,4 3,8 0,6 

 
EFAS 

No ELEMEN SWOT Bobot Skor Total 
Skor 

 PELUANG    
1 Mengembangkan kurikulum dengan 

standar yang lebih tinggi dan melakukan  
inovasi. 

0,65 4,67 3,0 

2 Mengembangkan indikator sesuai 
dengan standar kompetensi dan kompe-
tensi dasar sebagaimana tertuang dalam 
Permendiknas Nomor 22 dan 23 Tahun 
2006. 

0,35 4,50 1,6 

 ANCAMAN 1  4,6 
1 Sekolah lain telah mengembangkan indi-

kator sesuai dengan standar kompetensi 
dan kompetensi dasar terlebih dahulu. 

0,56 4,17 2,3 

2 Sekolah dalam mengembangkan kuriku-
lum  masih statis. 0,44 3,33 1,5 

 TOTAL SKOR 1  3,8 
 TOTAL SKOR AKHIR 

(PELUANG-ANCAMAN) 4,6 3,8 0,8 
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IFAS EFAS 

KATEGORI SUB 
TOTAL KATEGORI SUB 

TOTAL 
KEKUATAN (S) 4,4 PELUANG (O) 4,6 
KELEMAHAN (W) 3,8 ANCAMAN (T) 3,8 
TOTAL (S-W) 0,6 TOTAL (O-T) 0,8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PELUANG�

ANCAMAN�

KEKUATAN 

KELEMAHAN�
��������������
�

��� Meningkatkan 
pemahaman pendidik 
tentang standar 
kompetensi minimal yang 
harus dicapai peserta 
didik setelah mengikuti 
proses pembelajaran 
(Permendiknas Nomor 23 
Tahun 2006). 

2. Melakukan pengembangan 
kurikulum dengan standar 
yang lebih tinggi dengan 
melakukan inovasi dalam 
pengembangan indikator. 

 3. Meningkatkan kualifikasi 
dan kompetensi pendidik 
melalui diklat/work shop��
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4. Struktur Kurikulum dan Pengaturan Beban Belajar 
IFAS 
 
No 

ELEMEN SWOT Bobot Skor 
Total 
Skor 

 KEKUATAN    
1 Muatan Kurikulum pada setiap mata 

pelajaran dituangkan dalam kompetensi 
yang harus dikuasai siswa sesuai beban 
belajar yang tercantum dalam struktur 
kurikulum. 

0,10 4,33 0,4 

2 Struktur kurikulum menunjukan kelas 
semester, dan memuat mata pelajaran 
yang dipersyaratkan oleh standar 
nasional. 

0,09 4,17 0,4 

3 Kurikulum memuat 8 mata pelajaran, 
muatan lokal dan pengembangan diri. 0,06 4,33 0,3 

4 Muatan lokal disajikan dalam bentuk 
mata pelajaran yang harus dipelajari 
oleh setiap siswa dan sudah memiliki SK 
dan KD. 

0,04 4,00 0,2 

5 Terdapat 3 pelajaran muatan lokal yang 
diajarkan dan dengan alasan pemilihan-
nya. 

0,07 4,33 0,3 

6 Pengembangan diri dilakukan melalui 
kegiatan pelayanan konseling yang ber-
kaitan dengan masalah pribadi, 
kehidupan sosial belajar, dan pengem-
bangan karier siswa. 

0,04 4,17 0,2 

7 Sekolah melaksanakan program 
pengembangan diri dalam bentuk 
kegiatan ekstra kurikuler meliputi 
kepramukaan, olahraga, kesenian, dan 
UKS. 

0,05 4,33 0,2 

8 Kegiatan pengembangan diri dengan 
mempertimbangkan sumber daya manu-
sia dan sarana prasarana yang dimiliki 
sekolah. 

0,04 4,17 0,2 

9 Terdapat kompetensi-kompetensi yang 
berisi pendidikan kecakapan hidup yang 
dapat diintegrasikan ke mata pelajaran 
yang ada. 

