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Kriteria Asesor Profesional

1. Menguasai substansi dan materi terkait PAUD/PNF

2. Menguasai teknologi informasi dan komunikasi (aplikasi sispena)

3. Mampu melakukan penggalian data secara mendalam dengan

berbagai metode

4. Mampu menganalisis data, hingga menghasilkan kesimpulan penilaian

yang obyektif.

5. Mampu menulis catatan hasil penilaian dengan bahasa yang baik dan

benar

6. Memahami panduan-panduan BAN PAUD dan PNF terkait pelaksanaan

akreditasi

7. Berkepribadian baik (jujur, obyektif, komitmen, tanggungjawab,

berintegritas)



Beberapa hal yang perlu diperhatian Asesor PAUD 2021

1. Perbedaan Karakteristik Performance Asesi

2.  Perbedaan metode memperoleh data ;

PAUD : STIMULASI OLEH GURU

LKP     : LEBIH BERORIENTASI PADA OUTPUT

LURING DARING



Beberapa Kelebihan daring

❑ Solusi ketika pandemik atau tidak mungkin melakukan visitasi
langsung

❑ Dapat diakses dengan mudah

❑ Biaya hanya untuk pulsa bukan biaya perjalanan

❑ Waktu leluasa



Kelemahan metode daring

➢ Keterbatasan akses internet

➢ Kurang interaksi dengan asesi

➢ Bukti diperoleh tidak langsung

➢ Yang masih harus diperkuat dengan berbagai jenis bukti yang 
menunjang



Kegiatan Utama Asesor

KPA

Visitasi

Validasi

Di masa pandemi Covid-19, kegiatan akreditasi (KPA, visitasi, 

validasi) dilaksanakan secara daring (virtual meeting)



Tahapan Penilaian

1. Menetapkan tujuan pengumpulan data

2. Menentukan metode:

• Jenis data 

• sumber data

• Teknik pengumpulan data (informasi), 

3.  Mengolah dan menganalisis data

4.  Menulis Catatan dan Rekomendasi



1.  Tujuan Pengumpulan data

1. Mengumpulkan informasi perihal tanda-tanda, ciri, sifat dan hal
lain terkait indikator/butir yang dinilai.

2. Menggali performance satuan melalui butir-butir pertanyaan.



Penggalian data

❖ Asesor harus dapat memahami asesi dan obyek yang dinilai, agar dapat
mencapai tingkat pemahaman yang sempurna mengenai makna yang
tersirat dari setiap dokumen yang dibaca dan diamati berupa naskah,
foto, video, audio.

❖ Asesor menggunakan teknik pengumpulan data tidak terbatas pada
observasi dan wawancara saja, tetapi juga dokumen, riwayat hidup,
karya-karya, publikasi teks, dan lain-lain.

❖ Asesor adalah intrumen utama, dengan segenap kompetensi dan
kapabilitasnya



2.  Menentukan Metode

Jenis data :

1. Data kuantitatif: data yang berbentuk angka atau bilangan (contoh:
jumlah anak, jumlah guru, sarana bermain, luas lahan)

2. Data kualitatif: data selain angka/bilangan. Contoh: foto, video,
rekaman, gambar, naskah



Sumber Data

1. Yayasan/pengelola

2. Kepala Satuan

3. Guru/pendidik

4. Tenaga Kependidikan

5. Peserta didik

6. Orang tua/wali

7. Masyarakat

8. Alumni



Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

2. Wawancara

3. Studi Dokumen

Proses penggalian data dapat dilakukan dengan FGD (Focus Group Discussion)



1. Observasi

❖ Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan
pengamatan terhadap objek yang dinilai, berupa foto, video, audio,
gambar, naskah atau lainnya.

❖ Tujuan : Untuk mendapatkan gambaran riil kondisi satuan

❖ Waktu : dilakukan selama sehari (8 jam)

❖ Proses observasi : asesor mengamati foto, video, audio, naskah dan
dokumen lainnya terkait kegiatan dan segala hal yang ada di lembaga

❖ Asesor melakukan pengamatan terhadap spotlight yang dilakukan oleh
asesi untuk mendapatkan gambaran riil kondisi lembaga

❖ Observasi untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam, maka
digali dengan pertanyaan apa, mengapa dan bagaimana.



Ketentuan Observasi

❖ Asesor perlu membangun hubungan yang erat dengan informan. Akrab,
friendly, bukan hubungan atas bawah.

❖ Asesor bersikap fleksibel, tidak terpaku pada konsep. Fokus dan strategi
dapat berubah di lapangan mengikuti situasi dan perkembangan yang
ada.

❖ Apabila informasi yang diperoleh kurang meyakinkan, atau menghindari
adanya bias/penyimpangan, maka Asesor dapat melakukan penggalian
data dengan cara yang berbeda

❖ Asesor saat melakukan observasi juga menganalisis apakah yang
dilakukan oleh satuan pendidikan paham akan tujuannya



Tahapan Observasi

1. Memastikan setting, (dimana, kapan).

2. Mendefinisikan obyek yang diamati.

3. Ada Standarisasi, apa yang dijadikan fokus dalam pengamatan.

4. Observasi deskriptif, memberikan gambaran umum mengenai obyek

5. Observasi terfokus, yakni semakin terkonsentrasi pada aspek-aspek yang
relevan dengan butir yang dinilai.

6. Observasi selektif, menangkap hanya aspek-aspek pokok yang akan
dinilai

7. Observasi telah menemukan adanya substansi dari aspek yang dinilai



MANAKAH PROSES PEMBELAJARAN YANG TEPAT ?
Sebutkan alasannya kaitkan dengan 10 prinsip pembelajaran

Gambar 1 Gambar 2



2.  Wawancara

❖wawancara adalah suatu percakapan atau tanya jawab
secara sistematis yang diarahkan untuk mengukur performance
melalui penggalian data terkait butir instrumen akreditasi

