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Kurikulum diklat adalah seperangkat 

rencana dan pengaturan mengenai 

tujuan, isi, dan bahan diklat serta cara 

yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan 

diklat yang telah ditentukan.
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 Sistematik
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EVALUASI KURIKULUM DIKLAT



Evaluasi adalah proses yang 
sistematis dalam merencanakan, 
mengumpulkan, mengolah, dan
menyajikan data yang sangat
berguna untuk menilai suatu
program, apakah sesuai dengan
tujuan, atau tidak







 Fokus evaluasi: kontek, input, proses, 
produk, dampak?

 Pendekatan: kualitatif atau kuantitatif: survei, 
eksperimen, ekxpost facto?

 Subyek evaluasi?

 Instrumen pengumpul data dan responden?

 Teknik analisis data?



EVALUASI KONTEKS

Mengevaluasi: apakah tujuan program/kurikulum diklat
masih sesuai dengan konteksnya?

 Kebermanfatan materi atau mapel menurut
lapangan

Dukungan pemerintah daerah thd diklat yang 
bertujuan meningkatkan kemampuan guru sampai
memenuhi kompetensi standar

Dukungan kepala sekolah thd diklat yang bertujuan
meningkatkan kemampuan guru sampai memenuhi
kompetensi standar

Dll



EVALUASI INPUT

Apakah input yang ada dapat mengantarkan
tercapainya tujuan program?

 Kualifikasi dan Kesiapan manajer

 Kualitas, kuantitas, dan kesiapan widyaiswara

 Kesiapan peserta diklat

 Kesiapan dokumen: kurikulum/program diklat
termasuk program peningkatan kompetensi
kepribadian dan kompetensi sosial, jadwal, bahan
ajar, dll

 Kesiapan sarana



Apakah proses yang terjadi sesuai dengan rencana
(dapat mengantarkan tercapainya tujuan program)?

 Pembinaan kompetensi kepribadian, kompetensi
sosial, di dalam dan luar klas

 Pembinaan kompetensi pedagogik, kompetensi
profesional, di dalam dan di luar klas

 Keterlaksanaan semua butir program/mapel
kurikulum: butir-butir yang dapat/tidak dapat
dilaksanakan

 Kepuasan peserta terhadap implementasi
kurikulum/program diklat

 Pendukung dan penghambat



EVALUASI PRODUK/HASIL

Apakah produk/hasil sesuai dengan tujuan program?

 Hasil diklat dilihat dari tujuan program: kuantitas, 
dan kualitas lulusan diklat (misal peserta diklat yang 
mampu …………..

 Hasil diklat dilihat tidak hanya dari tujuan program, 
misal yang terkait dengan: kompetensi kepribadian
dan kompetensi sosial



EVALUASI DAMPAK

Apakah diklat mampu memberi dampak pada kinerja
dan atau perilaku mantan peserta diklat?

 Kinerja lulusan diklat setelah kembali ke tempat
tugas/kerja semula

 Perilaku lulusan diklat setelah kembali ke tempat
tugas/kerja semula



Pendekatan dalam evaluasi program/

kurikulum

 Kuantitatif

 Kualitatif

Mix (gabungan kualitatif dan kuantitatif)



Pendekatan kuantitatif

 Survei

 Eksperimen

 Ex post facto

 Tindakan



1. Pendekatan Survei:

Pendekatan yang menggunakan 

sampel sebagai subyek/obyek yang 

evaluasi dan kuisioner sebagai 

pengumpul data utamanya



Rancangan Evaluasi: Pendekatan Survei

(Babbie, 1973)

 1. Cross sectional survei

 2.  Longitudinal Survei

a. trend studies

b. Cohort studies

c. Panel studies



Cross sectional survey : adalah survei 
yang dilakukan untuk mendeskripsikan 
keadaan populasi pada waktu tertentu. 
(waktunya relatif pendek )

Longitudinal survey : adalah survei  
yang dilakukan dalam jangka waktu 
yang lama.



Trend study : meneliti kecenderung

an suatu kelompok.   

Dalam studi ini beberapa sampel

yang berbeda diteliti pada pereode

waktu yang berbeda (misal : kecen-

derungan sikap mahasiswa UNY  

terhadap HAM)



Cohort study : meneliti timbul tenggelamnya
kelompok tertentu.  

Penelitian yang bertujuan melukiskan populasi yang 
luas dalam waktu yg lama walaupun anggota
populasinya berbeda
(misal : sikap rakyat Indonesia thd komunis; 
sekarang disurvei, 5 tahun
kemudian disurvei lagi.

