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ABSTRACT

THE EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF RUMAH PINTAR
PROGRAM IN METRO CITY (STUDY OF THE MAYOR METRO
NUMBER 28 THE YEAR 2016 ON DIRECTIVES FOR THE THE
IMPLEMENTATION OF THE COMMUNITY EMPOWERMENT

PROGRAM IN YOSOREJO AND BANJARSARI)

By

EKA FITRIA ANDRIANI

The implementation of Rumah Pintar Program started in 2007, intended to support

vision and mission of Metro City as Education City. Perpustakaan, Arsip dan

Dokumentasi Metro City is a unit technical services had the task of providing ,

supervise and provide control on the implementation of the rumah pintar program.

Rumah Pintar program already implemented approximately 7 years, but yet

encouragement against the terwuudnya vision and mission of Metro City as a city

of education.

This research aims to know Rumah Pintar program assessment in Rumah Pintar

Banjarsari and Rumah Pintar Yosorejo in order to realize the vision of Metro City

as a city of education. This research uses descriptive-qualitative type, by using the

theory of process evaluation expressed by Wirawan. Data collection techniques

are used i.e. through interviews, observation and documentation. Interviews were

conducted with a number of informants linked the implementation of the Rumah

Pintar at Rumah Pintar Banjarsari and Rumah Pintar Yosorejo.



The results showed that the implementation of the Rumah Pintar Program in

Rumah Pintar Banjarsari and Rumah Pintar Yosorejo has not been done properly.

It is based on several indicators, including assessment the target service uses

inaccuracy Rumah Pintar. The community as the main targets of the program,

have low levels of participation, Rumah Pintar service so that the user is just

another elementary school students. This is because there are still communities

that haven't learned to program Rumah Pintar and the disinterest of the

community towards Rumah Pintar program

Key Word : Evaluation, Rumah Pintar Program, Rumah Pintar Banjarsari,
Rumah Pintar Yosorejo.



ABSTRAK

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM RUMAH PINTAR DI KOTA
METRO (STUDI MENGENAI PERATURAN WALIKOTA METRO
NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI YOSOREJO DAN
BANJARSARI)

Oleh

EKA FITRIA ANDRIANI

Pelaksanaan Program Rumah Pintar mulai dilaksanakan pada tahun 2007,

yang bertujuan untuk mendukung Visi dan Misi Kota Metro sebagai Kota

Pendidikan. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Metro merupakan

unit pelayanan teknis yang bertugas menyediakan, mengawasi dan memberikan

control pada pelaksanaan program rumah pintar. Program rumah pintar sudah

dilaksanakan kurang lebih 7 tahun, tetapi dinilai belum memberikan dorongan

terhadap terwuudnya Visi dan Misi Kota Metro sebagai Kota Pendidikan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah evaluasi program

rumah pintar di Rumah Pintar Banjarsari dan Rumah Pintar Yosorejo dalam

rangka mewujudkan Visi Kota Metro sebgai kota pendidikan. Penelitian ini

menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan menggunakan teori evaluasi

proses yang dikemukakan oleh Wirawan. Teknik pengumpulan data yang

digunakan yakni melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Wawancara

dilakukan kepada beberapa informan terkait pelaksanaan Program Rumah Pintar

di rumah pintar Banjarsari dan rumah pintar Yosorejo.



Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Program Rumah Pintar di

Rumah Pintar Banjarsari dan Rumah Pintar Yosorejo belum terlaksana dengan

baik. Hal tersebut didasarkan pada beberapa indikator penilaian, diantaranya

ketidaktepatan sasaran yang menggunakan layanan rumah pintar. Masyarakat

sebagai sasaran utama program ini, memiliki tingkat partisipasi yang rendah,

sehingga pengguna layanan rumah pintar hanyalah siswa sekolah dasar. Hal ini

disebebkan karena masih ada masyarakat yang beum mengetahui adanya program

rumah pintar dan ketidaktertarikan masyarakat terhadap program rumah pintar.

Kata Kunci : Evaluasi Program Rumah Pintar, Rumah Pintar Banjarsari, Rumah
Pintar Yosorejo.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah salah satu penunjang utama dalam pelaksanaan pembangunan

karakter bangsa. Ki Hajar Dewantara mengatakan pendidikan adalah tuntutan

didalam hidup tumbuhnya anak-anak, pendidikan merupakan usaha sadar untuk

menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau

latihan bagi perannya dimasa yang akan datang. Dalam Undang-Undang No. 20

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan merupakan suatu

usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mampu mengembangkan

potensi yang ada pada dirinya untuk memiliki kekuatan keagamaan, pribadi yang

baik, pengendalian diri, berakhlak mulia, kecerdasan dan keterampilan yang

diperlukan oleh dirinya dan masyarakat. Oleh karena itu, Pendidikan dianggap

mampu memberikan ilmu dan wawasan kepada setiap orang terutama setiap anak

bangsa.

Negara Indonesia menjamin fasilitasi pendidikan sebagaimana yang tertera dalam

alinea ke-4 Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun

1945, “Mencerdaskan Kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban



2

dunia”. Selain dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945, dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan

juga mengatakan bahwa negara melalui pemerintah harus menyelenggarakan

sistem pendidikan nasional yang menjamin pemerataan pendidikan dan

peningkatan mutu pendidikan. Dari hal ini maka negara berkewajiban menjamin

seluruh anak bangsa untuk mengenyam bangku pendidikan.

Menurut Arif Rohman (2009: 108) kebijakan pendidikan merupakan bagian dari

kebijakan negara yang khusus mengatur regulasi yang berkaitan dengan

penyerapan sumber, alokasi dan distribusi sumber, serta pengaturan perilaku

dalam pendidikan. Kebijakan pendidikan (educational policy) merupakan

keputusan berupa pedoman bertindak baik yang bersifat sederhana maupun

kompleks, baik umum maupun khusus, baik terperinci maupun longgar yang

dirumuskan melalui proses politik untuk suatu arah tindakan, program, serta

rencana-rencana tertentu dalam menyelenggarakan pendidikan.

Peran Pemerintah dalam dunia pendidikan tertera pada UUD 1945 Pasal 31 ayat

2-5. Pemerintah Pusat dan Daerah memiliki peran untuk membiayai,

mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang

berkualitas. Negara dan Pemerintah juga dituntut memprioritaskan anggaran

pendidikan setidaknya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi

kebutuhan penyelenggaraan Pendidikan Nasional. Selain itu, Pemerintah  juga

ikut berperan untuk memfasilitasi dan memajukan ilmu pengetahuan serta

teknologi yang terus berkembang.
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Paradigma desentralisasi yang digunakan Indonesia dengan sistem otonomi

daerah, memberikan wewenang kepada setiap daerah untuk membuat dan

melaksanakan kebijakan publik sesuai dengan keadaan dan kondisi yang terjadi di

setiap daerah. Hal ini dianggap dapat mempermudah segala bentuk pembangunan

dalam segala bidang, termasuk juga bidang pendidikan. Salah satu bentuk

penyelenggaraan sistem otonomi daerah adalah dengan adanya daerah otonom.

Kota Metro sebagai satu dari sejumlah daerah otonom di Indonesia, saat ini

sedang berupaya meningkatkan kualitas pendidikan masyarakatnya dengan Visi

Kota Metro Sebagai Kota Pendidikan. Sesuai dengan yang tertulis pada Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Metro Tahun 2005-2025, Visi Kota

Metro adalah menjadi kota pendidikan yang maju dan sejahtera. Selain itu salah

satu Misi Kota Metro adalah mewujudkan masyarakat yang berpendidikam,

berbudaya, berakhlak mulia, bermoral, beretika, beradab dan ukhuwah beragama

dalam kehidupan (info.metrokota.go.id, 21 Desember 2016).

