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Abst//act
The focus of this study is to exanine the effectiveness ol undergraduate

qualification improvement prognm for the leachers of Madnsah lbtidaiyah (islamb
elementary school) and the teachers of Pendidikan Agama lslam/ PAI (islamic education)
through Dual Mode Sysiem (DMSI at the Ministry of Religious Atfai\, for the rcgion of
Wesl Nusa Tenggan, East Nusa Tenggara, and Bali in LPTK Rayon 10 lAlN Mataran.
The specified targets are viewed of five (5) conponents: context, input, process, product,
and impactloutput ot outcome. Ihls study is program evaluation usine a case study
method, in which the research is focused on a selected phenomenon, regardless other
phenomena. Such phenomenan may be prcgrams, polcies applbation, orconcepts. The
model of research design used in thi$ study is CIPP Stufflebeam's evaluation madel by
adding outcome (O) components, thus becones a CIPPO node| The data type of this
research consists of qualitative and quantitative data.

ln general, it is concluded that the inplenentation of DMS Program has been
going well, although there are some aspects needs to be rcpaired and increased, both in
quantity and quality aspects.

Keywotdsi Evaluation, DMS Prcgram, CIPPO Research Model, DMS of LPTK Rayon
10lAlN Mataram.
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A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
lvemasuki era globalisasi, abad

informasi, dan teknologi, yang terlcayang
dalam pikkan bercama adalah aspek
kesiapan bangsa lndonesia pada era
tersebut. Terlebih pada lahun 2015,
memasuki fase "Masyarakat Ekonomi
ASEAN (l\,1E4)', bangsa ini tertantang
untuk dapat menapakinya secara mulus,
benar, dan dalam kerangka keria yang
fairplay. Namun. kegamangan demikian
pantas mengemuka karena dilihal dari
sisi sumber daya manusla Indonesia,
seperli daiam penllaian Suyanto dan
Abbas (2004; 25). bangsa ini masih
pantas untuk disebut memprihaiinkan.
Lebih lanjut, Nurrahmah (2014
1) mengungkap bahwa kini dunia
pendidikan lndonesia mengalaml
kesuraman bahkan bisa disebul semakin
carul-marui

Uniuk menjawab itu semua mutu
SDM mutlak harus dikembangkan;
melalui pendidrkan. Tarpa kekuatan
mutu melalui pendidikan yang berkualitas
(qualtied education), bangsa lndonesia
akan kalah bersainq dalam semua
bidang kehidupan. Alas dasar itu, Tilaar
{2002: 51) menulis bahwa "Era abad 21
adalah era ilmu pengetahuan dan
leknologi- Tanpa suppoi ilmu
pengetahuan dan teknologi suatu
masyarakal akan tertinggal dai
perubahan. Oleh sebab itu, negara-
negara baik negara maju maupun negara
be*elnbang, membeikan perhatian
yang tinggi terhadap pendidikan
khususnya penclidikan sains dan
p engem b ang a n teknal ogi.

Agar pembangunan pendidrkan
dapat berkoniribusi terhadap

peningkatan kualitas sumber daya
manusia (SDlt4), [,4ulyasa (2005: 3)
menyebut liga syarat utama yang harus
diperhatikan yaitu: sarana gedung buku
yang memadai dan berkualitas, serta
guru dan lenaga kependidikan yang
profesional. Di lain sisi diakui bahwa
konsepsi pendidikan yang berpacu pada
kodrat fi,osofis dan historis, akan
bermuara pada penyemaian kamkter
lokal bangsa. Penguatan karakter lokal
pada praktik pendidikan, akan berujung
pada kemaiuan suatu bangsa (Tinr
Kreatif LKM UNJ 20'11:'10).

Dalam aktivitas pendidikan terlibat
inleraksi antara pendidik dan peserta
didik yang secara hakiki tidak berbeda,
keduanya dalam proses dinamis'untuk
menjadi' lon becomingJ, yaiiu pendidikan
bertuiuan untuk meniadlkan manusia
yang uluh sesuai dengan citra
keunikannya (Direktorat Ketenagaan,
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,
2008: 1-2). I\,,liarco (2011: 9)
menggarisbawahi bahwa pendidikan
pada hakikainya merupakan kegiatan
yang dilakukan oleh anak didik yang
berakibat terjadinya perubahan pada diri
pribadinya Hal ,ni bila dilaksanakan
secara konsekuen, akan memengaruhi
peranan guru, kurikulum, organisasi
seko{ah, jadwal, penilaian, dan lain-lain.

Sejalan dengan tunlulan
peningkatan profesional sme guru, maka
pemerintah mengeluarkan Undang-
Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang
Guru dan Dosen. Dalam UU No. 14
Tahun 2005 dijelaskan: Pasal 1 Guru
adalah pendidik profesional dengan
tugas utarna mendidik, mengajar,
membimbing, mengarahkan, melatih,
menilai dan mengevaluasi peserla didik
pada pendidrkan anak usia dinl jalur
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pendidikan formal, pendidikan dasar dan
pendidikan menengah. Guru mempunyai
kedudukan sebagai tenaga profesional
pada jenjang pendidikan dasar,
pendidikan menengah, dan pendidikan
anak usia dini pada jalur formal yang
diangkai sesuai dengan peraturan
perundang-undangan (ULi No. 14 Tahun
2005: Pasal 2 Ayai 1). Pengakuan
kedudukan guru sebagai tenaga
profesional sepe.ti yang dimaksudkan di
atas dibuktikan dengan sertifikasl
pendidik (UU No. 14 Tahun 2005: Pasal
2 Ayat 2).

Salah salu upaya merealisasikan
amanat Undang-Undang No.14 tahun
2005 ientang Guru dan Dosen dan
Peraturan Pemeriniah No.19 lahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan
untuk menjadikan jabatan guru sebagai
jabatan professional adalah dengan
menyelenggarakan pendidikan profesi
yang memungkinkan guru memiliki
kompetensi utuh, sehingga diharapkan
memiliki konstibusi pada peningkatan
kualitas pendidikan. Kompetensi ini
ditandai dengan perolehan se(iiikat
pendidik yang selanjutnya diikuti oleh
penghargaan tunjangan Profesi.
Ketenluan ini berlaku bagi semua guru,
termasuk guru M dan guru PAI pada
sekolah.

Faklor tenaga kependidikan
khususnya di Pendidikan Dasar masih
banyak yang belum memiliki ijazah Stara
satu (S1). Oleh karena itu Kemenlerian
Agama Rl memiliki upaya membantu
para guru melaluiprogram beasiswa bagi
yang memenuhi persyaratan agar dapat
mengikuti perkuliahan di tempat yang
dilenlukan oleh Kemente an Agama.
Guru di lingkungan Kemenlerian Agama
yanq berlugas di Ml [4Ts, MA berjumlah

524.543 orang. Darijumlah tersebut guru
[Il dan PAI menempati peringkat
pertama dari segi kuantitas (iermasuk
yang belum berkuallfikasi 51).

Kementerian Agama memiliki
inovasi berupa pelaksanaan layanan
pendidikan yang memungkinkan lidak
mengganggu pelaksanaan tugas-tugas
seharian masing-masing guru. Direktorat
Jendera{ Pandidikan lslam Kementerian
Agama Rl mulai tahun akademik
2009/2010 menyelenggarakan program
peningkaian kuallfikasi akademik sarjana
(S'1) bagi guru Ml dan guru PAI pada
sekolah dengan menggunakan
pendekatan Dual Mode Syslem
(selanjutnya disingkal DMS). Pada
pelaksanaannya tentu saja banyak hal,
baik kendala atau rintangan yang
menghalangi suksesnya pelaksanaan
program tersebut.

Unluk mengkaji lebih objektif
tentang keberhasilan dan kegagalan
program ini, perlu dilakukan penelitian
evaluatif yakni evaluasi Program
Peningkalan Kualifikasi S1 melalui Dual
I\,,lode System (DIVS) yang
diselerggarakan di Provinsi Nusa
Tenggara Barai, Nusa Tenggara Timur,
dan Bal, khususnya melalui DMS LPTK
Rayon 10 lAlN Mataram. Supaya
penelitian terinci secara sistematis, maka
dilakukan penelitian
menggunakan model clPPo (corfexl
lnput, Process, Ptoduct, dan Oubone).

