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Acapkali dalam beberapa pertemuan dengan mahasiswa yang 

sedang mengambil mata kuliah Evaluasi Program mempertanyakan 

mengapa mata kuliah tersebut terpisah dengan mata kuliah Evaluasi 

Hasil belajar? Secara nyata terlihat bahwa kedua mata kuliah tersebut 

sama-sama melakukan evaluasi. Berdasarkan pertanyaan tersebut maka 

perlulah kiranya saya sedikit mengungkapkan apa perbedaan antara 

kedua evaluasi tersebut dan urgensinya. 

Dalam program studi Teknologi Pendidikan, terdapat 2 (dua) 

ragam evaluasi yang memiliki kepentingan yang sama, yaitu sama-sama 

melakukan evaluasi dalam dunia pendidikan. Namun demikian, urgensi 

yang terjadi pada kedua evaluasi tersebut sangat jelas sekali 

perbedaannya. Evaluasi program, merupakan suatu aktifitas evaluasi 

yang dilakukan pada suatu program pendidikan yang dirancang untuk 

melihat efektifitas dan efesiensi program tersebut. Sedangkan evaluasi 

hasil belajar lebih menekankan pada dunia pembelajaran, yang 

menitikberatkan pada masalah  ketercapaian kompetensi materi pada 

siswa. 

Ketercapaian suatu program yang telah dirancang kemudian 

program tersebut dikembangkan sangat tergantung pada hasil evaluasi 

yang akan dilakukan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa evaluasi 

program merupakan salah satu proses yang dilaksanakan dengan tujuan 

untuk mengukur keberhasilan suatu program. Hal ini menunjukkan 

bahwa evaluasi memiliki kedudukan dalam rancangan suatu sistem 

pembelajaran atau program. Hal seperti yang dinyatakan oleh 

Romiszowsky, bahwa evaluasi merupakan salah satu untuk menilai 

suatu aktifitas tertentu atau hasil dari sistem kita. Demikian pula halnya 

dengan evaluasi hasil belajar yang bertujuan untuk mengukur tingkat 
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penguasaan materi oleh siswa setelah dilaksanakan proses 

pembelajaran. 

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa evaluasi terbagi atas dua 

yaitu evaluasi program dan evaluasi hasil belajar yang masing-masing 

bentuknya evaluasi tersebut memiliki tujuan yang sama. Untuk lebih 

jelasnya, berikut akan dijabarkan secara terpisah urgensi dan titik 

perbedaan untuk masing-masing program tersebut. 

A. Evaluasi Program 

Evaluasi program adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan 

dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan suatu program. 

Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat 

keberhasilan dari kegiatan yang direncanakannya. Adapun tujuan 

evaluasi program adalah : 

� Untuk mengambil keputusan tentang penetapan pilihan atau 

adopsi program. Evaluasi ini termasuk kedalam jenis evaluasi 

sumatif.  

� Untuk penyempurnaan program dalam arti luas yang dilakukan 

pada tahap-tahap pengembangan. Evaluasi jenis ini dapat 

dikategorikan kedalam evaluasi formatif. 

Evaluasi program dalam pelaksanaan sangat ditentukan 

beberapa syarat dalam melakukan evaluasi program, diantaranya: 

1. Berorientasi pada tujuan 

2. Komprehensif (menyeluruh) 

3. Menggunakan berbagai pendekatan 

4. Serasi dan berkesinambungan 

5. Berfungsi ganda 

6. Berorientasi pada kriteria keberhasilan 

Dalam melakukan evaluasi program sangat terkait pada 

evaluator, pengambilan keputusan (stakeholder), dan program itu 

sendiri. Hubungan dari ketiga faktor tersebut dapat digambarkan 

sebagai berikut : 
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Tahap-tahap yang harus dilakukan dalam melaksanakan 

evaluasi program  terdiri dari lima tahapan : 

� Menentukan pendekatan dalam melakukan evaluasi, yang lebih 

dikenal ragamnya dengan Goal Oriented Evaluation Model, Goal 

Free Evaluation Model, Formatif-Sumatif Evaluation Model, 

Countenance Evaluation Model, Responsive Evaluation Model, CSE-

UCLA Evaluation Model, CIPP Evaluation Model, dan Discrepancy 

Model. 