Sebagai bentuk realisasi visi dan misi Kota Metro, maka Pemerintah Kota Metro

membuat program-program di bidang pendidikan, salah satunya adalah Program

Perpustakaan Kelurahan yang biasa disebut Rumah Pintar. Program Perpustakaan

kelurahan ini merupakan salah satu program unggulan dari Perpustakaan Nasional

yang diadopsi oleh Pemerintah Kota Metro dengan tujuan untuk berpartisipasi

dalam program Pengembangan Minat baca yang dicanangkan oleh Perpustakaan

Nasional. Program Rumah Pintar ini diharapkan mampu menunjang masyarakat

untuk belajar secara non-formal (diluar sekolah) sehingga meningkatnya minat

baca masyarakat. Dalam hal ini  Program Rumah Pintar dimonitoring oleh Kantor

Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi Kota Metro.
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Rumah pintar merupakan perpustakaan umum atau taman bacaan masyarakat

yang ada dikelurahan dan diselenggarakan Pemerintah Kota, guna memenuhi

kebutuhan belajar masyarakat dan pelajar. Rumah Pintar diberikan untuk

memudahkan masyarakat kelurahan atau masyarakat yang jauh dari pusat kota

dalam memperoleh informasi, ilmu pengetahuan dan membantu masyarakat untuk

belajar. Pelaksanaan Program Rumah Pintar dimulai pada tahun 2007, dan

didirikan sebanyak 22 buah sesuai dengan jumlah kelurahan di 5 Kecamatan Kota

Metro. Dana yang dikeluarkan untuk pembangunan Rumah Pintar ini Bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)  Provinsi Lampung dan

Kota Metro. Berikut ini data lokasi Rumah Pintar Se-kota Metro.

Tabel 1. Nama wilayah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Metro

No Nama Kecamatan Nama Kelurahan

1 Metro Barat

Ganjar Agung
Ganjar Asri
Mulyo Sari
Mulyo Jati

2 Metro Pusat

Metro
Imopuro

Yosomulyo
Hadimulyo Timur
Hadimulyo Barat

3 Metro Utara

Banjarsari
Purwoasri

Karang Rejo
Purwosari

4 Metro Selatan

Margodadi
Sumbersari
Rejomulyo
Margorejo

5 Metro Timur

Yosodadi
Iringmulyo
Tejo Agung

Tejosari
Yosorejo

Sumber. Arsip jadwal pelaksanaan kegiatan Program Rumah Pintar Se-kota Metro tahun
2012
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Kecamatan Metro Barat terdapat 4 Rumah Pintar, Kecamatan Metro Pusat

memiliki 5 Rumah Pintar dengan Rumah Pintar Kelurahan Yosomulyo sebagai

salah satu Rumah Pintar yang baik. Kemudian Kecamatan Metro Utara memiliki 4

Rumah Pintar, sedangkan Kecamatan Metro Selatan terdapat 4 Rumah Pintar.

Untuk Kecamatan Metro Timur memiliki 5 Rumah Pintar dengan 2 Rumah Pintar

terbaik di Kota Metro yakni, Rumah Pintar Iringmulyo dan Rumah Pintar

Yosorejo.

Selama rentang waktu 2007-2017 pelaksanaan program Rumah Pintar sudah

memberikan layanan dalam menyediakan fasilitas baca bagi masyarakat , dan juga

ikut memfasilitasi dan mendukung proses belajar secara non-formal seperti

Taman Pendidikan Alqur’an (TPA). Pembangunan Rumah Pintar di seluruh

kelurahan tidak dilakukan secara bersamaan, tetapi secara bertahap sesuai dengan

ketersedian  lahan yang ada di masing-masing kelurahan. Di setiap Rumah Pintar,

harusnya memiliki 2 pustakawan yang diajukan oleh pihak kelurahan, namun

pada realitanya ada beberapa Rumah Pintar yang saat ini tertutup rapat dengan

alasan tidak adanya tenaga kerja sebagai pustakawan, Meskipun sudah berjalan 10

tahun program Rumah Pintar ini masih banyak masyarakat yang belum atau tidak

mengetahui apa itu Rumah Pintar (Pra-penelitian penulis, Desember 2016).

Pelaksanaannya Program Rumah Pintar dianggap belum cukup baik oleh Kepala

Sub Bagian Pelayan Ibu Lismania sebagai penanggung jawab Program Rumah

Pintar, tetapi untuk pelaksanaan Rumah Pintar dikecamatan Metro Timur

memiliki prestasi yakni terdapat dua Rumah pintar yang baik yaitu kelurahan

Iringmulyo dan Yosorejo. Penilaian baik atau tidaknya Rumah Pintar dinilai oleh

pihak Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota metro dengan beberapa

indikator yakni: jumlah koleksi buku, jumlah pengunjung, keaktifan dan kinerja

pengelola dan pustakawan rumah pintar, serta inovasi yang dilakukan oleh pihak

pengelola.
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Kecamatan Metro Timur dan Metro Utara memang merupakan lingkungan

Pendidikan karena terdapat beberapa perguruan tinggi, serta lembaga pendidikan

mulai dari SD, SMP maupun SMA/SMK. Kelurahan Yosorejo dan Kelurahan

Banjarsari merupakan dua Kelurahan yang berada dengan lingkungan pendidikan

dan menjadi lingkungan strategis untuk pengembangan program Rumah Pintar.

Menurut Kasubag Pelayanan Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota

Metro Ibu Lismania, pihaknya telah mensuplai Sumberdaya yang sepandan dan

adil untuk menunjang pelaksanaan program ini, namun perbedaan pelaksanaan

cukup terlihat, misalnya Rumah Pintar Yosorejo dan Rumah Pintar Banjarsari.

Tabel 2.  Perbandingan Kunjungan Rumah Pintar Yosorejo dan Banjarsari

Tahun Rumah Pintar
Yosorejo

Rumah Pintar
Banjarsari

2010 541 20

2011 666 569

2012 444 40

2013 378 -

2014 745 -

2015 531 -

2016 604 -

Sumber. Buku kunjungan Rumah Pintar Yosorejo dan Rumah Pintar Banjarsari
tahun 2016

Seperti yang terlihat pada tabel diatas, perbedaan jumlah kunjungan antara Rumh

Pintar Yosorejo dan Rumah Pintar Banjarsari dihitung dalam skala per tahun.

Rumah Pintar Yosorejo memiliki tingkat kunjungan yang lebih tinggi dari

Kelurahan Banjarsari, meskipun sempat mengalami penurunan kunjungan untuk

tahun berikutnya jumlah kunjungan kembali naik. Sedangkan di Rumah Pintar
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Banjarsari memiliki tingkat kunjungan tinggi pada tahun 2011 mencapai 569

kunjungan, akan tetapi tahun berikutnya sampai 2016 mengalami penurunan

kunjungan. Menurut Pak Slamet sebagai Pustakawan Rumah Pintar Banjarsari

pada tahun 2012-2013 Rumah Pintar Banjarsari tidak memiliki Pustakawan,

hingga pada 2014 beliau menjadi pustakawan dan mengakui bahwa beliau tidak

pernah mencatat absensi kunjungan serta jarang sekali membuka Rumah Pintar

dengan alasan pekerjaan (Pra-penelitian Penulis, 2017).