2. Rumusan Masalah
Berdasa*an latar belakang di

atas, maka rumusan masalah penelitian
ini secara spesifik sebagai berikui:
1 Dalam rangka melihal keberhasian

program da aspek corlext
(konteks) adalah:

Abdul Fattah
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a. Apakah penye enggaraan
Program Pen ngkatan Kua ifikasl
S1 Guru l\,4adrasah dan PAI
I\,4ealui Dual l\Iode System
(D[,4S) pada Kemenlerian Agama
Rl di Provtnsi Nusa Tenqqara
Baral, Nusa Tenggara Timur.
dan Bali yang berpusat di DIVIS
LPTK Rayon 10 lAlN lMataranr
memiliki landasan formal
penyelenggaraan yang ielas?

b. Apakah

prasarana (sumber beaia0 untuk
mencapaituluan?

g Apakah tersedianya anggaran/
keuangan yang memadai sesual
dengan tuluan yang telah
ditetapkan?

h Apakah tersedia dukungan
stakeholdel masyarakat yang
memadai untuk mendukung
program DIVIS?

3. Untuk rnelihat keberhasilan prograrn
dari aspek process (proses) adatah

a. Apakah proses perkullahan telah
terdokumentasikan dengan
baik?

b. Apakah kegiatan pembelajaran
berlangsung metatui
perencanaan pembelalaran
yang memadai?

c Apakah kegiatan pembelajarar
berlangsung dengan
memaksimalkan interaksl pihak
yang terljbat dalam proses
pembelajaran?

d Apakah kegiatan rnonitorrng dan
evaluasi (l\,,lONEV) dalam proses

sesuaifungsinya?
beriangsung

UntLrk melihat keberhasilan program
dariaspek producl (hasil) adalah:
apakah hasil belajar mahasiswa
Program DMS sesuai dengan tujuan
yang lelah drtetapkan? (producf)
L,ntuk melihat keberhasilan progranr
dari aspek oulcome adalah:
a Apakah lulusan Program DIVIS

telah mampu menyusun RPP?
b Apakah lulusan Proqlam Dl\IS

memiliki kemampuan mengajar
sebagaimana dalarn inslrumen
Pendidrkan dan Latihan Profesi
Guru/ PLPG?

Program DMS

2.

mencerminkan kebutuhan
masyarakat/ guru madrasah dan
guru PAI?

Untuk melhat keberhasilan program
dari aspek /rpul (masukan)
adalah:

a Apakah sistem rekrutmen
mahasiswa DIMS dilaksanakan
sesuai dengan prosedur yang
ditetapkan Kementerian Agama
RI?

b Apakah sistem penetapan
tenaga pendidik (Dosen) dan
tenaga kependidrkan (staf
sekretariat) Dl\,4S dilaksafakan
sesuai dengan prosedur yang
ditelapkan Kementerran Agama
RI?

c. Apakah keblakan kurikulum,
sebaran mata kuliah, dan jadwal
telah teridentifika_sr sebelum
pelaksanaan program?

d. Apakah silabus dan Satuan
Acara Perkuliahan (SAP) telah
teridentifikasi
pelaksanaan perkuliahan?

e. Apakah modul perkutiahan
sudah terdistribusi dan sesuai
dengar kebutuhan perkuliahan?

f. Apakah pelaksanaan program
DMS rnemanfaatkan sarana-

Abdul Fattah
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c. Apakah lulusan Progran Dl\IS
mendapatkan kepercayaan pada
amanah/tugas lebih tinggl
(kategori formal) ? (oLlicome)

B. KAJIAN TEORETIK

'1. Konsep Evaiuasi Program
lstilah evaluasi berasal dari

bahasa lnggris yaitu 'evaluation." Dalanr
buku Essent/a/s af Educatianal
Evaluational katangar Wand dan Brown
dikatakan bahwa evaiuasi adalah suatu
lindakan alau suatu proses untuk
menenlukan nilai pada sesuatu Sesuai
dengan pendapat tersebut maka evaluasi
pendidikan dapat diarl kan sebagai suaiu
tindakan atau sualu proses unluk
menentukan niai seqala sesuatu dalarr
dunia pendidjkan atau segala sesuatu
yang ada hubungannya dengan dunia
pendidikan. Pada awal perkembangan
ilmu evaluasi, Schriven mendefinisikan
evaluasi dalam buku Prcgram
Evalualion: Altemative Approaches and

menjelaskan bahwa evaluasi program
merupakan kegiatan rnenerapkan
berbagai pendekalan teknik, dan
pengetahuan evaluasi untuk memberikan
penilaian secara sistematis dan
berupaya meningkatkan kualitas
perencanaan, implementasi, dan
efektif itas sebuah program.

Menurut Sudjana (20A6:21),
evaluasi program adalah kegiatan
sislematis untuk mengumpulkan,
mengolah, menganalisis dan menyajikan
data sebagai masukan untuk
penqambilan kepuiusan Slufflebeam

Definrsi Chen iersebut

dan Shlnkfeld 12007:13)

Practical Guidelines

mengemukakan, evaluation is the the
syslematic assessmerf of an object's
ment, warth, probily, feasibility, safeu,
significance, and/ar equity. Pengetlian
Stufilebeam ini mengungkap bahwa
evaluasi merupakan'penilaian sistematis
aias suatu obyek mengenai manfaal,
nilai, kejujuran, kelayakan, keselamalan,
kebermaknaan. dan atau keadilan".
Selanjutnya Spaulding (2008:5),
mengemLrkakan program evaluatian
examlnes programs to determine theit
worlh and to make recommendations for
pragnmmatic rcfinemenl ard success.

Berdasarkan beberapa definisi
evaluasi program di atas, dapat
disimpulkan bahwa evaluasi program
merupakar kegiatan sistematis
mengumpulkan informasi, menganalisls,
dan memberikan nila berdasarkan
kriteria atau standar yang ditetapkan
uniuk pengambilan keputusan.

karangan
Fitzpatrick. Sanders. dan Worlhen
(2004:5) sebagai 'evaluation as judging
lhe wofth ar merit of something".
Pengerlian evaluasi dalam pengeriian
Schriven tersebut menjelaskan bahwa
evaluasi merupakan kegiatan penilaian
alau pemberian kepuiusan terhadap
kelayakan atau rnanfaai sesuatu

Selanjuinya Chen (200513)
meoberikan pengertian luqas tenianq
evaluasi program sebagai: Program
evaluation is defined as the application of
evalualion approaches, techniques, and
knowledge to sistematically assess ard
improve the planning, implementation,
and effectiveness of pragrams.
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dengan mengacu pada Surat Keputusan
I\,4endrknas Rl No. 234lU/2000, seperl

Tabel 1. Beban Studidan Lama Program Peningkatan Kualifikasi S1 melalui Dual
Mode System (DMS) di LPTK Rayon l0 lAlN Mataram

'Lalarbelakang
pendidikan

Beban studi
lsxs)

Lama Piogram

SLTA ft4-164 8 10 semesler

D-'1 kependidikan '110-120

D 2lepend,dilan 70-80

D-3 kependidikan 40-50

diqambarkan pada iabel berikut.

penjelasan

kapasitas individu dan kelompok, dan (4)
Ir4asukan bagl bagi pelaksanaan
praktlkurn yang harus dikeriakan oleh
mahasiswa baik secara individual
maupun kelompok.

Kegiatan pembelajaran taiap
rnuka ini meliputi: a) Ceramah dan Tanya
jawab, b) Diskusikelas atau kelompok, c)
Bimbingan kegiatan praktik dan
prakt kum, dan d) Bimbingan
penyelesalan tugas-tugas.

Kedua, pembelajaran mandLr
merupakan pembelajaran yang
d laksanakan dengan menggukanan
bahan belajar mandiri yang d sebut
modul. Pada awal pe*uliahan, dosen
pengampu mala kuliah rnenieaskan
tentang cara belajar dengan
meggunakan rnodul. Dalam modul
tersebut juga dluraikan penjelasan

b. Sistem Pembelajamn Prcgram
Dual Mode System (DMS)

Perkuliahan program DI\IS
dilakukan dengan menggunakan
pevlekalan dual-modes yang rnelalui
perpaduan antara sislem pembe alaran
tatap muka dan sislem pembelaiaran
.r,anini (se f- i n slruclian).