0,05 4,17 0,2 

10 Sekolah menjadwalkan awal tahun 
pelajaran, minggu efektif, pembelajaran 
efektif dan hari libur pada kalender 
akademik yang dimiliki. 

0,04 4,00 0,2 
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11 Sekolah menetapkan jumlah beban 
belajar permata pelajaran, perminggu, 
persemester, pertahun pelajaran, sesuai 
alokasi waktu yang tercantum dalam 
struktur kurikulum. 

0,08 4,33 0,3 

12 Sekolah mengatur alokasi waktu untuk 
setiap mata pelajaran pada semester 
ganjil dan genap dalam satu tahun 
pelajaran sesuai kebutuhan dan jumlah 
beban belajar pertahun secara 
keseluruhan tetap. 

0,10 4,33 0,4 

13 Pembelajaran kelas I s/d III dilaksana-
kan melalui pendekatan tematik sedang 
kelas IV s/d VI dilaksanakan melalui 
pendekatan mata pelajaran. 

0,07 4,50 0,3 

14 Sekolah menambah 4 jam pembelajaran 
maksimum perminggu secara keselu-
ruhan. 

0,09 4,33 0,4 

15 Sekolah telah memiliki dokumen silabus 
semua mata pelajaran dari kelas I s/d VI  0,04 4,17 0,2 

16 Sekolah telah memiliki dokumen RPP 
semua mata pelajaran dari kelas I s/d VI 0,04 4,33 0,2 

 TOTAL SKOR 1  4,4 
 KELEMAHAN    
1 Muatan lokal diadopsi dari pilihan 

muatan lokal tingkat propinsi dan 
kabupaten. 

0,05 4,00 0,2 

2 Belum semua mata pelajaran muatan 
lokal yang menjadi pilihan sekolah 
disusun silabusnya. 

0,07 4,00 0,3 

3 Muatan lokal belum menggambarkan 
rasional tentang pentingnya muatan 
lokal bagi daya saing sekolah. 

0,08 3,83 0,3 

4 Sekolah mengadakan kegiatan pengem-
bangan diri berupa kegiatan pengem-
bangan konseling, tapi sekolah belum 
menyusun SK dan KD. 

0,06 3,83 0.2 

5 Kegiatan pengembangan diri melalui 
ekstra kurikuler jenis kegiatan belum 
beragam belum sesuai dengan tujuan 
yang dipersyaratkan dalam standar 
nasional meliputi bakat minat kreativi-
tas kompetensi dan kebiasaan dalam 
kehidupan. 

0,08 4,00 0,3 

6 Sekolah dalam mengembangkan life skill 
belum menggunakan metode pembela-
jaran yang tepat sehingga belum dapat 
mengarah pada pembentukan kecakap-

0,09 4,00 0,4 
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an hidup. 
7 Sekolah dalam mengembangkan life skill 

belum menerapkan model evaluasi 
autentik yaitu evaluasi dalam bentuk 
perilaku siswa dalam menerapkan apa 
yang dipelajari di kehidupan nyata. 

0,07 4,17 0,3 

8 Pendidikan berbasis keunggulan lokal 
dan global masih menjadi bagian dari 
semua mata pelajaran yang terintegrasi 
belum berdiri sendiri. 

0,07 3,83 0,3 

9 Sekolah belum dapat melakukan alokasi 
tambahan 4 JPL dan alokasi waktu 
Penugasan Terstruktur (PT) dan Penu-
gasan Tidak Terstruktur ( PTT) sebanyak 
0% s/d 60% permata pelajaran untuk 
kegiatan remidial, pengayaan, dan 
tambahan praktik. 

0,11 4,00 0,4 

10 Guru mengalokasikan waktu untuk 
penugasan terstruktur dan kegiatan 
mandiri tidak terstruktur kepada siswa 
melebihi 40% dari alokasi waktu 
permata pelajaran 

0,06 3,83 0,2 

11 Sekolah belum dapat mengendalikan 
pemanfaatan waktu yang digunakan 
guru untuk kegiatan penugasan 
terstruktur dan tidak terstruktur. 

