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B4

A. Mengapa Program Manajemen Berbasis
Sekolah (MBS) memerlukan Monitoring
EVALUASI dan Supervisi?

Setidaknya ada tiga alasan mendasar mengapa program
MBS memerlukan monitoring, evaluasi, dan supervisi.
Pertama, monitoring, evaluasi, dan supervisi merupakan
bagian tak terpisahkan dari fungsi manajemen khususnya
pengawasan. Kedua, monitoring, evaluasi, dan supervisi
sebagai bahan umpan balik (feedback) terhadap proses
perencanaan dan penganggaran pendidikan. Ketiga,
monitoring, evaluasi, dan supervisi sebagai dasar
melakukan advokasi dan komunikasi pendidikan berbasis
bukti nyata (evidenle-based)

Monitoring dan Supervisi merupakan bagian
tak terpisahkan dari fungsi manajemen.
Program MBS merupakan program peningkatan kualitas
pendidikan yang meletakkan sekolah sebagai ‘pusat’ dari
pelaksanaan pembelajaran melalui manajemen yang
transparan dan partisipatif, guru-guru yang terampil dalam
mengaplikasikan pendekatan yang mengoptimalkan
potensi anak, serta masyarakat yang peduli pendidikan.
Untuk membantu sekolah menjalankan pendekatanpendekatan tersebut dengan benar, dibutuhkan supervisi
klinis dari pengawas sekolah dan juga dari pihak – pihak
terkait lainnya, yang akan secara teratur memberikan
umpan balik baik mengenai pencapaian keberhasilan
atau pun kelemahan, mendiskusikan tindak lanjut,
melakukan pembinaan, dan memantau perkembangan
sekolah tersebut.

daerah (contohnya Renstra/RPJMD atau RKPD) dan
dianggarkan setiap tahunnya. Hasil M&S bisa menjadi
dasar bahan rujukan untuk mengetahui kondisi sekolah,
tingkat kemajuan serta juga efektivitas dan efisiensi
kegiatan MBS yang akan menjadi umpan balik (feedback),
memberikan orientasi arah kebijakan dan tindak lanjut
bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kondisi
MBS di wilayahnya

Sebagai dasar melakukan advokasi dan
komunikasi pendidikan berbasis bukti nyata
(evidence-based)
Hasil M&S yang berkualitas dapat memberikan referensi
yang akurat dan terpercaya (reliable) yang dapat menjadi
alat advokasi yang penting bila ingin mempromosikan

Monitoring, Evaluasi, dan Supervisi untuk
memberikan umpan balik (feedback) terhadap
proses perencanaan dan penganggaran
pendidikan.
Sebagai program nasional pemerintah Republik Indonesia
seperti yang diamanatkan oleh Undang Undang Sistem
Pendidikan Nasional (UU No. 20/2003), Program MBS
harus menjadi bagian dari program pemerintah daerah
baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Dengan
demikian, Program MBS harus secara teratur dan sistematis
tercantum dalam dokumen-dokumen perencanaan
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Program MBS ke berbagai kalangan, baik kepada pihak
pemerintah sebagai pengambil keputusan, atau pun
kepada masyarakat luas. Dengan penampilan hasil M&S
yang menarik dan menggugah, banyak gambaran –
gambaran keberhasilan yang bisa memberikan inspirasi
bagi peningkatan keterlibatan masyarakat atau pun
pemerintah, atau pun bagi pemecahan masalah secara
bersama-sama

B. Siapa saja aktor/
pelaku kegiatan
Monitoring,
EVALUASI, dan
Supervisi MBS?
Pada dasarnya semua pihak bisa turut serta
mengambil bagian dalam proses Monitoring,
Evaluasi, dan Supervisi sesuai dengan
fungsinya masing – masing
Pemerintah, masyarakat, dan sekolah bisa secara bersamasama membangun kemitraan yang tujuannya memonitor
pelaksanaan kegiatan MBS di sekolah. Sekolah harus secara
terbuka menginformasikan kepada masyarakat tentang
pencapaian atau pun rencana-rencana jangka pendek dan
jangka panjangnya.
Sebaliknya, masyarakat harus bisa secara positif
berkontribusi kepada peningkatan kualitas pendidikan
di tingkat sekolah, apakah itu melalui perhatian langsung
pada pendidikan anak-anak mereka yang bersekolah di
sekolah tersebut, atau pun dalam bentuk urun rembug,
masukan yang membangun, atau pun dalam bentuk –
bentuk lain yang sesuai dengan aturan yang berlaku.
Secara spesifik, peran serta masyarakat dalam monitoring
di tingkat sekolah diatur dalam berbagai peraturan
perundangan mulai dari Undang Undang Sistem
Pendidikan Nasional (UU No 20/2003), atau peraturan
lainnya (contohnya Kepmen 44/U/2002 tentang Komite
Sekolah dan Dewan Pendidikan).

