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PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

 

 

Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam lini kehidupan. Semua 

orang membutuhkan pendidikan untuk memberikan gambaran dan bimbingan 

dalam melakukan segala aktifitas di berbagai bidang. Sesuai dengan UUD 1945 

pasal 31, yang menyatakan “Setiap warga negara berhak mendapatkan 

pendidikan”. Hal ini menegaskan bahwa setiap orang atau individu berhak untuk 

mendapatkan pendidikan, tanpa terkecuali anak berkebutuhan khusus sekalipun.   

Anak berkebutuhan khusus menurut Howard (2003) adalah anak dengan 

karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu 

menunjukkan ketidak mampuan mental, emosi atau fisik. Anak Berkebutuhan 

Khusus (ABK) memerlukan bentuk pelayanan pendidikan khusus yang 

disesuaikan dengan kemampuan dan potensi mereka.  

 

Selama ini, pendidikan bagi anak berkelainan disediakan dalam tiga macam 

lembaga pendidikan, yaitu Sekolah Berkelainan (SLB), Sekolah Dasar Luar Biasa 

(SDLB), dan Pendidikan Terpadu. SLB, sebagai lembaga pendidikan khusus 

tertua, menampung anak dengan jenis kelainan yang sama, sehingga ada SLB 

Tunanetra, SLB Tunarungu, SLB Tunagrahita, SLB Tunadaksa, SLB Tunalaras 
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dan SLB Tunaganda. Sedangkan SDLB menampung berbagai jenis anak 

berkelainan, sehingga di dalamnya mungkin terdapat anak tunanetra, tunarungu, 

tunagrahita, tunadaksa, tunalaras dan tunaganda. Sedangkan pendidikan terpadu 

adalah sekolah biasa yang juga menampung anak berkelainan, dengan 

kurikulum,guru,sarana pengajaran dan kegiatan pembelajaran yang sama. Namun 

selama ini baru menampung anak tunanetra, itupun perkembangannya kurang 

menggembirakan karena banyak sekolah umum yang keberatan menerima anak 

berkelainan. 

 

Pada umumnya, lokasi SLB, SDLB dan Sekolah Terpadu berada di Ibu Kota 

Kabupaten. Padahal anak-anak berkelainan tersebar hampir di seluruh daerah 

(Kecamatan/desa), tidak hanya di Ibu Kota Kabupaten. Akibatnya, sebagian anak-

anak berkelainan, terutama yang kemampuan ekonomi orang tuanya lemah, 

terpaksa tidak disekolahkan karena lokasi SLB, SDLB dan Sekolah Terpadu 

tersebut jauh dari rumah dan biaya nya pun relatif mahal. Sedangkan kalau akan 

disekolahkan di sekolah terdekat, sekolah tersebut tidak bersedia menerima karena 

merasa tidak mampu melayaninya. Sebagian sekolah yang lain, mungkin selama 

ini dapat diterima di sekolah terdekat, namun karena ketiadaan pelayanan khusus 

bagi mereka, akibatnya mereka beresiko tinggal kelas dan akhirnya putus sekolah. 

Untuk mengantisipasi hal diatas, dipandang perlu meningkatkan perhatian 

terhadap anak-anak berkelainan. 

 

Seperti diatur oleh pasal 5 ayat (2) dan (4) pasal 32 Undang – Undang nomor 20 

tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional, bahwa “warga negara yang 

memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan sosial berhak 
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memperoleh pendidikan khusus”.  Menurut penjelasan undang-undang tersebut, 

yang dimaksud dengan pendidikan khusus adalah penyelenggaraan pendidikan 

untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan 

luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan 

khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. 

 

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional tersebut selanjutnya dielaborasi oleh pasal 41 ayat (1) peraturan 

Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional pendidikan, yaitu 

bahwa “setiap satuan pendidikan yang melaksanakan pendidikan inklusif harus 

memiliki tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi menyelenggarakan 

pembelajaran bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus”. Sejauh ini tidak 

semua satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif memiliki 

pendidik yang memiliki kompetensi pendidikan khusus yang sesuai dengan 

karakteristik anak berkebutuhan khusus. 