Pelaksanaan program Rumah Pintar perlu dievaluasi untuk mengetahui

keberhasilan proses pelaksanaan sesuai dengan Standar Operasional Pelaksanaan

dan tujuan program yang telah ditentukan, yakni mendukung Visi Kota Metro

sebagai Kota Pendidikan. Jika pelaksanaan program telah dilaksanakan dengan

baik dan mencapai tujuan dari program, maka pelaksanaan program dapat

dikatakan baik. Akan tetapi jika dalam hal pelaksanaan masih dikatakan belum

baik, perlu dilakukan pengawasan dan pengontrolan oleh berbagai pihak agar

pelaksanaan program berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan pernyataan Wirawan (2012;17) semua program perlu dilakukan

evaluasi untuk menentukan sudah atau belum tercapainya tujuan dari sebuah

program. Evaluasi program adalah metode sistematik untuk menumpulkan,

menganalisis, dan memakai informasi untuk menjawab pertanyaan  dasar

mengenai program. Evaluasi program dapat  dikelompokkan menjadi evaluasi

proses (process evaluation), evaluasi manfaat (outcome evaluation) dan evaluasi

akibat (impact evaluation).
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Berdasarkan penjelasan diatas penulis telah  melakukan penelitian lebih

mendalam terkait evaluasi program Rumah Pintar, agar spesifikasi penelitian ini

penulis menggunakan studi tentang Peraturan Walikota Metro Nomor 28 Tahun

2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di

Rumah Pintar Yosorejo dengan Rumah Pintar Banjarsari. Penulis tertarik

melakukan studi perbandingan karena Standar Operasional Pelaksanaan dan

sumber daya yang telah diberikan secara adil oleh pihak Kantor Perpustakaan,

Arsip dan Dokumentasi, tetapi pelaksanaan yang dihasilkan berbeda termasuk

pelaksanaan di Rumah Pintar Yosorejo dan Rumah Pintar Banjarsari. Meskipun

menggunakan SOP dan Sumber daya yang sama, akan tetapi pelaksanaan yang

dilakukan oleh Rumah Pintar Yosorejo memiliki tingkat kunjungan yang terbilang

cukup baik, sedangkan Rumah Pintar Banjarsari jumlah kunjungan yang tercatat

terbilang sangat rendah. Untuk memudahkan proses penilitian ini penulis

menggunakan Teori Evaluasi Proses yang dikemukakan oleh Wirawan dengan

indikator penilaian: layanan dari program, pelaksanaan layanan, pemangku

kepentingan yang dilayani, sumber-sumber yang digunakan, pelaksanaan program

dan kinerja pelaksanaan program. Teori ini dianggap cocok digunakan karena

sesuai dengan focus penelitian yakni pelaksanaan Program Rumah Pintar,

sehingga Peneletian ini berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Program Rumah Pintar di

Kota Metro (Studi Peraturan Walikota Metro Nomor 28 Tahun 2016 Tentang

Pedoman Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Yosorejo dan

Banjarsari).”
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan

beberapa masalah yakni: Bagaimanakah evaluasi pelaksanaan program Rumah

Pintar (Rumah Pintar) di Kelurahan Yosorejo dan Kelurahan Banjarsari dalam

rangka mewujudkan Visi Kota Metro sebagai Kota Pendidikan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan membandingkan pelaksanaan program Rumah

Pintar di Kelurahan Yosorejo dan Kelurahan Banjarsari dalam rangka

mewujudkan Visi Kota Metro sebagai Kota Pendidikan.

2. Untuk menganalisi dan mengevaluasi pelaksanaan Program Rumah Pintar

Kelurahan Yosorejo dan Kelurahan Banjarsari dalam rangka mewujudkan

Visi Kota Metro sebagai Kota Pendidikan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan

perkembangan terhadap kajian Ilmu Administrasi Negara yang berkaitan

dengan mata kuliah Kebijakan Publik khususnya Evaluasi Kebijakan Publik.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan oleh Kantor

Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Metro dalam hal evaluasi Program

Rumah Pintar sebagai salah satu Penunjang Visi dan Misi Kota Metro sebagai

Kota Pendidikan.



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau

kehidupan publik, bukan kehidupan orang seorang atau golongan. Kebijakan

publik yang terbaik adalah yang mendorong setiap masyarakat untuk

membawa daya saingnya masing-masing, dan bukan semakin menjerumuskan

ke dalam pola ketergantungan. Kebijakan publik hadir dengan tujuan tertentu

yaitu mengatur kehidupan bersama untuk mencapai tujuan bersama yang telah

disepakati. Ada beberapa definisi Kebijakan Publik yang dikemukakan oleh

ahli, yakni:

a) Thomas R. Dye menjelaskan Kebijakan Publik adalah apapun yang

dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. walaupun

batasan yang diberikan oleh Dye dianggap agak tepat, namun batasan ini

tidak cukup memberi pembeda yang jelas antara apa yang diputuskan

oleh pemerintah untuk dilakukan dan apa yang sebenarnya dilakukan

oleh pemerintah.

b) Lutfhi J kurniawan dan Mustafa Lutfhi (2012: 13) menjelaskan definisi

kebijakan publik dapapat diklasifikasikan kedalam empat hal yaitu:

pertama, definidi kebijakan publik dalam lapis pemaknaan sebagai proses

decision making (pengambilan keputusan). Kedua, kebijakan sebagai
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proses manajerial, didalamnya kebijakan publik diartikan sebagai

rangkaian kerja pejabat publik dalam membuat dan menerapkan sebuah

kebijakan. Ketiga, definisi kebijakan publik yang dikategorikan sebagai

bentuk kerja sistem sosial dalam suatu masyarakat dan keempat,

pendefinisian kebijakan publik yang masuk dalam lapis pemaknaan

interaksi antara negara dan masyarakat.

c) Dwiyanto Indiahono (2009: 18) mengemukakan kebijakan publik adalah

segala aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan

masalah publik yang dihadapi. Dengan membawa kebijakan publik

keranah upaya pemecahan masalah publik maka warna administrasi

publik akan terasa lebih kental.

d) Anderson dalam Winarno (2012:21) mengatakan bahwa kebijakan

merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh

seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau

suatu persoalan. Memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya

dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan

Dari pendapat beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah

serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh  pemerintah

yang  berorientasi  pada  tujuan  tertentu  guna memecahkan  masalah-masalah

publik  atau  demi  kepentingan  publik untuk  menuju  pada masyarakat  yang

dicita-citakan.  Kebijakan  publik biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan

atau peraturan perundang- undangan yang dibuat pemerintah sehingga

memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.
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2. Ciri-ciri Kebijakan Publik

a) Kebijakan publik merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan

daripada sebagai tindakan yang kebetulan (tindakan tidak berpola)

b) Kebijakan publik merupakan tindakan-tindakan yang saling terkait

dengan berpola yang dilakukan oleh pejabat-pejabat publik/pemerintahan

dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri.

c) Kebijakan publik merupakan tindakan yang senyata-nyatanya telah

dilakukan oleh pemerintah dalam bidang tertentu.

d) Kebijakan publik memiliki dampak positif dan dampak negatif.

B. Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan dalam perspektif alur proses/siklus kebijakan publik

menempati posisi terakhir setelah implementasi kebijakan, sehingga sudah

sewajarnya jika kebijakan publik yang telah dibuat dan dilaksanakan lalu di

evaluasi. Dari evaluasi akan diketahui keberhasilan atau kegagalan sebuah

kebijakan, sehingga secara normatif akan diperoleh rekomendasi kebijakan dapat

dilanjutkan atau perlu perbaikan sebelum dilanjutkan, bahkan harus dihentikan.

Menurut Anderson dalam Winarno ( 2008:166), secara umum evaluasi kebijakan

dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian

kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan

kebijakan tersebut. Evaluasi kebijkan berhubungan dengan dampak dari suatu

kebijakan pemerintah. Setiap kebijakan pemerintah selalu menghasilkan dampak

yang diharapkan, yang menguntungkan maupun dampak merugikan. Semua jenis

dampak itu menjadi subjek dari studi evaluasi. Lebih dari itu, studi evaluasi juga
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dilakukan untuk mengkaji komponen-komponen dan instrumen-instrumen

kebijakan yang memiliki konstribusi terhadap munculnya berbagai dampak

kebijakan itu. Adapun Wirawan (2011:7) mengatakan bahwa evaluasi sebagai

riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang

bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dengan membandingkannya

dengan indikator evaluasi dan hasilnya digunakan untuk mengambil keputusan

mengenai objek evaluasi.