0,06 4,00 0,2 

12 Sekolah mengadopsi silabus dari 
kabupaten untuk semua mata pelajaran 
mulai dari kelas 1 s/d kelas 6 

0,07 3,83 0,3 

13 Silabus adopsi dari kabupaten belum 
pernah ditinjau kembali atau direvisi 
mulai diberlakukan tahun 2008 sampai 
sekarang. 

0,08 4,00 0,3 

14 Belum semua RPP dibuat oleh guru 
sendiri sebagian masih adopsi. 0,05 4,33 0,2 

 TOTAL SKOR 1  3,9 
 TOTAL SKOR AKHIR 

(KEKUATAN-KELEMAHAN) 
4,4 3,9 0,5 

 
EFAS 
No ELEMEN SWOT Bobot Skor Total 

Skor 
 PELUANG    
1 Menyusun struktur kurikulum 

berdasarkan kebutuhan siswa dan 
sekolah terkait dengan upaya 
pencapaian SKL. 

0,37 4,17 1,5 
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2 Memanfaatkan 4 jam tambahan untuk 
menambah jam pembelajaran pada mata 
pelajaran tertentu. 

0,29 4,33 1,3 

3 Sekolah menyusun kalender pendidikan 
berdasarkan kalender pendidikan yang 
ditetapkan dinas pendidikan kabupaten 
yang disesuaikan dengan kebutuhan 
dan karakteristik sekolah, kebutuhan 
peserta didik dan masyarakat. 

0,34 4,33 1,5 

 TOTAL SKOR 1  4,3 
 ANCAMAN 

    

1 Sekolah tidak boleh menambah lebih 
dari 4 jam pelajaran dalam satu minggu  
sesuai ketetapan BSNP. 

0,31 4,17 1,3 

2 Kurangnya jam pelajaran untuk 
pendidikan berbasis keunggulan lokal 
dan global. 

0,36 4,00 1,4 

3 Sekolah belum memiliki fasilitas 
komputer yang memadai dan jaringan 
internet untuk memenuhi kebutuhan 
pembelajaran siswa. 

0,33 4,00 1,3 

 TOTAL SKOR 1  4,0 
 TOTAL SKOR AKHIR 

(PELUANG-ANCAMAN) 4,3 4,0 0,3 

 
 

IFAS EFAS 

KATEGORI SUB 
TOTAL KATEGORI SUB 

TOTAL 
KEKUATAN (S) 4,4 PELUANG (O) 4,3 
KELEMAHAN (W) 3,9 ANCAMAN (T) 4,0 
TOTAL (S-W) 0,5 TOTAL (O-T) 0,3 
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��� Meningkatkan 
pemanfaatan 4 jam  
tambahan untuk me-
nambah jam pembelajaran 
pada mata pelajaran 
tertentu. 

2. Menyertakan ahli/nara 
sumber dalam menyusun 
program pembelajaran. 

3. Meningkatkan kompetensi 
pendidik dan tenaga ke-
pendidikan. 

4. Melaksanakan program 
yang vareatif dalam rangka 
meningkatkan hasil 
pembelajaran. 
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5. Sistem Evaluasi dan Ketuntasan Belajar 
IFAS 

No ELEMEN SWOT Bobot Skor 
Total 
Skor 

 KEKUATAN    
1 Sekolah telah menetapkan ketuntasan 

belajar berdasarkan peraturan yang 
berlaku dan kondisi nyata sekolah 

0,10 4,17 0,4 

2 Setiap tahun pelajaran baru sekolah 
menetapkan Standar Ketuntasan Belajar 
Minimal ( SKBM )  

0,06 4,50 0,3 

3 Sekolah menetapkan standar ketuntas-
an belajar minimal di bawah nilai 
ketuntasan belajar maksimal dibawah 
100 dan mempunyai target dalam wak-
tu tertentu mencapai nilai ideal (75) 

0,13 4,33 0,6 

4 Penetapan nilai ketuntasan belajar 
dilakukan melalui analisis ketuntasan 
minimal pada setiap indikator pada 
setiap KD dan SK 