❖Wawancara merupakan alat re-cheking atau pembuktian
terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh
sebelumnya

❖Tujuan wawancara: mendapatkan data yang tepat dan akurat
sebagai bahan untuk dianalisis dan diambil kesimpulan

❖Asesor perlu menyiapkan pedoman wawancara (pertanyaan
terbuka)



Fokus wawancara

❖ Sesuatu yang penting → semua butir instrumen menunjukkan kriteria dasar
yang penting

❖ Sesuatu yang menarik → Asesor menggali lebih dalam makna kinerja
assessment dari sudut pandang asesi, agar diperoleh informasi yang
berimbang dari aspek praktis pelaksanaan pendidikan sehari-hari oleh
asesi (bisa digambarkan dalam bentuk narasi kualitatif)

❖ Sisi menarik, bisa digali dari sisi keunggulan, kelemahan,
kesempatan/peluang, dan cara mengatasi persoalan (SWOT) sesuai
persepsi dan apa yang dilakukan asesi secara praktis selama ini.



Kiat wawancara

❖ Asesor perlu membangun relasi dan kepercayaan dengan asesi. Diawali
dengan komunikasi basa-basi secukupnya

❖ Menggali dengan 5W + 1 H, what, why, where, who, when, how. Namun
lebih banyak menggunakan “mengapa” dan “bagaimana”

❖ Pertanyaan terbuka, agar menghasilkan eksplanasi, tidak hanya
menghasilkan jawaban “ya” atau ”tidak”

❖ Menggunakan kalimat ringkas. Makin panjang pertanyaan, makin
menurun kemampuan yang diwawancarai mencerna pertanyaan itu.
(maksimal sekitar 16 kata)

❖ Pilih pertanyaan pokok (main question), yang darinya bisa dialirkan
pertanyaan lanjutan secara snow-ball (melebar) maupun funnel
(mengerucut)

❖ Wawancara yang baik akan menghasilkan banyak informasi. Wawancara
yang buruk menghasilkan banyak bantahan.



Pelaksanaan Wawancara

❖ Asesor melakukan paraphrase (menyatakan kembali isi jawaban
interviewee dengan kalimat yang berbeda), dan mencatatnya.

❖ wawancara dilakukan secara mendalam (in depth interview).

❖ Lakukan pengecekan keabsyahan data (validitas dan relieabilitas data)
dengan teknik check members dan triangulasi.

❖ Cek dan re-check, apakah semua butir sudah ditanyakan.

❖ Wawancara dapat dilakukan kepada: kepala satuan, guru, tenaga
kependidikan, orangtua, alumni, serta pihak lain yang terkait.

❖ Asesor harus pandai-pandai menanyakan asesi untuk memperoleh
jawaban, misalnya dengan mempergunakan teknik-teknik probing
(rangsangan, dorongan, mengorek jawaban responden agar terarah
pada tujuan penilaian).

❖ Wawancara harus disertai bukti pendukung, bukan hanya sekedar
pernyataan



Teknik wawancara (lanjutan)

1. Mulai dengan pertanyaan yang mudah

2. Mulai dengan informasi fakta

3. Hindari pertanyaan multiple

4. Jangan menanyakan pertanyaan pribadi sebelum terbangun keakraban

5. Ulang kembali jawaban untuk klarifikasi

6. Berikan kesan positif 

7. Kontrol emosi negatif



3. Studi Dokumen

❖ Studi dokumen adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif
dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh
lembaga atau oleh orang lain tentang lembaga yang dinilai.

❖ Dokumen dapat berupa kurikulum satuan pendidikan, perencanaan
(semester, mingguan, harian), hasil penilaian berupa catatan anekdot
atau hasil karya peserta didik, surat-surat, catatan harian, cenderamata,
laporan, artefak, foto, dan sebagainya.

❖ Asesor memanfaatkan dokumen yang ada di lembaga untuk
memperkuat proses penilaian akreditasi



Pelaksanaan Penggalian Data

1. Asesor melakukan penggalian data dengan cara wawancara,
pengamatan langsung atau melalui foto/video/dokumen lainnya
terhadap seluruh proses kegiatan pembelajaran.

2. Jika ada indikator yang tidak teramati saat visitasi, maka asesor
menelusuri dari bukti lain, seperti foto, video, dokumen lainnya.

3. Setiap bukti wawancara ditulis dalam bentuk narasi catatan per butir,
dapat dilengkapi rekaman suara, disertai bukti pendukung.

4. Guna memastikan indikator yang muncul bukan tampilan sesaat, maka
asesor dapat menelusuri dokumen kurikulum (Program semester, RPPM,
RPPH) (untuk PAUD)



FGD (Focused Group Discussion)

Manfaat FGD:

1. Memperoleh informasi yang banyak secara cepat;

2. Mengidentifikasi dan menggali informasi mengenai  tema atau aspek 
tertentu (butir instrumen)

3. Cross-check data dari sumber lain atau dengan metode lain.

FGD dilakukan untuk kepentingan :

1. Jika asesor membutuhkan pemahaman lebih dari satu sudut pandang,

2. Untuk menyingkap suatu fakta secara lebih detail dan lebih kaya,

3. Untuk keperluan verifikasi data.



3. Mengolah dan menganalisis data

❖ Asesor menggali dan mengolah nilai yang terkandung dari suatu obyek
atau perilaku

❖ Asesor mengolah informasi dari pertanyaan apa, mengapa, bagaimana.