Peftama, pembelajatan lalap
muka dladakan untuk memanlapkan
penguasaan mahas swa terhadap materi
yang disajrkan dalanr bahan belajar
mandirl (BBl\,4) melalui serangkaian
pertemuan langsung antara mahasiswa
dengan dosen secara terjadwal. Bahan
belajar yang dikaji dalam kegiatan
pembelajaran iatap muka meliputi (1)
Konsep-konsep dalarn bahan belajar
mandirl yang sulit dan maslh belum
dipahami oleh mahasiswa setelah
mempelajari secara mandiri; (2) Aplikasr
dan pemecahan masalah yang diangkat
darl materi yang lerkandung dalam
bahan beajar mand rii (3) Llasukan bagi
penyelesaian lugas lugas yang harus
d keriakan oleh mahasiswa dalam

mengena cata
mernpelaiarinya secara lebih ierperinci
sesua dengan karakteristik masing-
masing mata kuliah Dalam proses
pembelaiaran mandirl, mahasiswa dapat
mempelajari modul, baik secara

Abdul Fattah
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perseorangan dan alau dalam kelompok
belajar

3. Model Evaluasiyang Dipilih
Selaras dengan rumusan masalah

yang telah dilelapkan dalam penelilian
ini, untuk mengevaluasi Program
Peningkaian Kualifikasi S1 PG[Il dan
PAI melaiui D[4S di LPTK lAlN Mataram
secara komprehensif baik pada
komponen konleks, inpui, proses, produk
maupun dampak/pengaruhnya, maka
dalam penelitian ini model evalu3si
program yang dlpilih adalah model
CIPPO yang merupakan pengembangan
model evaluasi CIPP dari Stufftebeam
yang disempurnakan oleh Gitbert Sax
dengan menambah komponen oulcome
(O), sehingga meniadi modet CIPPO
(Arikunio & Jabar 2008:45). Modet
evaluasi CIPPO ini dipiih dalam
penelitian ini untuk mengevaluasi
program peningkatan kualifikasi S1
PG[,4] dan PAI melalui Dual Madc
System di LPTK Rayon 10 lAlN Mataram
s-acara komprehensif, baik pada
komponen konteks, input, proses, produk
maupun dampak/pengaruhnya. Dampak
(outcome) dalam penelitian inl
membatasi pada dampak terhadap
mahasiswa DI\,4S yang telah diwisuda,
yakni (1) kemampuan guru a umni DMS
dalam menyusun Rencana pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) berdasarkan
instrumen Kemenlerian Agarna Rt (2)
kemampuan guru alumni DIVIS dalam
mengajar berdasarkan inslrumen

. Kementerian Agama Rl, dan (3)
maksimalisasi tingkat pemberdayaan
mereka pada rnstrtusi/ madrasah/
sekoah tempat bertugas [,4odel CTPPO
juga dipilih dtkarenakan ia termasuk
evaluasi sumattf, karena dilakukan

seteiah suatu program selesai
dilaksanakan (ex-post). [,lodel CIPPO ini
terdiri dari Lma komponen evaluasi yaitu
konteks (codext), masukan (irpul),
proses (p/ocess) hasil (/rroducl), dan
dampak/keluaran (oulcome)

Evaluasi konteks lcontext)
menurut Fernandes ('1984:7) mencakup
analisis masalah yang berkaiian dengan
lingkungan program atau kondisi obyeklif
yang akan dilaksanakan. Evaluasi rrpuf
merupakan evaluasi yang dapat
menolong mengatur keputusan,
menentukan sumber-sumber yang ada
alternatif apa yang diambil, apa rencana
dan siralegi uniuk mencapai kebuiuhan
sefta bagaimana prosedur kerja untuk
mencapainya (Tayibnapis, 2008:14).
Evaluasi /rpul menyediakan data spesifik
dan perlimbangan untuk penrlaian staf,
waktu kebutuhan anggaran, strategi
pendidikan dan administrasi, dan lain-lain
(Fernandes, 1984 7).

Evaluasi proses menurul Arikunto
(2013:47), diarahkan pada seberapa jauh
kegiatan yang dilaksanakan di daianr
program sudah terlaksana sesuai
dengan rencana. Evaluasi produk harus
menilai lujuan dan hasil yang diinginkan
baik hasil positif maupun negaiif
(Stufflebeam dan Shinkfield 2007:345).
Dan, penilaian outcome adalah
konsekuensr dari hasil yang tidak
berwujud dari suatu program (Smith
1996:2).

C. METODOLOGI PENELITIAN

1. Pendekalan, Metode, dan Desain
ModolPenollllan

B€rkErlao dengan fokus
penelitian pondrikatJo yang digunakan
dalan) pononull nr adalah pendekatan
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kualltatif, dengan menggunakan
kriterianya adalah pedoman/ rambu-
rambu operasional penyelenggaraan
Program DIVIS yang diielapkan oleh
Direktorat Perguruan Tinggi lsiam (Dikiis)
Kemente an Agama Rl. Pedoman
lersebut dirmbgngi dengan PeEturan
Pemerintah No19 tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan yang terdiri
alas standar isi, standar proses, standar
kompetensi lulusan, standar pendidik
dan tenaga kepend dikan, standar

dan prasarana, slandar
pengeiolaan slandar pembiayaan, dan
slandar penila an pendidikan. Kemudian
berupaya mengukur sampai di mana
pencapaian tuiuan telah dicapai

Penelitian rni merupakan
evaluasi program dengan menggunakan
metode studi kasus (case sludy), di
mana penelitian difokuskan pada salu
fenomena saja yang dipilih dan iogn
dipahami secara mendalam, dengan

lainnya. Satu fenomena iersebul menurut
Sukmadinata (2010:99) bisa berupa
sualu program, satu penerapan
kebijakan, atau suatu konsep. Dalam
penelilian inr, program yang dievaluasi
adalah program peningkatan kualifikasi
S'l melaluiDua/ Mode Syslem (D[IS).

Model desain peneliiian yang
digunakan yaitu model evaluasi CIPP
Stufflebeam yang disempurnakan oleh
Gilbert Sax (University of Washington)
dengan menambah komponen oulcome
(O), sehingga menjadi model CIPPO
Model evaluasi CIPPO ini dipilih dalam
penelitian ini uniuk mengevaluasi
program peningkatan kualifikasi S1
Pclt4l dan PAI melalui Dual Mode
Sysiem di LPTK Rayon 10 lAlN [,,laiaram
secara komprehensif, dengan desain
peneliiian yang tertera dalam gambar
berikull

mengabaikan fenomena-fenomena
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2. Validitas dan Realibilitas lnstrumen
Pengumpulan data dalam

penelitian ini menggunakan 3 jenis
instrumen yaitu studi dokumen, pedoman
wawancara, dan kuesionerangket yang
terbagi dalam lima tahapan evaiuasi
yaitu: konieks (.contexl), masukan (input),
proses (p,rocess), hasil (p,oduct), dan
dampak/keluaran (oufcome). Sebelum
insirumen penelitian drgunakan, maka
dilakukan validasi terhadap isi dan
konstruknya. Menurut Sugiyono
(2009:350) bahwa untLrk instrumen non
tes yang digunakan untuk mengukur
sikap cukup memenuhi validitas
konsiruk. Lebih lanjut dikatakan bahwa
untuk menguji validitas konstruk, maka
dapat digunakan pendapat darl ahl
(panelis) tentang instrumen yang telah
disusun.