 

Namun demikian sampai sejauh ini penyelenggaraan pendidikan inklusif di negeri 

ini belum sesuai dengan harapan. Secara faktual sekolah yang menyelenggarakan 

pendidikan inklusif secara nasinal masih sangat sedikit. Padahal jumlah anak 

berkebutuhan khusus sangat besar. Di dalam artikel Alfani’ma (2011), menurut 

WHO jumlah anak berkebutuhan khusus di Indonesia adalah sekitar 7% dari total 

jumlah anak usia 0-18 tahun atau sebesar 6.230.000 pada tahun 2007 dan menurut 

data Sensus Nasional Biro Pusat Statistik tahun 2003 jumlah penyandang cacat di 

Indonesia sebesar 0,7% dari jumlah penduduk sebesar 211.428.572 atau sebanyak 

1.480.000 jiwa. Dari jumlah tersebut 24,45% atau 361.860 diantaranya adalah 



4 

anak-anak usia 0-18 tahun dan 21,42% atau 317.016 anak merupakan anak cacat 

usia sekolah (5-18 tahun). Sekitar 66.610 anak usia sekolah penyandang cacat 

(14,4% dari seluruh anak penyandang cacat) ini terdaftar di Sekolah Luar Biasa 

(SLB). Ini berarti masih ada 295.250 anak penyandang cacat (85, 6%) ada di 

masyarakat dibawah pembinaan dan pengawasan orang tua dan keluarga dan pada 

umumnya belum memperoleh akses pelayanan kesehatan sebagaimana mestinya. 

Pada tahun 2009 jumlah anak penyandang cacat yang ada di Sekolah meningkat 

menjadi 85.645 dengan rincian di SLB sebanyak 70.501 anak dan di sekolah 

inklusif sebanyak 15.144 anak.
2
 

 

Menurut Direktorat PSLB (2007), hal ini disebabkan oleh tiga hal, yaitu (1) 

kondisi ekonomi orang tua yang kurang menunjang, (2) jarak antara rumah dan 

Sekolah Luar Biasa (SLB) cukup jauh, dan (3) sekolah umum (SD, SMP, SMA) 

tidak  mau menerima anak-anak berkebutuhan khusus belajar bersama-sama 

dengan anak-anak normal.  Oleh karena itu perlu diupayakan model layanan 

pendidikan yang memungkinkan anak-anak berkebutuhan khusus belajar bersama-

sama dengan anak normal di sekolah umum. 

 

Bisa diketahui bahwa masih banyaknya peserta didik berkebutuhan khusus yang 

belum mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Kondisi seperti 

ini disebabkan adanya berbagai hambatan termasuk di dalamnya kondisi sosial 

budaya masyarakat. Hambatan paling besar dalam pengembangan pendidikan 

inklusif ini adalah kondisi sosial dan masyarakat. Hambatan lainnya datang dari 

sekolah, sekolah penyelenggara pendidikan inklusif belum dapat 

menyelenggarakan pendidikan inklusif secara optimal. Sehingga penyelenggaraan 
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pendidikan inklusif ini sampai sekarang belum berkembang baik. Padahal 

menurut Foreman (2002) sekolah inklusif harus menyediakkan semua kebutuhan 

siswa, apapun tingkat kebutuhan dan keadaan siswa tersebut.  

 