Teknik Analisis data:

1. Asesor menggunakan analisis induktif, yakni melihat hal-hal yang khusus
terlebih dahulu baru disimpulkan secara umum.

2. Asesor menerapkan perspektif holistik, yakni diperolehnya pemahaman
menyeluruh dan utuh tentang aspek yang dinilai.

3. Aspek yang diteliti adalah hal-hal yang bersifat khusus atau spesifik, dan
analisisnya bersifat tematik



BUTIR 18

Indikator pembelajaran terkait
pemanfaatan sumber belajar
berbasis potensi lingkungan sekitar
antara lain adalah:

• Menggunakan ruangan atau
tempat di lingkungan sekitar
sebagi sumber belajar

• Memanfaatkan mahluk hidup di
lingkungan sekitar sebagai sumber
belajar

• Memanfaatkan bahan-bahan
yang ada di lingkungan sekitar
untuk sumber belajar

Pemanfaatan sumber belajar berbasis potensi lingkungan sekitar (ruangan, 
bahan, alat, serta sumber lainnya



PENELUSURAN BUTIR IPV butir 19

• Bunyi Instrumen :

• Pendidik menyediakan berbagai pilihan 
kegiatan bermain sesuai dengan tahap 
perkembangan dan minat anak

Analisis: 

• Saat visitasi asesor menemukan
penataan lingkungan main menyediakan
berbagai ragam kegiatan main.

• Asesor juga menelusuri RPPH dan
mengecek kegiatan inti yang
direncanakan memuat berbagai
kegiatan main

• Saat pelaksanaan kegiatan main terlihat
anak memilih kegiatan main sesuai
dengan minatnya.

Catatan:

Pendidik menyiapkan 7 kegiatan main
yang beragam dalam satu hari dengan
menggunakan tanah liat, tanaman sekitar
sekolah, balok, main peran, melukis/
menggambar sesuai dengan RPPH yang
disusun. Saat proses kegiatan main anak
terlihat memilih sesuai dengan minatnya.



Catatan PAUD perbutir IPV pada saat Visitasi

• Butir 18 IPV PAUD

• Pemanfaatan sumber belajar berbasis 
potensi lingkungan sekitar (ruangan, 
bahan, alat, serta sumber lainnya)

• Satuan PAUD menggunakan ruangan di
luar dan di dalam kelas saat proses
pembelajaran, juga memanfaatkan
tanaman (sukun , rambutan, mangga,
belimbing yang diambil dari halaman
sekolah) dan bahan-bahan bekas yang
aman untuk sumber belajar .



Contoh analisis Video (PAUD)

Butir 6

Pendidik menstimulasi anak untuk mengenal dan 
membiasakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
(PHBS)

• Asesor mengamati video guru menstimulasi anak
untuk mengenal perilaku hidup bersih dan sehat. 
https://drive.google.com/file/d/1A8labcD2yaIbgZ6
Yuf1oxRkSdHkTdq2X/view?usp=sharing

Hasil Analisis Data:

• Pendidik telah menstimulasi anak untuk menjaga
kebersihan, mandi, keramas, gosok gigi,
merapikan mainan, membersihkan rumah,
halaman sekitar, buang sampah (butir 6)

• Pendidik telah menstimulasi anak mempraktikkan
berbagai pengalaman keagamaan dalam
konteks keimanan kepada Tuhan YME.
Kebersihan Sebagian dari iman (butir 1)

• Pendidik menstimulasi anak untuk mencuci
tangan dengan sabun (butir 26)

Indikator: 
Anak terbiasa:
❑ Mencuci tangan dengan airmengalir

menggunakan sabun
❑ Menggosok gigi dan memotong kuku
❑ Menaruh sampah pada tempatnya
❑ Membersihkan lingkungan setelah bermain
❑ Standar penanganan covid-19

https://drive.google.com/file/d/1A8labcD2yaIbgZ6Yuf1oxRkSdHkTdq2X/view?usp=sharing


Konsep Dasar PAUD dalam Akreditasi

Pembelajaran di PAUD harus

menghindarkan suasana teran-

cam / ketakutan dg mengede-

pankan terciptanya suasana

yang nyaman, aman dan menye-

nangkan; pendidik memahami

suasana batin anak, sayang

anak, dan berpandangan positif

thdp anak (MacLean)

Partisipasi dg orang dewasa dpt meningkatkan kualitas

kognitif; Interaksi terbaik dg anak perlu konsisten,  

teratur dan scr kolaboratif; Guru sebagai fasilitator, 

peran guru/orang dewasa memberikan dukungan dan 

dapat melepaskan dukungannya secara bertahap; 

Pembelajaran berkualitas perlu suasana kooperatif dan 

kolaboratif; Ada keterkaitan antara pengalaman

sebelumnya dan pengalaman baru (Vygotsky)

PAUD yang berkualitas: harus bersifat

holistik, stimulasi pendidikan dilakukan secara 

berulang-ulang, konsisten, bervariasi, melibat-

kan seluruh indera anak, memberdayakan

semua potensi yang ada di sekitar anak
(Hutenlocher, Kolb, Greenough)

Setiap potensi kecerdasan anak

harus ‘dilejitkan’ (dikemb. kan

secara maksimal), dg meme-

nuhi kebutuhan setiap potensi

kecerdasan tsb (Gardner)

Stimulasi pendidikan harus

disesuaikan dg tingkat usia/ 

tahap tumbuh-kembang anak

(Sally Gantham-McGregor, et al)

Ada 5 domain dalam

perkembangan anak: 
fisik, sosial, emosional, 

bahasa, keterampilan

kognitif (Maslow)

Guru terampil buat

pertanyaan terbuka utk

anak, peka terhadap

pengalaman anak, 

memelihara rasa ingin

tahu anak & pembelaj

berpusat pada anak

(Kolb)

Anak belajar secara 

kongkrit, perlu ada

kesempatan untuk

eksplorasi , guru perlu

melakukan refleksi

bersama anak (Piaget)

AUD: sosok unik, memiliki bebe-

rapa potensi kecerdasan, dunianya

bermain, masa potensial utk belajar,

rasa keingintahuannya besar, kon-

sentrasinya pendek, imajinasinya

terus berkembang , egosentris

8 SNP
8 SNP PAUD

Instrumen Akreditasi
(PPA-IPV PAUD)