Validasi instrumen ini dilakukan
oleh 5 oranq ahli/pakar dan dianaljsis
menggunakan rumus indeks validasi V
dari Aiken (Aiken, 1980:956), dan
anallsis realibilitas inierrater (Djaali dan
Pudji lrulyono, 2008:95). Seielah direvisi
berdasakan rekomendasi ahli, instrumen
(angket) diujicoba yang pengujian
reliabilitasnya, dilakukan dengan cara
lntemal Consistency, yakni ujicoba
instrumen (angket) hanya dilakukan
sekali saja (Sugiyono, 2009:359).
Kemudian data yang diperoleh dianalisis
validitasnya dengan menggunakan
rumus korelasi Pearson. Producl
lvloment. Butir-butir instrumen (angket)
hasil ujicoba yang dinyatakan valid,
kemudian dianalisis realibilitasnya
dengan rurnus Alpha Cronbach
rnenggunakan aplikasi SPSS, dan
dipero{eh nilai G .ns angkel pengelola
0,987; rh 

"^s 
angket dosen 0,966, dan

htuiq angket mahasiswa sebesar 0,954.

Nilai r hilung tersebut lebih besar dari t
tabel. l\Ienurut Sugiyono (2012t231), nila\
koefisien korelasi antara 0,80 - 1 00,
berarti koefisien korelasi tinggi dan
tentunya dapat langsung digunakan
untuk peneliiian.

3. Prosedur Pengumpulan Data dan
Analisis Data

Dala yang digunakan dalam
peneliiian evaluasi ini bersumber dari
data primer dan data sekunder. Dala
primer yaitu data yanq ianqsung berasal
dari Tenaga

(pusarkabupaten/kota),

Pengajar/Oosen,
mahasiswa, Pimpinan LPTK, Pengelola
D[4S, Pejabat Kementerian Agama Rl

Kepala,Vvaka madrasah/sekolah, yans
menjadi responden. Sedangkan data
sekunder adalah data yang diambil dari
data yang sudah ada berupa kebuakan,
petunjuk/pedoman operasional atau
standarisasi penyeleflggaraan program
DIMS di LPTK Rayon l0lAlN l\,4ataram.

Pengumpulan data kualilatif
menggunakan metode dan pedoman
wawancara, anoket terbuka, dan analisis
dokumen. Sedangkan pengumpulan data
kuantitatif menggunakan metode dan
pedoman angket tertutup Sesuai dengan
ciri penelitian kualilatil pengumpulan
data dianggap selesai, dihentikan
apabila data-data yang dikumpulkan
sudah cukup dan tidak berubah aiau
sarnpai pada titik jenuh.

Teknik analisis data yang
digunakan dalam penelitian evaluasi ini
adalah dengan statistik deskriptif dan
analisis data secara kualitaiif. Analisis
data kualitilatif menggunakan model
l\4iles dan Huberman (1992: 16), yang
lerdiri dari iiga a ur kegialan atau proses
yang terjadi secara bersamaan, yakni:
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reduksi daia, penyajian da1a, dan
penarikan kesimpulan/verif ikasi.

D. HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN

Secara umum penelitian ini
be(ujuan untuk menjelaskan efektivitas
Program Peningkatan Kualifikasi S'l
melalui Dual Mode Slslem (D[IS)
Kemenag Rl yang diselenggarakan di
perguruan tinggiyakni D[,4S LPTK Rayon
10 lAlN Mataram, khususnya pada
Propinsi NTB, NTT, dan Bali yang pada
prinsipnya menuju pada perbalkan dan
penyempurnaan. Sebagai penelitian
evaluasi, penelilian ini juga memiliki
tujuan unluk mengetahui berbagai
komponen yang dapat mempergaruhi
efektifitas program.

Dalam penelitian ini, ingin dilihat
tentang konteks, masukan, proses
produk, dan outcome yang berhubungan
dengan pelaksanaan program
peninqkatan kualifikasi Sl curu PAI dan
l\4adrasah melalui Dual Mocle System
(D[.4S) di LPTK Rayon 10 lAlN Mataram
yang menaungi Provinsi NTB, NTT, dan
Bali

1. Evaluasi Cortext
Berdasarkan hasil penelitian

menunjukkan bahwa evaluasi program
peningkatan kualifikasi S'1 melalui Dual

- Mode System (D[,4S) uniuk aspek
corlexl di DI\IS LPTK Rayon 10 lAlN
Malaram yang meliputi (1) komponen
legalitas penyelenggaraan DI\IS dan
kebeEdaan Program DIIS LPTK Rayon
10 lAlN Mataram dan 12) kebuiuhan
masyarakal/guru ierhadap program,
menunjukkan bahwa secala keseluruhan
komponen corfexl tersebui sudah
memiliki landasan penyelenggaraan
formal-yuridis yang ielas serta
memedihalkan adanya kebuiuhan

masyarakauguru yang tinggi terhadap
program. Alas dasar itu, yang perlu
diiingkatkan adalah akses pemberian
kesempatan pendidikan yang merata dan
seluasnya kepada guru-guru madrasah
yang masih belum berkualifikasi S'1,
termasuk melalui kuota DI\IS diperluas
yang berimbas' pada peningkatan
kompetensi 51 guru-guru madrasah
yang semakin merata di Propinsi NTB,
NTT, dan Bali.

ProgEm ini merupakan
implementasi dari Amar Pembukaan
Undang-udang 1945 yang
mengamanatkan lentang hak-hak dasar
warga negara tentang pendidlkan yang
dijabarkan kembali pada Undang-undang
No. 14 Tahun 2005 teniang Guru dan
Dosen. Undang-undang Sisdiknas ini
dipedajam lagi oleh Peraturan
Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tenlang
Standar Nasional Pendidikan Pasal 29
ayat (2). seorang guru (lMl atau PAI pada
sekolah) minimal harus mempunyai
kualifikasi akademik sarjana (S1) aiau D-
lV. Juga edaran Surat Keputusan
l\Ienteri Agarna Republik lndonesia No

Tahun 2008 teniang
Penyelenggaraan Program Peningkatan
Kualifikasi Sarjana (S1) Bagi curu

179

Raudlalul Athfal,

2OOB|2OOS denoar

I\,4adrasah,
dan PAIpada Sekolah Melalui Dual
Mode System yang eksekusinya
drmandatkan kepada Direklorat Jenderal
Pendidikan lslam Depa(emen Agama
Republik lndonesia mulai tahun

menqgunakan Pendekalan Dual Mode
Sysiem (DIMS).

2. Evahasi Input
Hasil evaluasi program untuk

aspek irpul Program Dl\IS yang meliputi
komponen mahasiswa, dosen, pengelola
dan tenaqa administrasi, kurikulum,

12 Abdul Fattah
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silabus/SAP, modul perkuliahan
anggaran, ketersediaan sarana dan
prasarana, serta dukungan parlisipasi
nasyarakat, menunjukkan hasil bahwa
secara keseluruhan komponen lnpul
tersebut telah berjalan dengan baik dan
memenuhi karakteristik dati slandat input
p@gtam Dual Mode Sysiem (Dt4S) di
LPTK Rayon 10 lAlN Mataram.

Pada kornponen mahasiswa
misalnya, Secara !mum pelaksanaan
rekruimen mahasiswa Program 51 DMS
berjalan lancar, tapi unsur selektivilas-
administratif kurang tellti. Persoalan lain
yang ingin diberi catatan di sini adalah
lerkait pembauran mahasiswa. Secara
konseplualideal, kelas PGI\,1I

diperunlukkan baqi mahasiswa yang
berlugas sebagaiguru Ml, dan kelas PAI
diperuntukkan bagi mahasiswa yang
berlugas sebagai guru PAI di sekolah
umum. Namun dalam prakteknya
p/acemerf mahasiswa menunjukkan
fakla yang lain di mana kelas PAI (total
136 orang) diisi oleh 75 mahasiswa
yang berctatus guru lvl. Demikian juga
sebaliknya, pada kelas PG[.4] (lotal 374
orang) masih lerdapat 45 mahasiswa
yang berstatus sebagaiguru PAl.

Pada komponen dosen, Pengelola
DMS Fakultas llmu Tarbiyah dan

Keguruan lAlN lvlataram telah berusaha
unluk menerapkan mekanisme-
mekanisme kerja yang tepai dalam
melakukan rekrulmen, seleksi, dan
penempalan dosen. sekalipun harus
diakui bahwa dalam implementasinya
tidak sempurna dan tidak bisa
mengakomodasi seluruh kepentingan
dosen yang ingin mengajar di DMS oleh
karena pertimbangan-pertimbanga n

kualifikasi dan kompetensi akademik,
dan boleh jadi karena pengalamannya
belum cukup 'mumpuni' untuk
diakomodir sebagai dosen di DIl,'lS.

