
17 
 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Evaluasi Kebijakan 

1. Evaluasi 

Evaluasi merupakan salah satu tingkatan di dalam proses kebijakan 

publik. Menurut pengertian bahasa kata evaluasi berasal dari bahasa 

inggris “ Evaluation” , yang berarti penilaian atau penaksiran. 

Sedangkan menurut istilah evaluasi merupakan kegiatan yang terencana 

untuk mengetahui keadaan sesuatu obyek dengan menggunakan 

instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolok ukur untuk 

memperoleh kesimpulan (Thoha, 1991 : 1). 

 

Islamy (1994 : 112) mengatakan bahwa penilaian  kebijaksanaan  

(evaluasi) adalah  merupakan langkah terakhir dari suatu proses 

kebijaksanaan. Salah satu aktivitas fungsional, penilaian  kebijaksanaan 

tidak hanya dilakukan dengan mengikuti aktivitas-aktivitas sebelumnya, 

yaitu pengesahan (formulasi) dan pelaksananan (implementasi) 

kebijaksanaan, tetapi dapat terjadi pada seluruh aktivitas-aktivitas 

fungsional yang lain dalam proses kebijaksanaan.  Penilaian 

kebijaksanaan dapat mencakup tentang isi kebijakan, pelaksanaan 
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kebijakan, dan dampak kebijakan. Jadi evaluasi kebijaksanaan bisa 

dilakukan pada fase perumusan masalah, formulasi usulan 

kebijaksanaan, implementasi kebijaksanaan, legitimasi kebijaksanaan 

dan seterusnya.  

 

Menurut Dye (Silalahi, 1989 : 169), evaluasi kebijaksanaan adalah studi 

tentang konsekuensi–konsekuensi kebijaksanaan secara menyeluruh 

efektifitas suatu program nasional dalam mencapai sasarannya, atau 

penilaian efektifitas relatif dari dua atau lebih program yang 

mencerminkan tujuan – tujuan  bersama. 

 

Dalam Tayibnapis (2000:8), beberapa definisi oleh beberapa pakar 

evaluasi, antara lain : 

- Maclcolm Provus (1971) mendefinisikan evaluasi sebagai perbedaan 

apa yang ada dengan suatu standar untuk mengetahui apakah ada 

selisih. 

- Stufflebeam (1969, 1971, 1983, Stufflebeam & Shinkfield 1985), 

merumuskan evaluasi sebagai “ Suatu proses menggambarkan, 

memperoleh dan menyediakan informasi yang berguna untuk 

menilai alternatif keputusan. 

- Alkin (1969) mendefinisikan evaluasi sebagai “ Suatu proses 

meyakinkan keputusan, memilih informasi yang tepat, 

mengumpulkan dan menganalisis informasi sehingga dapat 
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melaporkan ringkasan data yang berguna bagi pembuat keputusan 

dalam memilih beberapa alternatif. 

 

Wibawa (1994:9), evaluasi kebijakan bermaksud untuk mengetahui 

empat aspek, yaitu : (1) proses pembuatan kebijakan, (2) proses 

implementasi, (3) Konsekuensi kebijakan, dan (4) efektifitas dampak 

kebijakan. 

 

Wibawa (Dunn : 278, Ripley : 179) Evaluasi kebijakan publik 

mempunyai empat fungsi , yaitu 

1. Eksplanasi, melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan 

program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola 

hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari 

evaluasi ini evaluator dapat mengindentifikasi masalah, kondisi dan 

aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan. 

2. Kepatuhan, melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang 

dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya 

sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan. 

3. Audit, melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar 

sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada 

kebocoran atau penyimpangan. 

4. Akunting, dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi 

dari kebijakan tersebut.  
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Menurut Dunn (2003:608-609), evaluasi mempunyai sejumlah 

karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis 

kebijakan lainnya: 

1. Fokus Nilai, evaluasi dipusatkan pada penilaian menyangkut 

keperluan atau nilai dari suatu kebijakan dan program. Evaluasi 

terutama merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau 

kegunaan sosial kebijakan atau program, dan bukan sekedar usaha 

mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang 

terantisipasi dan tidak terantisipasi. Karena ketepatan tujuan dan 

sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan, evaluasi mencakup 

prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran itu sendiri. 

2. Interdependensi Fakta-Nilai. Tuntutan evaluasi tergantung baik 

“fakta” maupun “nilai”. Untuk menyatakan bahwa kebijakan atau 

program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi (atau 

rendah) diperlukan tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan 

berharga bagi sejumlah individu, kelompok atau sejumlah 

masyarakat; untuk menyatakan demikian, harus didukung oleh 

bukti bahwa hasil-hasil kebijakan secara aktual merupakan 

konsekuensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan 

masalah tertentu. Oleh karena itu, pemantauan merupakan 

prasyarat bagi evaluasi. 

3. Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau. Tuntutan evaluatif, 

berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil 

sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan. Evaluasi 
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bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan (ex post). 

Rekomendasi yang juga mencakup premis-premis nilai, bersifat 

prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi dilakukan (ex ante). 

4. Dualitas Nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi 

mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai 

tujuan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh 

mana berkenaan dengan nilai yang ada (misalnya, kesehatan) dan 

dianggap sebagai intristik (diperlukan bagi dirinya) ataupun 

eksentris (diperlukan karena hal itu mempengaruhi pencapaian 

tujuan-tujuan lain). Nilai-nilai sering ditata di dalam suatu hirarki 

yang merefleksikan kepentingan relatif dan saling ketergantungan 

antar tujuan dan sasaran. 

