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KOMPONEN: 

PENDAMPINGAN 
 

RESPONDEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR 
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH DASAR 

2014 

INSTRUMEN MONEV 

IMPLEMENTASI  

KURIKULUM SD 2013 

GURU 

1. Nama Guru   : ................................................. 

2. Asal Sekolah   : ................................................. 

3. Kelas    : I/II/IV/V* (lingkari salah satu) 

4. Gugus    : ................................................ 

5. Kabupaten    : ................................................ 
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PETUNJUK: 

1. Instrumen ini diisi oleh petugas monitoring dan evaluasi. 

2. Isilah identitas sasaran (responden) monev pada kolom yang telah disediakan. 

3. Tuliskanlah catatan atau temuan-temuan penting untuk masing-masing indikator 

pada kolom yang disediakan. 

4. Isikanlah hasil pengamatan, penilaian, dan atau wawancara pada masing-masing 

indikator menggunakan angka pada kolom yang tersedia dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

4 : Jika indikator memenuhi kriteria nomor 1 

3 : Jika indikator memenuhi kriteria nomor 2 

2 : Jika indikator memenuhi kriteria nomor 3 

1 : Jika indikator memenuhi kriteria nomor 4 

5. Jika kolom yang tersedia untuk membuat catatan atau temuan-temuan tidak cukup, 

petugas dapat menuliskannya pada lembar terpisah. 

6. Instrumen monev yang telah diisi, selanjutnya ditandatangani oleh petugas monev 

dan diketahui kepala sekolah serta dibubuhi stempel sekolah. 

 
 

 
 
 
 

Selamat bertugas.
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FORMAT MONEV IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 SEKOLAH DASAR 
PENDAMPINGAN 

 

Komponen Sub-Komponen Kriteria Skor Deskripsi 

1. Tepat waktu sesuai 
jadwal 
pendampingan 
(tanggal, jam) 

1) Pendampingan sebanyak 8 kali IN pada 
Minggu ke 4 Agustus sampai bulan Desember 
2014.  

2) Pendampingan sebanyak 5-7 kali IN pada 
bulan September sampai bulan Desember 
2014.  

3) Pendampingan sebanyak 3-4 kali IN pada 
bulan September sampai bulan Desember 
2014.  

4) Pendampingan sebanyak 1-2 kali IN pada 
bulan September sampai bulan Desember 
2014.  

 

Memenuhi kriteria (1) 4 

 

Hanya memenuhi kriteria (2) 3 

Hanya mencapai kriteria (3) 2 

Hanya mencapai kriteria (4) 1 

2. Tepat waktu sesuai 
jadwal sekolah 

1) Pendampingan sebanyak 8 kali ON pada 
bulan September sampai bulan Desember 
2014.  

2) Pendampingan sebanyak 5-7 kali ON pada 
bulan September sampai bulan Desember 
2014.  

3) Pendampingan sebanyak 3-4 kali ON pada 
bulan September sampai bulan Desember 
2014.  

4) Pendampingan sebanyak 1-2 kali ON pada 
bulan September sampai bulan Desember 
2014.  

Memenuhi kriteria (1) 4 

 

Hanya memenuhi kriteria (2) 3 

Hanya mencapai kriteria (3) 2 

Hanya mencapai kriteria (4) 1 
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Komponen Sub-Komponen Kriteria Skor Deskripsi 

1. Tepat waktu sesuai 
alokasi jam 
pendampingan   

1) Seluruh (100%) guru pendamping  melakukan 
pendampingan di gugus sesuai alokasi jam 
pendampingan yang telah ditentukan (3 
jam/180 menit/IN).  

2) Sebagian besar (≥ 76%) guru pendamping  
melakukan pendampingan di gugus sesuai 
alokasi jam pendampngan yang telah 
ditentukan (3 jam/180 menit/IN). 

3) Sebagian kecil (≤ 76%) guru pendamping   
melakukan pendampingan di gugus sesuai 
alokasi jam pendampngan yang telah 
ditentukan (3 jam/180 menit/IN).  .  

4) Seluruh guru pendamping belum  melakukan 
pendampingan di gugus sesuai alokasi jam 
pendampngan yang telah ditentukan (3 
jam/180 menit/IN).. 

Memenuhi kriteria (1) 4 

 

Hanya memenuhi kriteria (2) 3 

Hanya mencapai kriteria (3) 2 

Hanya mencapai kriteria (4) 1 

2. Tepat waktu 
pemberitahuan 
kepada guru sasaran 

1) Seluruh (100%) guru sasaran menerima 
pemberitahuan kegiatan pendampingan 
(IN/ON) dengan tepat waktu.  

2) Sebagian besar (≥ 76%) guru sasaran 
menerima pemberitahuan kegiatan 
pendampingan (IN/ON) dengan tepat waktu.  