1
2 3 4

5

678

9



PENJELASAN: IMPLEMENTASI KONSEP DASAR PAUD DALAM 8 SNP

1.
SKL

(STPPA)

Semua potensi anak (fisik & mental, termasuk kecerdasan jamak) 
tumbuh & berkemb secara optimal, semua aspek perkembangan dapat
dicapai sesuai tingkat usia/tahap perkembangan & kebutuhan
spesifiknya. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) PAUD fokusnya pada
Tingkat Pecapaian Perkembangan Anak (TPPA)

2
St. ISI

Stimulasi terhadap semua potensi anak (fisik & mental, termasuk
kecerdasan jamak) secara optimal melibatkan semua indera→mengacu
pada  Standar & Kurikulum PAUD (Permendikbud 137/2014 & 146/2014)

3
St. 

PROSES

Proses pembelajaran yang terencana dan menyenangkan
(mengedepankan pendekatan bermain sambil belajar dengan
memberdayakan semua indera), melalui pembiasaan & keteladanan
secara berkesinambungan, serta memberdayakan semua potensi yang 
ada di sekitar anak



PENJELASAN: IMPLEMENTASI KONSEP DASAR PAUD DALAM 8 SNP

4
St. PTK

• Pendidik: sabar & sayang kapada anak; memahami karakteristik, 
potensi, dan kebutuhan belajar anak; komunikatif dengan anak; 
kreatif; dan paham cara mendidik anak. 

• Tenaga Kependidikan: memahami karakteristik dan kebutuhan belajar
anak, kreatif

5
St. SAR-

PRAS

Mengoptimalkan pemberdayaan semua potensi sarpras yang tersedia
di alam sekitar (tdk harus beli)
-> yang penting memungkinkan setiap anak bisa bermain sambil belajar secara 

menyenangkan & aman untuk mengembangkan seluruh potensi kecerdasan, minat
dan bakatnya

6
St. PENGE-

LOLAAN

Memastikan seluruh proses pembelajaran dapat direncanakan, dikoor-
dinasikan, dilaksanakan & dikontrol dengan baik utk mencapai output
yg diharapkan



7
St. PEM-
BIAYAAN

Orangtua/keluarga, masyarakat dan pemerintah bersama-sama
bertanggung jawab untuk mendukung pembiayaan program 
pembelajaran di PAUD 

8
St. 

PENILAIAN

Bagaimana melakukan penilaian otentik pada anak serta pelapor-
anya kepada orang tua
→ Penilaian selama proses pembelajaran mengedepankan pengamatan

terhadap setiap aspek perkembangan anak, fokus mengukur
ketercapaian SKL (TPPA).

PENJELASAN: IMPLEMENTASI KONSEP DASAR PAUD DALAM 8 SNP



STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN ATAU SNP
(Kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum NKRI)

1. Standar Kompetensi Lulusan (SKL): kriteria mengenai kualifikasi kemam-
puan lulusan yg mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

2. Standar Isi: kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompe-
tensi utk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidik-
an tertentu.

3. Standar Proses: kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu
satuan pendidikan utk mencapai standar kompetensi lulusan. 

4. Standar PTK: kriteria mengenai pendidikan prajabatan dan kelayakan
fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. 

5. Standar Sarpras: kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, 
tem-pat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat
bermain, tempat berkreasi dan berekreasi serta sumber belajar lain, 
yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk
penggunaan TIK. 

6. Standar Pengelolaan: kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan 
pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, 
kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan 
efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

7. Standar Pembiayaan: kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya 
operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.

8. Standar Penilaian Pendidikan: kriteria mengenai mekanisme, prosedur, 
dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

* Masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PP 57/2021 (Ps.56)

1. SKL: merupakan kriteria minimal ttg kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yg
menunjukkan capaian kemampuan Peserta Didik dari hasil pembelajarannya pd akhir
jenjang pendidikan.

2. Standar isi: merupakan kriteria minimal yg mencakup ruang lingkup materi utk menca-
pai kompetensi lulusan pd jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

3. Standar proses: merupakan kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur, 
jenjang, dan jenis Pendidikan utk mencapai standar kompetensi lulusan.

4. Standar penilaian pendidikan: merupakan kriteria minimal mengenai mekanisme
penilaian hasil belajar peserta didik.

5. Standar Tenaga Kependidikan: 
a. Standar pendidik: merupakan kriteria minimal kompetensi dan kualifikasi yg dimiliki

pendidik utk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, perancang pembela-
jaran, fasilitator, dan motivator peserta didik.

b. Standar tenaga kependidikan selain pendidik: merupakan kriteria minimal kompe-
tensi yg dimiliki tenaga kependidikan selain pendidik sesuai dg tugas & fungsi dlm
melaks administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan
teknis utk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

6. Standar Sarpras: merupakan kriteria minimal sarpras yg harus tersedia pd satuan
pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan.

7. Standar pengelolaan: merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksa-
naan, dan pengawasan kegiatan pendidikan yg dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan
agar penyelenggaraan pendidikan efisien dan efektif.