0,09 4,17 0,4 

5 Dalam menetapkan kriteria ketuntasan 
minimal permata pelajaran dengan 
mempertimbangkan kemampuan rata-
rata siswa/intake, tingkat kesulitan KD, 
SK, MP/kompleksitas, dan tingkat 
ketercukupan dan kesesuaian SDM dan 
sumber daya lainnya (daya dukung ) 

0,12 4,50 0,5 

6 Sekolah menetapkan model dan prose-
dur penilaian proses dan hasil belajar 
mengacu pada standar penilaian yang 
ditetapkan oleh pemerintah 

0,11 4,00 0,4 

7 Merumuskan kriteria kenaikan kelas 
sesuai dengan kriteria yang diatur 
direktorat pembinaan terkait, terdapat 
strategi penanganan siswa yang tidak 
naik kelas atau tidak lulus. 

0,08 4,17 0,3 

8 Sekolah menetapkan kelulusan berda-
sarkan kriteria ujian nasional dan ujian 
sekolah.  

0,10 4,17 0,4 

9 Sekolah menyatakan lulus kepada siswa 
apabila memenuhi aspek akademik dan 
non akademik yang telah ditetapkan 
oleh sekolah. 

0,09 4,17 0,4 

10 Sekolah menentukan Kriteria Ketun-
tasan Minimal (KKM) dengan memper-
hatikan unsur (1)karakteristik siswa; (2) 

0,06 4,00 0,2 
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karakteristik mata pelajaran; dan (3) 
kondisi satuan pendidikan 

11 Ketuntasan belajar tercantum pada 
tabel ketuntasan belajar untuk setiap 
mata pelajaran. Ketuntasan belajar yang 
dirumuskan diperkirakan sudah 
mempertimbangkan kemampuan rata-
rata peserta didik, kompleksitas dan 
dukungan SDM yang tersedia 

0,06 4,00 0,2 

 TOTAL SKOR 1  4,1 
 KELEMAHAN    
1 Dalam menetapkan KKM, belum semua 

guru mempertimbangkan intake siswa, 
kompleksitas, dan daya dukung secara 
detail. 

0,13 4,00 0,5 

2 KKM belum disosialisasikan secara 
menyeluruh baik kepada warga sekolah 
maupun kepada wali murid. 

0,09 3,83 0,3 

3 Guru dalam melaksanakan proses 
penilaian sering berbenturan dengan 
kondisi siswa terutama masalah umur, 
hal ini sebagai salah satu pertimbangan 
kenaikan kelas. 

0,12 4,17 O,5 

4 Untuk aspek akademik, sekolah dalam 
menentukan SKL ujian nasional masih 
rendah terutama yang menyangkut 3 
mata pelajaran yang diujikan secara 
nasional 

0,08 4,00 0,3 

5 Untuk aspek non akademik, nilai rata- 
rata kepribadian  (kelakuan) kerajinan 
dan kerapian belum dijadikan pertim-
bangan penentu kelulusan siswa 

0,13 4,00 0,5 

6 Siswa memperoleh pengalaman belajar 
untuk menunjukan kemampuan ber-
pikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif 
dalam pengambilan keputusan nilai 
ketuntasan belajar kelompok mata 
pelajaran Iptek rata-rata 60,00-64,99 

0,06 3,83 0,2 

7 Siswa kurang memperoleh pengalaman 
yang menunjukan kemampuan untuk 
melakukan seni dan budaya lokal. 

0,09 4,00 0,4 

8 Sekolah belum melaksanakan kegiatan 
penugasan latihan keterampilan me-
nulis yang diikuti minimal 90% siswa, 
agar siswa memperoleh pengalaman 
belajar dalam komunikasi baik lisan 
maupun tertulis 

0,10 4,00 0,4 

9 Rata-rata hasil prestasi UN baru 0,11 3,83 0,4 
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mencapai 6,01-7,00 masih kurang dari 
standar nasional 7,50 

10 Dalam merumuskan kriteria kelulusan 
menyesuaikan pada kemampuan dan 
kondisi siswa yang paling rendah 

0,09 4,00 0,4 

 TOTAL SKOR 1  3,9 
 TOTAL SKOR AKHIR 

(KEKUATAN-KELEMAHAN) 
4,1 3,9 0,2 

 

EFAS 

No ELEMEN SWOT Bobot Skor Total 
Skor 

 PELUANG    
1 Menetapkan Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) sesuai standar nasional 
pendidikan. 