 

Kriteria – kriteria evaluasi program kebijaksanaan menurut Dunn (1987 

: 170) : 

- Relevansi,  evaluasi harus memberi informasi yang dibutuhkan 

oleh pengambil  keputusan dan pelaku kebijaksanaan yang lain dan 

harus menjawab pertanyaan yang benar pada waktu yang tepat. 

- Signifikansi, evaluasi harus memberikan informasi bahwa baru dan 

penting bagi pelaku kebijaksanaan untuk beranjak lebih dari yang 

selama ini mereka anggap jelas dan terang  

- Validitas, evaluasi harus  memberikan pertimbangan yang persuasif 

dan seimbang mengenai hasil–hasil nyata dari kebijaksanaan atau 

program. 

- Reliabilitas, evaluasi harus berisi bukti bahwa kesimpulan tidak 

didasarkan pada informasi melalui prosedur pengukuran yang tidak 

teliti dan tidak konsisten 

- Obyektifitas, evaluasi harus melaporkan kesimpulan dan informasi 

pendukung yang sempurna dan tidak bias, yaitu informasi yang 

membuat evaluator–evaluator dapat mencapai kesimpulan– 

kesimpulan yang sama. 

- Ketepatan waktu, evaluasi harus membuat informasi tersedia pada 

waktu keputusan harus dibuat. 
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- Daya guna, evaluasi harus menyediakan informasi yang dapat 

digunakan dan dimengerti oleh pengambil keputusan dan pelaku 

kebijaksanan lain 

 

2. Model Evaluasi 

Model evaluasi adalah model desain evaluasi yang dibuat oleh 

pakar–pakar evaluasi yang biasanya dinamakan sama dengan 

pembuatnya atau tahap pembuatannya.  Beberapa model evaluasi. 

yaitu : 

a. Model evaluasi CIPP oleh Stufflebeam (Tayibnapis, 2000 : 14) 

1. Contect Evaluation, to serve planning decision, konteks 

evaluasi ini membantu merencanakan keputusan, 

menentukan kebutuhan yang akan dicapai oleh program 

dan merumuskan tujuan program. 

2. Input Evaluation, structuring decision, evaluasi ini 

menolong mengatur keputusan, menentukan sumber– 

sumber yang ada, alternatif apa yang diambil, apa rencana 

dan strategi untuk mencapai kebutuhan. 

3. Process Evaluation, to serve implementing decision 

evaluasi proses untuk membantu mengimplementasikan 

keputusan, sampai sejauhmana rencana telah diterapkan. 

4. Product Evaluation, to serve recycling decision, Evaluasi 

produk untuk menolong keputusan selanjutnya 

 

Dalam penelitian ini digunakan model CIPP, empat aspek 

model evaluasi CIPP (Context, Input, Process and Output) 
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membantu pengambil keputusan untuk menjawab empat 

pertanyaan dasar mengenai; 

1. Apa yang harus dilakukan (What should we do?); 

mengumpulkan dan menganalisa “needs assessment” data 

untuk menentukan tujuan, prioritas dan sasaran. 

2. Bagaimana kita melaksanakannya (How should we do it?); 

sumber daya dan langkah-langkah yang diperlukan untuk 

mencapai sasaran dan tujuan dan mungkin meliputi 

identifikasi program eksternal dan material dalam 

mengumpulkan informasi 

3. Apakah dikerjakan sesuai rencana (Are we doing it as 

planned?); Ini menyediakan pengambil-

keputusan informasi tentang seberapa baik program 

diterapkan. Dengan secara terus-menerus monitoring 

program, pengambil keputusan mempelajari seberapa baik 

pelaksanaan telah sesuai petunjuk dan rencana, konflik yang 

timbul, dukungan staff dan moral, kekuatan dan kelemahan 

material, dan permasalahan penganggaran. 

4. Apakah berhasil (Did it work?); Dengan mengukur outcome 

dan membandingkannya pada hasil yang diharapkan, 

pengambil-keputusan menjadi lebih mampu memutuskan 

jika program harus dilanjutkan, dimodifikasi, atau 

dihentikan sama sekali. 
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b. Model evaluasi UCLA oleh Alkin (Tayibnapis, 2000 : 15), ada 

lima macam evaluasi , yaitu : 

1. Sistem Assesment, evaluasi yang memberikan informasi 

tentang keadaan atau posisi sistem.. 

2. Program Planning, membantu pemilihan program tertentu 

yang mungkin akan berhasil memenuhi kebutuhan 

progtam. 

3. Program implementation, yang menyiapkan informasi 

apakah program sudah diperkenalkan kepada kelompok 

tertentu yang tepat seperti yang direncanakan. 

4. Program improvement, yang memberikan informasi tentang 

bagaimana program berfungsi, bekerja atau berjalan, 

apakah menuju pencapaian tujuan. 

5. Program certification, yang memberi informasi tentang 

nilai atau guna program. 

 

c.  Model Brinkerhoff (Tayibnafis, 2000 : 15-16 ), terdiri dari : 

- Fixed vs Emergent Evakuation Design, dapatkah masalah 

evaluasi dan kriteria dipertemukan.  

- Formative vs Summative Evaluation, apakah evaluasi akan 

dipakai untuk perbaikan atau untuk melaporkan kegunan 

atau manfaat suatu program. 

- Experimental and quasi experimental design vs  Natural 
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3. Pendekatan Evaluasi 

Beberapa pendekatan dalam evaluasi oleh Stecher, Brian M&W 

Alan davis (Tayibnafis, 2000 : 24-26), yaitu : 

1. Pendekatan Eksperimental, evaluasi yang berorientasi pada 

penggunaan experimental science. 

2. Pendekatan yang berorientasi pada tujuan, menggunakan 

tujuan program sebagai kriteria untuk menentukan 

keberhasilan dan mengukur sampai mana tujuan telah dicapai. 