8. Standar pembiayaan: merupakan kriteria minimal mengenai komponen pembiayaan 
Pendidikan pd satuan pendidikan.

** Perat pelaks dari PP ini hrs ditetapkan paling lambat 2 th sejak PP ini diundangkan
(Ps.59)

Menurut PP 13/2015 (Perubahan Kedua PP 19/2005) * Menurut PP 57/2021 **



Perubahan Urutan SNP Menurut PP-13/2015 vs PP57-2021

MENURUT PP 13/2015 MENURUT PP 57/2021

NAMA STANDAR URUTAN URUTAN NAMA  STANDAR

Standar Kompetensi Lulusan 1 1 Standar Kompetensi Lulusan

Standar Isi 2 2 Standar Isi

Standar Proses 3 3 Standar Proses

Standar Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan

4 5 Standar Tenaga Kependidikan

Standar Sarana Prasarana 5 6 Standar Sarana Prasarana

Standar Pengelolaan 6 7 Standar Pengelolaan

Standar Pembiayaan 7 8 Standar Pembiayaan

Standar Penilaian 8 4 Standar Penilaian



PENJABARAN SNP PAUD KE INSTRUMEN PPA DAN IPV PAUD (1)

No Standar Nasional PAUD * Jumlah Butir
Instrumen PPA PAUD **

Jumlah Butir
Instrumen Penilaian Visitasi (IPV) PAUD **

1 STPPA 2 (1.1, 1. 2) Komponen:
1. Stimulasi pendidik pada aspek nilai Agama dan Moral (butir 1,2,3)
2. Stimulasi pendidik pada aspek fisik motoric (butir 4,5,6)
3. Stimulasi pendidik pada aspek kognitif (buitr 8,9,10)
4. Stimulasi pendidik pada aspek Bahasa (butir 11, 12, 13)
5. Stimulasi pendidik pada aspek social emosional (buitr 14,15,16,17)
6. Stimulasi pendidik pd proses pembelajaran (butir 18,19,20,21,22)
7. Fasilitasi satuan pendidikan untuk layanan belajar yang inovatif

dan pengembangan professional PTK (butir 23, 25)
8. Keamanan dan lingkungan (butir 7)
9. Dukungan orangtua (butir 24)
10.Membiasakan perilaku hidup sehat (butir 26)

2 Standar Isi 3      (2.1, 2.2, 2.3)

3 Standar Proses 3/4  (3.1, 3.2, 3.3 ->3.3.1, 3.3.2)

4 Standar PTK 2      (4.1, 4.2)

5 Standar Sarpras 2/5 (5.1 -> 5.1.1, 5.1.2; 5.2 ->
5.2.1, 5.2.2, 5.2.3)

6 Standar Pengelolaan 3      (6.1, 6.2, 6.3)

7 Standar Pembiayaan: 2 (7.1, 7.2)

8 Standar Penilaian (Pendidikan) 2 (8.1, 8.2)

Jml 8 standar 19/23 butir 26 butir

*   Urutan 8 SNP PAUD versi Permendikbud 137/2014:  (1) STPPA, (2) Std Isi, (3) Std Proses, (4) Std Penilaian, (5) Std PTK, (6) Std Sarpras, (7) Std Pengelolaan;
(8) Std Pembiayaan. Sedangkan Urutan 8 SNP versi PP 13/2015, Ps. 1 butir 5 s/d 12: (1) SKL, (2) Std Isi, (3) Std Proses, (4) Std PTK, (5) Std Sarpras, (6) Std
Pengelolaan; (7) Std Pembiayaan; (8) Std Penilaian Pendidikan (ini yang digunakan)

** Berdasarkan Kempendikbud 71/2021 (Lampiran 1)



PENJABARAN SNP PAUD KE INSTRUMEN PPA DAN IPV PAUD (2.a)

No SNP PAUD INSTRUMEN PPA IPV PAUD

1 STPPA:    
• Pertumbuhan
• Perkembangan

1.1. Deteksi Pertumbuhan Anak

1.2. Deteksi Perkembangan Anak
1. Pendidik menstimulasi anak untuk

mempraktikkan berbagai pengalaman 
keagamaan dalam konteks keimanan 
kepada Tuhan Yang Maha Esa

2. Pendidik menstimulasi alak untuk
mempraktikkan ibadah sesuai agama/ 
keyakinan yang dianut

3. Pendidik menstimulasi anak dalam 
pembiasaan untuk berperilaku terpuji/ 
berbudi luhur

4. Pendidik menstimulasi alak untuk
menunjukkan kemampuan motorik kasar

5. Pendidik menstimulasi anak untuk
menunjukkan kemampuan motorik halus

6. Pendidik menstimulasi anak untuk
mengenal dan membiasakan perilaku
hidup bersih dan sehat (PHBS)

7. Satuan Satuan pendidikan mengupayakan 
keamanan anak dan lingkungan

8. Pendidik menstimulasi kemampuan anak 
dalam proses pemecahan masalah

9. Pendidik menstimulasi kemampuan anak
untuk berpikir logis, kritis dan kreatif

10. Pendidik menstimulasi kemampuan anak
untuk berpikir simbolis

2 Standar Isi:
• NAM
• Fisik-motoric
• Kognitif
• Bahasa
• Sosial-emosional
• Seni

2.1.Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
2.2.Acuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
2.3.Layanan Menurut Kelompok Usia

3 Standar Proses:
• Perencanaan pembelajaran
• Pelaksanaan pembelajaran
• Evaluasi pembelajaran
• Pengawasan pembelajaran

3.1. Perencanaan Pembelajaran
3.2. Supervisi Pembelajaran
3.3. Keterlibatan Orangtua
3.3.1. Ketersediaan dok laporan/foto buku penghubung atau con-

toh format komunikasi lainnya antara orangtua dg pendidik
3.3.2. Ketersediaan dok laporan/foto pertemuan/aktivitas yg dise-

lenggarakan oleh satuan penddkn yg melibatkan orang tua

4 Standar PTK:
• Kualifikasi akad & komp Guru PAUD
• Kualifikasi akad & komp Guru pendamping
• Kualifikasi akad & komp Guru Pendamping Muda
• Kualifikasi akad & komp Pengawas/Penilik PAUD
• Kualifikasi akad Kepala TK/RA/BA & sejenis lainnya
• Kualifikasi akademik Kepala KB/TPA/SPS
• Kompetensi Kepala Lembaga PAUD
• Kualifikasi akad & komp Tenaga Administrasi PAUD

4.1. Pendidik
4.2. Tenaga Kependidikan



No SNP PAUD INSTRUMEN PPA IPV PAUD 

5 Standar Sarpras: 
• Prinsip pengadaan sarpras
• Persyaratan sarpras (TK/RA/BA,        

KB, TPA, SPS)