B4

Pengawas sangat penting untuk tujuan
supervisi klinis
Pengawas bertugas untuk melakukan penilaian, pembinaan
dan pemantauan kepada sekolah. Dengan melakukan M&S
secara teratur, pengawas bisa memantau perkembangan
MBS di tiap sekolah binaannya melalui pengumpulan
data, mendiskusikan tindak lanjut dan pembinaan rutin
yang sesuai dengan kebutuhan sekolah, kemudian secara
berkala memberikan evaluasi kepada sekolah.
Sangat disarankan bagi pemerintah daerah, terutama
pemerintah kabupaten, untuk mengintegrasikan program
monitoring dan supervisi MBS ke dalam agenda tahunan
pengawas sehingga Program MBS bisa menjadi program
yang terlaksana secara alami dan rutin.
Berdasarkan fungsi dan tugasnya, pengawas juga
menjadi aktor yang bisa sangat efisien dan efektif dalam
pengumpulan data dan bukti pelaksanaan MBS di tingkat
sekolah, karena secara struktural pengawas menjadi
jembatan antara sekolah dengan Dinas Pendidikan selaku
instansi pokok yang menangani masalah pendidikan.
Oleh karena itu, maka data yang dimiliki pengawas
menjadi sangat penting, sehingga data – data tersebut
harus disimpan secara sistematis (bisa dalam bentuk
database) yang bisa diakses oleh berbagai pihak yang
membutuhkan.

Bagaimana bila data dari pengawas tidak
cukup?
Maka perlu dibentuk tim khusus, yang terdiri dari
berbagai peran & fungsi mulai dari pengumpul data
hingga proses analisis, untuk menangani pelaksanaan
pengumpulan data

Bagaimana bila UPTD/KCD Pendidikan
tidak ada?
Maka Dinas Kabupaten harus menunjuk unit atau tim di
dalam Dinas Pendidikan Kabupaten untuk melakukan
verifikasi dan kompilasi data. Tim atau unit yang
ditunjuk harus memiliki pemahaman cukup mengenai
konteks MBS, sekolah dan gugus binaan, atau pun
kecamatan yang didata serta mampu melakukan
verifikasi secara akurat dalam waktu yang singkat.
Salah satu contoh individu-individu yang bisa dijadikan
tim M&S MBS adalah fasilitator atau pelatih MBS atau
anggota tim pengembang MBS.
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Pendataan untuk tujuan advokasi kebijakan
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan perangkatnya menjadi aktor utama dalam pemberian umpan balik pada proses
perencanaan dan penganggaran, atau pun untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Dinas Pendidikan Kabupaten
harus mengkoordinir dan mengeluarkan dokumen penunjukan yang jelas yang berisi tugas pokok dan fungsi (tupoksi)
pihak-pihak yang terlibat dalam M&S MBS.
Berdasarkan pengalaman Program MBS-CLCC, bila data pengawas dikumpulkan dengan baik dan dapat diakses, Dinas
Pendidikan melalui Unit Pembantu Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan atau pun Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan-nya
bisa melakukan verifikasi data dan kompilasi data – data tingkat sekolah. UPTD/KCD Pendidikan menjadi sangat penting
karena posisi-nya di tingkat kecamatan yang relatif dekat dengan sekolah, dan memiliki sumber daya manusia yang lebih
memadai yang memungkinkan verifikasi data yang lebih cepat dan akurat. Sedangkan Dinas Pendidikan Kabupaten lebih
memegang peranan pada analisis makro tingkat kabupaten dan kompilasi data dari berbagai kecamatan atau UPTD.
Untuk melihat secara lengkap, tahapan – tahapan M&S melalui pendataan dari tingkat sekolah hingga tingkat nasional
bisa dilihat pada Bagan 4.1

Bagan 4.1.
Alur Pengumpulan dan Verifikasi Data berdasarkan Tingkatan
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Tabel 4.1
Matrix Siklus Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Supervisi

Siapa (Who)

Bagaimana (How)

Pengumpulan Data

Tabulasi Data

Pihak-pihak yang memiliki
kapasitas pengumpulan
data di tingkat sekolah
(misalnya, Pengawas)



Pengawas



UPTD/KCD
(Tabulasi dan
Penyimpanan
Data) tingkat
Kecamatan dan
setingkat



Dinas Pendidikan
Kab

Analisis Data


Pengawas (untuk
Kebutuhan Klinis)



UPTD



Dinas Pendidikan
Kab



Penilaian Diri



Koordinasi



Analisis populasi



Observasi



Entry





Profil Sekolah



Tabulasi
Penyimpanan (di
UPTD/KCD)

Analisis perindikator



Analisis lintas
indikator



Analisis perdenominator/
progress

Kapan (When)

Bulan April

Mei

Mei

Dimana (Where)

Sekolah

UPTD

UPTD/Dinas

Peserta pelatihan sedang terlibat kerja kelompok pembuatan bahan praktek di sekolah.
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C. Apa sajakah yang perlu di Monitoring,
EVALUASI, dan Supervisi?