Dosen berdasarkan data-data
dokumentasi Program S1 Dl\,lS LPTK
lAlN Mataram, dapat dikelompokkan
menjadi dosen tetap LPTK dan tidak
tetap LTPK. Dosen Tetap LPTK lAlN
I\,4ataram ada sejumLah 18 dosen dengan
kualrfrkasi akademik doktor (S3), 113

dosen berkualilikasl akademik magisler
(S2). Semenlara dosen tidak tetap LPTK
terdiri dari l oranq dosen berkualifikasi
doktor (S3), 15 dosen berkualiflkasi
magister (S2) dan 5 orang berkualifikasi
sa.jana (S1). Adapun rincian kualifikasi
Tenaga Pengajar/Dosen DMS dapat
tergambar dalanr tabel di bawah inl:

Tabel 2. Jumlah dan Jeniahq Dosen Program DMS LPTK Rayon 10lAlN Mataram

No. Slatus Tenasa Dosen Jumlah
s2 s3

1 LPTK 113 18

2. Dosen Tidak Telap LPTK 15 1 21

'Dosen direkrut dar unsurpejabal l.4apenda seternpat
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Berdasarkan tabel di atas
terungkap jumlah dosen tetap LPTK lAlN
IVIataEm yang mengajar di Program 51
DIllS mencapai91,61%, dan dosen tidak
tetap LPTK hanya mencapai 8,390/0.

Di luar itu, Pengelola secara
cerdas menepis sentimen-sentimen
negaiif para dosen dari fakultas lain
dengan melibatkan mereka sebagai
tenaga pengajar Dl\,,|S, sekaligus
menegasi praduga pejoratif akan ego-
ekslusivisme Fakultas llmu Tarbiyah dan
Keguruan lAlN Mata€m.

Terkaii dengan pengelola dan
tenaga adrninistrast, sebaiknya
memerhatikan koherensi nomenklatur
postur keilmuan antara jurusan
(program) yang dibuka dengan ketua
program sehrngga kredo the right man on
the tight job benaFbenar
terimplernentasikan. Selain daripada itu,
keiua program harus betulbetul mampu
mengerakkan seluruh sumberdaya yang
ada agar secara simultan menggerakkan
roda program lebih efektif dan efisien.

Pada komponen konstruksi isi
kurikulum bahwa postur kurikulum
mahasiswa Dl\,4S LPTK Rayon 10 IAIN
Ivlataram adalah kurikulum model
spesialisasi, yang mengidealkan
kompeiensi outpul yang sifatnya spesifik
yang didukung oleh kemampuan-
kemampuan instrumenial/sekunder untuk
mendukung kemampuan pnmernya
sebagai ouiput lembaga pendidikan
berlabel lslam. Struklur kurikulum
tersebut sudah nemenuhi standar dalam
penyusunan kurikulum perguruan tinggt
dan dapat memenuhi kemampuan
pedagogik mahasiswa sebagai calon
guru. Dengan kaia lain bahwa
mahasiswa Program DI\IS Fakultas llmu
Tarbiyah dan Keguruan sebagai calon

guru profesional telah dibekali dengan
beberapa maia kuliah yang sesuai
dengan komposisi mata pelajaran pada
jenjang Madrasah lblida'iyah untuk PGIvll
dan MTS/MA atau sederajat unluk
Program PAI sehingga diharapkan

. setelah mereka menyelesaikan
perkuliahan dj jenjang Sl tidak merasa
asing lagi dengan mata pelajaran yang
akan mereka ajar.

Dalam pada itu, banyaknya guru
yang harus mengikuti program
peningkatan kualifikasi serta adanya
keraqaman latar belakang pendidikan
dan pengalaman calon peserta, maka
dimungkinkan untuk melakukan Konversi
Beban Studi (SKS) atau Pengakuan
Hasil Belajar Sebelumnya (PHBS), yang
berupa kualifikasi pendidikan,
pengalaman mengajar, pelatihan
profesional, dan prestasi kerja. Hal ini
dilaksanakan sebagai bentuk
penghargaan terhadap guru yang bisa
menjadi "credit eaming" dalam
penyelesaian program peningkatan
kualifikasi guru (S-1). Untuk
rneiaksanakan alih mata kuliah (bacal
konversi), pihak Pengelola D[rlS LPTK
Rayon'10 lAlN lvlalaram menyusun Tim
Khusus yang betul-betul memahami
analomi kurikulum Fakultas llmu
Tarbiyah dan Keguruan

Secara normatif, konversi yang
dilakukan oleh Pengelola sudah cukup
baik, tapi masih perlu penyempurnaan.
Ke depannya, sekkanya lerdapat
program yang sejenis, pengelola harus
mengakomodir pengalaman dan aktivitas
mahasiswa (da{am jabatan: guru) yang
dapat diakui keseiaraannya dengan mala
kuliah yang harus diikuti

Terkait pembuatan silabus/SAP
(Satuan Acaft Perkuliahan),
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berdasarkan hasil analisis angket yang
diseba*an ke dosen/tenaga pengajar S1

Dl\,lS dan verifikasi dokumentasi
menunjukkan bahwa mayoritas staf
pengajar D[,{S LPTK Rayon 10 lAlN
Mataram \97,824/.) mempra-kondisikan
proses perkuliahan dengan menyusun
silabus dan SAPi lingkat kehadiran
dosen juga sangat tinggi (91% untuk
NTB,97% lnluk NTT, dan 98% untuk
Bali), juga tingkal kehadiran mahasiswa
sangat linggi (93% untuk NTB,97%
untuk NTT, dan 98% untuk Bali).

Dengan porsentase di alas
memerlihatkan bahwa ada sebagian kecrl
dosen pengampu maia kuliah yang tidak
menyusun Silabus dengan asumsi
bahwa modul adalah 'barang sudah jadi'
sudah memernci secara detail apa'dan
'bagaimana' proses pembelajaran ini
dikonstruksi. Silabus konteks DIVIS bukan
pekerjaan yang rumit oleh karena
penyusunan Silabus tinggal disesuaikan
denqan 'barang iadi' (bacar modul) yanq
didistribusikan oleh Pengelola, Direktorai
Pendidikaf lslam kemenag Rl Oleh
karenanya, dalam penyusunan SAP,
dosen/tenaga pengajar 51 DMS
menelaah menambah dan atau
mengurangi sesuai konteks dan
kebuluhan mahasiswa.

Pada komponen modul-baik
modul perkuliahan DI\,,|S sebagian besar
disusun oleh Tim Direkioral Jenderal
Pendidikan lslam serta modul yang

lelak \lay out) modul sudah cukup baik,
penggunaan bahasa lndonesia,
keruntutan rumusan kalimat, keutuhan
uraian, penggunaan istilah-isiilah dalam
modul sudah memadai. Sekalipun harus
di6kui bahwa secara kuanliiatif fisik

l\rataram-secara leknis dan kualitatif
cukup laik dan respreseftatif untuk
menunjang proses perkuliahan yang
ideal baik pada aspek substansi modul.

Konten modul sudah nenunjukkan
keierkaiian antar bagian, ruang lingkup
aspek keterbacaan. Formai sajian lala

Pengelola- dikeluhkan oleh mahasiswa
DMS: tampilan fisik, penempatan
halaman tidak berurutan bahkan ada
sebagian halaman yang hilang, wama
kabur alau kurang jelas, penjilidan Udak
rapi, dan iampilan kumng menarik.
Namun percoalan tampilan modul yanq
kurang mena k, barangkal kurang
substantif karena yang krusial adalah
Pengeloa sudah memfasilitasi modul
demi menunjang perkulahan yang
berkualitas, bermakna, dan bermakna
bagi mahasiswa D[,{S sebagai subjek
pebelajar.

