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KOMPONEN: 
MANAJEMEN PEMBELAJARAN 

 

 
 

RESPONDEN 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

2014 

INSTRUMEN 
MONITORING DAN EVALUASI 

IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 
DI SEKOLAH DASAR 

KEPALA SEKOLAH 
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PETUNJUK: 

1. Instrumen ini diisi oleh petugas Monev. 

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 terpenuhi dan sangat sesuai, sangat memahami, 

atau terlaksana dengan sangat baik. 

3 : Jika indikator terpenuhi dan sesuai, memahami, atau terlaksana 

dengan baik. 

2 : Jika indikator terpenuhi tetapi kurang sesuai, kurang memahami, 

atau kurang terlaksana dengan baik. 

1 : Jika indikator tidak terpenuhi. 

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 SD 2013  
KOMPONEN MANAJEMEN PEMBELAJARAN  

 

 

KOMPONEN SUB-KOMPONEN KRITERIA 

S
K

O
R

 

CATATAN PETUGAS  

1. Jadwal pelajaran 
sesuai struktur 
kurikulum (Mata 
pelajaran dan 
beban belajar). 

1. Kepala sekolah menyusun jadwal pelajaran 
berdasarkan tema, subtema dan pembelajaran   

2. Kepala sekolah menyusun jadwal pelajaran 
berdasarkan tema 

3. Kepala sekolah menyusun jadwal pelajaran 
berdasarkan subtema  

4. Kepala sekolah tidak menyusun jadwal 
pelajaran berdasarkan tema, subtema dan 
pembelajaran   

Memenuhi kriteria (1) 4 

 

Hanya memenuhi kriteria (2) 3 

Hanya mencapai kriteria (3) 2 

Hanya mencapai kriteria (4) 1 

2. Alokasi Guru  1. Setiap guru memiliki beban mengajar ≥ 24 JP 
sesuai keahliannya. 

2.  75% guru-guru memiliki beban mengajar ≥ 24 
JP sesuai keahliannya. 

3.  75% guru-guru memiliki beban mengajar ≤ 24 
JP sesuai keahliannya. 

4. Setiap guru memiliki beban mengajar ≤ 24 JP 

Memenuhi kriteria (1) 4 

 

Hanya memenuhi kriteria (2) 3 

Hanya mencapai kriteria (3) 2 

Hanya mencapai kriteria (4) 1 

3. Fasilitas  1) Kepala sekolah merencanakan dan 
mengadakan fasilitas berupa media, alat 
peraga dan sumber belajar yang mendukung 
pelaksanaan pembelajaran Kurikulum 2013 

Memenuhi kriteria (1) 4 

 

Hanya memenuhi kriteria (2) 3 
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KOMPONEN SUB-KOMPONEN KRITERIA 

S
K

O
R

 

CATATAN PETUGAS  

2) Kepala sekolah merencanakan dan 
mengadakan fasilitas berupa media  yang 
mendukung pelaksanaan pembelajaran 
Kurikulum 2013 

3) Kepala sekolah merencanakan pengadaan 
berupa media, alat peraga dan sumber belajar 
yang mendukung pelaksanaan pembelajaran 
Kurikulum 2013 

4) Kepala sekolah belum merencanakan 
pengadaan fasilitas berupa media, alat peraga, 
yang mendukung pelaksanaan pembelajaran 
Kurikulum 2013 

Hanya mencapai kriteria (3) 2 

Hanya mencapai kriteria (4) 1 

4. Jumlah kelas 
sesuai dengan 
rombongan belajar. 

1) Rata-rata tidak melebihi 32 peserta didik per 
kelas 

2) Rata-rata 33-35 peserta didik per kelas 

3) Rata-rata 36-40 peserta didik per kelas 

4) Rata-rata lebih dari 40 peserta didik per kelas 

Memenuhi kriteria (1) 4 

 

Hanya memenuhi kriteria (2) 3 

Hanya mencapai kriteria (3) 2 

Hanya mencapai kriteria (4) 1 

5. Ekstrakurikuler 1. Kepala sekolah merencanakan, melaksanakan 
dan membina kegiatan ekstrakurikuler yang 
dapat mengembangkan sikap, pengetahuan 
dan keterampilan siswa  

Memenuhi kriteria (1) 4 

 

Hanya memenuhi kriteria (2) 3 
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KOMPONEN SUB-KOMPONEN KRITERIA 

S
K

O
R

 

CATATAN PETUGAS  

2. Kepala sekolah merencanakan dan 
melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler yang 
dapat mengembangkan sikap, pengetahuan 
dan keterampilan siswa  

3. Kepala sekolah melaksanakan dan membina 
kegiatan ekstrakurikuler yang dapat 
mengembangkan sikap, pengetahuan dan 
keterampilan siswa  

4. Kepala sekolah belum merencanakan, 
melaksanakan dan membina kegiatan 
ekstrakurikuler yang dapat mengembangkan 
sikap, pengetahuan dan keterampilan siswa  

Hanya mencapai kriteria (3) 2 

Hanya mencapai kriteria (4) 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

………………………, …………………….2014 
 
               Petugas Monev,                                                                                                 Responden (Guru Pendamping) 
 
 
 
(…………………………………………)                      (……………………………………….) 

Komentar lainnya 
 