Sedangkan Abdul Wahab (Sulistio, 2015) mengatakan bahwa bentuk evaluasi

kebijakan yang baik adalah jenis evaluasi yang mampu mengidentifikasi

permasalahan, baik yang terdapat dalam proses pelaksanaan hakekat/sifat

kebijakan maupun yang terdapat dalam proses pelaksanaan program. Bentuk

evaluasi yang sedemikian itu adalah analisis implementasi melalui kelompok-

kelompok sasaran, organisasi-organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan, sumber-

sumber kebijakan, dan kebijakan itu sendiri dapat dinilai dalam suatu proses yang

dinamik.

Lester dan Stewart (Winarno, 2008:166) evaluasi kebijakan dapat dibedakan

kedalam dua tugas yang berbeda, tugas pertama adalah untuk menentukan

konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara

menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai

keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria

yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi kebijakan merupakan persoalan fakta

yang berupa pengukuran serta penilaian baik terhadap tahap implementasi

kebijkannya maupun  terhadap hasil (outcome) atau dampak (impact) dari

bekerjanya suatu kebijakan atau program tertentu, sehingga menentukan langkah

yang dapat diambil dimasa yang akan datang .
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Berdasarkan pendapat beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan

publik adalah suatu kegiatan yang menilai baik atau tidaknya pelaksanaan dari

sebuah kebijakan, dan berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan dari

terlaksananya sebuah kebijakan publik. Hasil dari evaluasi kebijakan nantinya

dapat digunakan  kembali mengawasi, mengontrol dan juga membenahi kebijakan

yang belum dianggap baik atau gagal.

1. Tujuan Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi dilaksanakan untuk mencapai berbagai tujuan dengan objek

evaluasinya, menurut Wirawan (2012:22-25) disebutkan beberapa tujuan

evaluasi program. Tujuan melaksanakan evaluasi antara lain ialah:

a) Mengukur pengaruh program terhadap masyarakat. Program dirancang

dan dilaksanakan sebagai layanan atau intervensi sosial (social

intervention) untuk menyelesaikan masalah, problem, situasi, keadaan

yang dihadapi masyarakat yang dilayani.

b) Menilai apakah program telah dilaksanakan sesuai dengan rencana.

Setiap program direncanakan dengan teliti dan pelaksanaannya harus

sesuai dengan rencana tersebut. Akan tetapi, pada pelaksanaannya suatu

program dapat menyeleweng pada tujuannya. Jika terjadi penyimpangan

prosedur pada pelaksanaan aktivitas, anggaran dan waktu segera

dikoreksi.

c) Mengukur apakah pelaksanaan program sesuai dengan standar. Setiap

program dirancang dan dilaksanakan berdasarkan standar tertentu.
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d) Evaluasi program dapat mengidentifikasi dan menemukan mana dimensi

program yang jalan, mana yang tidak berjalan. Dengan begitu akan

terlihat mana yang program gagal dan mana yang program berhasil.

e) Pengembangan staff program. Evaluasi dapat dipergunakan

mengembangkan kemampuan staf garis depan yang langsung menyajikan

layanan kepada klien dan para pemangku kepentingan lainnya. Evaluasi

memberi masukan kepada manajer program mengenai kinerja staf dalam

melayani masyarakat.

f) Memenuhi ketentuan Undang-Undang. Suatu program dirancang dan

dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang untuk

menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat.

g) Akreditasi program. Lembaga-lembaga yang melayani kebutuhan

masyarakat perlu di evaluasi untuk menentukan apakah telah menyajikan

layanan kepada masyarakat sesuai dengan standar layanan yang

ditentukan. Dimaksudkan untuk melindungi anggota masyarakat yang

memakai jasa layanan lembaga-lembaga tersebut.

h) Mengukur cost effectiveness dan cost- efficiency. Untuk melaksanakan

suatu program diperlukan anggaran yang setiap organisasi mempunyai

keterbatasan jumlahnya. Keterbatasan sumber sering penggunaannya

melalui pertimbangan prioritas beberapa program.

i) Mengambil keputusan mengenai program. Jika evaluasi suatu program

menunjukkan berhasil melakukan perubahan dalam masyarakat dengan

mencapai tujuannya, maka mungkin program akan dilanjutkan atau
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dilaksanakan di daerah lain. Jika ternyata hasil program buruk dan

kurang bermanfaat bagi masyarakat, maka program harus dihentikan.

Dan apabila bermanfaat, maka harus dilakukan perubahan mengenai

anggarannya.

j) Akuntabilitas. Evaluasi dilakukan juga untuk pertanggungjawaban

pimpinan dan pelaksana program. Apakah program telah mencapai

tujuan yang direncanakan atau tidak. Apakah dalam pelaksanaan program

terjadi penyimpangan anggaran, prosedur, dan waktu atau tidak. Semua

nantinya akan dipertanggungjawabkan oleh para penyelenggara program.

k) Memberikan balikan kepada pimpinan dan staf program. Posavac dalam

Wirawan (2011:24) mengemukakan bahwa evaluasi merupakan proses

mengakses kebutuhan, mengukur pelaksanaan program untuk memenuhi

kebutuhan tersebut, mengevaluasi prestasi pencapaian tujuan program,

membandingkan pengaruh keluaran program dengan biaya serta

perubahan yang diciptakan oleh layanan program terhadap anggota

masyarakat.

l) Memperkuat posisi politik. Jika evaluasi menghasilkan nilai positif maka

program tersebut dapat diteruskan atau dilakukan di daerah lain jika

memang diperlukan di daerah lain.

m)Mengembangkan teori ilmu evaluasi atau riset evaluasi. Pada awalnya

evaluasi digunakan hanya untuk mencari kebenaran tanpa landasan teori.

Praktik melaksanakan evaluasi yang berulang-ulang, akan

mengembangkan asumsi bahwa evaluasi dilaksanakan untuk mengukur

apakah tujuan program dapat dicapai atau tidak.
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Pada penelitian ini tujuan di evaluasinya pelaksanaan program Rumah Pintar,

yakni untuk mendeskripsikan dan membandingkan pelaksanaan program

Rumah Pintar Yosorejo dan Rumah Pintar Banjarsari. selain membandingkan,

penelitian ini juga bertujuan untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi

pelaksanaan program Rumah Pintar. Penelitian ini juga bertujuan untuk

mengevaluasi proses pelaksanaan program Rumah Pintar, dan menilai

pencapaian tujuan program yakni, mendukung Visi Kota Metro sebagai Kota

Pendidikan.

2. Fungsi Evaluasi Kebijakan Publik

Dunn dan Ripley (Wibawa 1994:10) evaluasi kebijakan berfungsi untuk

memenuhi akuntabilitas publik, karenanya sebuah kajian evaluasi harus

mampu memenuhi esensi akuntabilitas tersebut, yakni:

a. Eksplanasi

Melalui evaluasi dapat di potret realitas pelaksanaan program dan dapat

dibuat suatu generalisasi tentang pola hubungan antrara dimensi realitas

yang diamati. Evaluator melakukan kajian terhadap suatu program, harus

mampu menggambarkan variabel lingkungan yang mempengaruhi

keberhasilan program tersebut. Dari sini evaluator juga dapat menemukan

variabel kebijakan yang mempengaruhi keberhasilan program itu sendiri.

b. Kepatuhan

Melalui evaluasi dapat melihat kesesuaian tindakan yang dilakukan oleh

para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan standar

dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.
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c. Auditing

Melalui evaluasi dapat diketahui apakah output benar-benar sampai pada

kelompok sasaran maupun penerima lainnya yang dimaksud oleh pembuat

kebijakan.

d. Akunting

Melalui evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial-ekonomi dari kebijakan

tersebut. Seberapa jauh program tersebut berdampak, dan dampak apa yang

ditimbulkan oleh program tersebut.

