
MONITORING, EVALUASI, 
DAN SUPERVISI PROGRAM 
MBS

B2-5

!

FA Book 2 5.indd   1 10/26/10   2:16:31 PM



FA Book 2 5.indd   2 10/26/10   2:16:31 PM



2B2-5 - Bahan Advokasi MBS - 2009

DAFTAR ISI

A. Pentingnya Monitoring       03
     Evaluasi, dan Supervisi Program MBS

B. Pelaksana/Pelaku Kegiatan      03
     Monitoring, Evaluasi, dan Supervisi MBS     
 
C. Contoh Siklus Pelaksanaan      04
     Monitoring dan Supervisi MBS
 
D. Indikator Inti Pelaksanaan      05
     Program MBS   
   
E. Waktu Pelaksanaan Monitoring,     06
     Evaluasi, dan Supervisi MBS 
   
F. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi,    06
     dan Supervisi MBS

B2-5

FA Book 2 5.indd   3 10/26/10   2:16:31 PM



B2-5

3 B2-5 - Bahan Advokasi MBS - 2009

A. PENTINGNYA MoNIToRING, EVALUASI, DAN 
SUPERVISI PRoGRAM MBS

Monitoring, Evaluasi, dan Supervisi merupakan bagian tak terpisahkan dari pengawasan/supervisi klinis rutin •	
untuk memantau kualitas pembelajaran di tingkat sekolah. Program MBS merupakan model program peningkatan 
kualitas pendidikan yang meletakkan sekolah sebagai ‘pusat’ dari pelaksanaan pembelajaran.  Untuk membantu 
sekolah meningkatkan kualitas pembelajaran dengan langkah yang tepat, dibutuhkan supervisi klinis dari 
pengawas sekolah serta pihak–pihak terkait lainnya yang secara teratur memberikan umpan balik dan tindak lanjut 
baik dalam bentuk pembinaan maupun pantauan terhadap perkembangan sekolah.

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.  Oleh karena itu, Program MBS harus secara teratur dan 
sistematis tercantum dalam dokumen-dokumen perencanaan daerah (contohnya Renstra/RPJMD atau RKPD) dan 
dianggarkan setiap tahunnya.  Hasil Monitoring dan Supervisi bisa menjadi bahan rujukan untuk mengetahui 
kondisi sekolah, tingkat kemajuan, serta 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 rujukan dalam melakukan advokasi dan komunikasi pendidikan berdasarkan bukti nyata (evidence-•	
based).  Hasil M&S yang berkualitas dapat menjadi referensi yang akurat dan terpercaya (reliable) yang dapat 
menjadi alat advokasi yang strategis dalam mempromosikan Program MBS ke berbagai kalangan, baik itu kalangan 
pemerintahan sebagai pengambil keputusan, atau pun kepada masyarakat luas. Dengan hasil M&S yang menarik 
dan menggugah, banyak gambaran–gambaran keberhasilan yang bisa ditampilkan yang dapat memberikan 
inspirasi peningkatan keterlibatan masyarakat atau pun pemerintah, maupun membantu memecahkan masalah 
secara bersama-sama. 

B. PELAKSANA/PELAKU KEGIATAN
MoNIToRING, EVALUASI, DAN SUPERVISI MBS

Pada intinya semua pihak bisa turut serta  dalam proses Monitoring dan Supervisi sesuai dengan tugas pokok dan •	
fungsinya masing–masing. 
Peran Pengawas Sekolah sangat penting untuk tujuan pembinaan.•	
Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan atau UPTD sangat strategis untuk penyimpanan dan pengelolaan data •	
Dinas Pendidikan Propinsi ideal untuk berperan utama dalam menganalisis dan menyajikan data untuk kebutuhan •	
perencanaan dan penganggaran dan tujuan-tujuan advokasi lainnya.

FA Book 2 5.indd   4 10/26/10   2:16:32 PM



B2-5

4B2-5 - Bahan Advokasi MBS - 2009

C. CoNToh SIKLUS PELAKSANAAN
MoNIToRING, EVALUASI, DAN SUPERVISI MBS

 Pengumpulan Data Tabulasi Data Analisis Data Hasil

Siapa 
(Who)

Pihak-pihak 
yang memiliki 
kapasitas 
mengumpulkan 
data di tingkat 
sekolah 
(misalnya: 
Pengawas)

Pengawas 	
UPTD/KCD 	
(tabulasi dan 
penyimpanan 
data) tingkat 
Kecamatan dan 
setingkatnya 
Dinas Pendidikan 	
Kabupaten/Kota

Pengawas (untuk 	
kebutuhan klinis 
di tingkat sekolah)
UPTD/KCD 	
Dinas Pendidikan 	
Kabupaten/Kota

Pelaporan	

Bagaimana 
(How)

