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Pelatihan
Teknik Most Significant Change (MSC) 

dan Analisis Kualitatif

Untuk mengukur secara efektif perkembangan dan dampak dari intervensi program,
dikembangkanlah teknik-teknik Monitoring & Evaluasi (M&E). Teknik MSC adalah salah
satunya. Teknik MSC merupakan bentuk M&E kualitatif dan partisipatif. Teknik ini
didasarkan pada pengumpulan cerita, pemilihan cerita secara sistematis, dan analisis
cerita perubahan yang signifikan dari intervensi yang dilakukan.

Analisis kualitatif dapat menyediakan informasi yang kaya mengenai proyek dan
bagaimana membuatnya lebih baik. Cerita-cerita perubahan yang didapat dengan
teknik MSC dapat digunakan sebagai basis untuk melakukan analisi kualitatif.

Tujuan Pelatihan

Pelatihan MSC akan memadukan teori dan praktik, fokus pada membantu partisipan
untuk memahami teknik MSC, bagaimana mengimplementasikan metode ini,
bagaimana mengalisa cerita-cerita perubahan dan cara mengintegrasikan MSC dalam
kerangka M&E yang lebih besar. Fokus pelatihan akan ada pada komponen
pembelajaran.

MSC
Pelatihan ini akan
membantu Anda
dalam isu-isu ini:

• Bagaimana MSC dapat berkontribusi pada M&E dalam
‘intervensi yang kompleks’

• Pengalaman praktis dalam mengumpulkan, memilih, dan
menganalis cerita MSC

• Mengintegrasikan MSC dalam sistem M&E yang ada
dalam organisasi
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Analisis
Kualitatif

Pelatihan ini akan
membantu Anda
dalam:

• Melakukan analisis kualitatif dalam M&E
• Memilih metode analisis kualitatif yang sesuai
• Melakukan analisis sekunder dari MSC

Pengetahuan tentang MSC tidak menjadi prasyarat, tetapi
akan memberi nilai tambah, karena pengetahuan ini akan
membantu Anda dalam melakukan analisis sekunder data 
MSC. 

Dalam pelatihan Analisis Kualitatif,
partisipan memiliki kesempatan untuk
membagikan pengalaman dan
mempelajari metode baru untuk
menganalisis data kualitatif. Metode ini
akan mencakup dua pendekatan, yaitu
content analysis dan hierarchical card
sorting. Partisipan akan menerapkan
kedua metode ini pada data yang
dihasilkan dari proses pelatihan MSC
untuk melakukan analisis sekunder.
Pelatihan ini juga akan memberikan
cara memaksimalkan keterlibatan
pemangku kepentingan dalam proses
analisis.

Partisipan

Pelatihan ini ditujukan untuk
coordinator/manajer program,
implementor proyek, evaluator dan
konsultan yang bekerja dalam proyek
pembangunan yang tertarik dengan
teknik-teknik MSC dan analisis kualitatif.

Fasilitator

Pelatihan ini akan difasilitasi oleh Nur
Hidayati (ResultsInHealth, Belanda) dan
Ima Susilowati (CIRCLE Indonesia).
Mereka memiliki pengalaman lebih dari
15 tahun dalam M&E, terutama dalam
penerapan metode kualitatif partisipatif
(termasuk MSC). Nur sudah mengunakan
teknik MSC dalam riset dan M&E untuk
proyek-proyek HIV/SRHR, gender dan
proyek lain di Indonesia, Afrika Selatan,
Ethiopia dan Belanda. Dia juga memiliki
banyak pengalaman dalam memfasilitasi
pelatihan MSC dan Training of Trainers.
Sedangkan Ima Susilowati adalah
konsultan M&E untuk proyek-proyek
pembangunan dalam berbagai sektor di
Indonesia. Dia melakukan banyak
evaluasi proyek di Indonesia dan Timor
Leste, memfasilitasi pelatihan M&E
termasuk penggunaan MSC dalam
system M&E, dan melakukan capacity
building untuk NGO dalam hal M&E.
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Tanggal

• Pelatihan Teknik MSC: 1-2 September 2015
• Pelatihan Analisis Kualitatif: 3-4 September 2015

Tempat

Yogyakarta. Lokasi pelatihan akan diinformasikan lebih lanjut.

Bahasa Pengantar

Bahasa Indonesia

Biaya

• Teknik MSC: Rp. 2.500.000,-
• Analisis Kualitatif: Rp. 2.500.000,-

Biaya ini mencakup paket pelatihan, snack, dan makan siang.

Daftar sekarang di www.circleindonesia.or.id atau
www.resultsinhealth.org 

Pelatihan akan diselenggarakan dengan jumlah peserta minimal 15 orang 
dan maksimal 26 orang. Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 24 

Agustus 2015.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi: Reina Asmedi-Major di 
reina.major@circleindonesia.or.id atau 081327567116.