3. Pendekatan yang berfokus pada keputusan, menekankan pada 

peranan informasi–informasi pengelola program dalam 

menjalankan tugasnya. 

4. Pendekatan yang berorientasi kepada pemakai, pemakai 

informasi yang potensial adalah menjadi tujuan utama. 

5. Pendekatan yang responsif, mencari suatu isu dari berbagai 

sudut pandang semua orang yang terlibat dan yang 

berkepentingan dengan program. 

6. Evaluasi Bebas Tujuan, fungsi untuk mengurangi bias dan 

menambah obyektifitas. 

 

Dunn (1999:612-634) mengembangkan tiga pendekatan evaluasi 

implementasi kebijakan, yaitu : 

1. Evaluasi semu,  

2. Evaluasi formal,  

3. Evaluasi keputusan teoritis. 
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Selain itu ada  dua konsep evaluasi (Tayibnafis. 2000 : 36 ), yaitu  

1. Evaluasi summatif dan evaluasi formatif 

Scriven (1967) dalam Tayibnafis (2000 : 36), menyebutkan bahwa 

evalausi summatif dilakukan pada akhir program, sedangkan 

evaluasi formatif dilaksanakan selama program berjalan. 

2. Evaluasi internal dan eksternal 

Evaluasi internal dilakukan oleh evaluator dari dalam proyek, 

sedangkan eksternal, dilakukan oleh evaluator dari luar. 

 

Dalam penelitian ini menggunakan teori evaluasi model CIPP. Dipilih 

model evaluasi CIPP, karena biasanya program di bidang pendidikan 

menggunakan model ini. Selain itu model CIPP memiliki pendekatan 

yang holistik dalam evaluasi, bertujuan memberikan gambaran yang 

sangat detail dan luas terhadap suatu proyek, mulai dari konteksnya 

hingga saat proses implementasi. Model CIPP memiliki potensi untuk 

bergerak di wilayah evaluasi formative dan summative. Sehingga 

sama baiknya dalam membantu melakukan perbaikan selama program 

berjalan, maupun memberikan informasi final. 

B. Tinjauan Implementasi Kebijakan 

1. Konsep Implementasi Kebijakan 

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, 

merupakan tahap dari proses kebijakan, mempunyai makna 

pelaksanaan undang–undang di mana berbagai aktor, organisasi, 

prosedur dan teknik bekerja bersama–sama untuk menjalankan 
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kebijakan dalam upaya meraih tujuan–tujuan kebijakan atau 

program – program. Implementasi pada sisi lain merupakan 

fenomena yang kompleks yang dapat dipahami sebagai suatu 

proses, suatu keluaran (output) maupun sebagai suatu dampak 

(outcome). 

 

Van Meter dan Van Horn (Samodra Wibawa dkk, 1994 : 15) 

mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang 

dilakukan oleh pemerintah maupun swasta baik secara individu 

maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan 

sebagaimana dirumuskan dalam kebijakan. 

 

Van Meter dan Van Horn (dalam Wibawa dkk, 1994:19), 

“Merumuskan sebuah abstraksi yang menunjukkan hubungan 

antar berbagai variabel yang mempengaruhi kinerja suatu 

kebijakan.”  

 

Selanjutnya Van Meter dan Van Horn (dalam Subarsono, 

2005:99) mengemukakan ada enam variabel yang mempengaruhi 

kinerja implementasi, yakni : 

1. Tujuan kebijakan dan standar yang jelas. yakni rincian 

mengenai sasaran yang ingin dicapai melalui kebijakan 

beserta standar untuk mengukur pencapaiannya. 
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2. Sumberdaya (dana atau berbagai insentif yang dapat 

memfasilitasi keefektifan implementasi) 

3. Kualitas hubungan inter-organisasional. Keberhasilan 

implementasi seringkali menuntut prosedur dan mekanisme 

kelembagaan yang memungkinkan struktur yang lebih 

tinggi mengontrol agar implementasi berjalan sesuai dengan 

tujuan dan standar yang telah ditetapkan. 

4. Karakteristik lembaga atau organisasi pelaksana (termasuk 

di dalamnya: kompetensi dan ukuran agen pelaksana,  

tingkat kontrol hierarchis pada unit pelaksana terbawah 

pada saat implementasi, dukungan politik dari eksekutif dan 

legislatif, dan  keterkaitan formal dan informal dengan 

lembaga pembuat kebijakan, dan sebagainya) 

5. Lingkungan politik, sosial dan ekonomi, (apakah 

sumberdaya ekonomi mencukupi; seberapa besar dan 

bagaimana kebijakan dapat mempengaruhi kondisi sosial 

ekonomi yang ada; bagaimana tanggapan publik tentang 

kebijakan tersebut; apakah elit mendukung implementasi; 

dan sebagainya) 

6. Disposisi atau tanggapan atau sikap para pelaksana 

termasuk di dalamnya : pengetahuan dan pemahaman akan 

isi dan tujuan kebijakan; sikap mereka atas kebijakan 

tersebut; serta intensitas sikap tersebut) 
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Implementasi kebijakan publik menurut Mazmania, Daniel A 

dan Sabatier (Wahab, 1997), ditentukan oleh karakteristik 

kebijakan publik. Karakteristik kebijakan publik meliputi:  

a. Kejelasan isi kebijakan. Ini berarti semakin jelas dan rinci 

isi sebuah kebijakan akan mudah diimplementasikan karena 

implementator mudah memahami dan menterjemahkan 

dalam tindakan nyata. 

b. Suatu kebijakan mesti memiliki kejelasan dan konsistensi 

aturan yang ada pada badan pelaksana. 

c. Kejelasan besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap 

kebijakan tersebut. Sumberdaya keuangan adalah faktor 

krusial untuk setiap program sosial.  