Atau : sekarang disurvei sikap mahasiswa UNY 
angkatan tahun 2001 thd HAM,
5 tahun kemudian kelompok tadi disurvei lagi



Panel study : kecenderungan sikap dua 

kelompok yang berbeda. 

Misal : mensurvei calon pemilih Presidan A 

dan B, beberapa waktu kemudian disurvei

lagi, apakah mereka tetap pada pilihannya, 

atau berubah dan apa sebab-sebabnya 

berubah.



2. Pendekatan Eksperimen

Pendekatan yang menggunakan cara

melakukan percobaan atau memberi

perlakuan pada suatu obyek atau

ubahan yang dievaluai . 



Rancangan penelitian eksperimen
(Issac, S dan Michael, W.B., 1983)

1. One-group pretest-posttest

T1      X      T2

2. Control group pretest-postest

Er T1     X     T2

Cr      T1     - T2



Rancangan penelitian eksperimen

3. Randomized Solomon 4 group design

Er1     T1     x     T2

Cr1      T1    - T2

Er2               x     T2

Cr2               - T2

4. Randomized control-group posttest only

Er X     T2

Cr                  - T2                



5. Nonrandomized control group pretest-
posttest
E       T1     X     T2
C       T1     - T2

6. One group Time Series
T1  T2  T3  T4  X T5   T6  T7  T8

7. Control group Time series
T1  T2  T3  T4  X T5  T6  T7  T8
T1  T2  T3  T4  - T5  T6  T7  T8 



 Pendekatan expost facto digunakan bila akan
mengungkap dampak suatu perlakuan yang 
telah lewat dan pada saat dilakukan
perlakuan tidak dibarengi dengan
pengontrolan maupun manipulasi ubahan
yang dievaluasi.



4. Pendekatan Tindakan

 Pendekatan yang digunakan untuk 
mengevaluasi program yang 
tujuannya memperbaiki cara, 
kondisi, perilaku, dan 
mengembangkan model.  



b. Ciri-ciri PTK (CAR)

Kolaborasi

Memperbaiki

Dilakukan sendiri

Sistematis



3. Pengembangan desain

(model Kemmis dan Mc Taggart)

 Biasanya terdiri dari beberapa siklus

 Setiap siklus terdiri dari :

a. rancangan

b. tindakan

c. observasi

d. refleksi

Membuat kriteria keberhasilan





Subyek Evaluasi



MENGHITUNG BESAR SAMPEL

Tabel Morgan

Nomogram Harry King

Tabel Cohen









Contoh menentukan ukuran sampel

dengan tabel Cohen

 Seorang peneliti ingin membanding kan metode A dan B. 

Peneliti memprediksikan A lebih baik 0,5 dari simpang

baku (effect size =d=0,5). Daya stat (1-ß)=0,75 dan 

=0,05 maka akan diperoleh sampel sebesar 44 setiap

kelompoknya, atau 88 untuk seluruhnya.



Teknik Sampling

Random Non Random

Simpel random sampling

Stratified random sampling

Proportional rand. sampling

Cluster random sampling

Systematic rand. sampling

Multi-stage-rand. sampling

Purposive sampling

Quota sampling

Insidental sampling

Snowball sampling



SYARAT INSTRUMEN YANG BAIK

Valid (sahih)

Reliabel (handal)

Efisien (mudah, murah)



Collect Data

 Survei dengan skala atau boleh juga angket

Observasi dengan lembar observasi

Tes dengan soal atau tes

Dokumen dengan daftar dokumentasi, portofolio



Analyze Data



Jenis 
Statistik

Deskriptif

Inferensial

Kualitatif

Kuantitatif

Non parametrikParametrik

Contoh:

T-test,     
Kor. P.M

Contoh:

Khi-kuadrat     
Kor. Rho



Jenis
data

Masalah yang akan dipecahkan/Tujuan 
penelitian

Des-
kriptif

( 1 
klpk)

Komparatif  
2 klpk

Komparatif 

lebih  2 klp    Asosi
atif

Terkait Pisah Terkait Pisah

Nomin
al

Binomial

2 1 klp

Mc. 
Newmar

2 2 klp Cohran 2 k klp Kor. 
Konti 
ngensi

Ordinal Run-
test

Wilco 
xon

Mann-U  
Whitney

Fried 
man

Kruskall
-Walls

Kor. Tata 
jenjang

Inter 
val

t-test

1 klp

t test 
klpk
terkait

t test 
klpk
pisah

Anava 2 
jalur/ 
Faktorial

Anava 1 
jalur

Kor. PM, 
Regresi, 
dll



Terima kasih