3. Tipe-Tipe Evaluasi Kebijakan Publik

James Anderson (Winarno, 2008:229) membagi evaluasi kebijakan dalam tiga

tipe, masing-masing tipe yang diperkenalkan ini didasarkan pada pemahaman

pada evaluator terhadap evaluasi, sebagai berikut :

a. Tipe pertama

Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Bila evaluasi

kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, evaluasi kebijakan

dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu

sendiri.

b. Tipe kedua

Merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan

atau program-program tertentu. Tipe evaluasi ini lebih membicarakan suatu

mengenai kejujuran atau efesiensi dalam melaksanakan program.
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c. Tipe ketiga

Tipe evaluasi kebijakan sistematis, kebijakan ini melihat secara obyektif

program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampak bagi

masyarakat dan melihat sejauhmana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan

tersebut tercapai.

4. Jenis Evaluasi Menurut Fokusnya

Dalam Wirawan (2012:19) jenis evaluasi menurut fokusnya dapat digolongkan

menjadi empat yaitu :

a. Asesmen Kebutuhan

Asesmen kebutuhan (need assessment) adalah mengidentifikasi dan

mengukur level kebutuhan yang diperlukan dan diinginkan oleh organisasi

atau masyarakat. Kebutuhan (need) adalah ketimpangan (gaps) antara

kondisi atau keadaan sekarang atau apa yang terjadi dengan keadaan yang

diingikan atau keadaan yang seharusnya. Kebutuhan juga dapat

didefinisikan adanya kondisi yang akan menimbulkan problem dimasa yang

akan datang dan diprediksi bahwa disusun dan pelaksanaan suatu program

akan menanggulangi problem serta memperbaiki atau menghilangkan

kondisi tersebut. Asesmen kebutuhan perlu dilakukan sebelum

merencanakan suatu kebijakan, program dan atau proyek. evaluator

mengidentifikasi dan mendefinisikan kebutuhan masyarakat dan

mengumpulkan sejumlah alternatif untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Dalam asesmen kebutuhan, evaluator mengumpulkan semua informasi yang

berkaitan dengan perencanaan program. Ada 6 teknik pendekatan dalam

asesmen kebutuhan, yaitu:
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1) Mengumpulkan data statistik sekunder yang sudah ada

2) Pendekatan survai

3) Forum masyarakat

4) Wawancara kelompok fokus (focus group)

5) Pendekatan ininforman kunci (key informant)

6) Analisis isi (content analysis)

Kebutuhan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1) Kebutuhan jangka pendek (short-tern needs).

2) Kebutuhan jangka panjang (long-tern needs)

b. Evaluasi Proses Program

Evaluasi proses dimulai ketika program mulai dilaksanakan. Faktor-faktor

yang dinilai antara lain:

1) layanan dari program

2) pelaksanaan layanan

3) pemangku kepentingan (steakholder) yang dilayani

4) sumber-sumber yang dipergunakan

5) pelaksanaan program dibandingkan dengan yang diharapkan dalam

rencana

6) kinerja pelaksanaan program.

Diidentifikasi dalam evaluasi proses perkembangan pengaruh dari program

terhadap pemangku kepentingan program. Evaluasi program merupakan

evaluasi formatif yang berfungsi mengukur kinerja program untuk mengontrol

pelaksanaan program. Evaluasi proses merupakan evaluasi formatif yang
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berfungsi mengukur kinerja program untuk mengontrol pelaksanaan program

dengan cakupannya mengukur apakah terjadi penyimpangan dalam

pelaksanaan program, jika terjadi dari yang direncanakan, diputuskan apa yang

seharusnya dilakukan untuk mengontrol ketimpangan dan mengembalikan

pelaksanaan program ke tujuan awal dalam pengertian: kinerja yang

diharapkan, penggunaan money, material, machine, dan method yang

digunakan untuk melaksanakan program.

c. Evaluasi Keluaran

Evaluasi keluaran (outcome) merupakan evaluasi sumatif (summative

evaluation) dan menilai keluaran dan akibat atau pengaruh dari program. Data

yang dijaring antara lain mengenai:

1) Hasil atau keluaran program apakah sesuai dengan yang direncanakan.

2) Jumlah dan jenis orang yang dilayani apakah sesuai dengan yang

direncanakan

3) Pengaruh atau akibat dari program terhadap oarang yang mendapatkan

layanan; apakah terjadi perubahan atau perbedaan dari sebelum dan

sesudah mendapat layanan program

4) Evaluasi keluaran juga mengidentifikasi apa yang harus dilakukan agar

pengaruh program dapat berlangsung terus-menerus

d. Evaluasi Efisiensi

Suatu kebijakan, program atau proyek hanya dapat dilaksanakan dengan baik

jika didukung oleh biaya atau anggaran (cost)  tertentu. Akan tetapi, anggaran

seperti karet, dapat ditarik dan dapet dikerutkan. Karena sumber biaya terbatas,
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maka anggaran yang baik dan tepat adalah anggaran yang pas tidak kurang dan

tidak lebih daripada yang dibutuhkan program. Evaluasi mengenai biaya

program ada dua jenis yaitu: cost-benefit evaluation (evaluasi benefit biaya)

dan cost-effectiveness evaluation (evaluasi efektivitas biaya).

C. Kebijakan Pendidikan

Kebijakan Pendidikan menurut (Nugroho, 2008: 37) sebagai bagian dari

kebijakan publik, yaitu kebijakan publik di bidang pendidikan. Dengan demikian,

kebijakan pendidikan harus sebangun dengan kebijakan publik dimana konteks

kebijakan publik secara umum, yaitu kebijakan pembangunan, maka kebijakan

merupakan bagian dari kebijakan publik. Kebijakan pendidikan dipahami sebagai

kebijakan di bidang pendidikan, untuk mencapai tujuan pembangunan Negara

Bangsa di bidang pendidikan, sebagai salah satu bagian dari tujuan pembangunan

Negara Bangsa secara keseluruhan

Kebijakan Pendidikan menurut Arif Rohman (2009: 108) kebijakan pendidikan

merupakan bagian dari kebijakan Negara atau kebijakan publik pada umumnya.

kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik yang mengatur khusus regulasi

berkaitan dengan penyerapan sumber, alokasi dan distribusi sumber, serta

pengaturan perilaku dalam pendidikan. Kebijakan pendidikan (educational

policy) merupakan keputusan berupa pedoman bertindak baik yang bersifat

sederhana maupun kompleks, baik umum maupun khusus, baik terperinci maupun

longgar yang dirumuskan melalui proses politik untuk suatu arah tindakan,

program, serta rencana-rencana tertentu dalam menyelenggarakan pendidikan.
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D. Kebijakan Perpustakaan Kelurahan atau Rumah Pintar

Sesuai dengan Keputusan Kementerian dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 3

Tahun 2001, perpustakaan desa/kelurahan adalah perpustakaan masyarakat

sebagai salah satu sarana/media untuk meningkatkan dan mendukung kegiatan

pendidikan masyarakat pedesaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan

pembangunan desa/kelurahan.

Dalam buku Pedoman Umum Pengelolaan Perpustakaan, Rumah Pintar

merupakan perpustakaan umum atau taman bacaan masyarakat yang ada

dikelurahan yang diselenggarakan oleh pemerintah kota, dalam rangka memenuhi

kebutuhan belajar masyarakat dan pelajar yang ada diwilayah tersebut.