Indikator Dampak Langsung (Outcome)
Indikator Dampak Langsung ini terutama sangat penting bagi evaluasi supervisi klinis. Kurang lebih isinya adalah capaian
program berdasarkan bentuk tindakan yang diberikan. Selain untuk supervisi klinis, indikator dampak langsung juga
penting bagi bekal advokasi kebijakan.
Contoh Indikator Dampak Langsung:
•

Ada/tidaknya Rencana Pembangunan Sekolah (RPS/RKS) yang disusun secara berkala (rutin) di sekolah

•

Penggunaan berbagai variasi dalam metode pembelajaran di kelas

•

Terdapat/tidaknya Komite Sekolah yang berfungsi

Saat ini Pemerintah Indonesia melalui Departemen Pendidikan Nasional telah menyusun indikator – indikator dampak
langsung yang dapat dilihat di Lampiran 4.1. Indikator – indikator tersebut dapat dirangkum menjadi beberapa indikator
inti MBS yang mengacu pada pelaksanaan tiga pilar yang tercantum pada Bagan 4.2
Bagan 4.2
Indikator Inti Pelaksanaan Program MBS

Manajemen Sekolah

PAKEM

Peran Serta Masyarakat

1.

Ada atau tidaknya rencana
pembelajaran yang sesuai dengan
permen 41
Guru menggunakan variasi metode
pembelajaran
Pembelajaran dilakukan secara
interaktif
Terdapat variasi pengelolaan siswa
Penggunaan variasi sumber belajar
Hasil karya siswa ditulis dengan kata kata sendiri
Penggunaan alat peraga yang sesuai
Guru menggunakan berbagai jenis
penilaian (proses dan hasil) dan
memanfaatkan hasilnya untuk
kegiatan tindak lanjut
Guru melayani perbedaan kebutuhan
individual siswa
Hasil belajar 75 % siswa di atas kriteria
ketuntasan minimal (KKM)
Penggunaan sudut baca dan
perpustakaan

Komite sekolah berfungsi
Pengurus komite sekolah dipilih
secara demokratis
Komite sekolah memiliki program
Penyusunan program komite sekolah
dilakukan secara partisipatif
Persentase keterlaksanaan program
komite sekolah
Orang tua terlibat aktif dalam
membimbing siswa
Keterlibatan masyarakat sekitar dalam
program sekolah

Ada atau tidaknya RKAS yang
memuat visi dan misi sekolah
2. Keterlibatan berbagai pihak
dalam penyusunan RKAS
3. RKAS diperbaharui secara rutin
4. Persentase keterlaksanaan
program RKAS
5. Tersedianya fasilitas sanitasi dan
air bersih di sekolah
6. Sekolah memiliki aturan tata
tertib
7. Persentase keterlaksanaan tata
tertib
8. Tingkat kesadaran murid dalam
menjaga kebersihan
9. Ada tidaknya perlakuan kekerasan
fisik, emosional, pelecehan atau
penelantaran
10. Penerapan positif disiplin atau
konsekuensi logis
11. Peningkatan profesional guru dan
kepala sekolah

10
7

B4 - Bahan
B4 - Advokasi
Bahan Advokasi
MBS - 2009
MBS - 2009

FA Book 4.indd 10

10/26/10 2:54:56 PM

B4
Indikator Dampak Tidak Langsung (Impact)
Indikator dampak tidak langsung bisa, terutama sekali, untuk mengadvokasikan Program MBS kepada para pengambil
keputusan. Indikator – indikator dampak tidak langsung ini biasanya muncul sebagai akibat atau imbas pelaksanaan
Program MBS. Contoh indikator dampak tidak langsung adalah :
• Tingkat penguasaan kompetensi dasar siswa (Matematika, Bahasa, IPA)
• Angka putus sekolah

D. Kapan dilakukan Monitoring dan
Supervisi MBS ?
Monitoring dan Supervisi Rutin atau ad-hoc?
Monitoring dan Supervisi MBS sebaiknya dilaksanakan secara berkala, walaupun untuk beberapa kebutuhan bisa
dilakukan secara ad hoc sesuai dengan kebutuhan.

Sebagai referensi Supervisi Klinis
Berdasarkan pengamatan pelaksanaan tugas kepengawasan, ideal-nya hasil Monitoring dan Supervisi Program MBS
menjadi referensi pengawas dalam menyusun Program Kerja Tahunan. Oleh karena itu, data dan informasi Program
MBS harus terkumpul, terolah, dan teranalisis sebelum penyusunan Program Kerja Tahunan pengawas di bulan Juli
setiap tahunnya. Dengan demikian, pengawas dapat melakukan tugas supervisi dan pendampingan yang terprogram
dan terjadwal baik untuk membantu peningkatan kualitas MBS di sekolah dengan tepat dan sesuai dengan kebutuhan
sekolah tersebut.