0,35 4,17 1,5 

2 Melaksanakan penilaian proses dan 
hasil belajar siswa berpedoman pada 
Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007. 

0,28 4,33 1,2 

3 Panduan kenaikan kelas disusun oleh 
sekolah. 0,37 4,50 1,7 

 TOTAL SKOR 1  4,4 
 ANCAMAN    
1 Perbedaan penafsiran nilai antara orang 

tua dengan guru membuat penilaian 
kurang obyektif. 

0,33 4,00 1,3 

2 Belum tersedianya layanan untuk anak 
berkebutuhan khusus. 0,29 4,00 1,2 

3 Sekolah lain yang terdekat penetapan 
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) telah 
mencapai 75 sesuai standar minimal 
yang ditetapkan pemerintah. 

0,38 4,00 1,5 

 TOTAL SKOR 1  4,0 
 TOTAL SKOR AKHIR 

(PELUANG-ANCAMAN) 
4,4 4,0 0,4 

 
IFAS EFAS 

KATEGORI SUB 
TOTAL KATEGORI SUB 

TOTAL 
KEKUATAN (S) 4,1 PELUANG (O) 4,4 
KELEMAHAN (W) 3,9 ANCAMAN (T) 4,0 
TOTAL (S-W) 0,2 TOTAL (O-T) 0,4 
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D. Strategi Pengembangan KTSP 
1. Revisi dan Pengembangan KTSP  

Dari hasil analisis SWOT sistem evaluasi dan 

ketuntasan belajar berada pada strategi SO (0,5;04) 

PELUANG�

ANCAMAN�

KEKUATAN�

KELEMAHAN� �������������	�
�

��� Melengkapi sumber 
belajar serta sarana dan  
prasarana pendukung 
pembelajaran. 

2. Menerapkan evaluasi 
terhadap kinerja pendidik 
dengan standar 
kompetensi. 

3. Meningkatkan intensitas 
penilaian sesuai tujuan 
penilaian dalam mencapai 
belajar tuntas. 

4. Menyertakan program 
training bagi pendidik 
untuk meningkatkan 
pemahaman tentang 
evaluasi dan penilaian 
pendidikan. 
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strategi yang digunakan adalah bagaimana membangun 

metodologi yang baru sesuai dengan kekuatan sekolah. 

Cara yang mungkin dapat dilaksanakan adalah 

meningkatkan pemahaman bagi warga sekolah terhadap 

PP 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 

Melakukan pengembangan kurikulum untuk menjaga 

agar kurikulum yang digunakan selalu mengarah pada 

tercapainya visi sesuai perkembangan IPTEK dan 

harapan stakeholders. Melakukan kendali mutu 

pelaksanaan kurikulum, sebagai upaya menjamin agar 

kualitas lulusan sesuai dengan kompetensi yang 

ditetapkan. Melaksanakan analisis kebutuhan dalam 

upaya pengembangan kurikulum. 

 

2. Dasar Pemikiran, Landasan, dan Profil Sekolah 
Dari hasil analisis SWOT dasar pemikiran, 

landasan, dan profil sekolah,  diperoleh strategi 

pengembangan SO (0,4;0,7). Sekolah dapat 

mengembangkan metodologi baru yang sesuai dengan 

kekuatan sekolah dengan memanfaatkan kekuatan dan 

peluang yang ada. Cara yang mungkin dilakukan dengan 

meningkatkan pemahaman terhadap Permendiknas 

Nomor 22, 23, dan 24 Tahun 2006 dan PP Nomor 19 

2005 secara optimal. Melakukan analisis konteks 

terhadap rumusan visi, misi, dan tujuan sekolah, serta  

identifikasi standar isi dan ktandar kompetensi lulusan. 