Pemerintah kota Metro menetap manfaat Rumah Pintar sebagai berikut:

1. Rumah Pintar dapat menimbulkan kecintaan anak-anak dan masyarakat

untuk membaca

2. Rumah Pintar dapat memperkaya ilmu pengetahuan bagi masyarakat

3. Rumah Pintar dapat membantu masyarakat mengikuti perkembangan

pengetahuan dan teknologi.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu metode

penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran tentang

suatu kegiatan secara objektif. Menurut Tresiana (2013:5) Deskriptif kualitatif

merupakan tipe penelitian yang belum sepenuhnya kualitatif dan masih banyak

dipengaruhi oleh pandangan dedukti-kuantitatif. Umumnya penelitian deskriptif-

kualitatif ini berupaya agar pembahasan cenderung kualitatif, dengan mendekati

makna dan ketajaman analisis-logis dan juga menjauhi statistik. Maka deskriptif

kualitatif diterima sebagai salah satu tipe penelitian kualitatif. Menurut Sugiono

(2008:8) metode kualitatif merupakan metode penelitian ilmiah yang digunakan

untuk meneliti pada kondisi subjek alamiah dimana peneliti adalah instrumen

kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis

data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna generalisasi.

Penelitian ini mengunakan jenis deskriptif kualitatif dikarenakan peneliti telah

menggambarkan hasil evaluasi dari pelaksanaan program Rumah Pintar, yang

dikelola oleh Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Metro.

Penelitian ini dilaksanakan melalui pengamatan dan wawancara kepada beberapa

informan yang memiliki tanggung jawab atas berjalannya Program Rumah

Pintar, yang nantinya akan memberikan hasil berupa keberhasilan atau kegagalan

dari Program Rumah Pintar.
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Tipe penelitian ini dianggap sangat relevan untuk dipakai karena

menggambarkan keadaan objek berupa Program Rumah Pintar sebagai salah satu

kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Metro, untuk mendukung Visi

Kota Metro sebagai Kota Pendidikan. Tipe penilitian ini juga bisa digunakan

untuk menggambarkan jalannya Program Rumah Pintar yang adapada masa

sekarang secara kualitatif  berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari

lapangan. Data yang diperoleh nantinya akan diolah dan juga dianalisis secara

induktif untuk menghasilkan sebuah informasi yang relevaan mengenai

pelaksanaan program Rumah Pintar.

B. Fokus Penelitian

Untuk membatasi pembahasan dalam penelitian ini maka diperuntukan sebuah

fokus penelitian agar pembahasan tetap terpusat pada tujuan dari penelitian yang

sedang dilakukan. pengungkapan fokus penelitian harus secara eksplisit agar hasil

observasi peneliti lebih terarah. Fokus penelitian ini mengarah pada pelaksanaan

dan hasil dari Program Rumah Pintar yang di implementasikan dibawah Kantor

Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi Kota Metro. Selain itu penulis juga

menggunakan studi perbandingan pelaksanaan program Rumah Pintar Yosorejo

dan Rumah Pintar Banjarsari. Selain itu penulis menggunakan Teori evaluasi

proses dari Wirawan (2011), dengan faktor-faktor yang dinilai antara lain:

1. Layanan dari program

Layanan dari program berhubungan dengan pemberian fasilitas ruang baca dan

buku bacaan yang telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan SOP yang

berlaku.
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2. Pelaksanaan layanan

Pelaksanaan layanan yang dimaksud dalam penelitian ini, mengenai pemberian

layanan dari pihak pustakawan, pengontrolan yang dilakukan dari pihak

kelurahan hingga pihak Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi Kota

Metro.

3. Pemangku kepentingan (steakholder) yang dilayani

Untuk pemangku kepentingan yang dilayani, mencakup pendapat, respon, dan

partisipasi masyarakat sebagai sasaran progran tentang pelaksanaan program

Rumah Pintar.

4. Sumber-sumber yang dipergunakan

Berhubungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan untuk melaksanakan

kegiatan program rumah pintar, yaitu : anggaran dana, sumber daya manusia,

peralatan, fasilitas penunjang, dan masukan lainnya.

5. Pelaksanaan program dibandingkan dengan yang diharapkan dalam rencana

Mendiskripsikan kesesuaian pelaksanaan program Rumah Pintar dengan tujuan

program yakni mendukung Kota Metro sebagai Kota Pendidikan.

Mennggambarkan keberhasilan program dalam pemberian layanan dan

meningkatkan minat baca dalam rangka mewujudkan Kota Metro sebagai Kota

Pendidikan.

6. Kinerja pelaksanaan program.

Menilai Kinerja pelaksanaan program, dimulai dari para pelaksanan

(pustakawan, pihak Kelurahan, pihak Kecamatan, serta pihak Kantor

Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Metro), masyarakat sebagai

Sasaran dan juga pelayanan yang diberikan berupa fasilitas ruang baca, serta

koleksi buku.
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C. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Kantor Perpustakaan, Arsip,

Dokumentasi Kota Metro, Rumah Pintar Yosorejo dan Rumah Pintar Banjarsari.

Lokasi ini dipilih karena:

1. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Metro sebagai pihak

yang berwenang dalam menyelenggarakan, mengontrol dan mengevaluasi

pelaksanaan program Rumah Pintar

2. Rumah Pintar Yosorejo dan Rumah Pintar Banjarsari telah diberikan

sumberdaya dan fasilitas yang sama dan adil, akan tetapi menunjukkan

pelaksanaan program yang berbeda, dari pemberian layanan, sampai jumlah

kumjungan dan juga jumlah bahan pustaka yang tersedia.

D. Sumber Data

Menurut Moleong (2005) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah

kata-kata dan tindakan yang didapat dari informan melalui wawancara, selebihnya

adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Terdapat 2 Sumber data

dalam penelitian ini :

1. Data Primer adalah segala informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan

konsep penelitian yang diperoleh secara langsung dari unit analisis yang

dijadikan sebagai objek penelitian (informan). Data primer dikumpulkan

saat melaksanakan penelitian lapangan berupa rekaman wawancara,

pengamatan langsung melalui komunikasi yang tidak secara langsung

tentang pokok masalah. Data primer dapat berupa jawaban langsung

narasumber yang didapat dari proses pengumpulan data itu sendiri. Data

primer program rumah pintar dalam mendukung visi misi Kota Metro
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didapat dari wawancara terhadap beberapa lapisan masyarakat dari yaitu,

Pengelola kebijakan dari pihak Kantor Perpustakaan, Arsip dan

Dokumentasi Kota Metro, Pengunjung rumah pintar, serta Petugas jaga

Rumah Pintar.

2. Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber

yang terkait dengan penelitian ini melalui studi kepustakaan dengan cara

membaca, mengutip, mempelajari dan menelaah Peraturan Wali Kota Mtero

Nomor 28 Tahun 2016, tentang Pedoman Pelaksanaan Program

Pemberdayaan Masyarakat Kota Metro serta Buku Panduan Pelaksanaan

Perpustakaan Kelurahan atau Rumah Pintar yang menjadi Standar

Operasional Pelaksanaan Program Rumah Pintar.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data dalam penelitian ini, maka digunakan teknik

pengumpulan data melalui :

1. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan komunikasi dan

interaksi secara langsung dengan alat bantu daftar pertanyaan yang bersifat

terbuka. Teknik tersebut dilakukan dengan cara tanya dan jawab antara peneliti

dengan beberapa narasumber tersebut dalam rangka menjawab secara bebas

terarah kebahasaan yang ada dalam panduan wawancara.



29

Tabel 3. Daftar  informan

No. Nama Informan Data yang didapatkan Waktu

1. Lismania Kasubag Pelayanan
Perpustakaa, Arsip
dan Dokumentasi
Kota Metro

Proses Pelaksanaan,
pengendalian, kriteria
baik , serta Kesesuaian
pemberian layanan
dengan SOP yang telah
ditetapkan.