Pada aspek anggaran, dala
dokumentasi laporan keuangan DMS
yanq diperkual oleh PenqeloJa DI\IS
Rayon 10 LPTK lAlN lvlataram bahwa
setiap satu semester masing-masing
mahasiswa dianggarkan sebesar Rp.
3.000.000,- (tiga juta lujuh ratus ribu
rupiah)yang dialokasikan untuk (1) biaya
registrasi mahasiswa sebesar Rp.
100.000,- (seratus ribu rupiah), (2) biaya
tidak langsung sebesar Rp. 2.300.000,-
(dua juta uga ratus ribu rupiah) yang
terdiri darir biaya SPP Rp. 400.000-
lempal ratus ribu rupiah), biaya BPP Rp.
'1.600.000,- (salu juta enam ratus ribu
rupiah), biaya praktikum Rp. 200.000,-
(dua ratus ribu rupiah), biaya monev
sebesar Rp. 100.000,- (seralus ribu
rupiah), seda (3) biaya langsung sebesar
Rp.600.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

disusun oleh dosen IAIN

modul-yang digandakan oleh

dana
sebagaimana

Kekurangan
penye enggaraan,
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diringkas dari penuluran Pengelola lnti
DMS disebabkan penyerapan anggaran
BPP yang terdiri dari lransport dosen,
biaya sewa dan pemeliharaan sarana
dan prasarana, dan biaya operasional di
daerah penyelenggaraan berbeda-beda

Dalam konteks ini, Kemenag
Pusat sebagai Pemegang kuasa
anggaran, harus jeli dalam membuat
skema anggaran dengan mendasarkan
pada mapping teritorial dengan
memeftatikan aspek keluasan dan
kesulitan lokus serta iempus dan {idak
hanya berdasarkan pada kalkulasi yang
bersifat pada siandarisasi 'iarak
lempuhan'.

Pada aspek sarana dan prasarana
bahwa sekalipun fasilitas pembelajaran
di D[4S Pusat cukup lengkap, namun
sayangnya iasililasjasilitas tersebut
jarang dimanfaatkan secara maksimal.
Dari pengamalan yang peneliti lakukan
bahwa laboratorium-laboratorium yanq
ada hanya menjadi 'fasilitas mati'yang
minus pemanfaalan. Tidak terlihat
adanya praktek pembelajaran yang
menunjukkan adanYa interaksi
edukasional antara dosen dan
mahasiswa. Padahal, beberapa mata
kuliah Dt4S menuntut pemanfaatan
sumber belajar lain sebagai modus
operandi pengayaan ptolesionalime para
mahasiswa calon guru.

Selain iiu daflar kunjungan
mahaslswa DI\IS ke perpustakaan lAlN
lvlalaran sangat rendah. Selain itu, yang
perlu dimaksimalkan adalah
maksimalisasi penyediaan dan
pemanfaatan aneka laboratoriurn:
bahasa, al-Qufan, nicrateaching. sefta
perluasan pemanfaatan
perpustakaan bagi mahasiswa DMS dan

aiau sejenrs. Pemerkayaan berbagai
sumber belajar ini menjadi krusial untuk
mengkonstruksi sosok calon gurLl yang

berbobot dan profesional. Selain itu
pada aspek sarana dan prasarana yang

mesti juga diperhatikan adalah aspek
konsistensi lokus perkuliahan yang

mudah

instrumen proses pembelaiaran.
Pada aspek partisipasi/ dukungan

masyarakat, LPTK lAlN Mataram tidak
membangun suaiu kemitraan dengan
perguruan linggi lain dalam Pengelolaan
Proqram, dalarn arti sebagai pelaksana
perkuliahan. Kemitraan yang terbangun
berupa penyediaan fasilitas sarana dan
prasarana pe uliahan denqan sistem
sewa. baik dengan perguruan trnggr,

madrasah/sekolah. dan instansr terkail
Perguruan linggi yang dilibatkan dalam
kerjasama model ini adalah lnstitut
Agama lslam Hamzanwadi Lombok
TimurNTB, Universitas Samawa
Sumbawa-NTB, STAI AlAmin DomPU-

NTB. Sekolah/madrasah yang dijadikan
lokasi perkullahan MAN 2 l\,'lataram,

MTSN Model Praya Lombok Tengah,
IIIAN 'l Bima; I\IAN Kupang. Instansi
pemerintah, yakni Kemenag Kab.

Sumbawa, Kemenag Kab. DomPu, dan
Kemenag Denpasar-Bali.

Berdasarkan hasi analisis
angket yang disebarkan ke resPonden
penqelola program 51 DMS, Peran
masyarakat dalam mendukuflg
pelaksanaan program S1 Dl\,lS, 6%
menyatakan sangat baik, 460/0

menyatakan baik, 35% resPonden
menyatakan cukup baik, 9% menyatakan
kurang balk dan 470 responden
menyatakan lidak baik.

menPertimbangkan
sekaligus
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Berdasarkan hasil studi dokumen,
hasil wawancara, dan anaiisis angket
lerungkap bahwa peran masyarakal
memiliki andil besar dalam mendukung
program DIVIS ini. Dukungan dan
kemitraan yang lerbangun berupa
penyediaan fasilitas sarana dan
prasarana perkuliahan dengan stslem
sewa, baik dengan perguruan tinggi
madrasah/sekolah, dan instansi terkait.
Begilu juga masyarakal pengguna
lulusan sebagaimana yang disebutkan di
atas, iurut berpartisipasi dalam
sosialisasi, penjaringan mahasiswa, dan

Gambar 2. Peran MasyarakavKeluarga dalam l\,lendukung
Pelaksanaan Program S1 D[,4S di LPTK Rayon 10 lAlN l\,,laiaram

-*".-&KW**

ketepatan waktu

proccess program Dual Mode Systen
(Dr\,1S).

Terka i dengan administrasi
perkuliahan berdasarkan studi dokumen,
hasil wawancara, dan isian anqkei
terungkap penjadwalan
perkuliahan DIVIS mengacu kepada
kalender akademik yang telah disusun
oleh Pengelola Program 51 DIVS lAlN
Ivlataram dan kalender akademik
Direktorat Pendidikan Tinggi lslam
Kemenag Rl. Aspek-aspek yang
dievaluasi dalam penjadwalan ini
melipuli: kesesuaian jadwal perkuliahan
dengan kurikulum S1 PGIVUPAI lAlN
lvlataram; kesesuaian latar pendidikan
dosen pengampu dengan mata kuliah;

profesionalisme mahasiswa melalui
Praktik Pengalaman Lapangan-Kuliah
Kerja Padisipatif (PPL-KKP) Tercadu,
dan memberikan tempat sebagai lokasi
penelilian (skripsi).

3, Evaluasi P/occess
Adapun hasil evaluasi program

terhadap aspek proccess yang meiipuli
administrasi perkuliahan, kegiatan
perkuliahan, penilaian perkuliahan, dan
Monitoring dan Evaluasi (MONEV)
menunjukkan hasil bahwa secara
keseluruhan komponen proccess
tersebut ielah berialan dengan baik dan
memenuhi karakterisl k darl standar

pengembangan

penjadwalan
perkuliahan, lidak menqqanqgu
perkuliahan reguler. Begilu juga seiiap
kelas disediakan daftar hadir dan jumal
perkuliahan. lvlahasiswa maupun dosen
wajib mengisi daitar hadir perkuliahan
sebaqai bukti administratif melakukan
perkuliahan.

Namun terkait dengan kegiatan
perkuliahan dengan model tatap muka
dan mode belajar mandiri dengan
alokasi waktu hari Jumat, Sabtu, dan
I\,,linggu ternyala skema dan model
perkulahan ini tidak hanya menyulitkan
mahasiswa menyerap materi perkuliahan
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yang 'te*adang' harus mengikuli
perkuliahan dari pagi sampai sore
dengan mata kuliah yang berbeda, tapi
juga dosen pengampu mata kuliah yang
'dipaksa' oleh keadaan untuk
menuniaskan materi sesuai perencanaan
dan ladwal yang ada. Sehingqa
konsekuensinya adalah dosen hanya
mengejar ketuntasan maieri mata kuliah
tapi tidak dibarengi dengan lingkat
kedalaman subjek materi mata kuliah.