5.1. Sarana
5.1.1.Ketersediaan dokumen daftar inventaris keberadaan

sarana bermain pada Dapodik
5.1.2.Ketersediaan dokumen sarana umum pada Dapodik
5.2. Prasarana
5.2.1.Ketersediaan data mengenai informasi luas lahan

pada Dapodik
5.2.2.Ketersediaan data mengenai status lahan pd Dapodik
5.2.3.Ketersediaan data prasarana di satuan PAUD pada

Dapodik

11. Pendidik memfasilitasi proses pembelajaran agar anak memahami
bahasa reseptif.

12. Pendidik memfasilitasi proses pembelajaran dalam menstimuliasi
anak untuk mengungkapkan bahasa (ekspresif)

13. Pendidik memfasilitasi proses pembelajaran keaksaraan (pra
membaca dan pra menulis)

14. Kemampuan pendidik untuk menstimulasi anak dalam
mengendalikan diri

15. Pendidik menstimulasi anak untuk berperilaku prososial
16. Pendidik menstimulasi anak untuk mengenal dan mencintai negara

melalui simbol dan iambang negara
17. Pendidik menstimulasi anak untuk mengenal keragaman budaya

Daerah
18. Pemanfaatan sumber belajar berbasis potensi lingkungan sekitar

(ruangan, bahan, alat, serta sumber lainnya)
19. Pendidik menyediakan berbagai pilihan kegiatan bermain sesuai

dengan tahap perkembangan darl minat anak
20. Pendidik memfasiiitasi kegiatan pembelajaran dengan pendekatan

saintifik
21. Pendidik menstimulasi anak agar dapat berkarya sesuai ide dan
minatnya dengan menggunakan berbagai alat dan bahan
22. Pendidik memberikan dukungan (scaffolding) pada anak saat

melakukan kegiatan
23. Satuan pendidikan memfasilitasi layanan belajar yang inovatif.
24. Dukungan orangtua terhadap proses pembelajaran
25. Satuan pendidikan memfasilitasi pengembangan profesionalitas

pendidik dan tenaga kependidikan.
26. Satuan pendidikan mengena,lkan dan membiasakan Perilaku Hidup

Sehat

6 Standar Pengelolaan:  
• Perencanaan program
• Pengorganisasian
• Pelaksanaan rencana kerja
• Pengawasan

6.1.Perencanaan Satuan
6.2.Pengorganisasian
6.3.Pelaksanaan

7 Standar Pembiayaan:
• Komponen pembiayaan (biaya

operasional dan biaya personal)
• Pengawasan & pertanggung-

jawaban

7.1. Rencana Anggaran
7.2. Administrasi Keuangan

8 Standar Penilaian (Pendidikan):  
• Prinsip penilaian
• Teknik dan instrumen penilaian
• Mekanisme penilaian
• Pelaksanaan penilaian
• Pelaporan hasil penilaian

8.1.Penilaian Perkembangan Anak
8.2.Laporan Perkembangan Anak

PENJABARAN SNP PAUD KE INSTRUMEN PPA DAN IPV PAUD (2.b)



PPA                                                          IPV

Penilaian Prasyarat Akreditasi (PPA)
< Lebih ke compliance / pemenuhan >

❖ Persyaratan minimum yang harus dipenuhi oleh
satuan didalam menyelenggarakan pembelajaran
berdasarkan 8 SNP.

❖ PPA pada dasarnya merupakan penilaian prasya-
rat satuan PAUD dan PNF, dan jika hasilnya telah
memenuhi persyaratan yang ditetapkan bisa
dilanjutkan ke tahap penilaian berikutnya (Penda-
laman konsep dasar

Instrumen Penilaian Visitasi (IPV)
< Lebih ke performance / kualitas >

❖ IPV menekankan pada kualitas proses dan hasil
pembelajaran di satuan PAUD dan PNF tsb telah
terjadi, serta memiliki dampak riil (performance)
baik terhadap peserta didik maupun satuan
pendidikan atau lembaganya.

❖ IPV mengedepankan pada pembuktian kualitas
riil dibanding mengecek keberadaan dokumen
terkait 8 standar seperti pada instrumen PPA

+

Hubungan PPA dan IPV
PPA merupakan filter untuk bisa lanjut atau tidak ke penilaian visitasi. Sekalipun demikian data/informasi
yang diperoleh melalui instrument PPA akan menjadi referensi bagi asesor dalam penilaian akreditasi
selanjutnya, baik visitasi maupun validasi. Sebaliknya jika terjadi keraguan terhadap hasil penilaian visitasi
atau validasi, asesor bisa merujuk lagi ke hasil PPA.



MANUAL IPV PAUD

MANUAL 
INSTRUMEN PPA PAUD

Manual IPV PAUD

Berisi:
❖ Deskripsi tiap butir instrumen dan 

ketersediaan dokumen/data yang 
diminta untuk tiap butir instrumen.

❖ Cara penilaian:
Dokumen/data yang dimiliki atau yang 
tersedia dinyatakan memiliki nilai jika
memenuhi semua unsur atau salah
satu unsur sebagaimana yang diminta. 
➔ Fokus pada aspek pemenuhannya.

Berisi:
❖ Indikator tiap butir instrumen.
❖ Cara/teknik penggalian informasi/data utk

mendapatkan gambaran riil tentang kualitas satuan
PAUD 
➔ Asesor mengamati scr langsung maupun melalui foto/video/ 

dok. lainnya terkait hal-hal yg diminta tiap butir instrumen. 
➔ Asesor dituntut memiliki pemahaman tentang konsep PAUD 

yang benar sebagai dasar untuk menggali informasi yang 
diminta tiap butir instrumen hingga diperoleh gambaran riil
tentang kualitas satuan PAUD terkait butir instrumen tsb.