Kotak 4.1. : Pengawas
Pengawas: Sekapur Sirih
Suhardi, S.Pd, sejak Januari 2005 bertanggungjawab terhadap pembinaan 18 sekolah (11 Sekolah Dasar dan 7 Taman
Kanak-Kanak) di Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, Propinsi Jawa Timur. Menjelang tahun ajaran berakhir
(bulan Mei-Juni), ditengah kesibukan mempersiapkan dua hajatan besar, - persiapan Ujian Akhir Sekolah Berstandar
Nasional (UAS-BN) dan persiapan Penerimaan Siswa Baru, - Pak Hardi menyusun sebuah instrumen yang akan digunakannya
untuk menjaring permasalahan dan mengumpulkan usulan pembinaan dari sekolah-sekolah dan warga sekolah dibawah
binaannya.
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Mengacu pada contoh ritme kepengawasan yang diceritakan di Kotak (Box) 4.1, maka secara sederhana, contoh
penjadwalan pendataan Monitoring dan Supervisi Program MBS yang dilakukan pengawas adalah seperti tercantum
dalam Tabel 4.2.
Tabel 4.2 :
Contoh Jadwal Pendataan dalam Program Kepengawasan
Kegiatan

Apr

Pengumpulan data



Tabulasi data



Analisis data

Mei

Jul

Ags

Sep

Okt

Nov

Dec

Jan

Feb

Mar









Penyusunan
Program Tahunan (PROTA)
Penyusunan Program
Semester I
Penyusunana Program
Semester II
Supervisi dan
Pendampingan

Jun


































Keterangan


Pendataan April – Mei: Mengukur data populasi dengan instrumen Profil Sekolah (PS) dan kondisi pelaksanaan
MBS dengan Penilaian Mandiri Sekolah (PMS). Data yang diperoleh merupakan data dasar (Baseline) atau penilaian
(assessment) bagi data tahun sebelumnya, yang kemudian dievaluasi dan menjadi masukan bagi penyusunan Laporan
Tahunan dan Program Semester I.



Pendataan Oktober – November: Mengukur kemajuan dan efektivitas tindak lanjut yang diberikan oleh pengawas
dengan menggunaan instrumen PMS saja. Data yang diperoleh merupakan data perkembangan (progress) yang
menjadi masukan bagi penyusunan Program Semester II

Sebagai Umpan Balik Perencanaan dan Penganggaran
Untuk mengadvokasikan Program MBS ke dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah, sebaiknya dipilih waktu
– waktu yang strategis. Contohnya di awal tahun dimana usulan-usulan program diajukan untuk proses perencanaan
dalam forum Musrenbang atau pun sebelum penyusunan anggaran dan Forum Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD)
Pendidikan yang dilakukan di bulan September.
Data yang digunakan bisa data yang diambil dengan format PMS dan PS dan diolah oleh pengawas untuk kepentingan
supervisi dan pendampingan, atau pun data yang dikumpulkan mandiri oleh tim Monitoring dan Supervisi Program MBS
di bawah Dinas Pendidikan.
Perbedaan antara proses pendataan Monitoring dan Supervisi Program MBS untuk keperluan supervisi klinis oleh pengawas
dan untuk umpan balik hanya pada proses kompilasi, dimana kabupaten mengompilasi data dari tingkat kecamatan, dan
pada proses analisis, dimana data-data yang mencerminkan indikator tidak langsung juga bisa dicantumkan (seperti
misalnya angka kelulusan, hasil ujian siswa, dan sebagainya).
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Sebagai bahan advokasi lain

Kebutuhan advokasi dan/atau komunikasi pendidikan dapat muncul pada berbagai konteks/situasi yang berbeda. Bisa saja
didorong oleh kebutuhan reguler seperti sosialisasi kebijakan atau komunikasi lintas sektor dalam proses penganggaran,
bisa pula didorong oleh kebutuhan-kebutuhan ad hoc seperti presentasi usulan program, laporan capaian program, dan
kegiatan advokasi khusus lainnya.
Kunci dari pemanfaatan data untuk tujuan advokasi adalah presentasi/penyajian yang dilakukan pada saat yang tepat,
disampaikan kepada target pemirsa yang strategis, dan dengan metode/cara penyampaian yang menarik dan efektif.
Untuk itu, waktu pelaksanaan kegiatan M&S harus disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan kegiatan advokasi itu sendiri.
Dibawah ini adalah contoh skenario persiapan advokasi untuk kegiatan mensosialisasikan pendekatan MBS di kabupaten
tertentu (menggunakan logika mundur)
Table 4.3
Langkah–6

Pelaksanaan kegiatan advokasi

Hari H

Langkah–5

Penyebarluasan undangan kegiatan kepada target
pemirsa

H-7

Langkah–4

Pematangan teknis kegiatan advokasi

H-14

Langkah–3

Pematangan substansi kegiatan advokasi

H-21

Langkah–2

Kompilasi dan perumusan materi dasar advokasi

H-30

t
Langkah–1

Perencanaan awal kegiatan advokasi

H-45

Untuk skenario diatas, maka kompilasi dan penyajian data sebaiknya harus sudah dimulai 30 hari (satu bulan) sebelum
penyelenggaraan aktivitas advokasi itu sendiri.