d. Kebijakan publik mensyaratkan kejelasan seberapa besar 

adanya keterpautan dan dukungan antara berbagai institusi 

pelaksana. Kegagalan program sering disebabkan 

kurangnya koordinasi vertikal dan horisontal antar instansi 

yang terlibat dalam implementasi program. 

e. Kebijakan harus didukung oleh kejelasan tingkat komitmen 

aparat terhadap tujuan kebijakan. Kasus korupsi yang 

terjadi di negara-negara dunia ketiga, khususnya di 

Indonesia salah satu sebabnya adalah rendahnya komitmen 

aparat untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan atau 

program-program. 
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Van Meter dan Van Horn  menyatakan pentingnya membedakan isi 

(content) kebijakan, karena efektifitas implementasi akan sangat 

bervariasi bergantung tipe dan issu kebijakan tersebut, karena faktor-

faktor yang mempengaruhi proses implementasi juga akan sangat 

berbeda. Menurut Van Meter dan Van Horn  tipe kebijakan akan 

memerlukan karakteristik proses, struktur dan hubungan antar 

berbagai faktor yang berbeda-beda pula dalam implementasinya. 

Meter dan Horn kemudian mengklasifikasikan kebijakan 

berdasarkan dua karakteristik pokok, yakni; 

1. Seberapa besar perubahan yang dituju oleh kebijakan tersebut.  

Karena semakin besar perubahan yang diharapkan akan berdampak 

pula pada perubahan organisasional pelaksananya. 

2. Seberapa besar penerimaan atas tujuan kebijakan dari para aktor 

implementasi. 

  

Dari karakteristik tersebut, Meter dan Horn kemudian 

mengkategorikan kebijakan ke dalam empat tipe  yang masing-

masing dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi, 

sebagai berikut: 

1. Isi Kebijakan dengan tujuan perubahan kecil dengan konsensus kecil 

diantara para pelaksananya. 

2. Isi Kebijakan dengan tujuan perubahan besar, dengan konsensus besar 

diantara para pelaksananya. 

3. Isi Kebijakan dengan tujuan perubahan besar, dengan konsensus kecil, 

dan 

4. Isi kebijakan dengan tujuan perubahan besar, dengan konsensus besar. 

 

Grindle (Samodra Wibawa, 1990:127) mengemukakan teori 

implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Dalam teori ini 

Grindle memandang bahwa suatu implementasi sangat ditentukan 

oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Dalam teorinya itu 
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Grindle mengemukakan bahwa proses implementasi kebijakan hanya 

dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula 

telah diperinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah 

dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan 

sasaran-sasaran tersebut.  

 

Isi kebijakan menurut Grindle mencakup: 1) Kepentingan yang 

terpengaruhi oleh kebijakan, 2) jenis manfaat yang akan dihasilkan, 

3) derajat perubahan yang diinginkan, 4) kedudukan pembuat 

kebijakan, 5) siapa pelaksana program, 6) sumber daya yang 

dikerahkan. 

 

Sabatier dan Mazmanian ( Samodra Wibawa, 1994 : 25 ) 

menyatakan implementasi kebijakan merupakan fungsi dari tiga 

variabel, yaitu : 1) karakteristik masalah, 2) struktur manajemen 

program yang tercermin dalam berbagai macam peraturan yang 

mengoperasionalkan kebijakan, dan 3) faktor – faktor di luar 

peraturan. 

  

George C. Edwards III dalam Leo Agustino (2006:150) menawarkan 

dan mempertimbangkan empat faktor dalam mengimplementasikan 

kebijakan publik, yakni : Communication, Resourches, Dispotition 

or Attitudes, and bureaucratic Structure” menjelaskan empat faktor 

dimaksud yakni : 
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1. Komunikasi; merupakan proses penyaluran informasi dari para 

pembuat kebijakan kepada para pelaksana sehingga mereka 

mengetahui apa yang harus dikerjakan. Agar komunikasi 

menjadi efektif maka harus dipilih orang-orang yang tepat untuk 

menyampaikan dan menerima informasi agar informasi itu 

akurat. 

2. Sumber-sumber daya (resources) ; dalam hal ini sumber daya 

yang dimaksud adalah jumlah dan kemampuan para staf, 

kekuasaan dan wewenang serta fasilitas-fasilitas yang 

dibutuhkan untuk memberikan pelayanan kepada publik. 

3. Sikap-sikap (disposisi) ; sikap dari pelaksana program akan 

sangat berpengaruh di dalam pelaksanaan program. Sikap 

pelaksana yang positf terhadap suatu program atau kebijakan 

akan memungkinkan pelaksanaan dengan sukarela sesuai aturan. 

4. Struktur; dua karakteristik birokrasi adalah SOPs (Standart 

Operating Procedures) dapat mempengaruhi implementasi, 

yaitu mempengaruhi perubahan-perubahan dalam kebijakan. Hal 

yang bisa terjadi adalah pemborosan sumber daya, peningkatan 

tindakan-tindakan yang tidak di inginkan, menghambat 

koordinasi dan membingungkan para pelaksana di tingkat 

bawah.komunikasi, sumberdaya, sikap pelaksana, struktur birokrasi.  
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Secara teoritis, James E Anderson sebagaimana dikutip Suharno  

(2010:24-25) menyampaikan kategori kebijakan publik sebagai 

berikut : 

1. Kebijakan substantif versus kebijakan prosedural 

Kebijakan substantif yaitu kebijakan yang menyangkut apa yang 

akan dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan prosedural 

adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan. 