3) Sebagian kecil (≤ 76%) guru sasaran  
menerima pemberitahuan kegiatan 
pendampingan (IN/ON) dengan tepat waktu.  

4) Seluruh guru sasaran belum menerima 
pemberitahuan kegiatan pendampingan 
(IN/ON) dengan tepat waktu. 

Memenuhi kriteria (1) 4 

 

Hanya memenuhi kriteria (2) 3 

Hanya mencapai kriteria (3) 2 

Hanya mencapai kriteria (4) 1 
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Komponen Sub-Komponen Kriteria Skor Deskripsi 

3. Tepat jumlah guru 
yang didampingi 
(Jumlah sekolah 
yang didampingi 
setiap kelas antara  4 
s.d 8 SD) 

1) Seluruh (100%) guru kelas 1, 2, 4, 5 sekolah 
dasar dalam satu gugus menerima 
pendampingan.  

2) Sebagian besar (≥ 76%) guru kelas 1, 2, 4, 5 
sekolah dasar dalam satu gugus menerima 
pendampingan. 

3) Sebagian kecil (≤ 76%) guru kelas 1, 2, 4, 5 
sekolah dasar dalam satu gugus  menerima 
pendampingan..  

4) Seluruh guru kelas 1, 2, 4, 5 sekolah dasar 
dalam satu gugus belum menerima 
pendampingan. 

Memenuhi kriteria (1) 4 

 

Hanya memenuhi kriteria (2) 3 

Hanya mencapai kriteria (3) 2 

Hanya mencapai kriteria (4) 1 

4. Jumlah guru 
pendamping yang 
ditugaskan  

1) Jumlah guru pendamping kelas 1, 2, 4, 5 
sekolah dasar dalam satu gugus berjumlah  8 
(delapan).  

2) Jumlah guru pendamping kelas 1, 2, 4, 5 
sekolah dasar dalam satu gugus berjumlah 6-
7  

3) Jumlah guru pendamping kelas 1, 2, 4, 5 
sekolah dasar dalam satu gugus berjumlah 4-
5 

4) Jumlah guru pendamping kelas 1, 2, 4, 5 
sekolah dasar dalam satu gugus berjumlah ≤ 
3 

 

 

Memenuhi kriteria (1) 4 

 

Hanya memenuhi kriteria (2) 3 

Hanya mencapai kriteria (3) 2 

Hanya mencapai kriteria (4) 1 
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Komponen Sub-Komponen Kriteria Skor Deskripsi 

5. Tepat jumlah paket 
materi 
pendampingan yang 
disiapkan  

1) Seluruh (100%) paket materi  pendampingan  
berupa Panduan Teknis, Pemahaman buku 
guru dan buku siswa, Proses pembelajaran, 
pelaksanaan pembelajaran, Penilaian, Ekskul, 
Mulok, Remedial dan Pengayaan, Interaksi 
Orang tua, Transisi Kurikulum, CD dan Video 
Pembelajaran diterima oleh pendamping. 

2) Sebagian besar (≥ 76%) paket materi  
pendampingan diterima oleh pendamping.  

3) Sebagian kecil (≤ 76%) paket materi  
pendampingan diterima oleh pendamping 

4) Seluruh guru pendamping belum menerima 
materi paket materi  pendampingan  

Memenuhi kriteria (1) 4 

 

Hanya memenuhi kriteria (2) 3 

Hanya mencapai kriteria (3) 2 

Hanya mencapai kriteria (4) 1 

6. Tepat mutu guru 
pendamping dalam 
penguasaaan materi  

1. Semua guru pendamping (100%) memahami 
dan mampu melaksanakan pendampingan  

2. Sebagian besar (≥ 76%) memahami dan 
mampu melaksanakan pendampingan  

3. Sebagian kecil (≤ 76%) memahami dan mampu 
melaksanakan pendampingan  

4. Seluruh guru pendamping belum memahami 
dan mampu melaksanakan pendampingan  

Memenuhi kriteria (1) 4 

 

Hanya memenuhi kriteria (2) 3 

Hanya mencapai kriteria (3) 2 

Hanya mencapai kriteria (4) 1 

7. Tepat mutu guru, 
sesuai prinsip 
pendampingan 

1) Semua (100%) guru pendamping  memiliki 
kemampuan kolegial, professional, sesuai 
kebutuhan dan keberlanjutan  

2) Sebagian besar (≥ 76%) guru pendamping  
memiliki kemampuan kolegial, professional, 
sesuai kebutuhan dan keberlanjutan  

Memenuhi kriteria (1) 4 

 Hanya memenuhi kriteria (2) 3 

Hanya mencapai kriteria (3) 2 
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Komponen Sub-Komponen Kriteria Skor Deskripsi 

3) Sebagian kecil (≤ 76%) guru pendamping  
memiliki kemampuan kolegial, professional, 
sesuai kebutuhan dan keberlanjutan  

4) Seluruh guru pendamping  belum memiliki 
kemampuan kolegial, professional, sesuai 
kebutuhan dan keberlanjutan  

Hanya mencapai kriteria (4) 1 

8. Tepat mutu materi 
pendampingan 

 

1) Semua (100%) isi materi  pendampingan 
jelas, lengkap, benar dan sesuai Kurikulum 
2013. 