Merumuskan tujuan sekolah secara logis dengan 

memperhatikan sebab akibat, mempunyai indikator 

keberhasilan serta dapat diverifikasi tingkat 

keberhasilannya. 
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3. Standar Kompetensi  
 Dari hasil analisis SWOT standar kompetensi 

diperoleh hasil pada strategi SO (0,6:0,8) sekolah dapat 

menggunakan strategi, bagaimana membangun 

metodologi yang baru sesuai dengan kekuatan sekolah 

dan memanfaatkan peluang yang ada. Cara yang 

ditempuh meningkatkan pemahaman pendidik tentang 

standar kompetensi minimal yang harus dicapai peserta 

didik setelah mengikuti proses pembelajaran 

(Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006). Melakukan 

pengembangkan kurikulum dengan standar yang lebih 

tinggi dengan melakukan inovasi dalam pengembangan 

indikator. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi 

pendidik melalui diklat/work shop. 

 

4. Struktur Kurikulum dan Pengaturan Beban Belajar 
Dari hasil analisis SWOT struktur kurikulum dan 

pengaturan beban belajar berada pada strategi SO 

(0,5;0,3) strategi yang digunakan adalah bagaimana 

membangun metodologi yang baru sesuai dengan 

kekuatan lembaga. Cara yang mungkin dapat dilaksana-

kan adalah meningkatkan pemanfaatan 4 jam tambahan 

untuk menambah jam pembelajaran pada mata 

pelajaran tertentu atau menambah mata pelajaran baru. 

Menyertakan ahli/nara sumber dalam mengembangkan 

program pembelajaran. Meningkatkan daya saing yang 

kompetitif sekolah. Mengadakan pengayaan program 

untuk menambah kekayaan hasil pembelajaran bagi 

peserta didik. Menambah buku untuk referensi baik 

untuk pendidik maupun peserta didik. 

 



��
�

�

5. Sistem Evaluasi dan Ketuntasan Belajar 
Dari hasil analisis SWOT sistem evaluasi dan 

ketuntasan belajar berada pada strategi SO (0,2;04) 

strategi yang digunakan adalah bagaimana membangun 

metodologi yang baru sesuai dengan kekuatan sekolah. 

Cara yang mungkin dapat dilaksanakan adalah 

melengkapi sumber belajar serta sarana dan prasarana 

pendukung pembelajaran. Menerapkan evaluasi 

terhadap kinerja pendidik dengan standar kompetensi. 

Meningkatkan intensitas penilaian sesuai tujuan 

penilaian dalam mencapai belajar tuntas. Menyertakan 

program training bagi pendidik untuk meningkatkan 

pemahaman tentang evaluasi penilaian pendidikan. 

 
E. Pengembangan KTSP 

Hasil analisis SWOT yang dilakukakan bersama 

dengan kepala sekolah, pendidik dan tenaga 

kependidikan, komite sekolah, konselor sekolah , dan 

dinas pendidikan dalam Focus Group Discussion (FGD), 

dihasilkan kesepakatan untuk pengembangan kurikulum 

sebagai berikut: 
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Tabel. 4.2 

Hasil FGD  

HARAP 
AN 

STRATEGI  
YANG 

DITEMPUH 

ACUAN 
 MODEL 

PENGEM- 
BANGAN 

KTSP 

INDIKATOR 
KEBER 

HASILAN 
SOAL 

Tersu-
sunnya  
model 
kuriku 
lum 
KTSP 
yang 
sesuai 
pedoman 
penyusu
nan 
KTSP 
dari 
BSNP 
sesuai 
kondisi 
sekolah 
dan 
tuntutan 
kebutuh
an 
siswa. 

1. Melibatkan 
masyarakat/-
stakeholders 
dalam 
pengambilan 
keputusan 
untuk 
mengem-
bangkan 
KTSP. 

2.  Mengidenti-
fikasi Standar 
Isi (SI) dan 
Standar 
Kompetensi 
Lulusan 
(SKL) serta  

3. Mengoptimal-
kan sumber 
daya yang 
ada di seko-
lah dengan 
memanfaat-
kan  kekuat-
an yang dimi-
liki untuk 
mengatasi 
kelemahan 
serta me-
nangkap pe-
luang dengan 
meminimal-
kan ancaman 
yang ada. 