2. Kebijakan distributif versus kebijakan regulatori versus 

kebijakan redistributif 

 Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau  

kemanfaatan pada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori 

merupakan kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan 

terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan 

kebijakan redistributif merupakan kebijakan yang mengatur 

alokasi kekayaan, pendapatan, pemilikan atau hak-hak diantara 

berbagai kelompok dalam masyarakat. 

3. Kebijakan material versus kebijakan simbolik 

  Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan 

keuntungan sumber daya komplet pada sasaran. Sedangkan 

kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat 

simbolik pada kelompok sasaran. 

4. Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (public 

goods) dan barang private goods 
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  Kebijakan public goods adalah kebijakan yang mengatur 

pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan kebijakan 

privat goods adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang 

atau pelayanan untuk pasar bebas. 

 

3. Kegagalan Implementasi kebijakan 

Faktor-faktor penyebab kegagalan implementasi yang 

dikemukakan oleh Hoogewerf dalam Riant Nugroho (2004:63) 

adalah sebagai berikut : 

1. Isi Kebijakan 

Isi kebijakan dapat menyebabkan kegagalan dalam 

implementasinya karena : 

a. Samar-samarnya isi kebijakan (tujuan-tujuan yang tidak 

dapat terinci), sarana dan penentuan prioritas, program 

kebijakan yang terlalu umum atau sama sekali tidak ada. 

b. Kurangnya ketetapan internal dan eksternal dari kebijakan 

yang akan dilaksanakan. 

c. Kadang-kadang perundang-undangan mempunyai begitu 

banyak lubang, sehingga tanpa banyak kesulitan obyek-

obyek kebijakan dapat mengelaknya, di mana hal ini dapat 

mematahkan semangat para pelaksana. 

d. Kurang sumber-sumber pembantu (waktu, uang dan tenaga 

manusia) 

 

2. Informasi 

Kurangnya informasi dari para aktor pelaksana terhadap 

obyek kebijakan dan struktur komunikasi yang serba kurang 

antara organisasi pelaksana dan obyek dukungan. 
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3. Dukungan 

Pelaksanaan suatu kegiatan akan dipersulit jika pelaksanaan 

tidak cukup dukungan untuk suatu kebijakan. 

4. Pembagian Potensi 

Adanya pembagian wewenang dan tanggungjawab yang tidak 

disertai dengan pembatasan-pembatasan yang jelas, serta 

adanya desentralisasi dalam pelaksanaan 

 

Soenarko (2002:166) mengemukakan kegagalan atau kesuksesan 

kebijakan publik tergantung pada faktor utama, yaitu : 

a. Berkaitan dengan kondisi demografis, yang meliputi jenis 

penduduk, usia, pekerjaan dan komposisinya. 

b. Kondisi geologis, yaitu menyangkut struktur alam dan lngkungan 

di mana masyarakat yang akan dikenai kebijakan itu berdiam atau 

tinggal. 

c. Nilai-nilai kultural yang ada berkaitan dengan sistem masyarakat 

setempat. 

d. Konfigurasi politik lokal, yaitu pertimbangan atas keberadaan 

kelompok-kelompok formal maupun nonformal yang 

berhubungan dengan pembuatan kebijakan publik. 

e. Sumber daya ekonomi, yaitu adanya resources yang mendukung 

pendanaan atas diberlakukannya kebijakan. 

f. Kepentingan elit, menyangkut bukan saja elit nasional, tetapi juga 

elit lokal. Sebuah kebijakan yang tidak mempertimbangkan 
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kepentingan elit lokal akan cepat tertolak, karena dalam setiap 

kelompok masyarakat terdapat kepatuhan sekelompok masyarakat 

terhadap elit lokal. 

g. Rekrutmen, menyangkut rekrutmen elit termasuk aparat 

pemerintah daerah dan aparat birokrasi dipertanggungjawabkan 

(integritas, akseptabilitas, kredibilitas, dan akuntabilitas). 

   

C. Tinjauan Pengembangan Minat Baca 

1. Minat 

Definisi minat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(Poerwadarminta, 2002 : 744) adalah kecenderungan hati yang 

tinggi terhadap sesuatu, gairah, keinginan. 

 

Menurut Daryanto (2007: 53) ”minat adalah kecenderungan yang 

tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan.” 

Kegiatan yang diminati seseorang diperhatikan terus-menerus yang 

disertai dengan rasa senang.  

 

Menurut Sudarsono  (2003: 28) menyatakan bahwa minat 

merupakan sikap ketertarikan atau sepenuhnya terlibat dengan 

suatu kegiatan karena menyadari pentingnya dan bernilainya 

kegiatan tersebut. Sikap itu tumbuh dan berkembang sebagaimana 

terjadi pada pola tingkah laku yang bersifat mental dan emosional 

lainnya. Sikap mempengaruhi pelahiran pengalaman seorang 
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individu dan bersumber pada desakan atau dorongan didalam hati. 

Kebiasaan-kebiasaan yang dikehendaki dan pengaruh lingkungan 

yang mengelilingi individu itu. Dengan kata lain sikap dihasilkan 

dari keinginan–keinginan pribadi dan sejumlah stimuli-stimuli.  

 

Minat sebagai salah satu aspek tingkah laku afektif, memiliki ciri-

ciri yang yang antara lain berasosiasi dengan aktivitas, bersifat 

tetap dan terus menerus, mempunyai intensitas dan kecenderungan 

untuk menerima atau menolak untuk melakukan suatu aktivitas 

(Aiken, 1997:26). 

  

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa minat 

merupakan suatu faktor yang berasal dari dalam diri seseorang dan 

mempunyai fungsi mendorong seseorang melakukan sesuatu. 

 

2. Membaca 

Baca atau  membaca dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(Poerwadarminta, 2002 : 83)  didefinisikan sebagai melihat serta 

memahami isi dari apa yang tertulis (dengan melisankan atau 

dalam hati). 