➔ Penggalian informasi/data memadukan antara:
• Apa stimulasi yang dilakukan pendidik dan apa respon

dan/atau bagaimana sikap/perilaku peserta didik terhadap
stimulasi dari pendidik tsb

• Fasilitasi apa yg diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan
dan  apa respon dan/atau bagaimana sikap/perilaku peserta
didik terhadap fasilitasi yg disediakan oleh satuan pendidikan.



PENJABARAN SNP PAUD KE INSTRUMEN PPA DAN IPV PAUD (2.a)

No SNP PAUD INSTRUMEN PPA IPV PAUD

1 STPPA:    
• Pertumbuhan
• Perkembangan

1.1. Deteksi Pertumbuhan Anak

1.2. Deteksi Perkembangan Anak
1. Pendidik menstimulasi anak untuk

mempraktikkan berbagai pengalaman 
keagamaan dalam konteks keimanan 
kepada Tuhan Yang Maha Esa

2. Pendidik menstimulasi alak untuk
mempraktikkan ibadah sesuai agama/ 
keyakinan yang dianut

3. Pendidik menstimulasi anak dalam 
pembiasaan untuk berperilaku terpuji/ 
berbudi luhur

4. Pendidik menstimulasi alak untuk
menunjukkan kemampuan motorik kasar

5. Pendidik menstimulasi anak untuk
menunjukkan kemampuan motorik halus

6. Pendidik menstimulasi anak untuk
mengenal dan membiasakan perilaku
hidup bersih dan sehat (PHBS)

7. Satuan Satuan pendidikan mengupayakan 
keamanan anak dan lingkungan

8. Pendidik menstimulasi kemampuan anak 
dalam proses pemecahan masalah

9. Pendidik menstimulasi kemampuan anak
untuk berpikir logis, kritis dan kreatif

10. Pendidik menstimulasi kemampuan anak
untuk berpikir simbolis

2 Standar Isi:
• NAM
• Fisik-motoric
• Kognitif
• Bahasa
• Sosial-emosional
• Seni

2.1.Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
2.2.Acuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
2.3.Layanan Menurut Kelompok Usia

3 Standar Proses:
• Perencanaan pembelajaran
• Pelaksanaan pembelajaran
• Evaluasi pembelajaran
• Pengawasan pembelajaran

3.1. Perencanaan Pembelajaran
3.2. Supervisi Pembelajaran
3.3. Keterlibatan Orangtua
3.3.1. Ketersediaan dok laporan/foto buku penghubung atau con-

toh format komunikasi lainnya antara orangtua dg pendidik
3.3.2. Ketersediaan dok laporan/foto pertemuan/aktivitas yg dise-

lenggarakan oleh satuan penddkn yg melibatkan orang tua

4 Standar PTK:
• Kualifikasi akad & komp Guru PAUD
• Kualifikasi akad & komp Guru pendamping
• Kualifikasi akad & komp Guru Pendamping Muda
• Kualifikasi akad & komp Pengawas/Penilik PAUD
• Kualifikasi akad Kepala TK/RA/BA & sejenis lainnya
• Kualifikasi akademik Kepala KB/TPA/SPS
• Kompetensi Kepala Lembaga PAUD
• Kualifikasi akad & komp Tenaga Administrasi PAUD

4.1. Pendidik
4.2. Tenaga Kependidikan



PENJABARAN SNP PAUD KE INSTRUMEN PPA DAN IPV PAUD (2.b)

No SNP PAUD INSTRUMEN PPA IPV PAUD 

5 Standar Sarpras: 
• Prinsip pengadaan sarpras
• Persyaratan sarpras (TK/RA/BA,        

KB, TPA, SPS)

5.1. Sarana
5.1.1.Ketersediaan dokumen daftar inventaris keberadaan

sarana bermain pada Dapodik
5.1.2.Ketersediaan dokumen sarana umum pada Dapodik
5.2. Prasarana
5.2.1.Ketersediaan data mengenai informasi luas lahan

pada Dapodik
5.2.2.Ketersediaan data mengenai status lahan pd Dapodik
5.2.3.Ketersediaan data prasarana di satuan PAUD pada

Dapodik

11. Pendidik memfasilitasi proses pembelajaran agar anak memahami
bahasa reseptif.

12. Pendidik memfasilitasi proses pembelajaran dalam menstimuliasi
anak untuk mengungkapkan bahasa (ekspresif)

13. Pendidik memfasilitasi proses pembelajaran keaksaraan (pra
membaca dan pra menulis)

14. Kemampuan pendidik untuk menstimulasi anak dalam
mengendalikan diri

15. Pendidik menstimulasi anak untuk berperilaku prososial
16. Pendidik menstimulasi anak untuk mengenal dan mencintai negara

melalui simbol dan iambang negara
17. Pendidik menstimulasi anak untuk mengenal keragaman budaya

Daerah
18. Pemanfaatan sumber belajar berbasis potensi lingkungan sekitar

(ruangan, bahan, alat, serta sumber lainnya)
19. Pendidik menyediakan berbagai pilihan kegiatan bermain sesuai

dengan tahap perkembangan darl minat anak
20. Pendidik memfasiiitasi kegiatan pembelajaran dengan pendekatan

saintifik
21. Pendidik menstimulasi anak agar dapat berkarya sesuai ide dan
minatnya dengan menggunakan berbagai alat dan bahan
22. Pendidik memberikan dukungan (scaffolding) pada anak saat

melakukan kegiatan
23. Satuan pendidikan memfasilitasi layanan belajar yang inovatif.
24. Dukungan orangtua terhadap proses pembelajaran
25. Satuan pendidikan memfasilitasi pengembangan profesionalitas

pendidik dan tenaga kependidikan.
26. Satuan pendidikan mengena,lkan dan membiasakan Perilaku Hidup

