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KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN  
 

NOMOR KEP-312/PP/2011 
 

TENTANG 
 

PEDOMAN EVALUASI PASCA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN 

 

KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN, 
 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka untuk mengetahui tingkat efektifitas, keberhasilan dan 
kontribusi diklat kepada unit pengguna diklat peserta diklat, perlu disusun 
Pedoman Evaluasi Pasca Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan 
Kementerian Keuangan; 
 

  b. bahwa dalam rangka untuk menyempurnakan proses bisnis Pedoman Evaluasi 
Pasca Pendidikan dan Pelatihan, perlu menyempurnakan Keputusan Kepala 
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor KEP-074/PP/2004 tentang 
Pedoman Evaluasi Pasca Pendidikan dan Pelatihan Keuangan di Lingkungan 
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan; 
 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan 
huruf b diatas, perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendidikan 
dan Pelatihan Keuangan tentang Pedoman Evaluasi Pasca Pendidikan dan 
Pelatihan di Lingkungan Kementerian Keuangan; 

 
Mengingat  : 1. 

 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3890);  
 

  2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan 
Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 198. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4019); 
 

  3. Keputusan Presiden Nomor 13/M Tahun 2011; 

  4. 
 
 
5. 
 
 

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 137/KMK.01/2001 tentang Pola 
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Departemen Keuangan; 
 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan; 
 

  6. 
 
 
 
7. 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 498); 
 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 157); 
 

MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan    : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN 

TENTANG PEDOMAN EVALUASI PASCA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI 
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN. 
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KESATU : Tatacara menyusun evaluasi pasca Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan 
Kementerian Keuangan mengikuti Pedoman Evaluasi Pasca Pendidikan dan 
Pelatihan di lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran I Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini. 
 

KEDUA : Pada saat Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini 
mulai berlaku, maka : 
a. Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor KEP-

074/PP/2004 tentang Pedoman Evaluasi Pascadiklat dilingkungan Badan 
Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, 

b. ketentuan-ketentuan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan 
Keuangan yang bertentangan dengan Keputusan Kepala Badan Pendidikan 
dan Pelatihan Keuangan ini  

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. 
 

KETIGA : Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini mulai berlaku 
pada tanggal ditetapkan. 
 

   
 
Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini disampaikan  
kepada: 
1. Menteri Keuangan Republik Indonesia 
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan; 
3. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan; 
4. Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan; 
5. Para Kepala Pusdiklat; 
6. Direktur Sekolah Tinggi Akuntansi Negara; dan 
7. Para Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. 

 
 

  Ditetapkan di Jakarta 
  pada tanggal 18 April 2011 
   
  KEPALA BADAN PENDIDIKAN 
  DAN PELATIHAN KEUANGAN 
   

   
  ttd 
   
   
  KAMIL SJOEIB 

NIP 19521217 197510 1 002   
   

Salinan sesuai dengan aslinya 

Kepala Bagian Umum, 

   

  

   

  

   

  

   

  

MARIHOT TARIGAN 

NIP 19690507 199603 1 001 
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PEDOMAN EVALUASI PASCA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

 

A. Latar Belakang 

Sebagai unit penyelenggara pendidikan dan pelatihan di lingkungan Kementerian 

Keuangan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) selalu berkomitmen untuk 

senantiasa menjaga dan berupaya meningkatkan kualitas Diklat yang diselenggarakan. 

Tidak hanya memperbaiki kualitas fisik (gedung, fasilitas dan lingkungan), tetapi juga 

berupaya meningkatkan kualitas Diklat yang diselenggarakan. Komitmen untuk selalu 

menjaga kualitas Diklat merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pelayanan prima 

BPPK. 

Komitmen menjaga kualitas Diklat BPPK dilakukan mulai dari perencanaan Diklat 

sampai dengan evaluasi pasca Diklat. Perencanaan Diklat dilakukan dengan melakukan 

Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) dan Indentifikasi Kebutuhan Diklat (IKD) serta validasi 

program Diklat secara intensif. Kualitas penyelenggaraan Diklat dilakukan dengan 

senantiasa memantau atau mengevaluasi kualitas Diklat berdasarkan survey kepada 

peserta Diklat selama Diklat berlangsung. Tahap terakhir adalah evaluasi pasca Diklat yang 

bertujuan untuk mengetahui apakah Diklat yang diikuti mampu memberikan kontribusi 

terhadap peningkatan kinerja/kompetensi alumni peserta Diklat.  

Mengingat pentingnya kegiatan evaluasi pasca Diklat terhadap pengembangan 

organisasi penyelenggara pendidikan, maka setiap unit kerja terkait penyelenggaraan 

Diklat haruslah melakukan kegiatan ini. Demikian halnya BPPK, untuk meningkatkan 

kualitas Diklat BPPK maka unit kerja di lingkungan BPPK khususnya Pusdiklat perlu untuk 

melakukan kegiatan ini. Pada pelaksanaan evaluasi pasca Diklat sangat dibutuhkan 

adanya sebuah pedoman untuk menstandarisasi proses pelaksanaan evaluasi pasca 

Diklat. Dengan adanya standar evaluasi dan analisis yang tepat, diharapkan akan 

menghasilkan kesimpulan yang benar sehingga mampu menghasilkan keputusan yang 

akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. 

 

B. Ketentuan Umum 

Ketentuan – ketentuan umum dalam  pelaksanaan evaluasi pasca Diklat adalah 

sebagai berikut: 

1. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut 

Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan 

kemampuan Pegawai Negeri sipil. 
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2. Evaluasi Diklat adalah kegiatan penilaian atas hasil belajar peserta Diklat,  kurikulum 

Diklat, pengajar Diklat, pelaksanaan Diklat dan pasca Diklat.     

3. Evaluasi Pasca Diklat adalah evaluasi yang dilaksanakan setelah peserta Diklat 

kembali ke Unit Pengguna Diklat masing – masing, untuk mengetahui sejauh mana 

penerapan hasil Diklat dalam pekerjaan. 

4. Pedoman Evaluasi Pasca Diklat adalah ketentuan dasar sebagai acuan untuk 

melakukan kegiatan evaluasi pasca Diklat di lingkungan Kementerian Keuangan. 

5. Diklat yang dipilih sebagai objek evaluasi pasca Diklat adalah Diklat yang dapat 

menggambarkan karakteristik pusdiklat yang bersangkutan dan merupakan produk 

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. 

6. Untuk Diklat yang berada dibawah Unit Pembina Diklat yakni Diklat parajabatan, Diklat 

kepemimpinan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku. 

7. Jumlah Diklat yang dipilih sebagai objek evaluasi pasca Diklat tergantung kebijakan 

setiap pusdiklat yang bersangkutan.  

8. Diklat yang akan dijadikan objek evaluasi pasca Diklat adalah Diklat yang telah 

berakhir diselenggarakan minimal 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan evaluasi pasca 

Diklat. 

9. Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pusdiklat adalah unit pelaksana yang 

mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi pasca Diklat. 

10. Narasumber evaluasi pasca Diklat adalah pihak yang memberi informasi secara jelas 

mengenai substansi dari Diklat yang akan dievaluasi dan metodologi pelaksanaan 

evaluasi pasca Diklat. 

11. Kegiatan evaluasi pasca Diklat dilaksanakan oleh masing-masing Pusdiklat setiap 

tahun anggaran. 

12. Proposal dan laporan kegiatan evaluasi pasca Diklat dibuat dalam Bahasa Indonesia 

dengan menerapkan kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar berdasarkan 

Peraturan Kepala Badan tentang Pedoman Tata Bahasa di lingkungan Badan 

Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. 

 

C. Tujuan  

Tujuan evaluasi pasca Diklat antara lain adalah untuk: 

1. Mengetahui keunggulan dan kelemahan program Diklat. 

2. Mengetahui pengaruh Diklat kepada diri alumni. 

3. Mengetahui pengaruh Diklat terhadap organisasi. 

4. Mengetahui siapa yang seharusnya mengikuti Diklat serupa di  masa datang. 

5. Mengetahui lingkup pekerjaan apa yang seharusnya dijalani alumni, termasuk Diklat 

lanjutan apa saja yang harus diikutinya dalam rangka mengembangkan dirinya. 
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D. Manfaat 

Manfaat evaluasi pasca Diklat antara lain adalah: 

1. Bagi Organisasi  

a. Mengetahui  kemanfaatan atau kontribusi Diklat terhadap peningkatan 

kinerja/kompetensi alumni Diklat. 

b. Mengetahui pengaruh atau dampak Diklat terhadap organisasi dan lingkungan kerja 

alumni Diklat. 

 

2. Bagi Alumni Diklat 

Peningkatan kualitas individu dan kejelasan dalam pengembangan karier. 

 

--00-- 
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BAB II 

MEKANISME PELAKSANAAN EVALUASI PASCA DIKLAT 

 

Evaluasi pasca diklat dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu: 

 

A. Tahap 1: Persiapan. 

B. Tahap 2: Pengembangan Instrumen. 

C. Tahap 3: Pengumpulan Data. 

D. Tahap 4: Pengolahan dan Analisis Data. 

E. Tahap 5: Penyusunan Laporan. 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Tahap 1:  Persiapan 

Kegiatan evaluasi pasca Diklat memerlukan persiapan atau perencanaan yang 

matang. Hal – hal yang harus diperhatikan dalam mempersiapkan pelaksanaan evaluasi 

pasca Diklat adalah, sebagai berikut: 

1. Menentukan tujuan  atau maksud evaluasi pasca Diklat. Tujuan ini harus jelas, terukur, 

berguna, relevan dan sesuai dengan kebutuhan pengembangan program Diklat. 

2. Merumuskan informasi atau memfokuskan informasi berdasarkan tujuan yang 

ditetapkan. Beberapa metode dalam merumuskan informasi yaitu: (a) menganalisis 

objek atau Diklat yang akan dievaluasi, (b) menggunakan kerangka teoritis, (c) 

memanfaatkan keahlian narasumber, (d) berinteraksi dengan audien kunci. 

3. Menentukan cara pengumpulan data, apakah dengan menggunakan pendekatan 

survey atau yang lain. Pada tahap ini, juga menentukan pendekatan yang digunakan 

dalam pengumpulan data, misalnya jika menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 

observasi, survey atau lainnya. 

Persiapan evaluasi pasca Diklat dituangkan dalam bentuk proposal yang 

menggambarkan latar belakang penelitian, langkah-langkah, peneliti, responden, metode 

Tahap 2: 
Pengembangan 
Instrumen 

Menentukan 

bentuk intrumen 

yang akan 

digunakan, kepada 

siapa intrumen 

ditujukan, 

mengukur validitas 

dan realibilitas 

instrumen. 

Tahap 1: 

Persiapan 

Menentukan 
tujuan dan 
maksud evaluasi 
pasca Diklat, 
merumuskan 
infromasi yang 
akan dicari dann 
menentukan cara 
pengumpulan 
data. 

Tahap 3: 
Pengumpulan 
Data 

Mengumpulkan 

data berdasarkan 

instrumen yang 

dikembangkan. 

Tahap 4: 
Pengolahan & 

Analisis Data 

Menganalisis dan 
mengiterpretasika
n berdasarkan 
hasil data yang 
berhasil 
didapatkan 
kemudian 
menyajikan dalam 
bentuk yang 
mudah dipahami 
dan dimengerti. 

Tahap 4: 
Penyusunan 
Laporan 

Laporan disusun  
sesuai dengan 
format yang 
disepakati. 
Laporan adalah 
langkah terakhir 
dari evaluasi pasca 
Diklat, yang 
menguraikan 
mulai dari awal 
kegiatan sampai 
akhir kegiatan. 
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penelitian, waktu dan tempat pelaksanaan serta biaya. Proposal harus jelas, sistematis, 

mudah dimengerti, dan mengikuti kaidah ilmiah. Manfaat proposal adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai dasar bagi peneliti dan decision maker untuk memutuskan layak tidaknya 

evaluasi pasca Diklat untuk disetujui/diteruskan pada tahap pelaksanaan. 

2. Sebagai acuan bagi evaluator tentang apa yang harus dilakukan, dengan cara apa 

kegiatan ini dilakukan, dan tahu kemungkinan output-nya. 

3. Sebagai acuan bagi koordinator penelitian untuk mengontrol dan mengevaluasi 

pelaksanaan evaluasi pasca Diklat. 

4. Sebagai bahan informasi bagi pengguna hasil evaluasi untuk mengetahui apakah 

evaluasi yang telah dilakukan mampu menjawab permasalahan yang dihadapi atau 

tidak, serta untuk melakukan cost-benefit analysis atas evaluasi pasca Diklat. 

5. Sebagai bahan diskusi dan referensi penelitian lanjutan bagi peneliti dan masyarakat. 

 

Bagian pokok dalam proposal adalah judul, latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan, manfaat, kerangka pemikiran teoritis, hipotesis (bila ada), metode penelitian, 

organisasi, jadwal, perkiraan biaya, dan daftar pustaka. Pembahasan masing-masing 

bagian dari proposal dan apa saja yang disajikan pada tiap bagian adalah sebagai berikut: 

 

1. JUDUL 

Judul sebagai  bagian yang pertama dibaca dan dimengerti, adalah uraian spesifik 

tentang masalah yang diteliti, terjemahan dari seluruh kegiatan penelitian yang  

didefinisikan pada suatu frase, dan memberi batasan yang jelas tentang kegiatan itu. 

Judul ditulis secara singkat, padat, dan hanya menunjukkan kata-kata kunci yang 

hendak ditekankan pada kajian.  

 

2. PENDAHULUAN 

a. Latar Belakang 

Latar belakang dalam pendahuluan memuat pemikiran  secara garis besar, baik 

secara teoritis dan/atau faktual yang didasarkan pada pengamatan yang 

menimbulkan minat untuk dilakukan evaluasi pasca Diklat. Latar belakang berisi 

informasi yang relevan untuk membantu memahami pokok permasalahan, justifikasi 

evaluasi pasca Diklat dan berangkat dari hal yang bersifat umum kepada hal yang 

lebih khusus atas permasalahan yang diteliti. Dalam latar belakang dapat 

dimasukkan pula sejarah singkat objek yang diteliti, kerangka berpikir, atau hasil-

hasil penelitian lain yang relevam dengan permasalahan yang diajukan. 

b. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah memuat penjelasan mengenai alasan mengapa masalah yang 

dikemukakan itu dipandang menarik, penting, dan perlu diteliti. Masalah juga dapat 

berupa kesenjangan antara fenomena yang sebenarnya terjadi dengan keadaaan 

yang seharusnya terjadi. Rumusan masalah memuat pernyataan lengkap dan rinci 

mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan identifikasi masalah 
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dan pembatasan masalah. Perumusan masalah dapat memuat asumsi dan lingkup 

batasan masalah. Rumusan masalah ditulis secara jelas dan bila perlu dalam 

bentuk kalimat tanya. 

c. Ruang Lingkup 

Pada subbab ini dijelaskan lingkup masalah yang mencakup: periode waktu 

pengamatan, variabel/unsur-unsur yang diteliti, lingkungan objek evaluasi pasca 

Diklat, dan unit analisis. 

d. Tujuan  

Tujuan merupakan pernyataan singkat dalam bentuk kata kerja yang hasilnya dapat 

diukur dan berisis hasil yang ingin dicapai dalam evaluasi pasca Diklat. Tujuan 

evaluasi pasca Diklat mengacu pada judul dan rumusan masalah. 

e. Manfaat 

Manfaat evaluasi pasca Diklat menjelaskan kontribusi hasil evaluasi pasca Diklat 

untuk pengembangan Diklat yang mengacu pada simpulan yang diperoleh. 