E. Bagaimana Monitoring dan Evaluasi
MBS dilakukan ?
Pengumpulan Data Sekolah
Pengumpulan data di tingkat sekolah tidak boleh lepas dari keterlibatan aktif komunitas sekolah itu sendiri, seperti murid,
kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan masyarakat. Program MBS menempatkan sekolah bukan hanya sebagai sebuah
obyek pengamatan, melainkan sebagai pelaku yang aktif dalam merefleksikan dan menilai dirinya sendiri. Tentunya agar
penilaian diri bisa dilakukan dengan netral dan obyektif, penilaian diri ini harus diverifikasi atau divalidasi oleh pihak luar
sekolah yang memiliki kapasitas. Untuk itu, berdasarkan pengalaman Program CLCC – MBS selama 1999 – sekarang, ada
tiga metode pengumpulan data sekolah yang bisa dilakukan:

1. Penilaian Diri Sekolah (School Self-Assessment)
Idealnya, penilaian diri sekolah dilakukan bersama-sama secara bermusyawarah oleh kepala sekolah, guru-guru (atau
perwakilan guru-guru), dan Komite Sekolah. Jika tidak mungkin dilakukan karena keterbatasan waktu dan biaya, maka
Kepala Sekolah boleh mewakili komunitas sekolahnya untuk melakukan penilaian diri sekolah.
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2. Profil Sekolah
Profil sekolah berisi informasi dasar terkait dengan kondisi sekolah, seperti jumlah, kualifikasi guru, dan fasilitas-fasilitas
dasar sekolah (gedung dan sarana fisik utama lainnya). Profil sekolah diisi bersama oleh komunitas sekolah atau diwakili
oleh Kepala Sekolah. Profil sekolah tidak mempengaruhi penilaian (scoring), tapi sangat mempengaruhi analisis akhir dan
tindak lanjut pembinaan berikutnya.

3. Observasi Untuk Verifikasi/Validasi
Observasi dilakukan oleh pengawas atau pengamat independen lainnya untuk verifikasi dan validasi data – data yang
dicantumkan oleh sekolah di format Penilaian Diri atau pun Profil Sekolah yang dibagikan satu sampai dengan dua minggu
sebelumnya. Seorang pengawas atau pengamat independen dapat membawa format Penilaian Diri yang sudah diisi oleh
sekolah dan melakukan pemeriksaan silang (cross check) dengan cara observasi lingkungan, pemeriksaan dokumen, dan
wawancara singkat dengan responden yang tepat. Misalnya, untuk memeriksa apakah RKAS diperbaharui secara berkala,
dibutuhkan pemeriksaan dokumen, atau dalam memastikan ada atau dilakukannya hukuman fisik atau pun non-fisik,
maka wawancara singkat dapat dilakukan dengan murid dan orang tua murid sebagai respondennya.
Hasil verifikasi dan validasi dapat berbeda dengan hasil Penilaian Diri dan Profil Sekolah, sehingga muncul perbedaan (gap).
Apabila terjadi perbedaan yang demikian, maka pengawas wajib mendiskusikan dengan pihak sekolah untuk memperoleh
klarifikasi dan mencapai kesepahaman. Bila tidak ada kesepahaman, maka pengawas berhak mempertahankan hasil
pengamatannya dan memberikan catatan.
Contoh instrumen penilaian diri dan observasi dapat dilihat pada Lampiran 4.2.
Kompilasi, Tabulasi, Penyimpanan, dan Pengelolaan Data
Format Penilaian Diri dan Penilaian Profil yang sudah diisi oleh sekolah, kemudian dikumpulkan dan diolah lebih lanjut
dalam satu format tabulasi (database). Format tabulasi idealnya tersusun berdasarkan komponen pertanyaan instrumen,
yang kemudian dihubungkan dengan indikator asal seperti contoh pada Lampiran 4.3.
Format tabulasi seperti contoh pada Lampiran 4.3 dapat disimpan dalam beberapa alternatif database yang menggunakan
piranti lunak (software) seperti Microsoft Excel, Microsoft Access, SPSS atau piranti-piranti lunak database lainnya.
Microsoft Words tidak dianjurkan untuk digunakan, karena meski dapat menyimpan tabulasi data, ia tidak dirancang
untuk memudahkan dalam operasi penghitungan dan analisis. Tabulasi dan penyimpanan manual juga dapat dilakukan,
meskipun kurang praktis karena menyulitkan penyimpanan dan pengambilan data dikemudian hari, menyita waktu,
tenaga dan tempat penyimpanan, serta kurang ramah lingkungan karena menghabiskan kertas yang banyak.
Data yang disimpan juga perlu dikelola dengan efektif dan efisien. Upayakan agar data tersimpan dalam format yang
mudah diakses dan diambil kapan saja diperlukan. Jika menggunakan Microsoft Excel, upayakan semua tampilan
(interface) berada dalam satu dokumen (file) yang sama (gunakan tampilan multi-lembar (sheets) yang terdapat dalam
Excel). Simpan dokumen dengan nama yang jelas (disarankan untuk mencantumkan juga waktu pengambilan data),
sehingga memudahkan berbagai pihak di kemudian hari mengenali dokumen-dokumen data. Ada baiknya, data master
disimpan dan digandakan (back up) menjadi beberapa data cadangan. Data – data cadangan ini bisa digunakan bila
master data mengalami kerusakan. Data cadangan harus disimpan tidak didalam komputer. Penyimpanan yang paling
baik adalah dengan menggunakan CD-ROM, namun penyimpanan data ke dalam CD ROM membutuhkan sebuah
komputer dengan fasilitas CD Writer. Bila tidak ada fasilitas tersebut, data cadangan bisa juga disimpan di dalam disket,
USB Flash Disk, atau Hard Disk External. dan pengolahan atau pun analisis data tidak dilakukan di dokumen master untuk
mencegah kerusakan data.