 

Pedoman 
Penyusu-
nan KTSP 
dari BSNP 
dengan 
penam-
bahan 
materi 
sesuai 
kondisi 
sekolah 
dan 
tuntutan 
kebutuh-
an siswa. 
 

1. Tersusunnya 
model kuriku-
lum KTSP se-
suai pedoman 
penyusunan 
KTSP dari 
BSNP dan 
sesuai dengan 
kondisi 
sekolah serta 
tuntutan 
kebutuhan 
siswa  

2.Terwujudnya 
dokumen 
KTSP  
sebagai 
pedoman 
pelaksanaan 
pendidikan 
di tingkat 
satuan 
pendidikan. 

3. Terpenuhi-
nya harapan 
stakeholder 
dan 
masyarakat 
akan 
keberhasilan 
pendidikan 
sesuai 
tuntutan 
dunia global 
dan 
kemajuan 
Iptek. 

1.Standar 
Isi dan 
Standar 
Kompe-
tensi 
Lulusan 
telah 
teridenti
fikasi. 

2.Penyusu
nan 
KTSP 
sesuai 
prose-
dur 
pedo-
man 
penyu-
sunan 
KTSP 
dari 
BSNP. 

Sumber diolah dari hasil FGD 
(Oktober 2012) 
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Penjelasan Gambar sebagai berikut: 

1. Sekolah menyusun KTSP dengan memperhatikan 

tuntutan kebutuhan siswa dan kondisi sekolah. Hal 

ini perlu dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan 

sesuai dengan kebutuhan tingkat satuan pendidikan.  

Untuk mencapai hal tersebut sekolah perlu 

melakukan analisis terhadap input, process, output, 

dan outcame KTSP. Input KTSP berisi informasi dan 

data masukan tentang profil sekolah yang meliputi 

tujuan pendidikan satuan pendidikan, visi dan misi 

sekolah, dan tujuan yang akan dicapai sekolah. 

Process KTSP berisi penataan informasi dan data 

yang dikembangkan untuk mencapai profil sekolah. 

Output KTSP berisi penataan informasi dan data hasil 

lulusan sebagai standar pengendalian mutu. 

Sedangkan outcame KTSP berisi penataan informasi 

dan data tentang dampak lulusan yang dihasilkan 

untuk dijadikan feedback pengembangan kuriklulum 

sesuai kebutuhan sekolah.  

2. Sekolah menyusun KTSP dengan berpedoman kepada 

standar isi, standar kompetensi lulusan serta 

mengacu pada pedoman penyusunan KTSP sekolah 

dasar dari BSNP.  

3. Dalam mengembangkan KTSP tujuh langkah yang 

dipersyaratkan BSNP harus dilakukan. Langkah itu 

dimulai dari: (1) pembentukan tim penyusun KTSP 

terdiri dari: kepala sekolah, guru, konselor sekolah, 

komite sekolah, ahli pendidikan, dan dinas 

pendidikan, (2) melakukan koordinasi mengenai 

rencana penyusunan KTSP dengan dinas pendidikan 

kecamatan dan menghubungi ahli pendidikan 
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setempat sebagai nara sumber dalam kegiatan 

penyusunan KTSP, (3) melakukan analisis konteks 

mencakup analisis potensi dan kekuatan/ kelemahan 

yang ada di sekolah meliputi: peserta didik, pendidik 

dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, biaya, 

dan program-program sekolah, (4) penyiapan dan 

penyusunan draf KTSP kegiatan ini dilakukan 

dengan mengadakan rapat kerja atau work shop yang 

dihadiri oleh tim penyusun KTSP, (5) mengadakan 

reviu dan revisi untuk menerima pertimbangan 

masukan dan saran dari dinas pendidikan 

kecamatan  dalam rangka perbaikan dan penyempur-

naan dokumen, (6) finalisasi draf KTSP sebagai 

kegiatan penyempurnaan akhir dokumen KTSP 

berdasarkan hasil reviu dan revisi yang telah 

disepakati oleh berbagai pihak baik kepala sekolah, 

guru, komite sekolah, dan ahli pendidikan, (7) 

pemberlakuan KTSP setelah KTSP dinyatakan final 

dan disahkan maka diberlakukan dengan tahapan-

tahapan dan prosedur yang disepakati bersama. 