 

3. LANDASAN TEORI 

a. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka adalah untuk memperoleh landasan teori bagi penyusunan 

laporan evaluasi pasca Diklat yang akan dilakukan. Tinjauan pustaka memuat 

uraian sistematis tentang teori, pengertian dan pemahaman serta keterkaitan 

variabel-variabel yang relevan dengan objek evaluasi pasca Diklat yang akan 

dilakukan. Selain hal tersebut, juga disajikan landasan teori tentang metode analisis 

data yang akan digunakan. 

b. Kerangka Pemikiran Teoritis 

Kerangka dapat berbentuk uraian kualitatif dan/atau model yang langsung berkaitan 

dengan masalah yang sudah dirumuskan sebelumnya. Pada bagian ini perlu juga 

digambarkan secara spesifik hubungan-hubungan antara variabel yang diturunkan 

dari tujuan dan mengarah kepada hipotesis yang akan diajukan. 

c. Hipotesis  

Istilah hipotesis berasal dari bahasa Yunani, yaitu hupo dan thesis. Hupo berarti 

lemah, kurang, atau di bawah dan thesis berarti teori, proposisi, atau pernyataan 

yang disajikan sebagai bukti. Jadi, hipotesis dapat diartikan sebagai suatu 

pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan atau dugaan 

yang sifatnya masih sementara. 

Hipotesis statistik adalah pernyataan atau dugaan mengenai keadaan populasi yang 

sifatnya masih sementara atau lemah kebenarannya. Hipotesis statistik harus diuji, 

karena itu harus berbentuk kuantitas (dinyatakan dalam bentuk angka-angka) untuk 

dapat diterima atau ditolak. Hipotesis statistik akan diterima jika hasil pengujian 

membenarkan pernyataannya dan akan ditolak jika terjadi penyangkalan dari 

pernyataannya. 
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4. METODE EVALUASI PASCA DIKLAT 

a. Jenis Penelitian 

Bagian ini mengemukakan jenis penelitian yang akan dilakukan sesuai dengan 

tujuan yang telah ditetapkan yaitu untuk menemukan pengetahuan tentang suatu 

fenomena ataukah bertujuan untuk menemukan teori-teori suatu ilmu. 

b. Jenis dan Sumber Data 

Pada subbab ini menjelaskan tentang karakteristik populasi, metode penentuan 

jumlah sampel yang akan diambil, metode pengambilan sampel, penjelasan tentang 

responden, dan disebutkan pula waktu pengambilan data. 

c. Defenisi Operasional Variabel 

Defenisi operasional diberikan kepada variabel yang akan diteliti. Defenisi 

operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang didefinisikan 

yang dapat diamati. Penyusunan definisi operasional perlu dilakukan sebab dengan 

teramatinya konsep atau konstruk yang diteliti, maka akan memudahkan proses 

pengukurannya. Disamping itu, membukan kemungkinan bagi orang lain untuk 

melakukan hal serupa sehingga apa yang dilakukan oleh peneliti terbuka untuk diuji 

kembali oleh orang lain. Subbab ini selain memuat defenisi operasional variabel 

juga tentang tata cara atau skala pengukuran. 

d. Instrumen Penelitian 

Pada bagian ini terlebih dahulu dikemukakan jabaran (variabel-variabel) yang diteliti 

sampai terwujud dalam bentuk indikator-indikator. Sesudah itu barulah diuraikan 

tentang prosedur pengembangan instrumen yang dibuat cocok (valid) dengan 

variabel yang diukur ditinjau dari segi isinya (content validity). Ketepatan (validitas) 

merupakan syarat pokok pertama yang harus dipenuhi oleh sebuah instrumen yang 

baik. Syarat berikutnya adalah dimilikinya tingkat keandalan (reliabilitas) yang 

memadai. 

Apabila instrumen yang digunakan tidak dibuat sendiri oleh peneliti, tetap ada 

kewajiban darinya untuk melaporkan karakteristik (validitas dan realibilitas) dari 

instrumen yang dipakai. Hal lain yang juga perlu diungkapkan dalam pembahasan 

instrumen penelitian ialah cara pemberian skor atau kode terhadap masing-masing 

butir pertanyaan/pernyataan. 

e. Metode Analisis Data 

Subbab ini berisi tentang metode analisis data yang digunakan. Metode analisis 

data ini  mencakup uraian tentang spesifikasi model, variabel operasional, dan alat 

analisis. Alat analisis yang digunakan juga memperhatikan sifat dari variabel yang 

diuji. 

 

5. DAFTAR PUSTAKA 

Dicantumkan hanya apabila terdapat sumber kutipan di dalam pelaporan Evaluasi 

Pasca Diklat. Daftar pustaka memuat pustaka yang diacu dalam rencana pelaksanaan 

evaluasi pasca Diklat dan disusun sesuai dengan ketentuan penulisan daftar pustaka. 
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6. LAMPIRAN 

Memuat data-data pendukung yang diperlukan sebagai penjelasan hasil kegiatan 

evaluasi pasca Diklat, misalnya kuesioner yang dipakai untuk memperoleh data primer. 

 

7. JADWAL PELAKSANAAN 

Komponen ini berisi sekuensi waktu, dimana suatu kegiatan dan kegiatan lainnya. 

Jadwal penelitian ini penting untuk memberikan petunjuk dan beban pekerjaan yang 

dilakukan, sehingga kita dapat mengatur intensitas kegiatan menjadi konstan. Jadwal 

pelaksanaan juga bermanfaat dalam menghitung biaya yang digunakan untuk 

menyelesaikan penelitian secara keseluruhan. Jadwal penelitian dapat disusun dalam 

bentuk tabel atau sering disebut Gantt Chart sebagaimana dapat dilihat pada Peraga I 

pada pedoman ini. 

 

8. RENCANA BIAYA 

Rencana biaya ini penting untuk ditampilkan sebagai salah satu acuan dalam 

melaksanakan tahap kegiatan. Rincian biaya disesuaikan dengan biaya yang terdapat 

dalam DIPA tiap pusdiklat bersangkutan. Contoh lampiran rencana biaya pelaksanaan 

evaluasi pasca Diklat pada Peraga II pedoman ini. 

 

B. Tahap 2:  Pengembangan Instrumen 

Setelah metode pengumpulan data ditentukan, selanjutnya menentukan bentuk 

intrumen yang akan digunakan serta kepada siapa instrument ditujukan. Syarat – syarat 

yang harus dipenuhi oleh instrumen evaluasi pasca Diklat adalah, sebagai berikut: 

1. Validitas adalah kemampuan alat ukur untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. 

2. Realibilitas adalah ketetapan hasil yang diperoleh. 

3. Objektivitas adalah upaya penerjemahan hasil pengukuran dalam bilangan atau 

pemberian skor tidak terpengaruh oleh siapa yang melakukan. 

4. Standarisasi untuk memastikan evaluator mempunyai persepsi yang sama dalam 

mengukur karena adanya petunjuk khusus pengisian data. 

5. Relevansi adalah kepatuhan untuk mengembangkan berbagai pertanyaan agar sesuai 

dengan maksud instrument. 

6. Mudah digunakan. 

Adapun Langkah – langkah dalam pengembangan instrumen disajikan pada matriks 

berikut ini: 

No Langkah Keterangan 

1  Penentuan variabel Menentukan variabel yang bisa diukur. 

2  Konsep teori Menggali konsep variabel – variabel. 

3  Konstruk Menyusun kalimat atau pertanyaan. 

4  Defenisi konseptual Menyusun kalimat – kalimat konseptual. 

5  Defenisi Operasional Mendefenisikan variabel – variabel yang akan diukur. 

6  Penetapan instrumen Memilih dan menetapkan instrumen yang akan digunakan. 
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No Langkah Keterangan 

7  Kisi – kisi Instrumen 
Menyajikan kisi – kisi instrument dalam bentuk matriks, 

penjabaran variabel – variabel. 

8  Penulisan butir instrument Membuat pertanyaan – pertanyaan yang bisa diukur.  

9  Uji coba instrument 
Mengujicobakan instrument kepada sampel yang setara 

dengan sampel yang akan diteliti. 

10  Analisisi hasil uji coba 
Menganalisis hasil ujicoba, memilah butir yang memenuhi 

syarat. Melakukan uji validitas dan reliabilitas. 

11  Revisi instrumen 
Memperbaiki atau menghilangkan  butir pertanyaan yang 

kurang valid. 

12  Finalisasi instrumen Menyempurnakan instrumen berdasarkan hasil uji coba 

13  Penggandaaan instrumen   Menggandakan instrumen yang telah difinalisasi. 

 

Contoh instrument dalam bentuk kuesioner pada Peraga III dan instrument dalam bentuk 

form wawancara pada peraga IV. 

 

C. Tahap 3:  Pengumpulan Data 

Setelah pengembangan instrumen, tahap selanjutnya adalah pengumpulan data.  

Pengumpulan data yang dilakukan disesuaikan dengan instrumen yang digunakan. Dalam 

evaluasi pasca Diklat, metode yang sering digunakan adalah kuesioner dan wawancara. 

Adapun prosedur pengumpulan data dengan kuesiner dan wawancara adalah sebagai 

berikut: 

 

1. Metode Kuesioner 

Langkah – langkah pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner adalah 

sebagai berikut: 

a. Memastikan responden yang akan dikirimkan kuesioner. 

b. Menggandakan kuesioner sesuai dengan jumlah responden yang akan dikirimkan. 

c. Mengirimkan kuesioner kepada responden. 

d. Memastikan kepada responden, apakah kuesioner sudah diterima oleh responden 

dan meminta bantuan kepada responden untuk mengisinya dan mengirimkan 

kembali setelah diisi 

e. Mengumpulkan kuesioner dengan memberi label sesuai dengan nomor urut diterima 

dan tanggal diterimanya kuesioner dari responden. 

f. Pengecekan atas nama dan kelengkapan data identitas responden, terutama yang 

diperlukan dalam rangka pengolahan data lebih lanjut misalnya pada berkas 

kuesioner, jika ada isian yang kurang lengkap maka sebaiknya berkas kuesioner itu 

dikembalikan kepada responden yang bersangkutan untuk dilengkapi, dan jika 

banyak yang tidak diisi maka berkas kuesioner itu tidak usah dipakai. Jika data 

kurang maka evaluator harus menambah sampel dengan responden baru yang 

masih termasuk dalam populasi. Jika tidak memungkinkan untuk dikembalikan 
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maka data atau item yang kosong tersebut bisa diduga dengan menggunakan nilai 

modus pada item pernyataan tersebut 

g. Meng-input data sesuai dengan format yang ada. Cotoh cara meng-input/ Tabulasi 

data pada Peraga V 

 

2. Metode  Wawancara 

Langkah – langkah pengumpulan data dengan menggunakan wawancara adalah 

sebagai berikut: 

a. Mengidentifikasi partisipan yang akan menjadi target wawancara berdasarkan 

prosedur sampling yang telah dipih sebelumnya pada pengisian kuesioner.  

b. Menyiapkan pokok-pokok masalah yang relevan dengan penelitian. 

c. Menyiapkan perlengkapan pelaksanaan wawancara, seperti: alat perekam dan 

susunan protokol wawancara bisa berupa lembar wawancara. 

d. Menentukan tempat melakukan wawancara. 

e. Mengawali atau membuka wawancara. 

f. Selama melakukan wawancara, pewawancara sebaiknya lebih banyak 

mendengarkan daripada berbicara, pewawancara mencocokkan jawaban partisipan 

dengan pertanyaan – pertanyaan. 

g. Melaksanakan wawancara sesuai dengan alur wawancara yang disepakati. 

h. Mengonfirmasikan ikhtisar hasil wawancara kepada partisipan sebelum 

mengakhirinya. 

i. Menuliskan hasil wawancara pada form yang ada. 

 

D. Tahap 4: Pengelolaan dan Analisis Data 

Setelah pengumpulan data, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data dan 

analisis data. Pengolahan data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang 

mudah dibaca dan diinterpretasikan. Tahap – tahap dalam pengolahan data dan analisis 

data adalah sebagai berikut: 

1. Merekapitulasi data yang telah di-input. Contoh Rekapitulasi data pada Peraga VI 

2. Memilih tools yang akan digunakan dalam pengolahan data, seperti: Minitab, SPSS, E-

views, dll. 

3. Memberikan identitas atau klasifikasi dalam data yang akan diolah. 

4. Menyusun dan menyortir data – data yang akan diolah sesuai dengan klasifikasinya. 

5. Mengolah data dengan menggunakan software yang ditetapkan.  

6. Menginterpretasikan hasil olahan data sesuai dengan permasalahan yang diteliti/dikaji. 

7. Menyajikan hasil olahan data agar mudah dipahami dan dimengerti. 

Contoh tahap – tahap analisis data disajikan pada Peraga VII 

 

E. Tahap 5:  Penyusunan Laporan 

Tahapan terakhir dalam pelaksanaan evaluasi pasca Diklat adalah penyusunan 

laporan. Dalam menyusun laporan beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu: 
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1. Laporan evaluasi pasca Diklat merupakan konsumsi BPPK/Kementerian Keuangan 

pada khususnya dan masyarakat pada umumnya sehingga harus dibuat sesuai 

dengan ketentuan pelaporan formal/kedinasan resmi dengan tanpa meninggalkan 

unsur keilmiahannya. 

2. Karena pembaca atau pengguna hasil evaluasi pasca Diklat tidak mengikuti 

keseluruhan proses kegiatan evaluasi pasca Diklat maka diperlukan kejelasan langkah 

demi langkah (secara sistematis dan logis) yang dilakukan selama proses itu termasuk 

alasan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan evaluasi pasca Diklat ini, karena 

latar belakang, minat, dan pengalaman pembaca laporan tidak sama. 