 

Membaca adalah salah satu dari empat keterampilan berbahasa, 

yaitu keterampilan mendengarkan, keterampilan berbicara, 

keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Menurut 
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Hodgson dalam Tarigan (1994: 7) ”membaca adalah suatu proses 

yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk 

memperoleh pesan, yang hendak disampaikan oleh penulis melalui 

media kata-kata/bahasa tulis”. Proses tersebut menuntut agar 

kelompok kata yang merupakan suatu kesatuan akan terlihat dalam 

suatu pandangan sekilas, dan agar makna kata-kata secara 

individual akan dapat diketahui. 

Burn, Roe & Ross (Dalman, 2011 : 3) memasukkan proses 

membaca dalam kegiatan membaca, membaca terdiri dari proses 

membaca dan produk membaca. Proses membaca adalah kegiatan 

membaca, sedangkan produk membaca adalah komunikasi pikiran  

dan perasaan penulis pada pembaca. 

Menurut Anderson dalam Tarigan (1994: 7) mengungkapkan: 

”Dari segi linguistik, membaca adalah suatu proses penyamdian 

kembali dan membaca sandi (a recording and decoding process), 

berlainan dengan berbicara dann menulis yang justru melibatkan 

penyandian (encoding). Sebuah aspek  pembacaan sandi (decoding) 

adalah menghubungkan kata-kata tulis (written word) dengan 

makna bahasa lisan (oral language meaning) yang mencakup 

pengubahan tulisan/cetakan menjadi bunyi yang bermakna.” 

 

Membaca dapat pula diartikan sebagai suatu metode yang kita 

pergunakan untuk berkomunikasi dengan diri sendiri dan kadang-

kadang dengan orang lain, yaitu mengkomunikasikan makna yang 

terkandung atau tersirat pada lambang-lambang tulis. Membaca 

adalah suatu kemampuan untuk melihat lambang-lambang tertulis 
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serta mengubah lambang-lambang tertulis. Membaca dapat pula 

dianggap sebagai suatu proses untuk memahami yang tersirat 

dalam yang tersurat, melihat pikiran yang terkandung di dalam 

kata-kata yang tertulis. Setiap membaca memiliki pengalaman yang 

berbeda-beda yang digunakan sebagai alat untuk 

menginterpretasikan kata-kata tersebut.  

Klein dkk (Rahim, 2007 : 3), menyatakan definisi membaca 

mencakup (1) membaca merupakan suatu proses, (2) membaca  

adalah strategi, dan (3) membaca merupakan interaktif. 

 

Menurut Tarigan (1994: 2) ”tujuan utama dalam membaca adalah 

untuk memcari serta memperoleh informasi, mencakup isi, 

memahami makna bacaan. Makna, arti (meaning) erat sekali 

berhubungan dengan maksud, tujuan, atau intensif kita dalam 

membaca.  

 

3. Minat Baca 

Minat baca memang belum didefinisikan secara jelas dan  tegas. 

Suhaenah Suparno dari IKIP Jakarta sebagaimana dikutip Abdul 

Rahman Saleh (2006:11) memberi petunjuk mengenai hal ini, yaitu 

tinggi rendahnya minat baca seseorang seharusnya diukur 

berdasarkan frekuensi dan jumlah bacaan yang dibacanya., namun 

perlu ditegaskan bahwa bacaan itu bukan merupakan bacaan wajib, 
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misal pelajar bukan buku pelajaran sekolah, tetapi bacaan 

tambahan untuk menambah pengetahuan umum. 

 

Menurut Baderi (2005:6) minat baca dipahami sebagai keinginan 

untuk mengetahui, memahami isi dari apa yang tertulis yang 

mereka baca. 

 

Rahim (2007: 28) mengemukakan bahwa minat baca ialah 

keinginan yang kuat disertai dengan usaha-usaha seseorang untuk 

membaca. Orang yang mempunyai minat membaca yang kuat akan 

diwujudkannya dalam kesediaannya untuk mendapat bahan bacaan 

dan kemudian membacanya atas kesadarannya sendiri atau 

dorongan dari luar. 

 

Menurut Sutarno ( 2003 : 19-20),  minat baca dapat diartikan 

sebagai kecenderungan hati yang tinggi kepada sesuatu sumber 

bacaan tertentu. Sedangkan budaya baca adalah suatu sikap dan 

tindakan atau perbuatan untuk membaca yang dilakukan secara 

teratur dan berkelanjutan. Seseorang yang mempunyai budaya baca 

adalah orang yang telah terbiasa dalam waktu yang lama di dalam 

hidupnya selalu menggunakan sebagian waktunya untuk membaca. 

 

Menurut Suyono (2001:32) faktor–faktor yang mampu mendorong 

minat baca adalah : 
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1. Rasa ingin tahu yang tinggi atas fakta, teori, prinsip, 

pengetahuan, informasi dan yang lain. 

2. Keadaan lingkungan fisik yang memadai, dalam arti 

tersedianya bahan bacaan yang menarik dan berkualitas. 

3. Keadaan lingkungan sosial yang kondusif, adanya iklim yang 

memanfaatkan waktu luang untuk membaca. 

4. Rasa haus informasi, selalu membutuhkan informasi terutama 

yang aktual. 

5. Memiliki prinsip hidup bahwa membaca adalah kebutuhan 

rohani. 

 

Menurut Baderi (2005 : 6-7) ada lima faktor yang mempengaruhi 

minat baca seseorang, yaitu : (1) Dorongan dari dalam, (2) 

Lingkungan keluarga, (3) Lingkungan masyarakat, (4) Lingkungan 

sekolah atau pendidikan, dan (5) Sistem Pendidikan Nasional. 

