Bagaimana Cara Melakukan Monev Internal?

Monev internal mutu dilakukan untuk menjamin kepastian terjadinya peningkatan
mutu yang berkelanjutan. Pada langkah monev internal mutu, sekolah dan tim monev
internal perlu melakukan aktivitas- aktivitas sebagai berikut:
1)

Mempelajari rapor mutu sekolah, masalah dan rekomendasi

2)

Mempelajari dokumen rencana pemenuhan mutu dan dokumen pemenuhan
mutu yang telah dilakukan

3)

Menetapkan jadwal monev
Jadwal monev internal dapat ditetapkan minimal dua kali setahun oleh sekolah.

4)

Melakukan kegiatan pre-monev internal
Pertemuan awal monev internal dilakukan untuk memfasilitasi pertemuan antara
tim monev dan yang akan dimonev, persiapan hal-hal yang akan dimonev dan
daftar pertanyaan (instrumen) monev yang akan digunakan.

5)

Melaksanakan monev implementasi pemenuhan mutu dengan
mengumpulkan informasi-informasi terkait masalah dan akar permasalahannya.
Tim monev mengajukan pertanyaan kepada sasaran monev dari daftar
pertanyaan yang telah disiapkan. Selain itu, tim monev akan melakukan
verifikasi dengan melihat dokumen atau bukti fisik lainnya. Jika terjadi
ketidaksesuaian, tim monev akan membantu memberikan rekomendasi
perbaikan.
Tabel 1. Contoh Instrumen Monev Berdasarkan Masalah yang Mendasar
NO

PERNYATAAN

1

Apa yang dikerjakan?

2

Mengapa hal tersebut
dikerjakan?

3

Apakah yang sudah dikerjakan
sudah memenuhi harapan?

4

Bagaimana meningkatkan mutu hasil
pekerjaan?

JAWABAN

Tabel 2. Contoh Instrumen Monev Sistem
NO

PERNYATAAN

JAWABAN

1

Dalam bentuk apa kegiatan
pemenuhan mutu dilakukan?

2

Siapa yang bertanggung jawab untuk
melaksanakan pemenuhan mutu
terhadap masalah ….?
Bagaimana peserta didik dibina dan
dibimbing?

3
4

Kapan pelaksanaan
kegiatan pemenuhan mutu
dilakukan?

5

Bagaimana meningkatkan mutu hasil
pekerjaan?

Tabel 3. Contoh Instrumen Monev Keterlaksanaan Kegiatan Pemenuhan Mutu

No

6)

Kegiatan

Keterlaksanaan

Kesesuaian
dengan
Rencana

Kendala/Alasan

Melakukan pengendalian terhadap proses pelaksanaan pemenuhan mutu
dengan mengisi lembar kerja penyusunan indikator evaluasi pelaksanaan
pemenuhan mutu,.

Program

Kegiatan

Tabel 4. Penyusunan indikator evaluasi pelaksanaan pemenuhan mutu
Indikator Capaian
Input

Proses

Output

Kesimp
ulan
dan
Outcome Rekom
endasi

Seluruh langkah dalam siklus penjaminan mutu dilaksanakan oleh satuan
pendidikan dalam pengelolaan berbasis satuan pendidikan dengan

melibatkan pemangku kepentingan.
7)

Membuat laporan monev mutu internal
Setelah melakukan monev internal, tim monev internal membuat laporan
monev internal. Adapun format laporan monev internal dibuat sederhana
dan sekolah bisa mengembangkan sendiri.
Tabel 5 Laporan Hasil Monev internal
Laporan Hasil Monev internal

Sasaran Monev
Tempat monev (ruang)

:
:

Apa yang dimonev

:

Temuan

:

Akar Masalah

:

Tempat, Tanggal

8)

Melakukan pertemuan akhir monev internal
Setelah melakukan monev, dilanjutkan dengan pertemuan akhir dimana tim
monev memaparkan hasil temuannya dan tindakan perbaikan yang disetujui
untuk dilaksanakan ke depannya.