3. Laporan evaluasi pasca Diklat dibuat dengan gaya bahasa dan tata bahasa yang tepat 

(termasuk mengikuti Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan = EYD) sehingga 

memungkinkan untuk dipahami isinya oleh berbagai kalangan yang mungkin memiliki 

latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan minat. Peneliti sebaiknya berperan 

seakan-akan sebagai pembaca pula pada saat membuat laporan ini sehingga dapat 

meneliti baik buruk bahasanya. 

4. Tata bahasa penyusunan laporan evaluasi pasca Diklat mengacu pada pedoman tata 

bahasa yang berlaku di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. 

5. Laporan evaluasi pasca Diklat merupakan unsur pokok dalam proses kemajuan ilmu 

pengetahuan sehingga dalam penilaian laporan yang diutamakan adalah kejelasan 

dan kemampuan untuk memberikan keyakinan bagi pembaca akan pentingnya 

kegiatan ini. 

6. Laporan yang dibuat pertama kali adalah draft, konsep, atau laporan pendahuluan, 

yang selanjutnya akan diseminarkan terlebih dahulu atau dimintakan pendapatnya 

kepada para ahli atau narasumber.  

Penyusunan laporan hasil evaluasi pasca Diklat disusun dengan menggunakan 

kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bentuk atau format laporan hasil evaluasi 

pasca Diklat adalah sebagai berikut: 

1. Halaman Judul 

Halaman judul terdiri atas halaman muka luar dan dalam.  

2. Abstrak 

Abstrak evaluasi pasca Diklat adalah bagian dari hasil laporan evaluasi pasca Diklat 

yang di dalamnya berisi uraian singkat dan jelas tentang proses penelitian. Abstrak 

kajian akademis berisi antara 75-400 kata. Uraian abstrak diuraikan secara narasi 

dalam 1 (satu) spasi. Abstrak ini menyangkut uraian tentang tujuan kajian akademis, 

metode yang digunakan dan hasil yang diperoleh dari kajian tersebut. Pada kajian 

akademis ini, abstrak disajikan dalam Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris. 

Untuk penulisan dalam Bahasa. Pada abstrak harus dicantumkan kata-kata kunci 

(keywords). Contoh Abstrak dapat dilihat pada Peraga VIII. 

3. Kata Pengantar 

Kata pengantar ini merupakan satu atau beberapa halaman yang memberikan 

pengertian kepada para pembaca tentang kegiatan yang hendak dilaksanakan. Kata 
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pengantar ditandatangani oleh Kepala Pusdiklat yang bersangkutan. Kata Pengantar 

ditulis dengan jenis huruf arial (11) atau Times New Roman (12) atau Calibri (12), jarak 

antar baris 1 (satu) spasi atau menggunakan spasi 1,5. Contoh Kata Pengantar dapat 

dilihat pada Peraga IX. 

4. Daftar lsi 

Daftar isi merupakan petunjuk yang memberikan gambaran menyeluruh tentang isi dan 

halaman tiap laporan hasil evaluasi pasca Diklat. Daftar isi memuat bagian awal, isi 

dan bagian akhir hasil evaluasi pasca Diklat yang dirinci dalam bab, subbab dan 

termasuk daftar gambar, daftar tabel dan daftar lampiran  (jika ada). Contoh  penyajian  

daftar  isi dapat dilihat  pada  Peraga X. 

5. Daftar Tabel 

Daftar tabel ini merupakan petunjuk yang memberikan gambaran menyeluruh tentang 

tabel-tabel dalam laporan hasil evaluasi pasca Diklat. Contoh  penyajian  daftar  tabel 

dapat dilihat  pada  Peraga XI. 

6. Daftar Gambar 

Daftar gambar merupakan petunjuk yang memberikan gambaran menyeluruh tentang 

gambar-gambar dalam laporan hasil evaluasi pasca Diklat. Contoh  penyajian  daftar  

gambar dapat dilihat  pada  Peraga XII. 

7. Daftar Lampiran 

Daftar lampiran merupakan petunjuk yang memberikan gambaran menyeluruh tentang 

lampiran - lampiran dalam laporan hasil evaluasi pasca Diklat. Contoh  penyajian  

daftar  lampiran dapat dilihat  pada  Peraga XIII. 

8. Bab Pendahuluan 

Uraian tentang Bab Pendahuluan beserta isinya adalah sebagaimana diuraikan pada 

Bab III angka 2  Pendahuluan dalam pedoman ini. 

9. Bab Landasan Teoritis 

Uraian tentang Bab Landasan Teori beserta isinya adalah sebagaimana diuraikan 

pada Bab III angka 3 Landasan Teori dalam pedoman ini. 

10. Bab Metode Evaluasi Pasca Diklat 

Uraian tentang Bab Metode Evaluasi Pasca Diklat beserta isinya adalah sebagaimana 

diuraikan pada Bab III angka 4 Metode Evaluasi Pasca Diklat dalam pedoman ini. 

11. Bab Analisis dan Pembahasan  

Pada dasarnya, analisis data tergantung dari jenis penelitian yang dipilih dan tujuan 

penelitian yang telah dirumuskan. Analisis dapat dibedakan menjadi Analisis Kualitatif 

dan Analisis Kuantitatif. Analisis deskriptif biasanya digunakan dalam penelitian 

kualitatif namun juga banyak dipakai dalam penelitian kuantitatif. Analisis deskriptif 

dapat berupa deskripsi dalam bentuk tabel-tabel, deskripsi tentang fenomena-

fenomena sosial, dan sebagainya. Berikutnya, analisis inferensial cenderung 

digunakan dalam penelitian kuantitatif dengan menyajikan model-model analisis 

statistik untuk menguji hipotesis. Pada pembahasan diuraikan tentang fenomena yang 

terjadi dalam evaluasi pasca Diklat dikaitkan dengan teori dan hasil kajian akademis 
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terdahulu dalam bahasa yang rasional, termasuk interpretasi peneliti terhadap hasil 

kajian akademis dengan menggunakan alat analisis yang digunakan. Pembahasan 

pada bab ini dapat diperjelas dengan gambar, tabel maupun grafik. 

12. Bab Penutup 

a. Simpulan 

Simpulan adalah pernyataan singkat dan tepat yang merupakan rangkuman dari 

evaluasi pasca Diklat dan pembahasan. Simpulan juga dapat diartikan sebagai 

jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam evaluasi pasca Diklat. Hasil uji 

hipotesis adalah bagian yang perlu ditampilkan pada subbab ini. 

b. Saran 

Saran/rekomendasi yang diajukan hendaknya selalu bersumber pada temuan 

penelitian, pembahasan, dan simpulan hasil penelitian. Dengan demikian saran 

tersebut tidak keluar dari batas-batas lingkup dan implikasi penelitian. Saran yang 

baik nampak dari rumusannya yang bersifat rinci dan operasional.  Artinya, jika 

orang lain hendak melaksanakan saran tersebut, ia tidak mengalami kesulitan dan 

menafsirkan atau mengaplikasikannya. Di samping itu, saran yang diajukan 

hendaknya lebih spesifik. 

13. Lampiran  

Memuat data-data pendukung yang diperlukan sebagai penjelasan hasil kegiatan 

evaluasi pasca Diklat, misalnya kuesioner yang dipakai untuk memperoleh data primer,  

data primer, dan hasil pengolahan data. 
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BAB III 

ACUAN TEORI DALAM PELAKSANAAN EVALUASI PASCA DIKLAT 

 

 

A. Tujuan Pendidikan  

Tujuan pendidikan dibagi menjadi beberapa domain dan setiap domain tersebut 

dibagi kembali ke dalam pembagian yang lebih rinci berdasarkan hierarkinya. Tujuan 

pendidikan ini biasanya dijelaskan dalam sebuah model Cognitive, Affective, dan 

Psychomotor (CAP). CAP disebut dengan Taksonomi Bloom, yang secara detailnya dapat 

dilihat pada bagan berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Taksonomi Bloom Tujuan Pendidikan 

 

Penjelasan dari ketiga tahapan tujuan pendidikan diatas adalah sebagai berikut: 

 

1. Tahapan  Kognitif, berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual, seperti: 

pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. 

a. Pengetahuan (Knowledge) 

Berisikan kemampuan untuk mengenali dan mengingat peristilahan, definisi, fakta-

fakta, gagasan, pola, urutan, metodologi, prinsip dasar, dan sebagainya. Sebagai 

contoh, ketika diminta menjelaskan manajemen kualitas, orang yang berada di level 

ini bisa menguraikan dengan baik definisi dari kualitas, karakteristik produk yang 

berkualitas, standar kualitas minimum untuk produk, dan sebagainya. 

b. Pemahaman (Comprehension) 

Dikenali dari kemampuan untuk membaca dan memahami gambaran, laporan, 

tabel, diagram, arahan, peraturan, dan sebagainya. Sebagai contoh, orang di level 

ini bisa memahami apa yang diuraikan dalam fishbone diagram, pareto chart, dan 

sebagainya. 

c. Aplikasi (Application) 

Di tingkat ini, seseorang memiliki kemampuan untuk menerapkan gagasan, 

prosedur, metode, rumus, teori, dan sebagainya. di dalam kondisi kerja. Sebagai 

Tahapan Kognitif 

1. Pengetahuan  

2. Pemahaman 

3. Aplikasi 

4. Analisis 

5. Sintetis 

6. Evaluasi 

Tahapan Afektif 

1. Penerimaan 

2. Tanggapan 

3. Penghargaan 

4. Pengorganisasian 

5. Karakterisasi 

berdasarkan nilai-

nilai 

Tahapan Psikomotor 

1. Persepsi 

2. Kesiapan 

3. Respon Terpimpin 

4. Mekanisme 

5. Respon tampak 

yang kompleks 

6. Penyesuaian 

7. Penciptaan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pengetahuan
http://id.wikipedia.org/wiki/Berpikir
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contoh, ketika diberi informasi tentang penyebab meningkatnya reject di produksi, 

seseorang yang berada di tingkat aplikasi akan mampu merangkum dan 

menggambarkan penyebab turunnya kualitas dalam bentuk fishbone diagram atau 

pareto chart. 

d. Analisis (Analysis) 

Di tingkat analisis, seseorang akan mampu menganalisis informasi yang masuk dan 

membagi-bagi atau menstrukturkan informasi ke dalam bagian yang lebih kecil 

untuk mengenali pola atau hubungannya, dan mampu mengenali serta 

membedakan faktor penyebab dan akibat dari sebuah skenario yang rumit. Sebagai 

contoh, di level ini seseorang akan mampu memilah-milah penyebab meningkatnya 

reject, membanding-bandingkan tingkat keparahan dari setiap penyebab, dan 

menggolongkan setiap penyebab ke dalam tingkat keparahan yang ditimbulkan. 

e. Sintesis (Synthesis) 

Satu tingkat di atas analisis, seseorang di tingkat sintesa akan mampu menjelaskan 

struktur atau pola dari sebuah skenario yang sebelumnya tidak terlihat, dan mampu 

mengenali data atau informasi yang harus didapat untuk menghasilkan solusi yang 

dibutuhkan. Sebagai contoh, di tingkat ini seorang manajer kualitas mampu 

memberikan solusi untuk menurunkan tingkat reject di produksi berdasarkan 

pengamatannya terhadap semua penyebab turunnya kualitas produk. 

f. Evaluasi (Evaluation) 

Dikenali dari kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap solusi, gagasan, 

metodologi, dan sebagainya. dengan menggunakan kriteria yang cocok atau 

standar yang ada untuk memastikan nilai efektivitas atau manfaatnya. Sebagai 

contoh, di tingkat ini seorang manajer kualitas harus mampu menilai alternatif solusi 

yang sesuai untuk dijalankan berdasarkan efektivitas, urgensi, nilai manfaat, nilai 

ekonomis, dan sebagainya. 

 

2. Tahapan Afektif, berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi, 

seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. 

a. Penerimaan (Receiving/Attending) 

Kesediaan untuk menyadari adanya suatu fenomena di lingkungannya. Dalam 

pengajaran bentuknya berupa mendapatkan perhatian, mempertahankannya, dan 

mengarahkannya. 

b. Tanggapan (Responding) 

Memberikan reaksi terhadap fenomena yang ada di lingkungannya. Meliputi 

persetujuan, kesediaan, dan kepuasan dalam memberikan tanggapan. 

c. Penghargaan (Valuing) 

Berkaitan dengan harga atau nilai yang diterapkan pada suatu objek, fenomena, 

atau tingkah laku. Penilaian berdasar pada internalisasi dari serangkaian nilai 

tertentu yang diekspresikan ke dalam tingkah laku. 

 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Minat&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Sikap
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d. Pengorganisasian (Organization) 

Memadukan nilai-nilai yang berbeda, menyelesaikan konflik di antaranya, dan 

membentuk suatu sistem nilai yang konsisten. 

e. Karakterisasi Berdasarkan Nilai-nilai (Characterization by a Value or Value 

Complex) 

Memiliki sistem nilai yang mengendalikan tingkah lakunya sehingga menjadi 

karakteristik gaya hidupnya. 

 

3. Tahapan Psikomotor, berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan 

motorik seperti tulisan tangan, mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin. 

a. Persepsi (Perception) 

Penggunaan alat indera untuk menjadi pegangan dalam membantu gerakan. 

b. Kesiapan (Set) 

Kesiapan fisik, mental, dan emosional untuk melakukan gerakan. 

c. Guided Response (Respon Terpimpin) 

Tahap awal dalam mempelajari keterampilan yang kompleks, termasuk di dalamnya 

imitasi dan gerakan coba-coba. 

d. Mekanisme (Mechanism) 

Membiasakan gerakan-gerakan yang telah dipelajari sehingga tampil dengan 

meyakinkan dan cakap. 

e. Respon Tampak yang Kompleks (Complex Overt Response) 

Gerakan motoris yang terampil yang di dalamnya terdiri dari pola-pola gerakan yang 

kompleks. 

f. Penyesuaian (Adaptation) 

Keterampilan yang sudah berkembang sehingga dapat disesuaikan dalam berbagai 

situasi. 

g. Penciptaan (Origination) 

Membuat pola gerakan baru yang disesuaikan dengan situasi atau permasalahan 

tertentu. 

 

B. Evaluasi Pendidikan 

1. Pengertian. 

Evaluasi Pendidikan merupakan : 

a. proses/kegiatan untuk menentukan kemajuan pendidikan, dibandingkan dengan 

tujuan yang telah ditentukan; 

b. usaha untuk memperoleh informasi berupa umpan balik (feedback) bagi 

penyempurnaan pendidikan. 