08 Agustus

2017

2. Suherni Petugas jaga
Rumah Pintar
Yosorejo

Tingkat partisipasi
masyarakat,
ketersediaan fasilitas
baca serta SOP
pelayanan dalam
memberikan pelayanan
langsung kepada
masyarakat di rumah
pintar Yosorejo

18 Agustus

2017

3. Suharti Petugas jaga
Rumah Pintar
Yosorejo

Proses pelaksanaan
program rumah pintar,
tingkat kunjungan
rumah pintar, statistic
peminjaman bahan
pustaka

18 Agustus

2017

4. Slamet Petugas jaga
Rumah Pintar
Banjarsari

Tingkat partisipasi
masyarakat,
ketersediaan fasilitas
baca serta SOP
pelayanan dalam
memberikan pelayanan
langsung kepada
masyarakat di rumah
pintar Banjarsari

18 Agustus

2017

5. Sulis
Ratih
Mismin
Haryanto

Masyarakat Pengetahuan akan
program rumah pintar,
Bagaimana pelayanan,
jumlah bahan bacaan
yang tersedia, dan juga
penilaian terhadap
program Rumah Pintar.

27 Agustus

2017

Sumber. Diolah oleh Penulis 2016

2. Dokumentasi

Sugiyono (2011:326) mendefinisikan dokumen sebgai catatan peristiwa yang

sudah berlalu. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan dari dokumentasi

merupakan data berupa data tertulis, arsip maupun gambar yang berkaitan
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dengan penelitian seperti: Struktur kepengurusan rumah pintar, Peraturan

Walikota Metro Nomor 28 Tahun 2016, dokumentasi proses wawancara dan

observasi serta hal lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode ini

digunakan untuk melengkapi data-data yang diperoleh dari hasil wawancara.

Berikut adalah dokumen yang didapatkan dalam penelitian ini:

Tabel 4. Daftar Dokumen yang didapatkan

3. Observasi

Observasi yaitu dengan melakukan peninjauan terhadap lokasi tempat

penelitian. Pengamatan langsung dilapangan dilakukan untuk mengetahui

kondisi dan lokasi penelitian, sebagaimana disesuaikan dengan objek yang

diteliti untuk memperoleh data-data mengenai hal yang berhubungan dengan

evaluasi pelaksanaan program rumah pintar di Kota Metro. Dalam penelitian

ini Observasi dilakukan di rumah pintar Banjarsari dan rumah pintar Yosorejo,

peneliti telah mengamati bagaimana proses pemberian layanan rumah pintar

dan seberapa banyak layanan yang diberikan. Peneliti juga telah  mengamati

kelengkapan fasilitas terutama bahan pustaka yang telah disediakan oleh pihak

penyelenggara program rumah pintar, serta mengamati keaktifan rumah pintar

sudah sesuai kah dengan Standar Operasional yang telah ditetapkan.

No Dokumen Subtansi
1. Peraturan Walikota

Metro Nomor 28 Tahun
2016

Berisi tentang program pemberdayaan
masyarakat dibidang infrastruktur adalah
hibah barang dan jasa yang salah satunya
digunakan untuk pembangunan?perbaikan
rumah pintar

2. Buku pedoman
pelaksanaan program
perpustakaan kelurahan

Berisi tentang tatacara pelaksanaan
program rumah pintar

3. Buku induk koleksi buku
Rumah Pintar Yosorejo

Berisi tentang Bahan pustaka yang tersedia
di runah Pintar Yosorejo

4. Buku Statistik
Pengunjung Rumah
Pintar

Berisi tentang jumlah kunjungan di rumah
pintar.
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F. Teknik Analisa Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari

berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam

catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan

sebagainya. Data dianalisis secara deskriptif yaitu dengan penelitian dengan

gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat

serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Fenome yang diteliti secara

deskriptif tersebut dicari informasinya mengenai hal-hal yang dianggap relevansi

dengan tujuan penelitian.

Menurut Sugiyono, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan

dokumentasi, gambar, foto, dan sebagainya dengan cara menggorganisasikan data

kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun

ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, kemudian

membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam menganalisis data kualitatif, yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari

catatan-catatan tertulis dilapangan. Data yang diperoleh dilokasi penelitian

kemudian dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci.

Laporan lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok,

difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari polanya. Reduksi data

berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung.
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2. Penyajian data

Penyajian data dilakukan untuk memudahkan bagi peneliti untuk melihat

gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Pada

dasarnya penyajian data merupakan pembagian pemahaman peneliti tentang

hasil penelitian. Penyajian yang digunakan pada data yang telah direduksi yaitu

disajikan dalam bentuk teks naratif.

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu

sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data.

Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan

persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang

dituangkan dalam kesimpulan. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini

dilakukan dengan pengambilan inti sari dari serangkaian hasil penelitian

berdasarkan wawancara, observasi, serta dokumentasi hasil penelitian.

G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh. Menurut

Moleong, untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus

memenuhi beberapa persyaratan, yaitu dalam pemeriksaan data dan menggunakan

kriteria, diantaranya :

1. Teknik Pemeriksaan Kredibilitas Data (credibility)

Menurut Sugiyono, dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan

sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai

teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada. Dengan teknik

triangulasi, data yang diperoleh akan lebih konsisten, akurat dan tuntas.

Kekuatan data yang dimiliki peneliti akan lebih meningkat kekuatannya

dibandingkan dengan satu pendekatan saja.
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Tabel 5. Contoh Tabel Triangulasi

No. Informan Wawancara Dokumen Observasi Point utama
1. Lismania,

Kasubag
Pelayanan
Kantor
Perpustaka
an, Arsip
dan
Dokument
asi Kota
Metro

Perencanaan
Program Rumah
Pintar ini sudah
diwanti-wanti
dari tahun 2007,
kemudian
dimuat dalam
Peraturan
Daerah Nomor
08 tahun 2007.
semua Rumah
Pintar ini dibuka
untuk umum
pada tahun
2010. Selain itu
awal dibukanya
Rumah Pintar
ini, kita sudah
berikan Bimtek
(Bimbingan
Teknik) dan
mereka juga kita
bekali buku
SOP atau
Standar
Operasional
Pelaksanaan. Itu
kita berikan
supaya mereka
dapat mengelola
Rumah Pintar
itu dengan baik

Buku
Pedoman
Umum
Pengelolaa
n
Perpustaka
an
Kelurahan
(Rumah
Pintar)

Peraturan
Walikota
Nomor 28
Tahun 2016

Pelaksanaan
layanan yang
diberikan lewat
program rumah
pintar

 Program di
rencanakan
sejak tahun
2007, dan
mulai di
implementas
ikan pada
tahun 2008
dengan
pemberian
1000 judul
buku

 Petugas jaga
rumah pintar
di beri
pelatihan
Bimbingan
Teknologi
dan Buku
Pedoman
Umum
Pengelolaan
Perpustakaa
n Kelurahan
(Rumah
Pintar) yang
digunakan
sebagai SOP

 Proses
pelaksanaan
program
rumah
pintar,
dilakukan
sesuai
dengan SOP

Kesimpulan:
 Pelaksanaan program ruamh pintar direncanakan pada tahun 2007 dengan

dibuatkannya Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2007 tentang Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat, dan kini peraturan yang terbaru adalah Peraturan
Walikota Nomor 28 Tahun 2016, tentang pedoman pemberdayaan
masyarakat.

Sumber: Diolah Oleh Peneliti 2017
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Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan derajat kepercayaan

dengan menggunakan metode triangulasi, yaitu dengan membandingkan hasil

teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi.

Informan tersebut berasal dari pihak Kantor Perpustakaan, Arsip dan

Dokumentasi Kota Metro, Petugas jaga Rumah Pintar dan beberapa

Pengunjung.

