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Melakukan Evaluasi pada Project dan Program Pembangunan
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2

evaluasi menghasilkan pengetahuan yang sistematis 
tentang nilai dari suatu intervensi yang membandingkan 
antara rencana dengan apa yang sesungguhnya terjadi. 
Evaluasi bisa dilakukan dalam bentuk formatif untuk 
memperbaiki desain dan kinerja proyek yang sedang 
berlangsung atau sumatif untuk menilai secara menyeluruh 
mengenai efektivitas suatu proyek



3Atau sebagai pembelajaran ketika kamu mengumpulkan 
temuan dari serangkaian evaluasi

Lalu tentang meta evaluasi. Perencanaan dan evaluasi adalah titik awal 
yang baik dalam menggunakan standar kualitas OECD DAC untuk 
mengevaluasi pembangunan dengan menstrukturkan  evaluasi ke 
dalam enam kriteria
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Yang pertama adalah relevansi, 
dimana kamu menelusuri 
tentang apakah intervensi 
telah sesuai?

6
Koherensi, melihat seberapa tepat proyek terintegrasi 
dengan intervensi lain di suatu negara, sektor, atau 
lembaga



7 Efektifitas. Pertanyaannya adalah apakah intervensi 
telah mencapai tujuannya?
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Efisiensi, melihat seberapa tepat pemanfaatan suatu 

sumber daya 



9
mengukur dampak, perbedaan apa yang telah dibuat 
oleh intervensi kamu?

10

terakhir, keberlanjutan yang mempertimbangkan apakah 

manfaat (intervensi) akan bertahan (lama)



11

setiap rangkaian pertanyaan evaluasi yang telah 
disiapkan bisa saja merujuk secara langsung ke bentuk 
standar dari logika intervensi (yang telah dibangun)

Sebagai contoh, sejauh 
mana kontribusi pelatihan 
guru terhadap peningkatan 
kualitas pengajaran? Atau 
merujuk pada logika 
intervensi dan ditentukan 
lebih lanjut,
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Dirumuskan tanpa pemeriksaan awal dari logika 
intervensi 14

Sebagai contoh, sejauh mana pelatihan guru khususnya 

pensiunan guru sebagai mentor berkontribusi terhadap 

peningkatan kualitas pengajaran?



15
Sebagai contoh, sejauh mana program telah 
mengintegrasikan perhatian tentang kesetaraan gender ke 
dalam logika intervensinya?

16
pertanyaan evaluasi bisa juga deskriptif yang merupakan 
bagian dari pertanyaan “apa” dan mencakup intervensi 
yang menampilkan konteks kebijakan dan sosial



17
pertanyaan normatif membandingkan tentang “apa” 
dengan “apa yang seharusnya” dalam hal output, 
outcome (keluaran) dan dampak

18

pertanyaan  explanatory/deskriptif mendasari alasan untuk setiap 
perubahan pada outcome atau dampak dengan menanyakan 
“mengapa?”
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Terakhir, pertanyaan atribusi yang berfokus pada 
pertanyaan tentang perbedaan apa yang telah dibuat 
oleh intervensi kamu “apakah penyebabnya?” 

20

evaluasi dapat dilakukan oleh evaluator internal atau evaluator 
eksternal atau gabungan dari keduanya
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Evaluator eksternal seringkali lebih objektif. Tetapi 
kurang memiliki pemahaman yang mendalam tentang 
proyek tersebut. Evaluator internal mengetahui proyek
tersebut dengan baik, tetapi mungkin kurang obyektif 
karena mereka sangat dekat dengan implementasi 
proyek