  

http://id.wikipedia.org/wiki/Renang
http://id.wikipedia.org/wiki/Persepsi
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Definisi tentang evaluasi pendidikan, dapat pula dituangkan dalam bentuk bagan 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2  Bagan tentang Evaluasi Pendidikan 

 

2. Fungsi. 

Evaluasi sebagai suatu tindakan atau proses memiliki tiga macam fungsi pokok, 

yaitu: 

(1) mengukur kemajuan,  

(2) menunjang penyusunan rencana, dan  

(3) memperbaiki atau melakukan penyempurnaan kembali. 

 

 

  

Proses/Kegiatan 
Pencapaian Tujuan 

Hasil-Hasil 
Pendidikan Yang 

Telah Dapat Dicapai 

Tujuan Pendidikan 
Yang Telah 
Ditentukan 

Pembandingan Antara 
Tujuan Dengan Hasil 
Yang Telah Dicapai 

Informasi (Sesuai/Tidak 
Sesuai, Berhasil/Gagal, 

Bermutu/Kurang 
Bermutu? Mengapa? 

Bagaimana? 

Umpan Balik – Upaya 
Perbaikan/Penyempur

naan Program 
Pendidikan 
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Fungsi evaluasi pendidikan dapat dijabarkan dalam bagan sebagai berikut: 

       

1. Mengukur Kemajuan 

   

    

Secara 

Umum 

  2. Menunjang Penyusunan Rencana 

   

   

  

 

3. Memperbaiki/Menyempurnakan Kembali 

   

   

  

                 

   

  

        

Bagi 

Peserta 

Didik 
 

Mengenal Kapasitas dan 

Status Dirinya 

   

  

       

    

   

  

    

Secara 

Psikologis  

  

         

   

  

   

      

         

   

  

   

  

   

  Bagi 

Pendidik  

Kapasitas tentang 

Hasil Usahanya  

Fungsi 

Evaluasi 

Pendidikan 

 

  

   

  

    

  

     

   

  

             

 

  

   

  

               

    

  

    

Bagi 

peserta 

Didik 
 

Dorongan Perbaikan dan 

Peningkatan Prestasi 

  

  

    

  

   

    

  

  

    

  Secara 

Didaktik  

  

     

  

  

    

      

   

1. Fungsi Diagnostik 

  

  

    

  

   

  Bagi 

Pendidik  

2. Fungsi Penempatan 

  

  

 

Secara 

Khusus  

  

    

  3. Fungsi Selektif 

   

      

       

4. Fungsi Bimbingan 

               

5. Fungsi Instruksional 

       

  

             

       

  
Secara 

Administratif 
 

1. Memberikan Laporan 

   

       

    2. Memberikan Data 

    

         

3. Memberikan Gambaran 

    

Gambar 2.3  Bagan tentang Fungsi Evaluasi Pendidikan 

 

3. Kegunaan. 

Kegunaan dari kegiatan evaluasi pendidikan adalah sebagai berikut: 

a. Terbukanya kemungkinan bagi evaluator guna memperoleh informasi tentang hasil – 

hasil yang telah dicapai dalam rangka pelaksanaan program pendidikan. 

b. Terbukanya kemungkinan untuk dapat diketahuinya relevansi antara program 

pendidikan yang telah dirumuskan dengan tujuan pendidikan yang hendak dicapai. 

c. Terbukanya kemungkinan untuk dapat dilakukanya usaha perbaikan, penyesuaian, 

dan penyempurnaan program pendidikan yang dipandang lebih berdaya guna dan 

berhasil guna, sehingga tujuan yang dicita-citakan, akan dicapai dengan hasil yang 

sebaik-baiknya. 
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4. Tahapan 

Untuk melihat sampai sejauh mana program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)  

mencapai tujuan perlu diperhatikan dalam evaluasi program yang ada. Tahapan dalam 

evaluasi program adalah sebagai berikut: 

a. Evaluasi Pra Diklat (Pre – Training Evaluation) 

Dilakukan sebelum diklat dilaksanakan. Yang dievaluasi adalah sejauh mana tingkat 

kesiapan berbagai komponen diklat seperti kurikulum, materi, bahan ajar, pengajar, 

peserta, biaya, serta sarana prasarana. 

b. Evaluasi Selama Diklat (In – Training Evaluation) 

Dilakukan pada saat diklat sedang berlangsung. Yang akan dievaluasi adalah peserta 

diklat, yaitu untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat penyerapan materi, 

apakah terjadi perubahan pada tingkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta 

setelah mengikuti diklat dibandingkan dengan sebelum mengikuti diklat. 

c. Evaluasi Pasca Diklat (Post – Training Evaluation) 

Dilakukan setelah diklat berakhir. Pihak yang akan dievaluasi adalah alumni diklat, 

yaitu untuk mengetahui sejauh mana tingkat aplikasi pengetahuan, 

keterampilan/keahlian, dan sikapnya, yang diperoleh selama diklat, dipraktekkan di 

lingkungan kerja sehingga bermanfaat pada instansinya, dan mengetahui tanggapan 

mereka atas mutu diklat. Tingkat aplikasi tersebut dapat diketahui melalui tanya 

jawab dengan alumni, atasan, bawahan, rekan kerja, bahkan mitra kerja jika alumni 

langsung berinteraksi dengan masyarakat. 

 

5. Model Evaluasi. 

Evaluasi sebagai pengendali proses dan hasil program diklat sehingga akan 

dapat dijamin suatu program diklat yang sistematis, efektif dan efisien. Evaluasi diklat 

merupakan suatu proses untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan 

dalam program diklat. Saat ini dikenal beberapa model evaluasi, yaitu: 

a. Model Context, Input, Process, Product (CIPP) 

Model CIPP merupakan model untuk menyediakan informasi bagi pembuat 

keputusan, jadi tujuan evaluasi ini adalah untuk membuat keputusan. Komponen 

model evaluasi ini adalah konteks, input, proses dan produk. Komponen dalam model 

evaluasi ini sebagai berikut : 

(1) Context (konteks) berfokus pada pendekatan sistem dan tujuan, kondisi aktual, 

masalah-masalah dan peluang yang melayani pembuatan keputusan dari 

perencanaan program yang sedang berjalan, berupa diagnostik yakni 

menemukan kesenjangan antara tujuan dengan dampak yang tercapai. 

(2) Input (masukkan) berfokus pada kemampuan sistem, strategi pencapaian tujuan, 

implementasi disain dan cost-benefit dari rancangan yang melayani pembuatan 

keputusan tentang perumusan tujuan-tujuan operasional. 

(3) Process (proses) memiliki fokus lain, yaitu menyediakan informasi untuk 

membuat keputusan day to day decision making untuk melaksanakan program, 
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membuat catatan atau “record”, atau merekam pelaksanaan program dan 

mendeteksi ataupun meramalkan pelaksanaan program. 

(4) Product (produk) berfokus pada mengukur pencapain tujuan selama proses dan 

pada akhir program. 

b. Model Empat Level (Model Kirkpatrick) 

Merupakan model evaluasi terhadap diklat yang terbagi atas 4 (empat) tingkatan, 

yaitu: (1) reaction, (2) learning, (3) behavior, dan (4) results. Rincian dari beberapa 

tahap dijelaskan sebagai berikut: 

(1) Reaction Evaluating 

Evaluasi dalam tingkatan ini adalah mengevaluasi reaksi peserta diklat terhadap 

proses pembelajaran. Evaluasi ini biasa juga disebut sebagai pengukuran 

terhadap kepuasan peserta diklat. Pembelajaran dianggap efektif jika proses 

pembelajaran bisa menyenangkan dan memuaskan peserta diklat sehingga 

mereka tertarik dan termotivasi untuk belajar dan berlatih.  

Kepuasan peserta diklat dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu materi yang 

diberikan, fasilitas yang tersedia, strategi penyampaian materi yang disampaikan 

oleh pengajar, media pembelajaran yang tersedia, waktu pelaksanaan diklat, 

sarana dan prasarana diklat yang memadai.  

(2) Learning Evaluating 

Ada tiga hal yang dapat diajarkan dalam program pembelajaran yaitu: sikap, 

pengetahuan, dan kemampuan. Peserta diklat dapat dikatakan belajar jika pada 

diri peserta mengalami perubahan sikap, peningkatan kemampuan, dan 

perbaikan keterampilan.  

(3) Behavior Evaluating 

Evaluasi dalam tingkatan ini berbeda dengan evaluasi sikap pada tingkatan 2. 

Pada tingkatan 2, perubahan sikap dilihat pada saat Diklat berlangsung 

sedangkan pada evaluasi tingkat 3 ini, perubahan tingkah laku dilihat pada saat 

peserta diklat selesai mengikuti diklat dan kembali ke tempat tugasnya masing-

masing.  

Agar evaluasi ini berjalan efektif, dibutuhkan 4 (empat) kondisi bagi para alumni 

diklat saat kembali bekerja, yaitu : 

(a) Orang tersebut harus mempunyai keinginan untuk berubah; 

(b) orang tersebut harus tahu apa yang dilakukan dan bagaimana 

melakukannya; 

(c) orang tersebut harus bekerja pada suasana yang nyaman, dan 

(d) orang tersebut harus dihargai atas perubahan tersebut. 

(4) Results Evaluating 

Pada tingkatan ini, evaluasi difokuskan pada hasil akhir setelah peserta diklat 

mengikuti diklat, seperti: peningkatan hasil belajar, peningkatan pengetahuan, 

dan peningkatan keterampilan. 
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c. Model ROI (Return On Investment) 

Model ROI merupakan level evaluasi terakhir untuk melihat cost-benefit setelah 

pelatihan dilaksanakan. Kegunaan model ini agar pihak manajemen melihat pelatihan 

bukan sesuatu yang mahal dan hanya merugikan pihak keuangan, akan tetapi 

pelatihan merupakan suatu investasi. Sehingga dapat dilihat dengan menggunakan 

hitungan yang akurat keuntungan yang dapat diperoleh setelah melaksanakan 

pelatihan. Hal ini tentunya dapat memberikan gambaran lebih luas, apabila ternyata 

dari hasil yang diperoleh ditemukan bahwa pelatihan tersebut tidak memberikan 

keuntungan baik bag peserta maupun bagi lembaga. 

Model evaluasi ini merupakan tambahan dari model evaluasi Kirkpatrick yaitu adanya 

level ROI (level 5), pada level ini ingin melihat keberhasilan dari suatu program 

pelatihan dengan melihat dari Cost-Benefit-nya, sehingga memerlukan data yang 

tidak sedikit dan harus akurat untuk menunjang hasil dari evaluasi pelatihan yang 

valid. 

 

C. Metode Evaluasi Pascadiklat 

Beberapa metode yang bisa digunakan dalam pelaksanaan evaluasi pasca Diklat, 

diantaranya: 

1. Survey (Kuesioner atau Angket) 

Survey bertujuan untuk mengumpulkan banyak data/informasi dengan kuesioner 

atau wawancara kepada sejumlah populasi yang telah ditentukan. Mutu data hasil 

survey sangat tergantung dari jumlah populasi yang dijadikan sampel, pemilihan sampel 

yang representatif, dan tingkat kepercayaan (signifikansi) informasi yang diperoleh dari 

sampel. Keunggulan dari survey antara lain sebagai berikut: 

a. Banyak melibatkan responden untuk mendapatkan generalisasi (kesimpulan umum) 

yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang terpenting adalah bahwa jumlah sampel 

dapat mewakili keseluruhan populasi yang diteliti. 

b. Dapat menggunakan berbagai teknik pengumpulan data untuk data primer maupun 

sekunder. Data primer dapat diperoleh dari kuesioner, wawancara, dan observasi 

sedangkan data sekunder dapat diperoleh dari berbagai publikasi dan referensi. 

c. Banyak memunculkan informasi yang belum atau tidak diduga sehingga penelitian 

dapat bersifat eksploratif dan dapat membenarkan atau menolak teori tertentu. 

Sedangkan kelemahan dari survey antara lain sebagai berikut: 

a. Tidak ada jaminan bahwa kuesioner akan dijawab dengan baik atau sesuai dengan 

kondisi dari tiap responden (seluruh sampel). Besar kemungkinan terdapat 

perbedaan kondisi antara responden yang menjawab dengan yang tidak menjawab 

kuesioner yang diberikan oleh peneliti. Kesimpulan salah akan terjadi bila informasi 

yang diperoleh masih belum dipercaya sebagai pendapat dari seluruh sampel atau 

seluruh populasi. 
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b. Pendapat responden yang disurvey masih terpengaruh unsur subyektifitas, emosi, 

atau hal-hal lain yang dapat berubah dalam waktu singkat, sehingga jawaban dalam 

kuesioner dan wawancara yang dilakukan kemudian akan dapat berbeda. 

2. Studi Kasus 

Studi kasus merupakan penelitian mendalam atas suatu obyek. Bentuk ini sering 

dipilih karena keterbatasan biaya, waktu, dan peneliti sehingga scope penelitian 

terbatas. Kesimpulan umum (generalisasi) akan diterima dengan sangat hati-hati dan 

dianggap bersifat sementara, yang nantinya dapat diterima atau ditolak dengan 

penelitian lebih lanjut. 

Keunggulan dari studi kasus antara lain sebagai berikut: 

a. Semua aspek dari obyek penelitian dapat diteliti, kecuali kendala keterbatasan waktu, 

tenaga, anggaran, dan sulitnya mendapatkan informasi. 

b. Dapat digunakan untuk meneliti aspek spesifik suatu obyek secara mendalam tanpa 

melupakan kedudukannya sebagai bagian dari obyek penelitian secara keseluruhan. 

c. Dapat menggunakan berbagai model pengumpulan data baik observasi, wawancara, 

kuesioner, dokumentasi, dan sebagainya untuk mendapatkan informasi yang jauh 

lebih banyak agar masalah itu dapat diteliti secara mendalam. 

d. Dapat digunakan untuk menguji kebenaran suatu teori jika penelitian didasarkan pada 

teori tertentu, bahkan terdapat kemungkinan untuk merumuskan generalisasi tertentu. 

e. Dapat dilakukan dengan biaya yang murah meski sebenarnya tergantung dari metode 

pengumpulan data yang dipilih. Biaya dapat lebih ditekan jika peneliti kebetulan 

bekerja pada bidang yang berhubungan dengan obyek penelitiannya. 