Sebagian besar masyarakat merasa malu mempunyai anak cacat, sehingga mereka 

berupaya menyembunyikan anaknya. Dengan demikian anak tersebut tidak dapat 

menerima pendidikan sebagaimana mestinya. Akibatnya, anak-anak tersebut tidak 

mendapatkan layanan pendidikan seperti anak-anak lainnya. Padahal mereka 

memiliki hak yang sama seperti anak-anak lainnya. Di lain pihak banyak orang 

tua yang tidak sadar bahwa anaknya yang mempunyai kekhususan yang juga 

memiliki hak yang sama dengan anak lainnya. Karena itu, Pemerintah meminta 

kesadaran orang tua untuk memberi akses kepada mereka. Hambatan lainnya 

berasal dari masyarakat atau anak-anak di sekolah umum yang belum dapat 

menerima kehadiran anak-anak cacat di tengah mereka. Hal – hal seperti inilah 

yang mengakibatkan pendidikan inklusif di Indonesia kurang berkembang. Oleh 

karena itu dipandang perlu untuk meningkatkan perhatian terhadap anak-anak 

berkelainan, baik yang telah memasuki sekolah umum tetapi belum mendapatkan 

pelayanan pendidikan khusus maupun anak-anak berkelainan yang belum sempat 

mengenyam pendidikan sama sekali karena tidak diterima di sekolah umum 

terdekat atau karena lokasi SLB jauh dari tempat domisilinya.    

 

Menurut Direktorat PSLB (2007), angka partisipasi murni ABK untuk jenjang 

pendidikan dasar baru mencapai 30% (106.000 anak). Hingga pada tahun 2008, 

jumlah sekolah inklusif secara nasional dari SD hingga SMA hanya 254 sekolah. 

Meskipun kegiatan sosialisasi, pemberian bantuan operasional, dan pelatihan telah 
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banyak dilakukan, tingkat penerimaan sekolah reguler untuk menerima ABK 

masih sangat rendah.   

Sejauh ini penetapan sekolah inklusif dilakukan melalui dua cara, yaitu pertama: 

sekolah yang akan menerima anak berkebutuhan khusus mengajukan proposal 

penyelenggaraan pendidikan inklusif kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. 

Dan kedua: sekolah yang telah memiliki peserta didik berkebutuhan khusus 

melaporkan penyelenggaraan pendidikan inklusif kepada Dinas pendidikan 

Kabupaten/kota. Selanjutnya, berdasarkan pertimbangan hasil monitoring dan 

evaluasi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menetapkan sekolah yang 

bersangkutan sebagai penyelenggara pendidikan inklusif dengan menerbitkan 

surat penetapannya. 

 

Pendidik atau guru yang bertugas di sekolah inklusif juga mestinya berbeda 

dengan guru yang bertugas di sekolah regular. Berdasarkan pedoman yang 

dikeluarkan oleh Direktorat pembinaan SLB, pendidik di sekolah inklusif terdiri 

atas guru kelas, guru mata pelajaran tertentu (pendidikan Agama, Pendidikan 

jasmani dan Kesehatan. Serta pendidikan Kesenian) dan Guru Pendidikan Khusus 

(GPK). GPK bertugas sebagai pendamping guru kelas dan guru mata pelajaran 

dalam melayani anak berkebutuhan khusus agar potensi yang dimiliki 

berkembang secara optimal.  

 

Pembelajaran di kelas inklusif menjadi masalah ketika guru harus mengajar di 

kielas tanpa didampingi GPK. Guru harus menangani semua siswa di kelas 

termasuk siswa ABK. Di lain pihak kompetensi guru-guru di sekolah tersebut 

tidak dipersiapkan untuk dapat mengajar dikelas yang memiliki ABK. Berbagai 
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permasalahan lain muncul di sekolah-sekolah inklusif, mulai dari penyiapan 

pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum, sarana dan prasarana, proses 

pembelajaran di kelas, serta pembiayaannya.  

 

Terkait program penyelenggaraan pendidikan inklusif ini, Penulis memilih Kota 

Metro sebagai salah satu kota di Provinsi Lampung sebagai kota pendidikan yang 

istimewa untuk pengimplementasian pendidikan inklusi dari tingkat Sekolah 

Dasar sampai Sekolah Menengah (Pertama dan Atas). Sehubungan dengan objek 

penelitian yang dipilih peneliti yaitu tingkat Sekolah Menengah Atas, maka 

peneliti memilih SMAN 2 Metro sebagai objek penelitiannya. Pemerintah Kota 

Metro menunjuk SMAN 2 Metro menjadi salah satu SMAN yang 

menyelenggarakan pendidikan inklusi sejak tahun 2010. Di sekolah tersebut pada  

saat ini terdapat 26 siswa/siswi berkebutuhan khusus yang tersebar dari kelas satu 

(1) sampai kelas tiga  (3) pada tahun ajaran 2012-2013. Anak Berkebutuhan 

Khusus yang ada di SMAN 2 Metro ini tergolong anak yang kesulitan belajar, 

tunadaksa, tuna wicara dan lamban belajar (slow learner).  