Sehat

6 Standar Pengelolaan:  
• Perencanaan program
• Pengorganisasian
• Pelaksanaan rencana kerja
• Pengawasan

6.1.Perencanaan Satuan
6.2.Pengorganisasian
6.3.Pelaksanaan

7 Standar Pembiayaan:
• Komponen pembiayaan (biaya

operasional dan biaya personal)
• Pengawasan & pertanggung-

jawaban

7.1. Rencana Anggaran
7.2. Administrasi Keuangan

8 Standar Penilaian (Pendidikan):  
• Prinsip penilaian
• Teknik dan instrumen penilaian
• Mekanisme penilaian
• Pelaksanaan penilaian
• Pelaporan hasil penilaian

8.1.Penilaian Perkembangan Anak
8.2.Laporan Perkembangan Anak



















9)  Asesor mengisi format    data    satuan PAUD    yang    divisitasi/dinilai

sebagaimana berikut ini







PRAKTIK IMPLEMENTASI KONSEP DASAR PAUD PADA IPV PAUD

No Butir Indikator Teknik Penggalian Data Konsep Dasar yang 
diimplementasikan

1 Pendidik
menstimulasi
anak untuk
mempraktikka
n berbagai
pengalaman 
keagamaan 
dalam konteks 
keimanan 
kepada Tuhan 
Yang Maha
Esa

Indikator pembelajaran
dalam menstimulasi
kemampuan anak
mempraktikkan berbagai
pengalaman keagamaan
dalam konteks keimanan
kepada Tuhan Yang Maha
Esa, melalui: 
❑ Pendidik menanam-kan

nilai-nilai
keagamaan/keimanan
melalui dialog, dongeng, 
cerita baik dengan alat
maupun tanpa alat, 
dan/atau membaca buku
cerita (story telling). 

❑ Asesor mengamati secara langsung maupun
melalui foto/video/dokumen lainnya: 
• Pada tahapan fairy tale stage (3-6 tahun) 

menjelang realistic stage (7-12 tahun) pendidik
menanamkan nilai-nilai keaga-maan/keimanan
melalui dialog, dongeng, cerita imajiner baik
dengan alat maupun tanpa alat, dan/atau
membaca buku ceri-ta (story telling) dlm proses 
pembelajaran

• Sikap/perilaku anak mengenal Tuhan YME 
melalui dialog, dongeng, cerita. 

o Konsep dasar mana 
yang diimplemen-
tasikan? 

o Apa argumentasi
Anda?





PRAKTEK IMPLEMENTASI KONSEP DASAR PAUD PADA IPV PAUD

No Butir Indikator Teknik Penggalian Data Konsep Dasar yang 
diimplementasikan

4 Pendidik
menstimu-
lasi anak
untuk
menunjuk-
kan kemam-
puan moto-
rik kasar

Indikator
pembelajaran dalam
menstimulasi
kemampuan motorik
kasar anak, antara lain: 
❑ Berjalan, berlari, 

melompat, 
meloncat, 
meluncur, skipping 
(lompat tali), dan 
lain-lain 

❑ Menekuk dan 
meregang, 
mendorong dan 
menarik, 
mengangkat dan 
menurunkan, dan 
lain-lain 

Asesor mengamati secara langsung maupun
melalui foto/video/dokumen lainnya: 
• Pendidik menstimulasi motorik kasar anak

melalui: berjalan, berlari, melompat, melon-
cat, meluncur, skipping (lompat tali), dan lain-
lain; menekuk dan meregang, mendorong dan 
menarik, mengangkat dan menurunkan, dan 
lain-lain; memutar, mengocok, melingkar, 
melambungkan, dan lain-lain; melempar, 
menangkap, menendang, memukul dll

• Kemampuan motorik kasar anak yang ditun-
jukkan dengan: berjalan, berlari, melompat, 
meloncat, meluncur, skipping (lompat tali), dan 
lain-lain; menekuk dan meregang, mendorong
dan menarik, mengangkat dan menurunkan, 
dan lain-lain; memutar, mengocok, melingkar, 
melambungkan, dan lain-lain; melempar, 
menangkap, menen-dang, memukul dll

o Konsep dasar
mana yang 
diimplemen-
tasikan? 

o Apa argumentasi
Anda?





PRAKTEK IMPLEMENTASI KONSEP DASAR PAUD PADA IPV PAUD

No Butir Indikator Teknik Penggalian Data Konsep Dasar yang 
diimplementasikan

8 Pendidik
menstimu-
lasi kemam-
puan anak
dalam
proses 
pemecahan
masalah

Indikator pembelajar-
an dalam menstimu-
lasi kemampuan anak
dalam proses peme-
cahan masalah: 
❑ Menstimulasi anak

agar bisa
mengidentifikasi
masalah yang 
dihadapi sesuai
dengan tingkat usia

❑ Menstimulasi anak
untuk mencari
solusi masalah yang 
dihadapi

Asesor mengamati secara langsung maupun
melalui foto/video/dokumen lainnya: 
❑ Pengamatan terhadap Pendidik: 

• Pendidik menstimulasi kemampuan mengi-
dentifikasi masalah yang dihadapi anak sesu-
ai dengan tingkat usia melalui berbagai
kegiatan main sesuai dengan ide anak
(contoh: mengapa bangunanku selalu jatuh
kalau sudah tinggi?) 

• Pendidik menstimulasi kemampuan anak
untuk mencari solusi melalui berbagai
kegiatan main (contoh: coba ditambah
dengan balok yang lebih kecil ukurannya.) 

❑ Pengamatan terhadap anak: 
• Kemampuan anak untuk mengidentifikasi

dan memecahkan masalah (contoh: membagi
1 kue kpd 3 temannya, membuat bangun-an 
dari alat dan bahan yang ada di sekitarnya) 

o Konsep dasar
mana yang 
diimplemen-
tasikan? 

o Apa argumentasi
Anda?
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