Sedangkan kelemahan dari studi kasus antara lain sebagai berikut: 

a. Karena mempelajari aspek-aspek spesifik, kemungkinan untuk mencapai generalisasi 

sangat terbatas. Generalisasi studi kasus masih disangsikan kebenarannya bagi 

populasi yang lebih besar. Hal ini menyulitkan apabila kasus yang dipelajari dapat 

mewakili populasi, termasuk dalam menilai kualitas studi kasus maupun generalisasi 

yang dihasilkan. Jika generalisasi harus diambil maka generalisasi ini harus dianggap 

bersifat sementara, yang harus diuji kebenarannya di kemudian hari. 

b. Umumnya memerlukan waktu yang lebih lama daripada survey karena tergantung 

dari metode pengumpulan data yang dipilih. Dalam rencana ini, peneliti harus 

melakukan wawancara secara mendalam kepada responden. 

3. Eksperimen 

Eksperimen merupakan teknik untuk mengamati pengaruh variabel tertentu 

terhadap suatu kelompok dalam kondisi yang dikontrol secara ketat. Dalam eksperimen 

terdapat kelompok eksperimen (kelompok yang sengaja dipengaruhi variabel tertentu) 

dan kelompok kontrol (kelompok yang tidak dipengaruhi variabel tertentu). Kelompok 

kontrol merupakan pembanding dari kelompok eksperimen. Kesulitan yang sering 

dialami dalam pembentukan kelompok kontrol dapat diatasi dengan menjadikan 

kelompok yang sama sebagai kelompok kontrol dan eksperimen. Dengan demikian 
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kelompok yang sama akan diobservasi pada waktu yang berbeda, yaitu sebelum dan 

sesudah diberikan perlakuan. 

Kelompok 

eksperimen 

Sebelum 

Variabel 

eksperimen 

Sesudah Sebelum - Sesudah 

X1 X2 B = X2 –X1 

B = X’2 – X’1 

B = perbedaan 

Kelompok 

kontrol 
X’1 X’2 

 

D. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipalajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya.  

Sampel (n) adalah bagian populasi yang dipergunakan sebagai objek penelitian dan 

dianggap mewakili karakteristik populasi. Prosedur untuk mendapatkan dan mengumpulkan 

karakteristik populasi meskipun data populasi tidak diambil seluruhnya disebut teknik 

sampling (teknik pengambilan sampel). Nilai yang diperoleh dari analisis data sampel 

disebut sebagai nilai statistik, estimated value, atau nilai perkiraan. Selisih antara 

parameter populasi dengan statistik sampel disebut Sample Error. 

Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan 

sampel yang digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik pengambilan sampling 

yang digunakan. Untuk lebih jelasnya teknik pengambilan sampling dapat dilihat pada 

bagan berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1. Probabilty Sampling  

Probability Sampling adalah teknik sampling yang menetapkan sampel 

berdasarkan nilai probabilitas. Teknik sampling ini memberikan peluang yang sama bagi 

setiap unsur populasi untuk dipilih sebagai sampel tanpa memperhatikan hal-hal yang 

memberikan sifat heterogenitas atas populasi. Seleksi atas satu anggota populasi untuk 

menjadi sampel tidak mempengaruhi seleksi terhadap anggota populasi yang lain. 

Probability Sampling dianggap lebih baik dari pada non-Probability Sampling karena 

lebih fair dalam menetapkan sampel. probabilty sampling terdiri atas: 

Teknik Sampling 

Non Probability Sampling 

 

Probability Sampling 

1. simple random sampling 

2. proportionate stratified 
random sampling 

3. disproportionate stratified 
random sampling 

4. area (cluster) sampling 

1. sampling sistematis 

2. sampling kuota 

3. sampling incidential 

4. purposive sampling 

5. sampling jenuh 

6. snowball sampling 
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a. Simple Random Sampling 

Teknik sampling ini dianggap sederhana karena cara pengambilan sampel dari 

semua anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang 

ada dalam populasi. Cara ini dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen dan 

cara ini cocok diterapkan untuk jumlah populasi yang kecil karena efektif dan efisien. 

Cara ini bisa dilakukan dengan undian atau dengan menggunakan bilangan acak. 

b. Proportional Stratified Sampling 

Teknik sampling ini dipilih jika populasi bersifat heterogen dan berstrata secara 

proporsional. Agar kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari keadaan 

sesungguhnya maka populasi harus dihomogenkan dengan mengelompokkan ke 

dalam grup (strata) dan kemudian baru diambil sampelnya secara acak dari tiap 

strata secara proporsional. Yang harus diperhatikan adalah jumlah strata dalam 

populasi dan besarnya kemungkinan sampel individu yang harus ditarik dari setiap 

strata. 

c. Disproportional Stratified Sampling 

Teknik sampling ini mirip proportional stratified sampling, tetapi jumlah sampel yang 

diambil untuk setiap strata tidak proporsional (tergantung kepentingan peneliti, 

misalnya agar semua strata terwakili). 

d. Area/Cluster Sampling 

Teknik sampling ini mirip dengan Stratified Sampling (yang proporsional maupun 

yang tidak proporsional), tetapi unsur pada tiap cluster adalah heterogen, sedangkan 

unsur pada tiap strata bersifat homogen. Meskipun murah dan mudah, heterogenitas 

data dapat menyebabkan kesimpulan yang diambil nantinya belum tentu bisa 

digeneralisasikan untuk seluruh populasi. Contohnya adalah pengelompokan 

pegawai DJP berdasarkan tempat tugasnya, yaitu Kantor Pusat DJP dan Kantor 

Wilayah DJP terlebih dahulu, baru kemudian dibagi menurut umur, unit eselon II, 

pendidikan formal, dan sebagainya. Tiap pegawai dalam kelompok Kantor Pusat DJP 

dan Kantor Wilayah DJP memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai 

sampel. 

e. Systematic Sampling 

Dengan teknik ini, sampel ditetapkan berdasarkan urutan anggota populasi yang 

telah diberi nomor urut. Tiap data populasi memiliki kesempatan yang sama untuk 

dipilih sebagai sampel. Interval antara sampel ditentukan berdasarkan rasio n/N. Titik 

awal sampel ditetapkan secara acak. Sampel yang lain ditentukan berdasar interval 

sehingga sistematis. 

 

2. Non-Probability Sampling (Non-Random Sampling) 

Non-probability sampling adalah teknik sampling yang tidak menetapkan sampel 

berdasarkan nilai probabilitas. Teknik sampling ini tidak memberikan peluang yang sama 

bagi setiap elemen populasi untuk dipilih sebagai anggota sampel karena dipengaruhi 

unsur subyektifitas atau untuk tujuan tertentu. Non-probability sampling terdiri atas: 
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a. Sampling Sistematis 

Adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang 

telah diberi nomor urut. 

b. Sampling kuota 

Dengan teknik sampling ini, sampel ditetapkan dari populasi yang memiliki ciri-ciri 

tertentu kuota yang telah ditetapkan. Penetapan kuota tergantung pada kepentingan 

peneliti. Peneliti harus menetapkan strata populasi dan kuota sampel yang dianggap 

mampu untuk  mewakili populasi. Besarnya strata ditaksir secara kasar dari data 

statistik yang telah dipublikasikan dan peneliti bebas untuk memilih responden. 

c. Incidental Sampling 

Dengan teknik sampling ini, sampel ditentukan secara kebetulan oleh peneliti, yaitu 

siapa saja yang kebetulan bertemu dengannya (kapan saja dan dimana saja) dapat 

digunakan sebagai sampel apabila orang tersebut dianggap cocok sebagai 

responden, baik terkait dengan yang diteliti atau tidak. Dengan demikian siapa yang 

menjadi populasi dan sampel adalah tidak jelas. Teknik ini biasanya dipakai untuk 

riset pasar (kepentingan promosi produk). Teknik ini tidak ilmiah karena bias. 

d. Purposive Sampling 

Dengan teknik sampling ini, sampel ditentukan dengan sengaja (dengan 

pertimbangan tertentu karena untuk kepentingan tertentu), asal persyaratan yang 

dibuat sebagai kriteria harus dipenuhi oleh semua anggota sampel. Untuk 

menerapkan teknik sampling ini, peneliti harus memiliki pengetahuan yang cukup 

mengenai karakteristik populasi, tepat dalam menentukan syarat bagi suatu data 

untuk dapat dipakai sebagai sampel, dan menguasai materi penelitian dan segala 

masalahnya. 

e. Sensus (Sampling Jenuh) 

Dengan teknik sampling ini, semua anggota populasi digunakan sebagai sampel 

karena jumlah anggota populasi sangat sedikit (kurang dari 30). 

f. Snowball Sampling 

Dengan teknik sampling ini, jumlah sampel pada mulanya sedikit, tetapi kemudian 

makin banyak karena sifat pengambilan sampel adalah berantai (meluas), 

berdasarkan informasi yang diperoleh dari sampel sebelumnya. Teknik ini dipakai jika 

peneliti tidak memiliki pengetahuan mengenai siapa sebenarnya yang menjadi 

populasi sampel. Berdasarkan informasi dari sampel pertama maka informasi tentang 

sampel kedua, dan seterusnya, beserta jumlahnya baru diketahui. Teknik ini sering 

dipakai pada pihak kepolisian untuk menangkap pelaku kejahatan. 

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengambilan sampel adalah sebagai berikut: 

 Rencana analisis. 

 Ketersediaan anggaran biaya, tenaga peneliti, dan waktu penelitian. 

 Derajat keseragaman (homogenitas) populasi, artinya jika populasi makin seragam  

maka sampel yang diambil semakin sedikit. 
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 Tingkat presisi (ketepatan)yang diinginkan peneliti, artinya jika peneliti menginginkan 

kesimpulan yang makin tepat maka sampel yang diambil harus makin banyak. 

Hal-hal di atas harus diperhatikan agar jangan sampai terjadi sample error. 

Berdasarkan pengalaman, tingkat sample error paling tinggi adalah 10% dari total sampel. 

Apabila tingkat sample error lebih dari itu maka sampel ditambah lagi. Sample error ini 

sering timbul antara lain karena jawaban responden yang salah atau karena responden 

sengaja tidak menjawab. Pengambilan sampel juga dipengaruhi oleh kemampuan peneliti, 

intelektualitas responden, lokasi penelitian, informasi yang diperoleh peneliti, jumlah 

populasi, dan penggolongan responden 

                                             

E. Variabel Penelitian 

Variabel adalah atribut, sifat, atau aspek dari obyek penelitian yang memiliki variasi 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.  Jenis 

variabel menurut sifatnya adalah sebagai berikut: 

1. Variabel independen/stimulus/prediktor/anteseden/bebas, yaitu variabel yang 

mempengaruhi variabel dependen. Dalam evaluasi pascadiklat, yang menjadi variabel 

independen adalah kualitas komponen-komponen diklat. 

2. Variabel dependen/output/kriteria/konsekuen/terikat, yaitu variabel yang dipengaruhi 

oleh variabel bebas. Dalam evaluasi pascadiklat ini, yang menjadi variabel dependen 

antara lain adalah produktivitas kerja dan sikap kerja alumni dalam bertugas. 

3. Variabel moderator/independen kedua, yaitu variabel yang mempengaruhi 

(memperlemah atau memperkuat) hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas. 

Dalam evaluasi pascadiklat ini, yang menjadi variabel moderator adalah jenis kelamin, 

umur, dan sikap pribadi alumni diklat. 

4. Variabel intervening, yaitu yang secara teoritis mempengaruhi (memperkuat atau 

memperlemah) hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, tetapi tidak terukur. 

Dalam evaluasi pascadiklat ini, yang menjadi variabel intervening adalah kondisi 

responden saat mengisi kuesioner, sakit, sibuk, dan sebagainya, sehingga mungkin 

tidak peduli (tidak memberikan perhatian penuh) pada saat mengisi kuesioner. 

5. Variabel kontrol, yaitu variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga peneliti 

dapat melakukan penelitian yang bersifat membandingkan. Dalam evaluasi pascadiklat 

ini, yang menjadi variabel kontrol adalah jenis pekerjaan yang dilakukan oleh alumni 

diklat, alat kerjanya, dan pengalaman kerjanya, dalam rangka membandingkan hasil 

pekerjaan antar alumni diklat. 

 

F. Skala Pengukuran 

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk 

menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur 

tersebut bila digunakan dalam pengukuran menghasilkan data kuantitatif. 

1. Jenis Skala 

Pada dasarnya ada 4 (empat) jenis skala pengukuran. Jenisnya adalah sebagai berikut: 
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a. Skala Nominal 

Skala ini merupakan kategorisasi atas obyek yang diteliti, tidak menunjukkan 

tingkatan. Contohnya kategorisasi peserta diklat menurut jenis kelamin (pria-wanita), 

asal instansi (DJP, DJBC, DJA, dan sebagainya). 

b. Skala Ordinal 

Skala ini adalah skala berjenjang yang mana suatu data bernilai “lebih” atau “kurang” 

dari data lainnya, dan jarak antardata tidak harus sama (equi-interval). Contohnya 

DTSS Bendaharawan Pengeluaran menghasilkan peserta peringkat I (nilai 95), 

peringkat II (nilai 90), dan peringkat III (nilai 89). 

c. Skala Interval 

Skala ini adalah skala berjenjang di mana suatu data bernilai “lebih” atau “kurang” 

dari data lainnya, jarak antardata adalah sama, dan tidak ada nilai nol (0) absolut (nol 

yang berarti “tidak ada”). Contohnya siswa dengan nilai ujian 0 tidak berarti bahwa ia 

tidak berilmu, tapi karena jawaban tesnya salah semua. 

d. Skala Rasio/Absolut 

Skala ini adalah skala berjenjang di mana jarak antar data adalah sama tapi memiliki 

angka nol (0) absolute (nol berarti “tidak ada”). Misalnya orang yang memiliki berat 

badan 0 Kg, bukan berarti bahwa orang tersebut beratnya adalah 0 Kg, tetapi karena 

orang tersebut tidak ada. 