 

Bunata dalam Dalman (2010 : 63) menyebutkan bahwa minat baca 

ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu : 

1. Faktor lingkungan keluarga 

2. Faktor kurikulum dan pendidikan sekolah yang kurang 

kondusif. 

3. Faktor infrastruktur masyarakat yang kurang mendukung  

peningkatan minat baca masyarakat. 

4. Faktor keberadaan dan jangkauan bahan bacaan. 
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Dalman (2011 : 128) menyebutkan indikator–indikator apakah 

sesorang memiliki minat baca tinggi atau rendah, yaitu : 

1. Frekuensi dan kuantitas membaca, keseringan dan waktu yang 

digunakan seseorang untuk membaca. 

2. Kuantitas sumber bacaan, orang yang memiliki minat baca akan 

membaca bacaan variatif, tidak hanya membaca buku yang 

mereka butuhkan, tetapi membaca buku yang dianggap penting. 

 

Kimman (1984) dalam Dalman (2011 : 128), bahan bacaan yang 

dibaca masyarakat Indonesia dibagi menjadi empat kategori, yaitu : 

pertama sekelompok orang hanya membaca sesekali saja, berdasar 

membaca untuk mencari informasi, seperti membaca surat, koran.  

Kedua, membaca sekedar mencari hiburan, seperti membaca komik, 

novel, cerpen. Ketiga,  membaca untuk study. Keempat, membaca 

karena kebutuhan. 

 

Pengembangan minat baca dapat diartikan juga pembinaan minat 

baca, adalah proses atau usaha yang dilakukan untuk meningkatkan 

minat dan kebiasaan membaca masyarakat dengan cara 

memperbanyak dan menyebarluaskan secara merata jenis–jenis 

koleksi yang dipandang dapat meningkatkan minat baca dan 

kebiasaan membaca serta mendorong masyarakat untuk 

mendapatkan koleksi yang ada (Pedoman Pembinaan Minat Baca, 

Kantor Perpustakaan Republik Indonesia, 2002). 
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Minat baca sesorang tidaklah tumbuh dengan sendirinya, tetapi 

membutuhkan peranan orang lain dengan dorongan atau upaya lain 

yang bisa mendorong orang untuk membaca. 

 

D. Tinjauan  Kota Pendidikan 

1. Definisi Kota 

Istilah kota akan tergantung dari sudut pandang seseorang sesuai 

bidang ilmu.  Maka definisi kota terbagi menjadi definisi klasik 

yang bersifat “ etnosentris” dan definisi modern. 

 

Pamudji (1985 : 1) Pengertian Kota  (definisi klasik): 

 
Adalah kelompok orang – orang dalam jumlah tertentu , hidup 

dan bertempat tinggal bersama dalam suatu wilayah geografis 

tertentu, berpola hubungan rasional, ekonomis dan 

individualistis. 

 

Definisi modern menurut Rapoport (Zahnd, 2006:5) sebagai 

berikut : 

Sebuah pemukiman dapat dirumuskan sebagai sebuah kota bukan 

dari segi ciri – ciri morfologis tertentu, atau bahkan kumpulan ciri 

– cirinya, melainkan dari segi fungsi khusus, yaitu menyusun 

sebuah wilayah dan menciptakan ruang – ruang efektif melalui 

pengorganisasian sebuah daerah pedalaman yang lebih besar 

berdasarkan hierarki – hierarki tertentu. 

 

2. Definisi Pendidikan 

Pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat telah ada semenjak 

manusia ada di  muka bumi. Pekerjaan mendidik mencakup 

banyak hal, yaitu yang berkaitan dengana perkembangaan 

manusia. Mendidik bermakna manusia menjadi lebih sempurna. 
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Mendidik adalah membudayakan manusia. Pendidikan 

berlangsung seumur hidup, dari dalam kandungan sampai 

manusia menjadi tua. 

 

Pendidikan merupakan upaya untuk dapat mempercepat 

pengembangan potensi manusia dalam rangka mengemban tugas 

yang diberikan kepadanya, karena hanya manusia yang dapat 

dididik sekaligus mendidik. Pendidikan dapat mempengaruhi 

perkembangan fisik, mental, emosional, moral, keimanan serta 

ketakwaan seorang manusia. Oleh karena itu. Pendidikan 

menyangkut proses aktifitas atau kegiatan dari setiap individu 

dalam rangka pengembangan potensi diri sebagai rangsangan 

intervensi dari dunia luar individu yang memberikan pengaruh 

secara interaktif dengan intensitas yang sama , sehingga dapat 

dicapai tujuan dari aktifitas tersebut secara waajar, intensif dan 

memuaskan. 

 

Menurut Langeveld (Made Pidarta, 2009 : 10 ) : 

Mendidik adalah memberi pertolongan secara sadar kepada 

seorang anak dalam pertumbuhannya menuju ke arah kedewasaan 

dalam arti bisa berdiri sendiri dan bertanggung jawab susila atas 

segala tindakannya menurut pilihannya sendiri. 

 

Dewantara ( Tim MKDK, 1990) : 

Pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak – 

anak, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota 

masyarakat mendapat keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi 

– tingginya. 
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Dalam Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2003 mendefinisikan sebagai berikut : 

Pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran, sehingga peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan 

masyarakat, bangsa dan negara. 

 

 

 

3. Kota Metro sebagai Kota pendidikan 

 

Visi Kota Metro sebagai Kota Pendidikan berarti menjadikan 

daerah sebagai sentra pendidikan di Propinsi lampung yang 

mempunyai daya saing dan daya tarik, baik pada tingkat lokal, 

nasional, maupun internasional. 

 

Visi Kota Metro sebagai kota pendidikan juga mewujudkan 

masyarakat Kota Metro sebagai “Masyarakat Belajar”, dengan 

memiliki produk literasi bermutu. 