Persoalan ilu sejatinya dapat
direduksi dengan dilakukannya distribusi
modui perkuliahan lebih awal sehingga
mahasiswa dapat melakukan se/f
/eamllrg sebelum kegiatan perkuliahan
resmi dilakukan. Dosen, sebagaimana
diakui oleh mahaslswa DMS,
berkompeten dan dinilai cakap sehingga
eqxlvalenl dengan usaha Pengeiola yang
selalu berusaha untuk melayani
mahasiswa DI\IS dengan menyediakan
dosen yang compatible anla6 fiala
kuliah dengan backgrcund keilmuan
dosen pengampu. Dosen dengan
segala kapasitasnya, mendesain
sedemikian rupa proses perku{iahan
dalam pelbagai metode yang 'idealnya'
mahasiswa berpartisipasi menggali
sendiri pengetahuannya sehingga
menghasilkan produk pengetahuan yang
bermakna dan subsiantif. A(inya,
praktek partisipasi mahasiswa dalam

Sementara pada aspek penilaian
bahwa nilai keberhasilan studi untuk
seliap mata kuliah merupakan hasil
akumulatif darisernua komponen di atas.
Bilamana ternyata kemampuannya
kurang, maka mahasiswa tersebut diberi
kesempaian mqngambil mata kuliah
tersebut pada semesler berikulnya
dalam program perbaikan (remedial).

Di luar model penilaian yang
sifatnya normatif ini, para dosen juga
tidak terlalu kaku dalam memberikan
penilaian karena aspek proses berbentuk
intensitas kehadiran mahasiswa yang
iinggi dengan melewati hutan rimba,
jalan setapak, menyeberang lautan
lepas, dan menaklukkan phobia
kelinggian (naik pesawat untuk
mahasiswa NTT), menjadi credil point
tersendiri daiam skema penilaian dosen
Tidak aneh apabila kemudian penilaian
normatii-olentik lidak sepenuhnya dapat
diimplementasikan oleh para dosen
dengan dalih proses pembelajaran yang
tak lazim dan apresiasi atas 'jihad
intelektual" yang dilakukan oleh para
mahasiswa senior-sepuh tersebul

Oleh karenanya, Kemenag Rl
Pusat sejatinya merumuskan formai
penilaian yang 'berbeda' sebagai
konsekuensi logis dai 'pola kegialan
pembelajaran yang berbeda' agar tidak
terjadi kegamangan pada tataran
eksekusi penilaian. Artinya, format
penilaian dan atau rambu-rambu harus
mampu mengakomodasi varabel
penilaian autotentik dan penilaian pada
proses. Aspek'penilaian proses' perlu
menjadi perimbangan dalam peniiaiar
sebagai bentuk apresiasi atas semangat
para mahasiswa (guru dalam jabatan)
dalam meme*aya pengetahuan mereka

benluk diskusi tanya-jawab,
eksperimentasi, d/scovery, pendalaman
materi atau bentuk-beniuk penugasan
mandiri seperti menyusun makalah,
resume dan resensi buku, terjemah,
analisis, dan lainnya, tapi pelbagai model
ini tidak maksimal sebagai modus
pengayaan mandiri pengelahuan
sehrngga dosen tetap sebagai soko
pengetahuan ulama.
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Hukuman, dari yang teringan sampai
yang terberat, dari Pengelola hanya
terkesan berani iegas' terhadap dosen-
dosen yunior, sehingga implementasl
punishnent-nya le'baca lajam ke bawah
namun tumpul ke atas. Akibatnya adalah
implementasi keqiatan pembelajaran di
satu sisi berjalan "semau gue" karena
Pimpinan dan Pengelola DMS yang
menganu{ pola penilaian dauble standard
ini.

4. Evaluasi Product
Hasil evaluasi program terhadap

aspek product yanq melputi komponen
prestasi mahasiswa DMS menunjukkan
capaian yang lualbiasa. Hal ini ditandai
oleh beberapa indikasi; pertama, ungkat
kelulusan mata kuliah tempuhan
Dengan acuan data-data dokumentasi
memerlihatkan bahwa angka kelulusan
mahasiswa DI\,,1S pada setiap mata kuliah
tempuhan hampir mencapai 1a0% pada
tiap semester. lni ditandai dengan
ketiadaan mahasiswa DN4S yang
mengulang mata kulah tempuhan di
setiap semester. Kedua, Keliga, capaian
pada dimensi p,€x/s Pengelahuan yang
diperoleh mahasiswa di ruang
perkullahan mampu mereka prakiikkan dl
lingkungan belajar yang sesungguhnya
Berdasarkan data dokumentasi, prakiik
pengalaman lapangan (PPL) Yang
dipadukan dengan keg alan kuliah kerja
partisipatif yanq disebul PPL-KKP
Terpadu, 100% mahasiswa lLrlus dengan
nilai yang memuaskan. Ketiga capaian
wisuda dan IPK mahasiswa.

Pada komponen product ini, yang
perlu d perhatikan dan ditingkatkan
dalam pelaksanaannya adalah kua itas
skripsi mahaslswa yang tern lai "asal
jadi" sebagai konsekuens dari bahasa

di tengah usia yang sebenarnya tak lagi
muda.

Semenlara slsi monitoring dan
evaluasi Monev, baik inlernal dan
eksiernal secara rulin dilakukan oleh
Pengelola. I\,lonev merupakan suatu
kegialan yang dilakukan un{uk
mengawasi atau memantau proses
perkembangan pelaksanaan Program
DMS di mana fokus monev-nya adalah
untuk mendapatkan informasi mengenai
pelaksanaan Program DMS, bukan pada
hasilnya Lebih spesifiknya, fokus monev
iersebut terletak pada komponen proses
pelaksanaan program baik menyangkul
proses pengambilan keputusan,
pengelolaan keiembagaan, pengelolaan
program, maupun pengelolaan proses
belajar mengajar Program DMS di
beberapa lokus perkuliahan

Sekalipun monev telah dilakukan
secara rutin, tapi produk dari monev ini
tidak sepenLrhnya dapat terealisir.
lvlisalnya keluhan mahasiswa tentang
minimnya alokasi anggaran transporlasi
mahasiswa, rendahnya honorarium untuk
staf dan personalia Dl\,lS Lokal karena
lerbentur o eh minimnya alokasi
anggaran dari Kemenag Pusal.
Sehingga, Tim Monev harLrs beralibi
bahwa saran dan masukan akan
dilampung dan akan disampaikan ke
Kemenag Pusat yang faktanya sampai
penelitian ini dilakukan belum ada
perubahan perihal alokasi anggaran
iransportasi dan honorarium staf
tersebut.

Selain itu, Pengelola terkesan
tebang pillh dalam menindak laporan
apabila laporan monev tersebul
menyangku{'dosa-dosa" dosen senror
dan dosen dengan jabatan slruktural
seperli Ungkat kehadiran yang rendah
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'proyek' yang disemaikan pada Program
DMS dengan ketenluan penyelesaian
perkuiiahan dalam wakiu te(entu. oleh
karena rtu, ke depannya Pihak Pengelola
disarankan uniuk mempertimbangkan
agar keterlibatan mahasiswa dalam
kegiatan kemasyarakatan dan
keagamaan dapat diakomodasi sebagai
Kuliah Kerja Partisipatif (KKP).

Prakiek Pengalaman Lapangan
(PPL) berupa praktek atau program
untuk berlatih bagaimana cara mengajar
menjadi program untuk meningkalkan
kemampuan mengajar dengan salah
satu cara dikemas dalam bentuk Lesso,
Sludy Berbasis l\4adrasah/Sekolah atau
berbasis IVIGI\,]IP atau KKG. Skripsi
sebagai mata kuliah untuk berlatih
melakukan penelitian dan memblal
karya ilmiah, idealnya sedari awal
Program DI\IS diluncurkan pada tahun
2009, diarahkan menjadi sarana dalam
memperbaiki proses pembelajaran dalam
bentuk Penelitian Tindakan Kelas (PTK).
Artinya, bahwa kebljakan penulisan
skripsi bagi mahasiswa Program DIVS
dalam bentuk Penelitian Tindakan Kelas
(PTK), tidak daiam 2 tahun belakangan
rnrsaja.

