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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 

LAYANAN KESIWAAN 

 

1. Nama (Komite Sekolah) : .................................................  

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

Aspek/Indikator Kriteria Aktualisasi 

S
k
o

r 

Catatan Petugas 

1. Pelaksanaan layanan 
bantuan kesulitan 
belajar dan 
pengayaan. 

1. Tersedia program layanan bantuan 
kesulitan belajar dan pengayaan, 
dilaksanakan secara taat asas. 

2. Layanan bantuan kesulitan belajar dan 
pengayaan dilaksanakan tanpa program. 

3. Layanan bantuan kesulitan belajar dan 
pengayaan dilaksanakan jika ada 
permintaan siswa. 

4. Tersedia program layanan bantuan 
kesulitan belajar dan pengayaan, tapi tidak 
dilaksanakan. 

○ Semua kriteria terpenuhi 4 
 

○ 
Semua kriteria terpenuhi kecuali 
kriteria (3) atau (4) 

3 

○ 
Semua kriteria terpenuhi kecuali 
kriteria (1) atau (2) 

2 

○ 
2 atau lebih kriteria tidak 
terpenuhi 

1 

2. Pelaksanaan layanan 
konsultasi dengan 
orangtua dan siswa. 

1. Tersedia layanan konsultasi dengan 
orangtua dan siswa, dilaksanakan secara 
taat asas. 

2. Layanan konsultasi dengan orangtua dan 
siswa dilaksanakan tanpa program. 

3. Layanan konsultasi dengan orangtua dan 
siswa dilaksanakan jika ada permintaan 
siswa. 

4. Tersedia program layanan konsultasi 
dengan orangtua dan siswa, tapi tidak 
dilaksanakan. 

○ Semua kriteria terpenuhi 4 
 

○ 
Semua kriteria terpenuhi kecuali 
kriteria (3) atau (4) 

3 

○ 
Semua kriteria terpenuhi kecuali 
kriteria (1) atau (2) 

2 

○ 
2 atau lebih kriteria tidak 
terpenuhi 

1 
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Aspek/Indikator Kriteria Aktualisasi 

S
k
o

r 

Catatan Petugas 

3. Pelaksanaan layanan 
bantuan peminatan 
studi. 

1. Tersedia program layanan bantuan 
peminatan studi, dilaksanakan secara taat 
asas. 

2. Layanan bantuan peminatan studi 
dilaksanakan tanpa program. 

3. Layanan bantuan peminatan studi 
dilaksanakan jika ada permintaan siswa. 

4. Tersedia program layanan bantuan 
peminatan studi, tapi tidak dilaksanakan. 

○ Semua kriteria terpenuhi 4 
 

○ 
Semua kriteria terpenuhi kecuali 
kriteria (3) atau (4) 

3 

○ 
Semua kriteria terpenuhi kecuali 
kriteria (1) atau (2) 

2 

○ 
2 atau lebih kriteria tidak 
terpenuhi 

1 

 

 

 

 

 

 

  
Mengetahui Kepala Sekolah 

 
 
 
 
 

..................................................................... 
 

 
………….., ……………..………...…………...2014 

Petugas, 
 
 
 
 

........................................................................ 

 

Komentar lainnya 

 

 

 

 