2. Teknik Pemeriksaan Kebergantungan (dependability)

Menurut Sugiyono, dalam penelitian kualitatif, uji dependability dilakukan

sengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi

peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, akan tetapi bisa

memberikan data. Peneliti seperti ini perlu diuji dependability-nya, dan untuk

mengecek apakah hasil penelitian yang dilakukan peneliti benar atau tidak,

maka peneliti selalu mendiskusikannya dengan dosen pembimbing.

3. Teknik Kepastian Data (confirmability)

Teknik pengujian confirmability dilakukan untuk mengetahui proses penelitian,

sehingga tidak memunculkan penelitian yang hanya ada hasilnya tetapi tidak

ada proses penelitian. Dalam pengujian kepastian data sama halnya denga

uji kebergantungan sehingga prosesnya dilakukan malalui diskusi dengan

dosen pembimbing serta dosen pembahas. Apabila hasil penelitian

merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian

tersebut telah memenuhi standar kepastian.



BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan mengenai

evaluasi pelaksanaan program rumah pintar di Rumah Pintar Banjarsari dan Rumah

Pintar Yosorejo, didapat kesimpulan bahwa pelaksanaan program rumah pintar

belum terlaksana dengan baik hal ini didasarkan dengan indikator penilain evaluasi

proses sebagai berikut:

1. Layanan dari program

Layanan yang diberikan dari pelaksanaan program rumah pintar berupa layanan

sirkulasi yakni layanan peminjaman buku dan pengembalian buku dengan sistem

terbuka atau pengunjung diberi kebebasan untuk memilih, mencari dan

mengambil bahan pustaka. Selain layanan sirkulasi layanan lain yang diberikan

adalah statistik pengunjung serta peminjam. Layanan yang diberikan Rumah

Pintar Banjarsari masih kurang lengkap karena hanya memberikan layanan

peminjaman dan pengembalian buku, sedangkan layanan Rumah Pintar Yosorejo

memberikan layanan sirkulasi, layanan statistik pengunjung dan peminjaman serta

layanan bimbingan baca bagi siswa SD.
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2. Pelaksanaan layanan program

Pelaksanaan layanan program rumah pintar memiliki 2 unit kerja, yakni unit

pelaksanaan teknis dan unit pembaca. Dua unit kerja ini sudah menunjukkan

kerjasama yang baik dalam hal penyedian sarana prasana terutama penyediaan

bahan pustaka. Untuk pelaksanaan program rumah pintar masih belum sesuai

dengan SOP dan kurangnya SDM sebagai petugas jaga, membuat beberapa rumah

pintar tidak aktif.

3. Pemangku Kepentingan (steakholder) yang dilayani

Masyarakat sebagai sasaran utama program ini, dinilai sangat kurang

partisipasinya. Hal ini disebabkan karena masih banyak masyarakat yang belum

mengetahui program rumah pintar, jam kesibukan masyarakat yang bertabrakan

dengan jadwal kunjungan rumah pintar, dan ketidaktertarikan masyarakat kepada

program rumah pintar.

4. Sumber-sumber yang digunakan

Dalam pelaksanaan program rumah pintar sumber dana diperoleh dari APBD

Provinsi Lampung, APBD Kota Metro dan juga bantuan dana PNPM. Untuk

bahan pustaka diperoleh juga dari bantuan APBD provinsi dan kota Metro, Hibah

atau sumbangan pihak swasta, dan juga swadaya masyarakat. Untuk sarana

lainnya seperti meja, kursi, rak buku dan lain sebagainya berasal dari APBD Kota

Metro dan juga APBD provinsi.
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5. Pelaksanaan program dibandingkan dengan yang diharapkan dalam rencana

Pelaksanaan program rumah pintar bertujuan untuk mendukung terealisasinya visi

Kota Metro sebagai kota pendidikan dengan fase masyarakat belajar, akan tetapi

pada realitanay program rumah pintar belum dapat mendorong fase masyarakat

belajar dan realisasi visi kota pendidikan. Hal ini disebabkan ketidakaktifan

rumah pintar, kurangnya controlling terhadap kinerja petugas jaga dan

ketidaktertarikan masyarakat terhadap program rumah pintar.

6. Kinerja pelaksana program

Kinerja pelaksanaan program rumah pintar belum memberikan kinerja yang baik,

Pihak Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Metro dan pihak

kelurahan belum melakukan pengawasan yang optimal, serta petugas jaga rumah

pintar belum memberikan kinerja yang baik, seperti petugas jaga di Rumah Pintar

Banjarsari yang tidak aktif memberikan layanan. Sedangkan Rumah Pintar

Yosorejo memiliki kinerja yang baik meski tidak terlalu mendapat pengawasan

dari pihak Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Metro dan pihak

Kelurahan.

7. Perbandingan Pelaksanaan Rumah Pintar Banjarsari dan Yosorejo

Terdapat beberapa perbedaan dalam hal pelaksanaan, dari mulai pemberian

layanan, keaktifan jadwal kunjungan, lamanya jam kunjungan, ketersedian bahan

pustaka, dan juga pengelolaan serta pemeliharaan fasilitas rumah pintar.
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Dari beberapa indikator diatas, peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan program

rumah pintar sebagai salah satu program pemberdayaan masyarakat belum berjalan

dengan baik. Masyarakat sebagai sasaran utama program ini, memiliki tingkat

partisipasi yang rendah, sehingga pengguna layanan rumah pintar hanyalah siswa

sekolah dasar. Hal ini disebabkan karena masih ada masyarakat yang belum

mengetahui adanya program rumah pintar dan ketidaktertarikan masyarakat terhadap

program rumah pintar. Ketidaktertarikan masyarakat disebabkan karena Program

rumah pintar hanya dianggap sebagai program perpustakaan biasa dan juga dinilai

hanya untuk kalangan pelajar saja. Pelaksanaan program rumah pintar yang belum

berjalan dengan baik tentu saja tidak mampu mendorong realisasi Visi Kota

Pendidikan dan mendorong masyarakat menuju fase masyarakat belajar, karena

program ini seharusnya mampu menumbuhkan minat baca masyarakat dan

mengubah budaya tutur masyarakat menjadi budaya baca, akan tetapi karena

pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik dan partisipasi masyarakat yang cukup

rendah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai evaluasi program rumah pintar di Rumah

Pintar Banjarsari dan Rumah Pintar Yosorejoini, maka peneliti dapat memberikan

saran, sebagai berikut:

1. Perlu adanya kerjasama antara Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Kota Metro dengan pihak kelurahan terutama lurah dalam hal pengawasan
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program rumah pintar. Sehingga petugas jaga rumah pintar bisa menunjukkan

kinerja yang baik dan tidak ada lagi rumah pintar yang tidak aktif.

2. Petugas jaga dipilih dari Pustakawan Kantor Perpustakaan, Arsip dan

Dokumentasi Kota Metro, dan dari pihak kelurahan. pihak kelurahan harus

mengganti dan memilih kembali petugas jaga rumah pintar yang lebih kompeten

dan memiliki pengetahuan tentang pengelolaan perpustakaan.

3. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Metro dapat bekerja sama

dengan pihak kelurahan serta pengurus PKK untuk mensosialisasikan kembali

tentang program rumah pintar, sehingga masyarakat yang belum mengetahui

program rumah dan meningkatkan ketertarikan masyarakat terhadap dari program

rumah pintar

4. Pihak Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Metro dapat

mempromosikan program rumah pintar di website resmi mereka sehingga

menarik perhatian masyarakat.

5. Petugas jaga rumah pintar juga harus memberikan inovasi dan kretifitas dengan

memberikan program pemberdayaan masyarakat. Pihak pengelola rumah pintar

bisa bekerja sama dengan dinas terkait dan pihak lain dengan memberikan

pelatihan keterampilan misalnya budidaya ikan lele, budidaya tanaman buah naga

yang dapat memanfaatkan lahan yang tersedia.
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