 

Menurut kamus bahasa inggris pengertian literacy adalah 

kemelekan huruf atau kemampuan membaca dan information 

adalah informasi. Maka literasi informasi adalah kemelekan 

terhadap informasi. 

 

Hancock (Andayani, 2008: 3) menyatakan bahwa literasi 

informasi dapat didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk: 

(1) mengenali kebutuhan informasi, (2) mengidentifikasi dan 
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mencari sumber-sumber informasi yang tepat, (3) mengetahui 

cara memperoleh informasi yang terkandung dalam sumber yang 

ditemukan, (4) mengevaluasi kualitas informasi yang diperoleh, 

(5) mengorganisasikan informasi, dan (6) menggunakan informasi 

yang telah diperoleh secara efektif.  

 

Doyle (1992: 10) juga membuat kriteria seseorang yang melek 

informasi adalah seseorang yang:  

1. Menyadari kebutuhan informasi. 

2. Menyadari Informasi yang akurat dan lengkap merupakan 

satu dasar untuk membuat keputusan yang tepat. 

3. Mengidentifikasi sumber-sumber potensial dari suatu 

informasi. 

4. Membangun strategi pencarian yang tepat. 

5. Mengakses sumber-sumber informasi, termasuk dasar 

teknologi lainnya . 

6. Mengevaluasi informasi . 

7. Mengorganisasikan informasi untuk mengaplikasikan atau 

mempraktekkan. 

8. Mengintegrasikan informasi yang baru dengan yang sudah 

dimiliki (pengetahuan lama). 

9. Menggunakan informasi dengan kritis dan untuuk 

menyelesaikan masalah. 
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E. Kerangka Pikir 

Program pengembangan minat baca merupakan salah satu program 

dalam pelaksanaan strategi menggalakkan minat baca dan budaya 

belajar masyarakat, agar tercapai  sasaran yaitu terciptanya 

masyarakat belajar yang merupakan turunan dari visi dan misi kota 

Metro sebagai kota pendidikan. 

 

Program Pengembangan minat baca yang dilaksanakan di kota Metro 

juga mengacu  program pengembangan minat baca tingkat nasional 

yang telah dicanangkan oleh Presiden pada November 2003. Dalam 

pelaksanaan di kota Metro Kantor Perpustakaan, Arsip dan 

Dokumentasi menjadi leadingsector program pengembangan minat 

baca. 

 

Program pengembangan minat baca ini mempunyai tujuan umum 

untuk menciptakan “masyarakat membaca (reading society), menuju 

masyarakat belajar (learning society) dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, untuk menciptakan sumber daya manusia yang 

berkualitas sebagai subyek pembangunan nasional menuju 

masyarakat madani. 

 

Sasaran dari program pengembangan minat baca adalah masyarakat 

dari berbagai lapisan, segala profesi, segala umur dari anak–anak, 

pelajar dan masyarakat umum. 
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Kegiatan program pengembangan minat baca di kota Metro antara 

lain penyelenggaraan perpustakaan keliling, pembinaan perpustakaan 

di sekolah – sekolah, perpustakaan kelurahan,  penyelenggaraan 

rumah pintar di masing – masing kelurahan untuk dapat menjangkau 

masyarakat. Selain itu mengadakan lomba – lomba yang dapat 

meningkatkan minat baca. 

 

Kendala dalam program ini adalah belum adanya toko buku besar 

yang representatif di kota Metro, kurangnya tenaga pustakawan di 

kota Metro, selain itu masih minimnya pengunjung di rumah pintar, 

koleksi buku kurang variatif dan kurang  menarik minat baca. 

 

Berkaitan  evaluasi program, tentunya melihat bagaimana program 

dijalankan, hasil dari program, tepat sasaran atau tidak. Untuk itu 

peneliti  mencoba  mengevaluasi program pengembangan minat baca 

bukan dari satu aspek saja tetapi secara menyeluruh dengan  

menggunakan model  evaluasi  CIPP (Context, Input, Process dan 

Product) yang dikembangkan oleh Stufflebeam. Konteks ditinjau 

dari dukungan pemerintah, landasan yuridis. Input meliputi tujuan, 

sasaran, dana, instruktur atau sumber daya manusia. Proses meliputi 

pelaksanaan dan sistem evaluasi yang digunakan. Produk meliputi 

peningkatan minat baca. Evaluasi program ini diharapkan agar 

pengembangan minat baca dapat diketahui kekurangan dan 
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kelebihannya dan dapat digunakan untuk pertimbangan dalam 

penyusunan program dimasa yang akan datang. 

 

Berikut adalah kerangka pikir studi  evaluasi tentang program 

pengembangan minat baca untuk mendukung implementasi visi Kota 

Metro sebagai kota pendidikan, yang juga merupakan kerangka 

teoritik dalam penelitian ini. 
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Gambar 1 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM PENGEMBANGAN 

MINAT BACA 

Kegiatan : 

- Rumah 

Pintar/Perpustakaan 

kelurahan 

- Perpustakaan 

Keliling 

- Griya Baca 

 

Tujuan : 

Meningkatkan  minat 

baca masyarakat yang 

sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat 

untuk menambah 

wawasan dan merubah 

pola fikir 

 

 

Sasaran : 

Masyarakat seluruh 

Lapisan (anak-anak, 

dewasa) 

Evaluasi Model CIPP  oleh Stufflebeam) 

1. Conteks 

- Kelembagaan 

- Dukungan Pemerintah 

2. Input 

- SDM 

- Anggaran 

3. Process 

- Pelaksanaan Kegiatan 

4. Product 

- Minat Baca Masyarakat 

- Pemberdayaan Masyarakat 

- Pemerataan akses pelayanan 