2. Teknik Penskalaan 

Terdapat beberapa cara untuk menentukan penskalaan, yaitu: 

a. Skala Likert 

Skala Likert merupakan suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam 

kuesioner, dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa 

survei. Nama skala ini diambil dari nama Rensis Likert, yang menerbitkan suatu 

laporan yang menjelaskan penggunaannya. Sewaktu menanggapi pertanyaan dalam 

skala Likert, responden menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu 

pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. Biasanya 

disediakan empat atau  lima pilihan skala yang mempunyai gradasi dari sangat positif 

sampai sangat negatif, yang dapat berupa kata-kata antara lain: 

 

 

a. Sangat Setuju  a. Sangat Baik 

b. Setuju  b. Baik 

c. Ragu – Ragu   c. Cukup Baik 

d. Tidak Setuju  d. Kurang Baik 

e. Sangat Tidak Setuju  e. Sangat Kurang Baik 

 

 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Skala
http://id.wikipedia.org/wiki/Psikometrik
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kuesioner&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Riset
http://id.wikipedia.org/wiki/Survei
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Rensis_Likert&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Responden&action=edit&redlink=1


KEMENTERIAN  KEUANGAN  REPUBLIK  INDONESIA 
BADAN  PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  KEUANGAN 

-28- 
 

 
 

Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban itu dapat diberi skor, misalnya: 

1) Sangat Setuju/ Sangat Baik   5 

2) Setuju/ Baik/     4 

3) Ragu – Ragu/ Cukup Baik   3 

4) Tidak Setuju/ Kurang Baik   2 

5) Sangat Tidak Setuju/ Sangat Kurang Baik 1 

Instrumen penelitian yang menggunakan Skala Likert dapat dibuat dalam bentuk 

checklist ataupun pilihan ganda 

1) Contoh bentuk checklist 

Berikan penilaian terhadap kemampuan Saudara dalam: 

No Pertanyaan SB B KB TB STB 

1. Mencatat seluruh transaksi penerimaan dan 

pengeluaran 

√     

2. Menyimpan uang persediaan  √    

 

SB = Sangat Baik  diberi skor 5 

B  = Baik   diberi skor 4 

KB = Kurang Baik  diberi skor 3 

TB =Tidak Baik  diberi skor 2 

STB = Sangat Tidak Baik  diberi skor 1 

2) Contoh bentuk pilihan ganda 

Berilah salah satu penilaian anda terhadap kemampuan Saudara, dengan cara 

memberi tanda lingkaran pada nomor jawaban yang tersedia! 

a) Kemampuan Saudara dalam mencatat seluruh transaksi penerimaan dan 

pengeluaran. 

a. Sangat Baik 

b. Baik 

c. Kurang Baik 

d. Tidak Baik 

e. Sangat Tidak Baik 

b) Kemampuan Saudara dalam menyimpan uang persediaan. 

a. Sangat Baik 

b. Baik 

c. Kurang Baik 

d. Tidak Baik 

e. Sangat Tidak Baik 

 

Dalam penyusunan instrumen untuk variabel tertentu, sebaiknya butir-butir 

pertanyaan dibuat dalam bentuk kalimat positif, netral atau negatif, sehingga 

responden dapat menjawab dengan serius dan konsisten. 
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b. Skala Guttman 

Skala pengukuran dengan tipe ini akan didapatkan jawaban yang tegas, yaitu 

“ya-tidak”, “benar-salah”, “pernah-tidak pernah”. Data yang diperoleh dapat berupa 

data interval atau rasio dikhotomi (2 alternatif). Jika pada skala likert terdapat 

3,4,5,6,7,dan seterusnya dengan interval mulai dari sangat setuju sampai dengan 

sangat tidak setuju, maka pada skala Guttman hanya ada dua interval yaitu setuju 

dan tidak setuju.  

Contoh: 

Apakah diklat “Bendahara Pengeluaran” bermanfaat bagi Anda? 

a. Ya   b. Tidak 

c. Semantic Defferensial 

Skala pengukuran ini dikembangkan oleh Osgoog. Skala ini juga digunakan 

untuk mengukur sikap, hanya bentuknya tidak pilihan ganda dan checklist, tetapi 

tersusun dalam satu garis kontinum yang jawabannya “sangat positif” terletak di 

bagian kanan garis, dan jawabannya yang ”sangat negatif” terletak dibagian kiri garis, 

atau sebaliknya. Data yang diperoleh adalah data interval, dan biasanya skala ini 

digunakan untuk mengukur sikap/karakteristik tertentu yang dipunyai oleh seseorang. 

Contoh: 

Beri Nilai Gaya Kepemimpinan Manajer Anda 

Bersahabat 5 4 3 2 1 Tidak Bersahabat 

Tepat janji 5 4 3 2 1 Lupa Janji 

Memberi Pujian 5 4 3 2 1 Mencela 

mempercayai 5 4 3 2 1 mendominasi 

 

Responden yang memberi penilaian dengan angka 5, berarti persepsi 

responden terhadap pemimpin sangat positif, sedangkan bila memberi jawaban 3 

berarti netral, dan bila memberi jawaban pada angka 1, maka persepsi responden 

terhadap pimpinannya sangat negatif. 

d. Rating Scale 

Dari ketiga skala diatas, semua data yang didapatkan adalah data kualitatif 

yang kemudian dikuantitatifkan. Namun pada rating scale ini, data yang didapatkan 

adalah data mentah berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang diperlukan untuk kegiatan ini adalah data primer (jawaban responden 

dalam kuesioner dan wawancara) dan data sekunder (hasil studi pustaka, rekap laporan, 

dan lain-lain). 

1. Kuesioner atau Angket 

 Kuesioner merupakan daftar pertanyaan tertulis yang ditujukan kepada 

responden untuk dijawab. Kuesioner disusun bersama oleh tim peneliti agar diperoleh 
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informasi yang lebih komprehensif dan agar semua peneliti memiliki persepsi yang sama 

terhadap pertanyaan yang diajukan responden. Jenis-jenis kuesioner adalah sebagai 

berikut: 

a. Menurut Jenis Responden 

1) Kuesioner langsung, jika responden menjawab kuesioner tentang dirinya sendiri. 

Contoh: 

a) Apakah mata pelajaran PPh bermanfaat bagi Anda? 

b) Apakah materi diklat sudah sesuai dengan aturan baru? 

2) Kuesioner tak langsung, jika responden menjawab kuesioner tentang orang lain. 

Contoh: 

a) Apakah pekerjaan bawahan Anda makin bagus setelah mengikuti diklat? 

b) Adakah perubahan sikap kerja rekan Anda setelah mengikuti diklat? 

b. Menurut Cara Jawab 

1) Kuesioner terbuka, jika responden bebas mengemukakan jawabannya.  

Contoh: 

a) Apakah pelajaran Teknik Perdagangan Internasional relevan untuk diajarkan 

pada DTSD II Bea dan Cukai? Jelaskan! 

2) Kuesioner tertutup, jika responden tidak bebas mengemukakan jawabannya 

karena sudah ada pilihan jawaban bagi responden.  

Contoh: 

3) Bagaimana manfaat pelajaran Akuntansi Perpajakan bagi anda? 

(Sangat Bermanfaat / Bermanfaat / Cukup / Kurang / Sangat Kurang) 

c. Menurut Bentuknya 

1) Kuesioner pilihan ganda (kuesioner tertutup = multiple choice questions). 

2) Kuesioner isian (kuesioner terbuka = open end questions). 

3) Skala bertingkat (Rating scale) dengan Skala Likert atau Skala Guttman. 

4) Checklist, yaitu responden memberi tanda tertentu pada jawaban yang dipilih. 

Tipe-tipe pertanyaan dalam kuesioner adalah sebagai berikut: 

a. Classifier (background question = pertanyaan berlatar), yaitu untuk mendapatkan ciri 

demografi seperti umur, kelamin, jenjang pendidikan, dan sebagainya. 

b. Multiple choice (closed end), yaitu untuk menentukan opini tentang sesuatu hal 

dengan membolehkan responden memilih jawaban yang ada. Tipe ini paling umum 

digunakan. 

c. Free response (open end), yaitu jika responden menjawab pertanyaan dengan kata-

katanya sendiri sehingga dapat digunakan untuk menjaring opini atau mengukur 

intensitas perasaan responden. 

Kuesioner hendaknya disusun sesuai dengan kriteria-kriteria berikut: 

a. Menggunakan bahasa yang sederhana (pendek, 1 pertanyaan untuk 1 ide). 

b. Meminimalkan kebingungan responden dalam memahami pertanyaan agar 

responden tidak salah menafsirkan pertanyaan (misinterpretation question) atau ada 

jawaban responden yang seenaknya/ngawur (untruthful answers). 
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c. Menghindarkan pertanyaan yang mengarahkan responden pada jawaban tertentu 

(leading questions). 

d. Menghindarkan istilah-istilah subyektif (baik, jujur, buruk, dan sebagainya) karena 

akan bermakna sangat variatif pada orang yang mengartikannya. 

e. Menghindarkan pertanyaan yang bersifat emosional dan menyangkut moralitas. 

f. Menghindarkan pertanyaan modalitas, seperti seharusnya, seyogyanya, dan 

semestinya, karena cenderung bermuatan pandangan sosial, moralitas, atau 

personal. 

g. Membuka semua kemungkinan jawaban bagi responden. 

h. Menyertakan pertanyaan yang berfungsi sebagai cek/pemeriksaan terhadap 

konsistensi atas jawaban responden secara keseluruhan. 

i. Mengorganisasikan pola pertanyaan, seperti: 

1) pertanyaan yang mudah/sederhana diletakkkan di awal kuesioner; 

2) pertanyaan umum lebih didahulukan daripada pertanyaan yang khusus; 

3) pertanyaan yang sama dikelompokkan menjadi satu; 

4) pertanyaan terbuka harus menarik; 

5) pertanyaan geografis dicantumkan pada akhir kuesioner; 

6) pertanyaan yang bersifat emosional/personal diletakkan di akhir kuesioner. 

j. Dibuat dalam kertas dengan layout yang bagus. 

k. Dirancang semenarik mungkin bagi responden waktu dilakukan. 

l. Melakukan pre-test atas pertanyaan dalam kuesioner pada beberapa orang sebelum 

diajukan kepada responden untuk mengetahui tingkat kejelasannya. 

Keunggulan kuesioner antara lain: 

a. tidak memerlukan kehadiran peneliti sehingga jawaban responden tidak terpengaruh 

oleh penampilan, suasana, atau tingkah laku peneliti; 

b. dapat dibagikan serentak kepada banyak responden sehingga menghemat waktu; 

c. dapat dijawab responden dengan kecepatannya dan waktunya masing-masing; 

d. lebih sedikit memerlukan biaya untuk penerapannya; 

e. menghasilkan sampel yang baik karena data lebih mudah dirangkum dan dilaporkan; 

f. bentuk dan pertanyaannya dapat dibuat terstandar untuk semua responden; 

g. anonim sehingga melindungi hak privasi responden dan responden bebas, tidak 

malu, dan jujur untuk menjawab. 

Kelemahan kuesioner antara lain adalah: 

a. responden sering tidak teliti dalam menjawab sehingga seringkali ada pertanyaan 

yang terlewat (tidak terjawab) padahal sukar diberikan kembali kepadanya; 

b. walaupun dibuat anonim, kadang-kadang responden sengaja memberikan jawaban 

yang tidak jujur atau tidak benar. 

c. sering terjadi salah interpretasi oleh responden; 

d. tidak ada interaksi sehingga responden tidak dapat memberikan respon yang luas; 

e. waktu pengembalian kuesioner tidak sama, bahkan terlambat atau tidak kembali; 

f. seringkali sukar ditentukan tingkat validitasnya; 



KEMENTERIAN  KEUANGAN  REPUBLIK  INDONESIA 
BADAN  PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  KEUANGAN 

-32- 
 

 
 

g. kurang efektif untuk menemukan penyebab suatu masalah. 

Contoh kuesioner dapat dilihat pada Lampiran VII. 

2. Wawancara (interview atau kuesioner lisan) 

Wawancara merupakan dialog yang dilakukan pewawancara terhadap 

responden untuk mendapatkan jawaban responden secara langsung. Tujuannya adalah 

untuk memperoleh penegasan dari responden atas hasil jawaban mereka dalam 

kuesioner dan sekaligus mendapatkan informasi yang lebih mendalam mengenai segala 

hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan diklat yang belum tercakup dalam 

materi kuesioner. Secara fisik, wawancara dibedakan atas: 

a. Wawancara terstruktur / terstandar, yang berupa serangkaian pertanyaan di mana 

pewawancara memberikan tanda cek (√) pada pilihan jawaban yang ada. Wawancara 

terstandar ini bisa disembunyikan oleh pewawancara ataupun tidak, bahkan 

responden sendiri yang diminta untuk memberi tanda cek, sehingga seperti kuesioner 

saja. 

b. Wawancara tidak terstruktur, yaitu jika pewawancara bebas bertanya apa saja. 

Menurut pelaksanaan, wawancara terdiri atas: 

a. Wawancara terbuka / bebas (unguided interview), yaitu jika pewawancara bebas 

menanyakan apa saja dan responden bebas menjawab pertanyaan pewawancara. 

Kelebihannya adalah terciptanya suasana santai karena responden tidak sadar 

sepenuhnya kalau ia sedang diwawancarai. Kelemahannya adalah tidak 

terkendalinya arah pertanyaan karena pewawancara tidak membawa pedoman 

materi pertanyaan. 

b. Wawancara tertutup / terpimpin (guided interview), yaitu jika pewawancara 

mengajukan pertanyaan sesuai pedoman yang ada secara lengkap dan terinci 

sehingga responden tidak bebas untuk berpendapat selain yang ditanyakan oleh 

pewawancara. 

c. Wawancara bebas terpimpin, yaitu kombinasi wawancara terpimpin dan bebas. 

Keunggulan wawancara adalah efektif, efisien, luwes, dan sistematis digunakan 

dalam mengumpulkan informasi terutama tentang persepsi, sedangkan kelemahannya 

adalah memerlukan kontak langsung, ketrampilan mengajukan pertanyaan, waktu yang 

lama, dan biaya yang lebih banyak, serta mengandung subyektifitas responden maupun 

pewawancara. Pewawancara perlu memiliki kematangan pribadi, aktifitas tinggi dalam 

bertanya secara sopan sesuai dengan adat tanpa ada motivasi lain selain untuk 

menuntaskan penelitian, memiliki pengetahuan dan penguasaan materi wawancara 

secara optimal, sabar, ulet, tabah, dan percaya diri, terutama jika menghadapi 

responden yang berpengetahuan luas dan memiliki sikap ekstrim. Untuk itu, sebaiknya: 

a. Sebelum melakukan wawancara, pewawancara harus menanyakan kondisi 

kesehatan responden, kesiapannya untuk diwawancarai, dan kesediannya untuk 

memberikan jawaban obyektif tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi maupun 

lainnya. 
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b. Saat wawancara dimulai, pewawancara memberitahu responden mengenai 

identitasnya, alasan wawancara, alasan responden diperlukan, dan kerahasiaan hasil 

wawancara. 

c. Pewawancara memperhatikan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan agar jangan 

sampai ada pertanyaan yang tidak relevan dengan masalah, berulang-ulang, dan 

bertele-tele. 

d. Wawancara dilakukan secara individual dan berlangsung secara fleksibel, bila perlu 

dilakukan pengulangan pertanyaan atau memberikan pertanyaan secara lambat. 

e. Pewawancara menghargai pribadi responden dan informasi responden sehingga 

jawaban responden, meskipun lisan, tetap dicatat dan bila perlu diperkuat dengan 

pernyataan tertulis yang ditandatangani responden. 