 

Di dalam Alfani’ma (2011), Kepala Bapedda Haidarmansyah, Metro menyiapkan 

18 sekolah untuk menampung anak berkebutuhan khusus. Karena itu, ia meminta 

para orang tua segera memasukkan anaknya. Data Bapedda menyebutkan dari 317 

anak berkebutuhan khusus di Metro, baru 236 anak yang bersekolah. 

 

Terkait pengoptimalan peran dan fungsi sekolah inklusif sehingga dapat 

memberikan layanan yang optimal, khususnya pelayanan pada penyelenggaraan 

pendidikan inklusif. Pada penelitian ini penulis akan mengevaluasi 

pengimplementasian program pendidikan inklusif yang telah berjalan di SMAN 2 
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Metro ini. Sejauh ini apakah sudah berjalan sebagaimana program yang telah 

digulirkan oleh pemerintah. Berdasarkan pedoman khusus penyelenggaraan 

pendidikan inklusif. Perlu diketahui bahwa sekolah ini belum pernah melakukan 

evaluasi sebelumnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 

Tentang Sisdiknas,  Pasal 1 butir 21; menyatakan bahwa Evaluasi pendidikan 

adalah kegiatan pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap 

jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggung jawaban 

penyelenggaraan pendidikan. 

 

Untuk itu, salah satu bentuk penelitian untuk mengkaji dan menganalisis 

permasalahan pengimplementasian program pendidikan inklusif adalah penelitian 

evaluatif. Model yang akan digunakan adalah model evaluasi CIPP (CIPP 

Evaluation Models) yang meliputi evaluasi terhadap Context (C), Input(I), 

Process (P) dan Product (P), dimana penyelenggaraan suatu program dikaji dari 

berbagai aspek mulai dari konteks, input, proses, hingga kepada produknya.  

 

1.2. Fokus Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka fokus penelitian ini adalah “ Bagaimana 

Implementasi Manajemen Pendidikan Inklusi di SMAN 2 Metro”. Dari fokus 

penelitian tersebut dikembangkan menjadi sub fokus penelitian sebagai berikut: 

1.2.1 Letak Geografis SMAN 2 Metro 

1.2.2 Context : 

1.2.2.1 Merumuskan Kebutuhan Proses Penyelenggaraan Program 

Pendidikan Inklusif di SMAN 2 Metro. 
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1.2.2.2 Merumuskan Tujuan Penyelenggaraan Program Pendidikan 

Inklusif di SMAN 2 Metro. 

1.2.2.3 Menganalisis hambatan – hambatan yang muncul dalam 

Penyelenggaraan Program Pendidikan Inklusif di SMAN 2 Metro. 

 

1.2.3 Input  : 

1.2.2.1 Penyelenggaraan Kesiswaan pada Program Pendidikan Inklusif di 

SMAN 2 Metro. 

1.2.2.2 Penyelenggaraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada 

Program Pendidikan Inklusif di SMAN 2 Metro. 

 

1.2.4 Process : 

1.2.3.1 Penyelenggaraan Kurikulum pada Program Pendidikan Inklusif di 

SMAN 2 Metro. 

1.2.3.2 Penyelenggaraan Proses Pembelajaran pada Pendidikan Inklusif di 

SMAN 2 Metro. 

 

1.2.5 Product :  

1.2.4.1 Penyelenggaraan Pelayanan pada Program Pendidikan Inklusif di 

SMAN 2 Metro.  