5. Evaluasi Outcome
Hasil evaluasi untuk aspek

outcome menunjukkan bahwa dari data
dokumentasi dan wawancara secara
random dengan mahasiswa, lernbaga,
dan pengakuan masyarakat bahwa
Program DMS ini berhasil menciptakan
'nilai beda' bagi alumninya di 3 Provinsi
(NTB, NTT, dan Bali)

Secara formal, ditandai dengan
peningkatan kemampuan akademis
oulput mahasiswa DI\,,IS dalam bentuk
penyusunan RPP, kompetensi mengajar

dengan menggunakan instrumen PLPG,
penyusunan instrumen pembelajaran
Iainnya, dan capaian kelulusan oulpuf
DMS sebanyak 175 orang berdasarkan
data-data guru lulus sertifikasi LPTK lAlN
l\rataram tahun 2013-2014. Meskipun di
sini perlu menqapat catatan khusus,
bahwa mayoritas guru alumni DMS yang
mengikuti PLPG dan lulus sertifikasi,
mayorilas memiiiki kemampuan
menengah/sedang, ierutama dalam
penyusunan RPP dan praktik mengajar
secara profesionai (sesuai instrumen
PLPG Kementerian Agama Rl) Oata
penelitian mengungkap bahwa dari 175
orang alumni DMS yang mengikuti
PLPG, hanya 16 orang i9,14%) yang
memiliki kemampuan membual RPP dan
memiliki kompetensi mengajar dengan
kateqori baik. I\Iayoritas sejumlah 131
orang (74,86%) dalam kalegori sedang.
Selanjutnya 27 orang (15,43%) memiliki
kemampuan dalam kalegoricukup, dan 1

orang (0,57%) dalam katego kurang.
Hal ini paiut disayangkan sebab

pemerintah lelah mengeluarkan dana
besar unluk menyukseskan program
DMS ini

Selain itu. lidak dinafikan fakta
career development alumni DMS LPTK
Rayon 10 lAlN l\,,lataram mengalami
lompatan yang signifikan dengan
achievenent berupa promosi jabalan
seperti menjadi pengawas, kepala
madrasah, wakil kepala madrasah, wali
kelas, mengelola dana 8OS, dan
diprioritaskan untuk mengikuti pelatihan
pelalihan, seperti pelatihan kurikulum.
Bagi lembaga, di mana out pui DMS
mengabdi menjadi credi point tersendiri
bagi pengakreditasian sualu lembaga
pendidikan di mana tenaga pengajar

item penilaian
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Gambar3. Progress Report Keterserapan Alumni DMS Secara Formal

faklor penentu

lni aftinya akseptabilitas seorang
guru, yang daam hal ini adalah alumni
DMS, naik kelas lingkat kelerserapannya
di tempat lugas formalnya. Tidak dapat
dinafikan juga bahwa status saqana
pada sebagian masyarakal meniadi

meskipun lerdapat beberapa aspek yang
periu diperbaiki dan ditngkatkan lagi,
baik pada aspek kuantitas, terlebih aspek
kualitasnya. Aspek yang perlu diperbaiki
dan ditingkatkan lagi, terutama pada
aspek outcome-nya, yaitu pada
kemampuan guru madrasah dan guru
PAI yang nota bene berkualifikasi S1
dalam membuat Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) dan kompetensi
mengajar berdasarkan instrumen PLPG
yang lelah diteiapkan Kemenierian
Agama RL Tentu program D[,,!S tersebut
dapat dilanjutkan pada masa mendatang
dengan melakukan perbaikan pada
aspek-aspek yang kurang sebagaimana
yang lelah dijelaskan dalam kesimpulan
di atas.

2. Rekomendasi
Berdasarkan hasil evaluasi

lerkait keberadaan dan penyelenggaraan
Program Peningkatan Kualifikasi S1
melalui Dual Mode System (D[/S) di
LPTK Rayon '10 lAlN Mataram di atas,
maka rekomendasi yang dapat
dikemukakan pada penelitian drsertasi in
adalah:
1. Perlu untuk pihak LPTK Rayon 10

lAlN Maiaram, terkail semua temuan

kemungkinan
keterpilihannya dalarn pelbagai kegiatan
kependidikan sekaligus kemasyarakatan
Seka ipun juga harus diakui bahwa
akseptabiiitas tersebut lidak bisa diklaim
sepenuhnya produk DMS, tapi
setidaknya Program DIVIS ini memillki
andil, kecil atau besar, baqi akselerasi
dan progresivitas alumninya

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
1. Kesimpulan

Secara umum diperoleh
kesimpulan bahwa peiaksanaan program
peningkaian kualifikasi S'l melalui Dual
Mode Syslem (D[,,lS) di LPTK Rayon 10
lAlN lvlataram, sudah berjalan dengan
baik dan sesuai dengan siandard
pedoman dan aturan yang ditelapkan
Kemenlerian Agama Republik lndonesia
dan Peraturan Pemerintah No 19 Tahun
2005 tentang Standar Nasional
Pendldikan (baik pada dimensi co,texl
input, process, procluct dan outcane),

Abdul Fattah 21



Sinoptis: Evalua$ Prog'ah oenrng. aran h El'' t a.i s MelauiD"arMde sysPn. emF.x an Agama
RFpJblllndoresiadiProv.n.rNJ\d lenqqddBarat Nuso-erqqdrd-'-Lr o8nBai

2.

diserlasi ini, agar dapai dijadikan
masukan berharga, baik mengenai
aspek yang baik, cukup baik, dan
pada aspek yang masih kurang.
Tentunya pada aspek yang nilainya
sudah baik, seperti pada corfexl,
input, dan product, agar tetap
dipertahankan dan terus
ditingkatkan, sehingga program
peningkatan kualifikasi S1 melalui
Dual Mode System (DMS) di LPTK
Rayon 10 IAIN Mataram dan
program kegialan sejenis (PLPG-
PPG), dapat dilaksanakan menjadi
lebih baik. Sebaliknya untuk aspek
yang penilaiannya masih kurang
semisal beberapa aspek input,
Process, den outcame perlu menjadi
penanganan prioritas agar hasilnya
menjadi semakin baik dan
berkualitas.
Khususnya dalam konleks ouico,re,
penelitian disertasi ini telah
membuka kesadaran baru bahwa
program peningkatan kualiflkasi S1
melalui Dual Mode Syste/, (Dt4S)
te.nyata tidak berkontribusi
maksimal dalam mencetak para
guru madrasah dan guru PAI yang
handal dalam menyusun Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
dan kompetensi mengajar (sesuai
rubrik PLPG dari Kementeriaan
Agama) meski pemerintah telah
mengeluarkan dana besar untuk
membiayai proqram ini. Dalam
konteks ini, peran para dosen yang
mengajar mata kuliah nicroteaching

(PPL 1) dan PPL-2 beserta
pemanfaatan laboralorium
microteaching, perlu leblh
dimaksimalkan kualitas dan
kuantitasnya (oleh LPTK Rayon 10
lAlN Mataram).

3. Pada dimensi lain, Pihak
Kementerian Agama Republik
lndonesia, lerutama Direktorat
Pendis, data-data lentang hasil
evaluasi program peningkalan
kualifikasi Sl melalui Dual Mode
Syslem (D[IS) di LPTK Rayon 10
lAlN Mataram yang meliputi Provinsi
NTB, NTT, dan Bali, seyogyanya
dijadikan masukan berharga untuk
memperoleh gambaran tentang
kelebihan dan kekurangan
pelaksanaan program DIVIS di tiga
provinsi tersebut. Pada tingkat
tertentu dapal digeneralisir sebagai
potret pelaksanaannya di LPTK lain
di seluruh lndonesia. Sehingga
dengan daia tersebut, dapat
diterbilkan'policy baru" (iermasuk
konsep penilaian proses perkuliahan
bagi mahasiswa DIIS di daerah
kepulauan ierpencil dan pendanaan
yang tidak digeneralisir) sebagai
upaya riil penanganan dan
pembinaan yang lebih intensif
berkeadilan, demi terciptanya mutu
pendidikan bagi guru PAI dan guru
madrasah (baik jenjang [/]adrasah
lbtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah,
maupun Madrasah Aliyah) diseluruh
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