Analisis Data
Analisis data merupakan gabungan proses teknis dan kreatif. Tidak ada batasan lingkup analisis data. Analisis yang
dilakukan dapat berupa (1) analisis populasi, (2) analisis per-indikator, (3) analisis lintas indikator, (4) analisis lintas waktu,
(5) analisis indikator terhadap populasi (denominator), (6) analisis korelasi, atau gabungan dari berbagai bentuk analisis
tersebut, untuk kemudian ditarik kesimpulan dan tindak lanjut yang dibutuhkan.
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Proses analisis dapat diawali dengan dasar pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya awam dan luas, atau pun spesifik dan
teoretis. Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan ini, dapat dikembangkan analisisi yang mendalam apakah itu satu variabel
(misalnya deskripsi pelaksanaan PAKEM di sekolah) atau pun multi variabel (misalnya apakah ada hubungan positif antara
rasio guru – murid dengan pelaksanaan PAKEM di kelas). Beberapa contoh pertanyaan yang dapat digunakan untuk
pengembangan analisis dapat dilihat di Tabel 4.4.

Dalam pembelajaran PAKEM siswa diminta untuk mempraktekkan sendiri
dan terbiasa bekerja dalam kelompok.

Tabel 4.4.
Contoh Pertanyaan - Pertanyaan untuk Pengembangan Analisis

Jenis Analisis

Contoh Pertanyaan

Analisis populasi



Berapa jumlah guru total?



Berapa jumlah guru berdasarkan gender (L/P)?



Berapa jumlah guru berdasarkan kualifikasi pendidikan formal (Setara SMU/D1/D2/D3/S1/
S2/S3) berdasarkan gender (L/P)?



Berapa jumlah guru yang sudah melalui proses sertifikasi berdasarkan gender (L/P)?



Berapa jumlah guru yang sedang melanjutkan pendidikan formal berdasarkan gender
(L/P)?



Berapa jumlah guru yang sudah mengikuti pelatihan MBS berdasarkan gender (L/P)?



Dst.



Berapa # sekolah yang sudah memiliki fasilitas sanitasi dan air bersih?



Berapa # sekolah yang sudah menyelenggarakan pembelajaran interaktif?



Berapa # sekolah dengan Komite Sekolah yang berfungsi?



Berapa # sekolah dengan Komite Sekolah yang sudah mencapai 100% keterlaksanaan
program?



Dst.

Analisis perindikator
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Analisis lintas
indikator

Analisis lintas
waktu

Analisis
indikator
terhadap
populasi
(denominator)

Analisis korelasi



Berapa % sekolah yang sudah memenuhi seluruh (100%) indikator Manajemen Sekolah?



Berapa % sekolah yang sudah memenuhi seluruh (100%) indikator PAKEM?



Berapa % sekolah yang sudah memenuhi seluruh (100%) indikator Peran Serta Masyarakat?



Berapa % sekolah yang tidak memenuhi satu-pun (0%) indikator Manajemen Sekolah?



Dst.



Berapa % peningkatan/penurunan jumlah sekolah yang sudah memiliki fasilitas sanitasi dan
air bersih dari tahun lalu?



Berapa % peningkatan/penurunan jumlah sekolah yang sudah memiliki fasilitas sanitasi dan
air bersih dibandingkan 5 tahun lalu?