3. Observasi Lapangan 

Cara ini dilakukan peneliti dengan melakukan pengamatan langsung atas obyek 

penelitian secara teliti dan mencatat hasilnya dalam checklist. Observasi ada 2 jenis, 

yaitu: 

a. Observasi non-sistematis, yaitu observasi yang dilakukan oleh pengamat tanpa 

menggunakan instrumen pengamatan yang berupa daftar jenis kegiatan yang 

mungkin timbul dan akan diamati. 

b. Observasi sistematis, yaitu observasi yang dilakukan oleh pengamat dengan 

menggunakan instrumen pengamatan. 

Keunggulan observasi adalah: 

a. Dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang hal-hal yang sulit diperoleh 

dengan instrumen lain. 

b. Mudah diadaptasikan dalam berbagai tugas, orang, dan tempat. 

c. Dapat digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif. 

 Kelemahan observasi antara lain: 

a. Sukar mendapatkan data yang valid dan reliabel. 

b. Mungkin diperlukan pelatihan dan pengalaman yang lama bagi pengamat. 

c. Sulit dilakukan pencatatan jika ada banyak kegiatan yang simultan. 

d. Interpretasi hasil harus seobyektif mungkin dengan didukung data yang sudah ada. 

e. Perilaku terstruktur (dalam kondisi tertentu) sulit digeneralisasikan. 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan dokumen tertulis yang berhubungan dengan obyek 

penelitian yang dikumpulkan oleh peneliti untuk diteliti lebih lanjut, seperti catatan, buku, 

aturan, dan sebagainya, termasuk foto dan benda-benda peninggalan. Metode 

dokumentasi dapat dilakukan dengan: 

a. Pedoman dokumentasi, yang memuat garis-garis besar atau kategori yang akan 

dicari datanya; dan 

b. Checklist, yaitu daftar variabel yang akan dikumpulkan datanya. 

 Dari berbagai metode diatas, hal-hal yang harus diperhatikan untuk menentukan teknik 

pengumpulan data adalah sebagai berikut: 
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1. Tujuan penelitian dan jenis variabel. 

2. Kondisi sampel (jika sampel banyak maka metode angket akan lebih tepat digunakan 

daripada observasi dan wawancara, tetapi jika responden tidak mengerti kuesioner 

maka sebaiknya dilakukan wawancara). 

3. Lokasi penelitian (kuesioner paling efektif digunakan jika lokasi penelitian luas). 

4. Jumlah peneliti dan responden (jika peneliti banyak sedangkan responden sedikit 

maka lebih efektif digunakan wawancara daripada angket, dan sebaliknya). 

5. Biaya dan waktu (jika waktu dan biaya memadai maka sebaiknya dilakukan 

wawancara, dan jika tidak memungkinkan cukup kuesioner). 

6. Data (jika ingin data yang lebih mendalam sebaiknya dilakukan wawancara). 

 

H. Validitas dan Relialibitas 

Peneliti harus mendesain  instrumen penelitian yang valid dan reliabel agar 

instrumen dapat menghasilkan data yang tepat sebagai dasar analisis. 

1. Validitas 

Validitas merupakan ukuran seberapa jauh suatu instrumen mampu 

menghasilkan informasi yang berguna untuk mengambil keputusan yang relevan dengan 

tujuan. Validitas meliputi: 

a. Validitas Logika/Rasional, yaitu validitas yang diperoleh atas dasar hasil pemikiran 

logis. Validitas Logika/Rasional terdiri atas: 

1) Validitas Isi / Content 

Suatu instrumen memliki validitas isi jika tiap butir pertanyaan dalam instrumen itu 

dapat secara akurat mengukur tiap karakteristik yang akan diukur. Pendapat para 

ahli sangat diperlukan untuk menentukan butir-butir pertanyaan mana dalam 

instrumen yang akan digunakan dan tidak digunakan. 

2) Validitas Konstruksi / Susunan 

Suatu tes memiliki validitas konstruksi apabila butir-butir pertanyaan yang 

membentuk instrumen itu dapat mengukur setiap aspek yang diukur, dengan cara 

merinci dan memasangkan setiap butir pertanyaan dengan tiap aspek itu. 

b. Validitas Empiris yaitu validitas yang diperoleh atas dasar hasil analisis empiris atau 

pengamatan di lapangan. 

1) Validitas Prediktif / Ramalan 

Suatu instrumen memiliki validitas prediktif jika mampu memperkirakan apa yang 

akan terjadi di masa datang. 

2) Validitas Concurrent / Pengalaman / Bandingan / Sama Saat / Ada Sekarang 

Suatu instrumen memiliki validitas concurrent apabila dalam kurun waktu yang 

sama dapat secara tepat menunjukkan adanya hubungan yang searah antara 

pengujian pertama, kedua, dan seterusnya. 

2. Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan ukuran sampai sejauh mana suatu instrumen bisa 

memberikan informasi yang konsisten tentang karakteristik yang diukur pada obyek dan 
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waktu yang sama. Pengujian reliabilitas dilakukan atas materi instrumen yang sudah 

valid (sudah lolos uji validitas). Untuk itu, instrumen harus diujicobakan terlebih dahulu 

kepada beberapa orang sebagai sampel responden sebelum dibagikan kepada para 

responden yang sesungguhnya. Uji reliabilitas dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a. Repeated Measure / single test double trial / test-retest /stability 

Pengujian ulang dengan instrumen yang sama pada responden yang sama tetapi 

waktu pengujian berbeda. Tingkat reliabilitas instrumen ditentukan berdasarkan 

tingkat koefisien korelasi diantara dua pengujian tersebut. Jika koefisien korelasi 

adalah positif dan signifikan maka instrumen ini dianggap reliabel.  

b. One-shot / double test double trial / parallel / equivalent 

Pengukuran yang dilakukan sekali saja dan hasilnya dibandingkan dengan hasil 

pengukuran yang lain, tetapi sebenarnya instrumen tersebut maksudnya sama 

meskipun hanya bahasanya yang berbeda. Contohnya “Berapa tahun Anda bekerja 

di kantor ini?” dengan “Sejak tahu berapa Anda bekerja di kantor ini?”. Pengujian ini 

dilakukan pada responden yang sama dan pada waktu yang sama namun 

instrumennya berbeda. Tingkat reliabilitas instrumen ditentukan berdasarkan tingkat 

koefisien korelasi diantara kedua pengujian tersebut. Jika koefisen korelasi adalah 

positif dan signifikan maka instrumen ini dianggap reliabel.  

c. Gabungan antara test-retest reliability dengan equivalent reliability. 

Pengujian ini dilakukan dengan mengujicobakan kedua instrumen yang ekuivalen itu 

beberapa kali kepada responden yang sama dan selanjutnya hasilnya dikorelasikan. 

Jika pengujian dilakukan 2 kali maka akan diperoleh 6 koefisien korelasi. Jika keenam 

koefisien korelasi itu positif dan siginifikan maka instrumen ini dianggap reliabel. 

 

I. Hipotesis 

Istilah hipotesis berasal dari bahasa Yunani, yaitu hupo dan thesis. Hupo berarti 

lemah, kurang, atau di bawah dan thesis berarti teori, proposisi, atau pernyataan yang 

disajikan sebagai bukti. Jadi, hipotesis dapat diartikan sebagai suatu pernyataan yang 

masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan atau dugaan yang sifatnya masih 

sementara. 

Hipotesis statistik adalah pernyataan atau dugaan mengenai keadaan populasi yang 

sifatnya masih sementara atau lemah kebenarannya. Hipotesis statistik harus diuji, karena 

itu harus berbentuk kuantitas (dinyatakan dalam bentuk angka-angka) untuk dapat diterima 

atau ditolak. Hipotesis statistik akan diterima jika hasil pengujian membenarkan 

pernyataannya dan akan ditolak jika terjadi penyangkalan dari pernyataannya. 

Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang akan menghasilkan suatu 

keputusan, yaitu keputusan menerima atau menolak hipotesis itu. Dalam pengujian 

hipotesis, keputusan yang dibuat mengandung ketidakpastian, artinya keputusan bisa 

benar atau salah, sehingga menimbulkan resiko. Besar kecilnya resiko dinyatakan dalam 

bentuk probabilitas. Pengujian hipotesis merupakan bagian terpenting dari statistik 

inferensi, karena berdasarkan pengujian tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan yang 
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nantinya bisa dijadikan sebagai dasar pembuatan keputusan atau pemecahan 

permasalahan. 

Prosedur pengujian hipotesis statistik adalah langkah-langkah yang dipergunakan 

dalam menyelesaikan pengujian hipotesis tersebut. Langkah-langkah pengujian hipotesis 

statistik adalah sebagai berikut: 

a. Menentukan Formulasi Hipotesis 

Formulasi atau perumusan hipotesis statistik dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu 

sebagai berikut: 

i. Hipotesis Nol atau Hipotesis Nihil 

Hipotesis nol disimbolkan H0 adalah suatu hipotesis tentang tidak adanya perbedaan. 

Hipotesis ini pada umumnya diformulasikan untuk ditolak. Apabila ditolak, maka 

hipotesis tandingan atau hipotesis alternatif yang diterima. Hipotesis pengganti ini 

merupakan hipotesis penelitian yang dinyatakan secara operasional. 

ii. Hipotesis Alternatif atau Hipotesis Tandingan 

Hipotesis alternatif disimbolkan H1 atau Ha merupakan hipotesis yang dirumuskan 

sebagai lawan atau tandingan dari hipotesis nol.  

b. Menentukan Taraf Nyata (Significant Level) 

Taraf nyata merupakan besarnya batas toleransi dalam menerima kesalahan hasil 

hipotesis terhadap  nilai parameter populasinya. Taraf nyata dilambangkan dengan 𝛼 

(alpha). Besaran yang digunakan untuk menentukan taraf nyata dinyatakan dalam %, 

yaitu 1% (0,01), 5% (0,05), 10% (0,1), 15% (0,15). Besarnya nilai 𝛼 bergantung pada 

keberanian pembuat keputusan yang dalam hal ini berapa besarnya kesalahan (yang 

menyebabkan resiko) yang akan ditolerir. Besarnya kesalahan tersebut disebut sebagai 

daerah kritis pengujian atau daerah penolakan.  

c. Menentukan Nilai Statistik Uji 

Statistik uji merupakan statistik yang digunakan untuk menerima atau menolak H0.   

d. Menentukan Kriteria Pengujian 

Kriteria pengujian merupakan bentuk pembuatan keputusan dalam menerima atau 

menolak hipotesis nol (H0) dengan cara membandingkan nilai 𝛼 tabel distribusinya (nilai 

kritis) dengan uji statistiknya, sesuai dengan bentuk pengujiannya.  

e. Membuat Kesimpulan 

Pembuatan kesimpulan merupakan penetapan keputusan dalam hal penerimaan atau 

penolakan hipotesis nol (H0), sesuai dengan kriteria pengujiannya. Pembuatan 

kesimpulan dilakukan setelah membandingkan nilai uji statistik dengan nilai 𝛼 tabel atau 

nilai kritis. Kriteria penarikan kesimpulan adalah sebagai berikut : 

1. Penerimaan H0 terjadi, jika nilai uji statistik berada di luar daerah penolakan. 

2. Penolakan H0 terjadi, jika nilai uji statistik berada di dalam daerah penolakan. 

Ketentuan-ketentuan hipotesis: 

a. Hipotesis berupa pernyataan singkat, jelas, dan mudah dimengerti maknanya. 

b. Hipotesis menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih. 

c. Hipotesis dapat diuji dengan data yang akan dikumpulkan. 
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d. Perlu diuji apakah ada data yang menunjukkan hubungan variabel bebas dengan terikat. 

e. Adanya data yang menunjukkan bahwa suatu akibat ditimbulkan oleh variabel yang 

telah disebutkan sebelumnya dan bukan oleh variabel yang lain. 

 

J. Analisis Data 

Analisis data terbagi atas analisisi kualitatif dan analisis kuantitatif. Pembahasan 

masing masing analisis adalah sebagai berikut: 

1. Analisis Kualitatif 

 Analisis kualitatif merupakan uji non-hipotesis. Dalam analisis ini peneliti 

membandingkan fenomena (data hasil survei) dengan standar yang ada (yang sudah 

ditetapkan sebelumnya berdasarkan hukum, aturan, atau hasil penelitian sebelumnya), 

dan menyimpulkan sampai sejauh mana fenomena itu sesuai dengan standar. Peneliti 

harus melakukan penelitian dan baru mendapatkan kesimpulan setelah melakukan 

analisis data. Penelitian eksploratif, yang bertujuan untuk menggali informasi secara luas 

tentang sebab-sebab atau hal-hal yang memepengaruhi terjadinya sesuatu, merupakan 

penelitian non-hipotesis. 

2. Analisis Kuantitatif 

 Analisis kuantitatif dapat berupa uji hipotesis maupun uji non-hipotesis. Dalam analisis 

kuantitatif uji hipotesis dipergunakan berbagai rumus dan tabel statistik. 

Beberapa contoh metode analisis data kuantitatif antara lain sebagai berikut: 

a. Analisis Korelasi 

Koefisien korelasi merupakan indeks atau bilangan yang digunakan untuk mengukur 

keeratan (kuat, lemah, atau tidak ada) hubungan antar variabel. Koefisien korelasi ini 

memiliki nilai antara -1 sampai dengan 1. Kriteria-kriteria koefisien korelasi adalah 

sebagai berikut: 

1) Jika Koefisien korelasi bernilai positf, maka variabel-variabel berkorelasi positif. 

Semakin dekat nilai koefisien korelasi ini ke +1 semakin kuat korelasinya, demikian 

pula sebaliknya. 

2) Jika Koefisien korelasi bernilai negatif, maka variabel-variabel berkorelasi negatif. 

Semakin dekat nilai koefisien korelasi ini ke -1 semakin kuat korelasinya, demikian 

pula sebaliknya. 

3) Jika koefisien korelasi bernilai 0 (nol), maka variabel-variabel tidak menunjukkan 

korelasi. 

Untuk menentukan keeratan hubungan/korelasi antar variabel tersebut, berikut ini 

diberikan nilai-nilai koefisien korelasi sebagai patokan. 

- Koefisien Korelasi = 0, tidak ada korelasi atau tidak ada hubungan. 

- 0 < Koefisien Korelasi ≤ 0,2, korelasi sangat rendah/lemah sekali. 

- 0,2 < Koefisien Korelasi ≤ 0,4, korelasi rendah/lemah tapi pasti. 