1.2.4.2 Peran Masyarakat dan Orang Tua terhadap Program Pendidikan 

Inklusif di SMAN 2 Metro. 
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1.3 Pertanyaan Penelitian 

Pertanyaan penelitian merupakan pengembangan dari fokus penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti dan merupakan panduan awal yaitu sebagai berikut; 

1.3.1 Bagaimanakah letak geografis SMAN 2 Metro? 

1.3.2 Context : 

1.3.2.1 Bagaimanakah Kebutuhan Proses Penyelenggaraan Program 

Pendidikan Inklusif di SMAN 2 Metro? 

1.3.2.2 Bagaimanakah Tujuan Penyelenggaraan Program Pendidikan 

Inklusif di SMAN 2 Metro? 

1.3.2.3 Apakah hambatan – hambatan yang muncul dalam 

Penyelenggaraan Program Pendidikan Inklusif di SMAN 2 

Metro? 

 

1.3.3 Input   : 

1.3.3.1 Bagaimanakah Penyelenggaraan Kesiswaan pada Program 

Pendidikan Inklusif di SMAN 2 Metro? 

1.3.3.2 Bagaimanakah Penyelenggaraan Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan pada Program Pendidikan Inklusif di SMAN 2 

Metro? 

 

1.3.4 Process  : 

1.3.4.1 Bagaimanakah Penyelenggaraan Kurikulum pada Program 

Pendidikan Inklusif di SMAN 2 Metro? 

1.3.4.2 Bagaimanakah Penyelenggaraan Proses Pembelajaran pada 

Pendidikan Inklusif di SMAN 2 Metro? 
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1.3.5 Product : 

1.3.5.1 Bagaimanakah Penyelenggaraan Pelayanan pada Program 

Pendidikan Inklusif di SMAN 2 Metro? 

1.3.5.2 Bagaimanakah Peran Masyarakat dan Orang Tua terhadap 

Program Pendidikan Inklusif di SMAN 2 Metro? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk menganalisis dan mendeskripsikan: 

1.4.1 Mengetahui Letak geografis SMAN 2 Metro. 

1.4.2 Evaluasi Context Manajemen pada Pendidikan Inklusif di SMAN 2 Metro; 

1.4.2.1 Mengetahui Kebutuhan Proses Penyelenggaraan pada Program 

Pendidikan Inklusif di SMAN 2 Metro. 

1.4.2.2 Mengetahui Tujuan Penyelenggaraan pada Program Pendidikan 

Inklusif di SMAN 2 Metro.  

1.4.2.3 Mengetahui hambatan – hambatan yang muncul dalam 

Penyelenggaraan Program Pendidikan Inklusif di SMAN 2 Metro. 

 

1.4.3 Evaluasi Input Manajemen Pendidikan Inklusi di SMAN 2 Metro; 

1.4.3.1 Mengetahui Penyelenggaraan Kesiswaan pada Program 

Pendidikan Inklusif di SMAN 2 Metro. 

1.4.3.2 Mengetahui Penyelenggaraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

pada Program Pendidikan Inklusif di SMAN 2 Metro. 
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1.4.4 Evaluasi Process Manajemen Pendidikan Inklusi di SMAN 2 Metro; 

1.4.4.1 Mengetahui Penyelenggaraan Kurikulum pada Program 

Pendidikan Inklusif di SMAN 2 Metro. 

1.4.4.2 Mengetahui Penyelenggaraan Proses Pembelajaran pada Program  

Pendidikan Inklusif di SMAN 2 Metro. 

 

1.4.5 Evaluasi Product Manajemen Pendidikan Inklusi di SMAN 2 Metro; 

1.4.5.1 Mengetahui Kesesuaian Pelayanan pada Program Pendidikan 

Inklusif di SMAN 2 Metro. 

1.4.5.2 Mengetahui Peran Masyarakat dan Orang Tua terhadap Program 

Pendidikan Inklusif di SMAN 2 Metro. 

 

 

1.5 Kegunaan Penelitian 

 

Kegunaan penelitian dapat dirinci secara teoritis dan secara praktis . 