� Mengembangkan instrumen evaluasi 

� Mengumpulkan data 

� Analisis dan Interpretasi data 

� Tindak lanjut 

Pelaksanaan evaluasi program tak selamanya dilakukan setelah 

keseluruhan program berjalan. Namun sesuai dengan jenis evaluasi 

maka evaluasi program dapat dilakukan sebelum program 

dilaksanakan, program sedang berjalan, dan dapat dilakukan 

evaluasi setelah program selesai dilaksanakan. 

Evaluasi dapat memperbaiki keseluruhan program dengan 

menggunakan prototipe yang berfungsi untuk menguji pendekatan 

rancangan dan digunakan lebih awal sebelum produksi program 

Program 

Evaluator Stakeholder 

Tujuan  

Sarana  

Kegiatan  Hasil  

Personil 
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secara keseluruhan. Skema evaluasi dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Evaluasi Hasil Belajar 

Evaluasi hasil belajar adalah kegiatan yang telah direncanakan 

dengan sengaja untuk melihat tingkat ketercapaian pengetahuan 

siswa terhadap materi yang telah diberikan. Evaluasi ini 

berhubungan dengan penilaian terhadap rancangan pembelajaran 

yang dibuat. Seels menyatakan bahwa evaluasi ini dimaksudkan 

untuk melakukan ujicoba terhadap suatu pengajaran dan ditinjau 

kembali sampai tujuan tercapai.  

Selama tahap pengembangan pengajaran, materi pembelajaran 

dicobakan dengan melihat dari target anggota untuk menentukan 

seberapa baik mereka belajar dari pengajaran tersebut. Dasar 

pengajaran yang kurang lengkap ditinjau kembali dan dicobakan lagi. 

Latihan dan revisi terus dilakukan sampai tujuan pengajaran tercapai 

(Seels).  

Tahap analisis data 

Tujuan dan perkiraan Strategi pembelajaran Seleksi system 

penyampaian 

Dokumen rancangan awal 

Pengembangan prototipe 

Dokumen rancangan 

akhir 
Tahap pengembangan 

Prototipe berhasil 

Ya 

Tidak  
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Berikut gambaran kerja sebuah evaluasi dalam rancangan 

pengajaran: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objek evaluasi hasil belajar dapat dibagai dalam tiga 

komponen, yaitu : 

� Komponen input, yaitu yang berhubungan dengan masukan yang 

ikut menentukan hasil belajar. Seperti mahasiswa, dosen, sarana 

perkuliahan, materi perkuliahan, dan kurikulum. 

� Komponen proses, yaitu semua komponen pendukung terjadinya 

proses pembelajaran, diantaranya strategi perkuliahan, media 

instruksional, cara mengajar dosen, dan cara belajar mahasiswa. 

� Komponen output, yaitu berupa hasil belajar mahasiswa.  

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi 

perlu dilakukan untuk mempertimbangkan hal-hal berikut : 

mulai 

Analisis 

kebutuhan 

Analisis tugas Analisis 

pembelajaran 

Penilaian & 

objektif 

Strategi 

pembelajaran 

Seleksi system 

penyampaian 

Teks, isi, dll Produksi media 

Evaluasi 

formatif 

implimentasi 

Evaluasi sumatif 
selesai 
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� Keefektifan  
� Keefesienan 
� Biaya pengembangan 
� Sikap dan reaksi terhadap program 
� Keuntungan jangka panjang program pengajaran 

Secara tradisi, manfaat umum dan manfaat jangka panjang 

dari program pendidikan diukur dengan ujian berstandar nasional. 

Untuk melakukan pengumpulan data terhadap program dapat 

dilakukan dengan mengisi kuesioner, melalui wawancara, melakukan 

pengamatan, dan memeriksa catatan atau dokumen. Sedangkan 

untuk evaluasi hasil belajar dilakukan dengan tes dan non tes. 
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