
In House Training Sistem Penjaminan Mutu Internal 

(SPMI) 
 

Pengarahan Kepala Sekolah 

 Penjaminan mutu adalah jawaban dari pemerintah kepada masyarakat tentang kesetaraan sekolah 

di lokasi manapun  

 Ada 9 inovasi Kota Bandung dan SPMI salah satunya. 

 SMP Negeri 8 harus lebih baik dari sebelumnya. Budaya mutu harus dikembangkan di sekolah. 

 Realisasi dari penjaminan mutu ini dibentuklah Tim Pengembang Sekolah (TPS), Tim Pengembang 

Kurikulum (TPK) dan Tim Penjaminan Mutu Pengembang Sekolah (TPMPS) 

 Semua unsur sekolah harus bergabung agar harapan ketercapaian kualitas mutu sekolah dapat capai.  

 

Sosialisasi RKT Ketua Tim Pengembang Sekolah 

 Ada 8 Standar yang menjadi acuan dalam penilaian 

1. Standar Kompetensi Lulusan 

 Sikap religius dan berakhlaq mulia  

 Peningkatan prestasi akademik 

 Pembinaan siswa 

2. Standar Isi 

 Pengembangan dokumen KTSP 

Pengembangan bahan ajar berbasis IT dan HOTS 

Melakukan pengembangan diri 

3. Standar Proses 

Peningkatan kualitas pembelajaran secara daring dan luring 

Penggunaan  sumber dan bahan pembelajaran beragam 

Melakasanakan perbaikan pembelajaran berdasarkan hasil supervisi, penilaian atasan, PK guru 

Pemberdayaan MGMP dalam pembelajaran 

4. Standar Penilaian 

 Merencanakan penilaian sesuai kriteria penilaian (sikap, pengetahuan, keterampiilan) 

 Melaksanakan penilaian 

5. Standar Tenaga Pendidik dan Kependidikan 

 Peningkatan kompetensi pendidik (pedagogik dan profesional) 

 Peningkatan tenaga kependidikan sesuai tupoksi 

 Peningkatan kerjasama dan keterlibatan pendidik dan tenaga kependidikan 

6. Standar Pengelolaan 

 Pengembangan RKS dan RKAS 

 Pengembangan pendayagunaan SDM sesuai tupoksi 

 Penataan sistem pengelolaa kelas 

 Meningkatkan kerjasama/ kemitraan dengan pihak terkait 

 Menjamin keterlaksanaa visi, misi dan mutu sekolah 

7. Standar Sarana dan Prasarana 

 Perawatan sarana dan prasarana 



 Pengadaan media/ fasilitas pembelajaran yang memadai dan inovatif 

 Penataan lingkungan yang bersih, hijau dan nyaman 

 Penataan kantin yang sehat dan variatif 

 Meningkatkan sarana IT (jaringan yang yang kuat dan Web) 

8. Standar Pembiayaan 

 Menyelenggarakan pembiayaan kegiatan yang transparan dan akuntabel 

 Memfasilitasi program sekolah dalam RKS, kegiatan insidental 

 Memberdayakan sumber keuangan dari potensi sekolah 

Sambutan Komite Sekolah 

 Komite menjadi bagian yang penting dan berpengaruh di sekolah yang memastikan dan yang 

memantau 

 

Penjelasan SPMI dari narasumber 

 Untuk melaksanakan SPMI harus “tahu” dulu, lalu sadar sehingga siap melakukan 

 Tujuan dari IHT ini adalah untuk: 

 Memahami konsep dan siklus SPMI 

 Memahami indikator keberhasilan SPMI 

 Memahami langkah - langkah implementasi SPMI 

 Dasar hukum dari pelaksanaan SPMI adalah 

 Undang-undang Sisdiknas No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

 Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

 Permendikbud No 28 Tahun 2018 

 Definisi Sistem: sekelompok komponen dan elemen yang digabungkan jadi satu untuk tujuan 

tertentu. Kumpulan elemen yang berinteraksi. 

 Definisi Standar Penjaminan Mutu : upaya untuk memastikan bahwa sistem, proses dan prosdur 

sesuai dengan standar, harapan atau rencana yang diterapkan. Proses penetapan dan pemenuhan 

standar mutu secara konsisten dan berkelanjutan. 

 Definisi Internal : yang menyangkut bagian dalam.  Yang berada di dalam organisasi sekolah. 

 Definisi SPMI : Sistem penjaminan mutu yang berjalan di Satuan Pendidikan yang mencakup 

seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya untuk  

mencapai Standar Nasional Pendidikan. 

 Yang harus dipersiapkan untuk praktik SPMI: 

 Raport Mutu Sekolah 

 Buku Indikator Mutu 

 Aplikasi excel SPMI 

 

 Pelaksanaan pemenuhan mutu : terlaksananya program 8 standar 

1. Standar kelulusan 

2. Standar Isi 

3. Standar Proses 

4. Standar Penilaian 

5. Standar Tenaga Pendidik dan Kependidikan 

6. Standar Pengelolaan 



7. Standar Sarana dan Prasarana 

8. Standar Pembiayaan 

 