Berapa % peningkatan/penurunan jumlah guru yang sudah memiliki kualifikasi formal setara
S1 dibandingkan tahun lalu?



Dst



Berapa % sekolah yang sudah memiliki fasilitas sanitasi dan air bersih? (perpaduan indikator
dan populasi)



Berapa % sekolah yang sudah menyelenggarakan pembelajaran interaktif?



Berapa % sekolah dengan Komite Sekolah yang berfungsi?



Berapa % sekolah dengan Komite Sekolah yang sudah mencapai 100% keterlaksanaan
program?



Dst.



Apakah terdapat hubungan (berbanding lurus/terbalik) antara peningkatan jumlah buku
teks dengan peningkatan hasil belajar siswa?



Apakah terdapat hubungan (berbanding lurus/terbalik) antara peningkatan skor pelaksanaan
Manajemen Sekolah dengan skor pelaksanaan PAKEM?



Apakah terdapat hubungan (berbanding lurus/terbalik) antara peningkatan anggaran
kualitas pendidikan dengan peningkatan skor pelaksanaan MBS?



Dst

Presentasi dan Penyajian Data
Seperti halnya analisis data, presentasi dan penyajian data juga merupakan proses kreatif. Presentasi dan penyajian
yang baik umumnya terorganisir (sistematis), mudah dipahami, enak dipandang, dan mengundang atau menggugah
ketertarikan.

Presentasi yang terorganisir memiliki pembabakan yang runut, misalnya seperti yang terangkum di dalam Table 4.5.
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Tabel 4.5.

Contoh Pembabakan Penyajian Laporan Montoring dan Supervisi Program MBS
Bab/Bagian/Lembar
Laporan 1

Memuat informasi terkait dengan proses pengumpulan data:


Tujuan Pengumpulan Data



Kapan dilakukan dan berapa lama



Dimana (melibatkan berapa sekolah, dimana saja)



Siapa yang melakukan



Metode dan instrumen yang digunakan (lampirkan pula contoh lembar instrumen yang
sudah diisi)

Bab/Bagian/Lembar
Laporan 2

Profil populasi

Bab/Bagian/Lembar
Laporan 3

Analisis

Bab/Bagian/Lembar
Laporan 4

Pembelajaran (lessons-learned) dan Kesimpulan

Bab/Bagian/Lembar
Laporan 5

Usulan Tindak Lanjut









Sajikan data-data makro dari profil sekolah seperti jumlah sekolah keseluruhan, jumlah
murid, jumlah murid berdasarkan gender, jumlah guru, dst. Dapat pula disajikan profil
populasi lintas waktu dalam bentuk grafik.

Sajikan berbagai hasil analisis seperti yang dicontohkan pada ilustrasi sebelumnya (analisis
indikator, lintas indikator, lintas waktu, indikator dan denominator, analisis korelasi, dsb)

Sajikan makna atau refleksi dari hasil-hasil analisis, apa artinya bagi perkembangan kualitas
pendidikan

Bagian ini seringkali tidak tercantum dalam laporan/penyajian data lainnya. Sebisa mungkin
berikan rekomendasi tindak lanjut yang bersifat praktis, nyata, dan operasional, seperti
yang dicontohkan dalam seksi selanjutnya

Disarankan agar penyajian data menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas, dan langsung kepada pesan utama (to
the point). Seleksi beberapa kata kunci yang mudah diingat, kemudian gunakan beberapa kali sehingga membekas
pada ingatan pembaca dan pihak yang diadvokasi (Misalnya: ’pembelajaran yang menyenangkan’, ’transparansi
manajemen’, ’guru kreatif’, ’murid aktif’, dsb).
Aspek keindahan dan estetika juga penting dalam penyajian data. Perlu dicatat bahwa presentasi yang menarik tidak
identik dengan tampilan dekoratif atau berwarna-warni. Bisa dipertimbangkan untuk menyertakan foto-foto yang
menarik, seperti gambaran suasana ruang kelas yang menyenangkan, anak-anak yang sedang tekun belajar kelompok
di luar kelas, komite sekolah yang sedang melaksanakan kegiatannya, dsb.
Tidak ada yang lebih menyentuh dan menggugah perubahan selain kisah tentang manusia/sosok/figur yang
menumbuhkan empati atau inspirasi. Tampilkan kisah-kisah perjuangan guru dalam menerapkan pendekatan
pembelajaran PAKEM, kisah anggota komite sekolah yang berhasil menggalang dukungan masyarakat sekitar sekolah
(misalnya dalam memperbaiki gedung sekolah secara swadaya paska bencana), puisi murid yang menyentuh yang
ditulis dengan kata-katanya sendiri, dsb.
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Tindak Lanjut Data