1.5.1 Kegunaan secara teoritis 

1.5.1.1 Sebagai referensi ilmiah untuk memperoleh manfaat dan 

pengembangan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama 

menempuh pendidikan dan menerapkan untuk kasus yang terjadi 

secara nyata dilapangan.  

1.5.1.2 Menambah wacana keilmuan, ilmu pendidikan pada umumnya 

dan manajemen pendidikan khususnya.  

1.5.2 Kegunaan Secara Praktis 

1.5.2.1 Memberi informasi bagi kepala sekolah tentang pentingnya 

penyelenggaraan pendidikan inklusi, sehingga dapat turut serta 
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dalam mengembangkan sistem pendidikan inklusi disekolah-

sekolah menengah atas, skhususnya di kota Metro. 

1.5.2.2 Memberi informasi bagi guru mengenai penanganan anak 

berkebutuhan khusus dalam manajemen pendidikan inklusi 

sebagai bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan pendidikan 

inklusi, khususnya di SMAN 2 Metro. 

1.5.2.3 Memberi informasi bagi orangtua yang memiliki anak 

berkebutuhan khusus, sebagai salah satu alternatif dalam 

memberikan kesempatan pendidikannya setara dengan anak-anak 

normal pada umumnya. 

1.5.2.4 Memberi informasi bagi dinas pendidikan mengenai perlunya 

penyelenggaraan pendidikan inklusif, sebagai masukan dalam 

meningkatkan dan mengembangkan penyelenggaraan pendidikan 

inklusi di kota Metro khususnya dan di propinsi Lampung 

Umumnya. 

 

 

1.6 Definisi Istilah 

Untuk memberikan kejelasan pengertian yang digunakan dalam penelitian ini, 

maka dikemukakan beberapa pengertian istilah yang terkandung dalam kalimat 

judul. Adapun istilah tersebut adalah sebagai berikut : 

1.6.1 Manajemen adalah proses untuk mencapai tujuan yang meliputi 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengkontrolan dengan 

memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya yang 
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dilakukan bersama oleh individu atau kelompok  untuk mencapai tujuan 

organisasi. 

1.6.2 Manajemen pendidikan adalah suatu penataan bidang garapan pendidikan 

yang dilakukan melalui aktifitas perencanaan, pengorganisasian, 

penyusunan staf, pembinaan, pengkoordinasian, pengkomunikasian,  

pemotivasian, penganggaran, pengendalian, pengawasan, penilaian dan 

pelaporan secara sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan secara 

berkualitas. 

1.6.3 Pendidikan inklusi merupakan sistem penempatan layanan pendidikan bagi 

anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler yang ada di lingkungan 

mereka dan sekolah tersebut dilengkapi dengan layanan pendukung serta 

pendidikan yang sesuai  dengan kemampuan dan kebutuhan anak. 

1.6.4 Anak berkebutuhan khusus (ABK) menurut Howard adalah anak dengan 

karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa 

selalu menunjukkan ketidak mampuan mental, emosi atau fisik. Anak 

Berkebutuhan Khusus (ABK) memerlukan bentuk pelayanan pendidikan 

khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dan potensi mereka. 

1.6.5 Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kota 

Metro. SMA Negeri 2 Metro yang berlokasi di 16 polos kecamatan Bantul 

Kabupaten Metro. 

1.6.6 Model CIPP merupakan singkatan dari, context evaluation : evaluasi 

terhadap konteks, input evaluation : evaluasi terhadap masukan, process 

evaluation : evaluasi terhadap proses, dan product evaluation : evaluasi 

terhadap hasil. Keempat singkatan dari CIPP tersebut itulah yang menjadi 



15 

komponen evaluasi. Model evaluasi CIPP dalam pelaksanaannya lebih 

banyak digunakan oleh para evaluator, hal ini dikarenakan model evaluasi 

ini lebih komprehensif jika dibandingkan dengan model evaluasi lainnya. 

Model evaluasi ini dikembangkan oleh Daniel Stuffleabem, dkk (1967) di 

Ohio State University. 