Penilaian Diri	
Observasi	
Profil Sekolah	

Kompilasi	
Entri	
Tabulasi dan 	
penyimpanan (di 
UPTD/KCD)

Analisis populasi	
Analisis per-	
indikator 
Analisis lintas 	
indikator
Analisis per-	
denominator/ 
progress 

Pelaporan	

Kapan 
(When) April Mei Mei-Juni Juli-Agustus

Anak asyik belajar dalam kelompok. Kegiatan anak dengan bimbingan guru.
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D. INDIKAToR INTI PELAKSANAAN
PRoGRAM MBS

Manajemen Sekolah PAKEM Peran Serta Masyarakat

Ada atau tidaknya RKAS •	
yang memuat visi dan misi 
sekolah
Keterlibatan berbagai •	
pihak dalam penyusunan  
RKAS
RKAS diperbaharui secara •	
rutin
Prosentase keterlaksanaan •	
program RKAS
Tersedianya fasilitas •	
sanitasi dan air bersih di 
sekolah 
Sekolah memiliki aturan •	
tata tertib
Prosentase keterlaksanaan •	
tata tertib
Tingkat kesadaran murid •	
dalam menjaga kebersihan
Ada tidaknya perlakuan •	
kekerasan fisik, emosional, 
pelecehan atau 
penelantaran 
Penerapan disiplin positif •	
atau konsekuensi logis
Peningkatan profesional •	
guru dan kepala sekolah

Ada atau tidaknya rencana •	
pelaksanaan pembelajaran 
yang sesuai dengan 
standar proses
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 mencapai •	
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
Prosentase keterlaksanaan •	
program Komite Sekolah
Orang tua terlibat aktif •	
dalam membimbing siswa
Keterlibatan masyarakat •	
sekitar dalam program 
sekolah
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E. WAKTU 
PELAKSANAAN 
MoNIToRING, 
EVALUASI, DAN 
SUPERVISI MBS

Pengumpulan Data Rutin (apabila dilakukan oleh •	
Pengawas Sekolah) sebaiknya dilangsungkan sekitar 
bulan April, disesuaikan dengan waktu persiapan 
Program Tahunan Pengawas (PROTA)
Pengelolaan dan Analisis Data (terutama untuk •	
kebutuhan perencanaan dan penganggaran) dapat 
dilaksanakan pada awal tahun untuk mengantisipasi 
pelaksanaan Musrenbang (bottom-up planning) 
atau sebelum September, untuk mengantisipasi 

        Forum SKPD

F. PELAKSANAAN 
MoNIToRING DAN 
SUPERVISI MBS

Pengumpulan Data
Di tingkat sekolah, data dikumpulkan melalui 
instrumen profil sekolah dan penilaian diri yang 
kemudian diverfikasi dan divalidasi dengan 
observasi pihak ketiga. 

Pengelolaan Data
Beberapa saran untuk penyimpanan dan 
pengelolaan data efektif:
•	Format	tabulasi	idealnya	tersusun	berdasarkan

komponen pertanyaan instrumen, yang 
kemudian dihubungkan dengan indikator asal. 

•	Format	tabulasi	dapat	disimpan	dalam
beberapa alternatif database yang menggunakan 
piranti lunak (software) seperti Microsoft Excel, 
Microsoft Access, SPSS atau piranti-piranti lunak 
database lainnya.

•	Upayakan	agar	data	tersimpan	dalam	format
yang mudah diakses dan diambil kapan saja 

jika 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. 

Analisis Data
Proses analisis dapat diawali dengan pertanyaan-
pertanyaan yang sifatnya awam dan luas, atau pun 
spesifik dan teoretis.  Berdasarkan pertanyaan-
pertanyaan ini, dapat dikembangkan analisis 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). 
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Penyusunan Laporan
Laporan disusun berdasarkan analisa data dan dilengkapi dengan rekomendasi untuk ditindaklanjuti.

Contoh:

Jenis Analisis Contoh Pertanyaan

Analisis 
populasi

Berapa jumlah total guru?	
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)?

Analisis per-
indikator

Berapa # sekolah yang sudah memiliki fasilitas sanitasi dan air bersih?	
Berapa # sekolah yang sudah menyelenggarakan pembelajaran 	
interaktif?
Berapa # sekolah dengan Komite Sekolah yang berfungsi?	

Analisis lintas 
indikator

Berapa % sekolah yang sudah memenuhi seluruh (100%) indikator 	
Manajemen Sekolah?
Berapa % sekolah yang sudah memenuhi seluruh (100%) indikator 	
PAKEM?
Berapa % sekolah yang tidak memenuhi satu-pun (0%) indikator 	
Manajemen Sekolah?

Analisis lintas 
waktu

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?

Analisis 
indikator 
terhadap 
populasi 
(denominator)

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?	

Analisis 
korelasi

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?
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