Seringkali penyajian data yang sempurna tidak serta-merta menjamin pemanfaatan data sebagaimana seharusnya. Sangat
direkomendasikan agar setelah data disebarluaskan kepada pemirsa sasaran, dilakukan proses fasilitasi dan komunikasi
terhadap tindak lanjut dari data itu sendiri.
Contoh usulan tindak lanjut bisa dilihat di Tabel 4.6.
Tabel 4.6.
Tahapan Menuju Usulan Tindak Lanjut
Pembelajaran
Analisis


Usulan Tindak Lanjut

(lessons-learned)
dan Kesimpulan

Terjadi penurunan persentase
sekolah yang hasil belajar 75%
siswanya diatas kriteria ketuntasan
minimal (KKM) dibandingkan tahun
lalu



Terjadi peningkatan besaran rasio
guru dan murid (semakin sedikit
guru untuk semakin banyak murid)
dibandingkan tahun lalu



Terdapat hubungan berbanding lurus
antara rasio guru dan murid dengan
hasil belajar siswa

Penurunan hasil
belajar murid
dipengaruhi oleh
berbagai faktor, yang
satu diantaranya
adalah besaran rasio
yang meningkat
antara jumlah guru
dan jumlah murid.

Untuk mengembalikan keseimbangan
rasio guru dan murid, diusulkan untuk:


Merekrut/mentransfer guru-guru
sesuai dengan yang dibutuhkan



Memberikan pelatihan untuk
meningkatkan kualitas guruguru yang ada sehingga dapat
menangani lebih banyak murid
dengan efektivitas yang sama



Menggiatkan peran orangtua murid
atau masyarakat sekitar untuk
melengkapi kebutuhan murid

Tabel 4.7.
Matrix Tantangan dan Saran Penyelesaian Monitoring dan Supervisi MBS
Permasalahan
Kapasitas belum memadai
terutama dalam hal substansi
MBS dan teknis, misalnya dalam
verifikasi dan analisis data
Koordinasi masih lemah (antar
instansi: Dinas Pendidikan,
Bappeda, dan/atau didalam Tim
Pendataan)

Penyelesaian



Dibutuhkan sumberdaya pelatih/
fasilitator M&S yang memadai

Pelatihan-pelatihan yang relevan



Dibutuhkan dana cenderung besar

Sejak awal, dirancang agar terdapat
Tupoksi dan jadwal



Ada instansi (tim) yang memfasilitasi
proses-proses koordinasi

pertemuan koordinasi yang jelas bagi
setiap



Adanya penunjukan yang jelas
bagi pihak-pihak yang terlibat dari
masing-masing instansi

pihak yang terlibat
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Seringkali terjebak dalam
‘penilaian’ (grading) yang
cenderung menjadi ‘labeling’
bagi sekolah

Tidak ada tindak lanjut
bermakna dari hasil M&S
(laporan hanya menumpuk
tanpa dimanfaatkan dengan
baik)



Hasil M&S harus dipandang
sebagai sebuah proses
berkelanjutan yang menjadi dasar
tindak lanjut pembinaan sekolah



Hasil M&S bukan merupakan hasil
final yang memberikan predikat
negatif pada sekolah



Bentuk tindak lanjut didiskusikan
secara khusus dalam forum
yang melibatkan pemangku
kepentingan dan penerima
manfaat





Penyebarluasan hasil M&S harus
dilakukan pada saat yang tepat
dengan target audience yang
strategis



Komponen tindak lanjut hasil
M&S sudah diperhitungkan sejak
perencanaan aktivitas M&S itu sendiri



Dilakukan identifikasi waktu dan
target audience yang strategis untuk
penyebarluasan data



M&S harus diselenggarakan
berdasarkan kebutuhan yang jelas



Dibutuhkan sumberdaya pelatih/
fasilitator M&S yang memadai



Dibutuhkan dana cenderung besar



M&S dirancang untuk dapat
digunakan secara mudah dan tepat
guna bagi sekolah/daerah



Ada transfer pemahaman,
pengetahuan/kapasitas, dan
sumberdaya (instrumen, dll) yang
dibutuhkan untuk melaksanakan
M&S dari penyelenggara proyek/
program

Penyajian data harus dilakukan
dengan cara/strategi yang tepat

Miskonsepsi M&S sebagai
aktivitas ”kunjung-berkunjung”
(formalitas) tanpa dukungan
kapasitas teknis, metode, dan
instrumen yang jelas

Pelatihan-pelatihan dan kegiatan
advokasi yang mendorong perubahan
paradigma

M&S berbasis proyek (tidak
berkelanjutan)





Pemberian pembekalan pemahaman
terhadap pihak sekolah tentang fungsi
M&S bagi sekolah (”bukan bersaing tapi
bersanding”)

M&S harus dipandang sebagai
kebutuhan sekolah/daerah sendiri,
merupakan dasar pembinaan
kualitas pendidikan yang
berkelanjutan
Ada upaya dari proyek/program
untuk melakukan pelembagaan
M&S sebagai bagian dari aktivitas
rutin sekolah/daerah

(Silahkan isi)
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