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KOMPONEN: 

LAYANAN KESISWAAN 

 
RESPONDEN: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

2014 

SISWA 

1. Nama Siswa  : ................................................. 

2. Kelas   : I/II/IV/V* (Lingkari salah satu) 

3. Asal Sekolah   : ................................................. 

4. Gugus       : …………………………………………….. 

5. Kecamatan       : ……………………………………………. 

6. Kabupaten/Kota      : ……………………………………………. 

7. Provinsi       : ……………………………………………… 

INSTRUMEN 

MONITORING DAN EVALUASI 
IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 

DI SEKOLAH DASAR 
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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. Lakukanlah diskusi dan atau wawancara terhadap minimal 5 (lima) orang siswa untuk tiap 

Tema Kelas I (Diriku, Kegemaranku, Kegiatanku, dan Keluargaku), dan Kelas IV (Indahnya 

Kebersamaan, Selalu Berhemat Energi, Peduli Terhadap Makhluk Hidup, dan Berbagai 

Pekerjaan) untuk memperoleh gambaran/pendapat mereka tentang: 

a. kemanfaatan buku teks siswa; 

b. keterlaksanaan proses pembelajaran, dan 

c. keterlaksanaan layanan kesiswaan. 

4. Lakukanlah pengamatan dan atau penilaian dengan cara melihat langsung buku teks siswa, 

data layanan kesiswaan dan informasi pembanding dari responden lainnya. 

5. Tuliskanlah temuan-temuan penting untuk setiap kriteria/aktualisasi masing-masing aspek 

pada kolom catatan petugas yang telah disediakan. 

Jika kolom yang tersedia ternyata tidak cukup, catatan dapat dibuat pada lembar terpisah. 

6. Berikanlah skor terhadap setiap aspek dengan cara mencontreng tanda lingkaran (○) dan 

melingkari angka skor pada kolom yang telah disediakan, sesuai dengan terjadinya 

aktualisasi setiap kriteria. 

7. Instrumen monev yang telah diisi, selanjutnya ditandatangani oleh petugas monev dan 

diketahui kepala sekolah serta dibubuhi stempel sekolah. 

 

Selamat bertugas. 



SW-SD/ME/KUR-2013-LAYANAN KESISWAAN [2014] 
 

1 
 

FORMAT MONEV IMPLEMENTASI KURIKULUM SD 2013  
KOMPONEN LAYANAN KESISWAAN 

 

Komponen Sub-Komponen Kriteria Skor 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. 

Memenuhi kriteria (1) 4 

 

Hanya memenuhi kriteria (2) 3 

Hanya mencapai kriteria (3) 2 

Hanya mencapai kriteria (4) 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. 

Memenuhi kriteria (1) 4 

 

Hanya memenuhi kriteria (2) 3 

Hanya mencapai kriteria (3) 2 

Hanya mencapai kriteria (4) 1 

3. Pelaksanaan layanan 
administrasi 
kesiswaan (seperti 
data siswa, data 

1) Tersedia program layanan administrasi 
kesiswaan, dilaksanakan secara taat asas. 

2) Layanan administrasi kesiswaan dilaksanakan 
tanpa program. 

Memenuhi kriteria (1) 4 

 

Hanya memenuhi kriteria (2) 3 
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perkembangan 
kesehatan, data 
prestasi, dan data 
minat). 

3) Layanan administrasi kesiswaan dilaksanakan 
jika ada permintaan. 

4) Tersedia program layanan administrasi 
kesiswaan, tapi tidak dilaksanakan. 

Hanya mencapai kriteria (3) 2 

Hanya mencapai kriteria (4) 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

………………………, …………………….2014 
 

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

Komentar lainnya 
 