4. Agar kurikulum yang disusun sesuai dengan 

pedoman  BSNP maka dalam mengembangkan KTSP 

dilakukan analisis dan merumuskan komponen yang 

meliputi:  

a. Revisi dan pengembangan KTSP yang meliputi: 

reviu, revisi, pengembangan KTSP. 

b. Dasar pemikiran landasan dan profil sekolah yang 

meliputi: tujuan pendidikan nasional, visi dan misi 

tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan. 
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c. Standar kompetensi yang meliputi: Standar 

Kompetensi Lulusan (SKL), standar kompetensi 

(SK-KMP), standar kompetensi (SK-KD-MP)  

d. Struktur kurikulum dan pengaturan beban belajar 

yang meliputi: mata pelajaran, pengembangan 

muatan lokal, kegiatan pengembangan diri, 

pengintegrasian pendidikan kecakapan hidup, 

pendidikan berbasis lokal dan global, pengaturan 

beban belajar, kalender pendidikan, 

pengembangan silabus dan RPP.  

e. Sistem evaluasi dan ketuntasan belajar yang 

meliputi: kriteria ketuntasan belajar minimal, 

standar penilaian, standar kenaikan kelas dan 

kelulusan.  

5.   KTSP dikembangkan dengan melakukan analisis 

SWOT terhadap lima komponen yang telah 

dirumuskan. Dimulai dengan melakukan 

penghitungan terhadap bobot dan ratting-nya, untuk 

mengetahui skor akhir lingkungan internal dan 

eksternal yang diperoleh dari analisis SWOT untuk 

masing-masing komponen. Hasil analisis SWOT 

komponen revisi dan pengembangan KTSP 

menunjukkan bahwa posisi strategisnya berada pada 

kwadran S-O (0,5;0,4), dasar pemikiran landasan dan 

profil sekolah menunjukkan bahwa posisi 

strategisnya berada pada kwadran S-O (0,4;0,7), 

standar kompetensi menunjukkan bahwa posisi 

strategisnya berada pada kwadran S-O (0,6;0,8), 

struktur kurikulum dan pengaturan beban belajar 

menujukkan posisi strategisnya berada pada 

kwadran S-O (0,5;0,3), dan sistem evaluasi dan 
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ketuntasan belajar menunjukkan bahwa posisi 

strategisnya berada pada kwadran S-O (0,4;0,2). 

Hasil analisis SWOT diperoleh posisi masing-masing 

komponen yang diumpan untuk memperoleh strategi 

sekolah dalam mengatasi kelemahan dan ancaman 

untuk menangkap peluang. Strategi yang dilakukan 

untuk memperoleh model KTSP yang sesuai dengan 

kondisi sekolah dan tuntutan kebutuhan peserta 

didik, dengan menempatkan posisi kekuatan untuk 

mengatasi kelemahan. 

6.  Hasil analisis SWOT terhadap komponen-komponen 

KTSP bukan sebagai pedoman urutan tahapan 

penyusunan KTSP, melainkan untuk mengetahui 

posisi masing-masing komponen, selanjutnya 

digunakan dalam menentukan strategi yang harus 

ditempuh sekolah. Langkah-langkah pengembangan 

KTSP berpedoman pada panduan penyusunan KTSP 

dari BSNP. Model KTSP yang telah tersusun dapat 

ditinjau kembali atau direvisi sesuai harapan 

stakeholders dan perkembangan Iptek,  

menyesuaikan dengan kondisi sekolah dan tuntutan 

kebutuhan siswa.   

 

 

 
 
 
 
 