2) Sebagian besar (≥ 76%) isi materi  
pendampingan jelas, lengkap, benar dan 
sesuai Kurikulum 2013. 

3) Sebagian kecil (≤ 76%) isi materi  
pendampingan  jelas, lengkap, benar dan 
sesuai Kurikulum 2013. 

4) Seluruh isi materi  pendampingan belum 
jelas, lengkap, benar dan sesuai Kurikulum 
2013. 

Memenuhi kriteria (1) 4 

 

Hanya memenuhi kriteria (2) 3 

Hanya mencapai kriteria (3) 2 

Hanya mencapai kriteria (4) 1 

9. Tepat mutu 
instruktur bimbingan 
teknis 
pendampingan 

1) Seluruh (100%) instruktur bimtek 
pendampingan sudah mengikuti bimtek 
pendampingan tingkat nasional, menguasai 
materi dan dapat melaksanakan bimtek.  

2) Sebagian besar (≥ 76%) instruktur bimtek 
pendampingan sudah mengikuti bimtek 
pendampingan tingkat nasional, menguasai 
materi dan dapat melaksanakan bimtek. 

3) Sebagian kecil (≤ 76%) instruktur bimtek 
pendampingan sudah mengikuti bimtek 

Memenuhi kriteria (1) 4 

 

Hanya memenuhi kriteria (2) 3 

Hanya mencapai kriteria (3) 2 

Hanya mencapai kriteria (4) 1 
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Komponen Sub-Komponen Kriteria Skor Deskripsi 

pendampingan tingkat nasional, menguasai 
materi dan dapat melaksanakan bimtek.  

4) Instruktur bimtek pendampingan belum  
mengikuti bimtek pendampingan tingkat 
nasional, menguasai materi dan dapat 
melaksanakan bimtek. 

10. Tepat mutu materi 
bimbingan teknis 
pendampingan 

5) Seluruh (100%) materi pendampingan sesuai 
dengan kebutuhan guru. 

6) Sebagian besar (≥ 76%) materi pendampingan 
sesuai dengan kebutuhan guru. 

7) Sebagian kecil (≤ 76%) materi pendampingan 
sesuai dengan kebutuhan guru. 

8) Materi pendampingan tidak sesuai dengan 
kebutuhan guru. 

Memenuhi kriteria (1) 4 

 

Hanya memenuhi kriteria (2) 3 

Hanya mencapai kriteria (3) 2 

Hanya mencapai kriteria (4) 1 

11. Tepat mutu 
penyelenggaraan 
(kepanitiaan) 

1) Seluruh (100%) penyelenggaraan sudah 
sangat materi pendampingan sesuai dengan 
kebutuhan guru. 

2) Sebagian besar (≥ 76%) materi 
pendampingan sesuai dengan kebutuhan 
guru. 

3) Sebagian besar (≥ 76%) materi 
pendampingan tidak sesuai dengan 
kebutuhan guru. 

4)   Materi pendampingan tidak sesuai dengan 
kebutuhan guru. 

 

Memenuhi kriteria (1) 4 

 

Hanya memenuhi kriteria (2) 3 

Hanya mencapai kriteria (3) 2 

Hanya mencapai kriteria (4) 1 
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Komponen Sub-Komponen Kriteria Skor Deskripsi 

1. Materi 
pendampingan 
sesuai dengan 
kebutuhan guru 
dalam proses 
pembelajaran 

1) Seluruh (100%) materi pendampingan sesuai 
dengan kebutuhan guru. 

2) Sebagian besar (≥ 76%) materi pendampingan 
sesuai dengan kebutuhan guru. 

3) Sebagian besar (≥ 76%) materi pendampingan 
tidak sesuai dengan kebutuhan guru. 

4) Seluruh (100%) materi pendampingan tidak 
sesuai dengan kebutuhan guru. 

Memenuhi kriteria (1) 4 

 

Hanya memenuhi kriteria (2) 3 

Hanya mencapai kriteria (3) 2 

Hanya mencapai kriteria (4) 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………, …………………….201 
Petugas Monev, 

 
 
 
 
 
 

(……………………………………………) 

Responden (Guru Pendamping) 
 
 
 
 
 
 

(……………………………………………) 
4 

Komentar lainnya 
 


