
Evaluation – a purpose not a 
strategy

 Tujuan Evaluasi adalah untuk menilai 
dampak atau efektifitas dari sebuah 
inovasi atau intervensi:  kebijakan, praktek 
atau layanan.

 Usaha untuk menilai harga dan nilai 
(worth of value)  dari inovasi atau 
intervensi.

 Evaluasi memunculkan perubahan- masa 
lalu dan masa datang
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Evaluasi Program

 Tujuan evaluasi untuk menyediakan infornasi kepada 
decition maker mengenai efektifitas dari beberapa program, 
product atau prosedur.

 Dipandang sebagi proses dimana data dikumpulkan, 
dianalisis, disintesakan ke dalam bentuk informasi untuk 
pembuatan kebijakan (decitionmakin).

 Dikembangkan untuk merespon kebutuhan dari sistem 
sosial yang berubah dengan cepat. Evaluasi mulai ada 
pada tahun 1930. Merupaka usaha dari evaluator untuk 
menemukan kebutuhan-kebutuhan yang menghasilkan 
model pengembangan yang berorientasi pada keputusan 
(dicition- oriented model) 



Evaluasi:

Suatu proses  dimana judment atau keputusan nilai

berdasarkan pada  observasi/pengamatan dan dari 

back ground dan keahlian evaluator.



Pengukuran:  

mencakup pada memberikan angka pada sebuah 

atribut atau karakter person, obyek  atau kejadian 

menurut aturan-aturan yang jelas. 

Pengukuran mencakup aspek kuantitatif  yang 

menjelaskan karakteristik person, obyek aatau 

kejadian.  Pengukuran merupakan tugas 

mengangkakan  aspek tertentu dari seseorang  sesuai 

dengan aturan-aturan.



Tes:

Dedifinisikan sebagai tugas atau serangkaian tugas  

yang digunakan untuk menghasilkan pengamatan 

yang sistematis yang dianggap mewakili pendidikan 

atau trait/ciri psikologis atau atribut. 

Tes merupakan alat mencari data  dan data tersebut 

biasanya disebut skor atau kategori. 



 Evaluasi adalah suatu proses 

mengambil keputusan berdasarkan 

hasil pengukuran

 Di dalam evaluasi secara implisit 

terkandung juga masalah 

pengukuran

 Alat untuk mencari data disebut tes



Konstruk dan Pengukuran

Konstruk menerangkan fenomena yang riil.

 fenomena sikap: kognisi, konasi,   perilaku

Konstruk tidak riil dalam pandangan obyektif. Konstruk 
elemen dari wacana ilmiah, pengganti verbal dari 
fenomena yang menarik

 Pengukuran dan konstruk berarti hubunga antara  
pengukuran dengan fenomena.

Fenomena yang dideskripsikan konstruk tidak dapat 
diobservasi/latent (seperti sikap) atau yang dapat 
diobservasi (Kemampuan mengerjakan tugas), 

Konstruk hanya menggambarkan fenomena yang 
abstrak.



teori

konstruk

pengukuran

Konstruk  menerangkan satu 

fenomena  teoritik yang menarik.

Konstruk menerangkan satu 

fenomena dalam pemikiran 

seseorang.

Pengukuran adalah skor yang 

diobservasi. 

Pengukuran  adalah rekaman yang 

diambil  sebagai fakta dari 

kontruk



Peran dan fungsi 
Evaluasi

 Evaluasi internal:

evaluasi yang dilakukan sejak dari 

input-proses-product-out put untuk 

mengorganisir kesalahan yang 

telah terjadi dan 

mengorganisasikan keberhasilan 

apa yang telah dicapai.

 Evaluasi eksternal: Evaluasi  

terhadap out come



input Out putproses product

Societal goals & 

objectives

Out come

Organizational resultOrganizational effort

internal eksternal

PERAN DAN FUNGSI EVALUASI



Evaluasi adalah proses 
dari
 Persetujuan terhadap standar-standar 

program

 Penentuan apakah ada ketidaksesuaian 
yang muncul antara beberapa aspek 
program dengan standar-standar yang 
mempengaruhi aspek-aspek program 
tersebut.

 Penggunaan informasi untuk  
mengidentifkasi kelemahan program.

 Evaluasi untuk memperbaiki, 
mendiagnosis, dan mengobati tp juga 
menyembuhkan (evaluation to  improve 
not to proof)



karakteristik riset evaluasi

tujuan Pengetahuan baru dan kebenaran Misi prestasi, penyerahan hasil

hasil Kesimpulan umum Keputusan khusus

nilai Penjelas dan prediksi Penentuan nilai dan manfaat sosial

dorongan Keingintahuan dan ketidaktahuan Kebutuhan dan tujuan

Dasar konsep Sebab da hubungan pengaruh Alat-tujuan-proses

Peristiwa penting Tes hipotesis Penanafsiran pencapaian tujuan

Paradigma Metode eksperimen dan korelasi Pendekatan sistem dan tujuan

Disiplin Kontrol dan manipulasi Program perencanaan dan 

manajemen

Kriteria Validitas internal dan eksternal Isomorfis dan kredibilitas

Jenis fungsional Murni dan terapan Formatif dan Sumatif



Tahapan evaluasi
 Menentukan sasaran yang akan dicapai

 Menentukan bagaimana cara mencapai

 Mengatahui apakah sebenarnya tercapai?  
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