- 0,4 < Koefisien Korelasi ≤ 0,7, korelasi cukup berarti. 

- 0,7 < Koefisien Korelasi ≤ 0,9, korelasi tinggi/kuat. 

- 0,9 < Koefisien Korelasi ≤ 1, korelasi sangat tinggi/kuat sekali/dapat diandalkan. 



KEMENTERIAN  KEUANGAN  REPUBLIK  INDONESIA 
BADAN  PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  KEUANGAN 

-38- 
 

 
 

- Koefisien Korelasi = 1, korelasi sempurna. 

Jenis-jenis koefisien korelasi yang sering digunakan adalah koefisien korelasi 

Pearson dan  koefisien korelasi Rank Spearman. 

1) Koefisien Korelasi Pearson 

Koefisien korelasi ini digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua 

variabel yang datanya berbentuk data interval atau rasio. Koefisien korelasi ini 

diformulasikan sebagai berikut: 

𝑟 =
𝑛 𝑋𝑌 −  𝑋 𝑌

  𝑛 𝑋2 −   𝑋 2  𝑛 𝑌2 −   𝑌 2 
 

Keterangan: 

n = banyaknya data 

Contoh:  

Peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan antara prestasi dalam Diklat 

Verifikator dengan jumlah dokumen yang berhasil diselesaikan proses 

verifikasinya dalam 1 tahun. Untuk itu dilakukan survey kepada 20 siswa lulusan 

diklat tersebut dan jumlah dokumen yang berhasil diselesaikan proses 

verifikasinya. Datanya adalah sebagai berikut: 

Peserta Nilai Jumlah SPT 

A 95 3750 

B 72 3099 

C 93 3887 

D 71 3110 

E 70 3112 

F 92 3882 

G 89 3873 

H 90 3772 

I 69 3114 

J 88 3765 

K 85 3719 

L 74 3128 

M 75 3390 

N 78 3000 

O 81 3666 

P 80 3634 

Q 79 3568 

R 66 3014 

S 65 3087 

T 84 3490 

 

Analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara kedua varaibel nilai 

dengan jumlah SPT yang terselesaikan adalah dengan menggunakan analisis 

korelasi Pearson. Didapatkan nilai korelasi sebagai berikut: 
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𝑟 =
𝑛 𝑋𝑌 −  𝑋 𝑌

  𝑛 𝑋2 −   𝑋 2  𝑛 𝑌2 −   𝑌 2 
 

   = 0,909 

Didapatkan nilai korelasi sebesar 0,909. Nilai ini menunjukkan hubungan yang 

kuat dan antara kedua variabel memiliki korelasi positif, yaitu semakin tinggi nilai 

yang didapatkan pada saat diklat maka akan semakin tinggi pula jumlah SPT yang 

dapat diselesaikan dalam satu tahun. Cara penghitungan koefisien korelasi 

terdapat pada lampiran. 

 

2) Koefisien Korelasi Spearman 

Koefisien korelasi ini digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua 

variabel yang datanya berbentuk data ordinal. Korelasi Rank Spearman 

diformulasikan sebagai berikut: 

𝑟𝑠 = 1 −
6  𝑑2

𝑛3 − 𝑛
 

Keterangan: 

d = selisih ranking X dan Y 

n = banyaknya pasangan data 

b. Analisis Regresi 

Metode analisis data yang bisa digunakan untuk mengetahui hubungan antara 

variabel independen dengan variabel dependen adalah “metode analisis regresi”. 

Variabel independen disebut juga variabel yang mempengaruhi. Sedangkan variabel 

dependen adalah variabel yang dipengaruhi. Metode ini juga merupakan salah satu 

metode yang melibatkan pengujian statistik. 

Metode analisis regresi dibedakan atas dua jenis, jika dilihat berdasarkan banyaknya 

variabel independen, yaitu analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda. 

Analisis regresi sederhana adalah jika variabel dependen hanya dipengaruhi oleh 

satu variabel independen. Sedangkan analisis regresi berganda adalah jika variabel 

dependen dipengaruhi oleh dua atau lebih variabel independen. 

1) Analisis Regresi Linier Sederhana 

Hubungan antara dua variabel pada persamaan linier jika digambarkan secara 

grafis (scatter diagram), semua nilai Y dan X akan berada pada suatu garis lurus. 

Dalam ilmu ekonomi, garis itu disebut garis regresi. Karena antara Y dan X 

memiliki hubungan, maka nilai X dapat digunakan untuk menduga atau meramal 

nilai Y. Dalam hal ini, X disebut variabel bebas dan Y variabel terikat.  

Analisis regresi juga digunakan untuk menentukan bentuk hubungan antar 

variabel. Tujuan utama dalam penggunaan analisis regresi adalah untuk 

meramalkan atau memperkirakan nilai dari suatu variabel dalam hubungannya 

dengan variabel yang lain yang diketahui melalui persamaan garis regresinya. 

Untuk populasi, persamaan garis regresi linier sederhananya dapat dinyatakan 

dalam bentuk: 
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𝜇𝑦 ,𝑥 = 𝐴 + 𝐵𝑋 

Keterangan: 

𝜇𝑦 ,𝑥   : rata-rata Y bagi X tertentu 

A,B : P konstanta atau koefisien regresi populasi 

 

Karena populasi jarang diamati secara langsung, maka digunakan persamaan 

regresi linier sederhana sampel sebagai penduga persamaan regresi linier 

sederhana populasi. Bentuk persamaannya adalah sebagai berikut: 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑋 

Keterangan: 

𝑌   : penduga bagi 𝜇𝑦 ,𝑥  

X  : variabel bebas 

a,b : penduga parameter A dan B 

a  : intersep (nilai Y, bila X=0) 

b  : slop (kemiringan garis regresi) 

Persamaan Y=a+bX memberikan arti jika variabel X naik satu satuan maka 

variabel Y akan mengalami peningkatan atau penurunan 1 x b. 

Untuk membuat peramalan, penaksiran, atau pendugaan dengan persamaan 

regresi, maka nilai a dan b harus ditentukan terlebih dahulu. Dengan metode 

kuadrat terkecil (least square), nilai a dan b dapat ditentukan dengan 

menggunakan formula sebagai berikut: 

𝑏 =
 𝑋𝑌 − 𝑛𝑋 𝑌 

 𝑋2 − 𝑛𝑋 2
 

𝑎 = 𝑌 − 𝑏𝑋  

 

2) Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi berganda memberikan kemudahan bagi pengguna, karena bisa 

memasukkan lebih dari satu variabel independen hingga beberapa variabel 

independen dapat diketahui hubungannya secara simultan dengan variabel 

dependen. Syarat awal yang harus terpenuhi pada analisis regresi berganda 

adalah banyaknya data (pengamatan) harus lebih banyak daripada banyaknya 

variabel independen. Model persamaan regresi linier berganda dapat dinyatakan 

sebagai berikut: 

𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑿𝟏 + 𝛽2𝑿𝟐 + ⋯+ 𝛽𝑝𝑿𝒑 + 𝝐 

Karena model diduga dari sampel, maka secara umum model regresi dapat 

dinyatakan sebagai berikut: 

𝑌 = 𝑏0 + 𝑏1𝑿𝟏 + 𝑏2𝑿𝟐 + ⋯ + 𝑏𝑝𝑿𝒑 

 Salah satu prosedur pendugaan model untuk regresi linier berganda adalah 

dengan prosedur kuadrat terkecil. Konsep metode kuadrat terkecil adalah 

menduga koefisien regresi (𝛽) dengan meminimumkan kesalahan (error). 
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Sehingga dugaan bagi 𝛽 (atau dinotasikan dengan b) dapat dirumuskan sebagai 

berikut (Drapper and Smith, 1992): 

𝑏 =  𝑿′𝑿 𝑿′𝑌 

Keterangan: 

Y : Variabel dependen 

X : Variabel Indepeneden 

Matriks X : Matriks gabungan dimana kolom pertama adalah matriks satuan dan 

kolom selanjutnya adalah matriks vektor variabel independen. Susunan matriks X 

adalah sebagai berikut: 

𝑿 =  

𝟏 𝑿𝟏𝟏 …  𝑿𝟏𝒑

⋮ ⋮ …         
𝟏 𝑿𝒏𝟏 …  𝑿𝒏𝒑

  

terdapat sebanyak p variabel independen dan n pengamatan. Xij menunjukkan 

pengamatan ke-i variabel ke-j. Misal, X11 adalah pengamatan individu pertama 

pada variabel pertama.  

Untuk menilai apakah model regresi yang dihasilkan merupakan model yang paling 

sesuai (memiliki error terkecil), dibutuhkan beberapa pengujian dan analisis sebagai 

berikut: 

a. Analisis terhadap Nilai R2  

R2 dapat diartikan sebagai suatu nilai yang mengukur proporsi atau variasi total 

variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Nilai R2 

berkisar antara 0 sampai dengan 1. 

b. Uji Residual 

Model regresi dibentuk dengan didasarkan dengan meminimumkan jumlah kuadrat 

error, maka residual yang dalam hal ini dianggap sebagai suatu kesalahan dari 

pengukuran harus memenuhi beberapa asumsi, antara lain: 

- Identik (memiliki varian yang konstan). 

- Independen (tidak ada korelasi antar residual). 

- Berdistribusi normal. 

c. Uji Model Regresi 

Tahap pengujian model regresi ada 2 tahapan, yaitu uji simultan dan uji individu. 

Uji simultan bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen 

dengan variabel independen secara simultan. Selanjutnya jika berdasarkan hasil 

uji simultan didapatkan hasil bahwa uji simultan signifikan, maka untuk mengetahui 

pengaruh masing-masing variabel, maka dapat digunakan uji individu. 

Tahap I : Uji Simultan 

Uji simultan merupakan uji terhadap nilai-nilai koefisien regresi (b) secara 

simultan/serentak/bersama-sama. Hipotesis statistik yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

H0 : 𝛽0 =  𝛽1 = ⋯ = 𝛽𝑝 = 0 

H1 : Minimal ada satu  𝛽𝑖 ≠ 0 
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Statistik uji yang dipakai untuk melakukan uji simultan ini adalah statistik uji F. 

Tahap II :Uji Individu 

Jika hasil uji simultan menunjukkan bahwa H0 ditolak, maka perlu dilakukan uji 

individu dengan hipotesis statistik sebagai berikut: 

H0 : 𝛽𝑖 = 0 

H0 : 𝛽𝑖 ≠ 0 

Statistik uji yang dipakai untuk melakukan uji individu adalah statistik uji t. 

d. Uji Multikolinieritas 

Multikolinieritas merupakan kasus yang terjadi jika antara variabel independen 

saling berhubungan atau berkorelasi. Jika kasus ini terjadi pada regresi linier, 

maka variabilitas bi akan tidak efisien (overweight). Untuk melihat adanya 

multikolinieritas dapat digunakan VIF (Variance Inflation Factor) dengan 

persamaan sebagai berikut: 

𝑉𝐼𝐹 =
1

1 − 𝑅𝑗
2 

Jika nilai VIF > 5, maka mengindikasikan bahwa ada salah satu variabel 

independen memiliki korelasi dengan variabel independen lain. 
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Peraga I   Jadwal Kegiatan Evaluasi Pascadiklat 

No Uraian 
BULAN I BULAN II BULAN III BULAN IV BULAN V BULAN VI 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1. Penyusunan Proposal                                                 

2. Temu Narasumber                                                 

3. 
Penetapan Variabel 
Penelitian                                                 

4. 
Penetapan Populasi dan 
Sampel                                                 

5. Pengumpulan Data                                                 

6. Pengolahan Data                                                 

7. Analisis Data                                                 

8. 
Penyusunan Laporan 
Hasil                                                 

9. 
Pelaksanaan seminar 
Hasil                                                 

10. 
Penyempurnaan Laporan 
Hasil                                                 

11. Penyampaian Laporan                                                 
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Peraga II   Rincian Biaya Pelaksanaan Kegiatan 

 

NO NAMA KEGIATAN JUMLAH 

1. Belanja pengiriman kuesioner 2.500.000 

2. Belanja Bahan 1.096.600 

3. Honor yang terkait dengan output kegiatan 47.602.500 

4. Belanja Barang Non Operasional Lainnya 30.010.000 

5. Belanja perjalanan lainnya (DN) 79.130.000 

Jumlah Biaya 160.339.100 
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Saran: 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

SURVEY  

EVALUASI PASCADIKLAT BENDAHARA PENGELUARAN BPPK 
 

 

 

 

 

 

Nama : 

Jenis Kelamin :            Pria                     Wanita    

Umur :          ≤ 25 Th               > 25 - 35 Th        

             > 35 - 45 Th  > 45 Th 

           

Kantor/Satker :    

Pangkat/Golongan : 

Masa Kerja (tmt CPNS) :           

Pendidikan Terakhir :            SLTA                  DI          

                                                   DIII                    DIV/S1   

                                                     S2                Lainya ...... 

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan 

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Jl. Purnawarman Nomor 99 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 

Telp. (021) 73946666-253 Fax: (021) 7244328 Situs: www.bppk.depkeu.go.id 

1. Apakah saat ini, Saudara menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran: 

ALUMNI 

Peraga III  Contoh Kuesioner Untuk Alumni 
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           Ya                                 Tidak 

2. Jumlah PAGU DIPA yang dikelola: 

           ≤ 500 Juta                                                        > 500 Juta – 1 Milyar     

            > 1 Milyar – 10 Milyar                                   > 10 Milyar 

 

Berikan penilaian Saudara terhadap pernyataan-pernyataan berikut sesuai dengan keadaan sehari-hari di unit kerja 

Saudara. Skala Penilaian yang digunakan adalah sebagai berikut:    

         Sangat Baik              Baik                 Cukup                          Kurang                Sangat Kurang 

 

 

Berikan penilaian terhadap Kemampuan Saudara dalam: 

a. Mencatat seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran 

b. Menyimpan Uang Persediaan (UP) 

c. Melaksanakan pembayaran kepada yang berhak 

d. Mempertanggungjawabkan Uang Persediaan (UP) 

e. Mengelola pungutan/potongan pajak 

f. Memahami sistem penerimaan dan pengeluaran negara 

 

Berikan penilaian terhadap Pemahaman Saudara atas: 

a. Tugas dan fungsi pejabat pengelola perbendaharaan negara 

b. Mekanisme perencanaan dan penganggaran 

c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 

d. Bagan Akun Standar (BAS) 

e. Standar Biaya Umum/Khusus (SBU/SBK) 

f. Pengadaan barang dan jasa yang dibayarkan melalui UP 

 

 

 

 

 

Berikan  penilaian Saudara terhadap Kemampuan Saudara dalam: 

1. Menyusun Anggaran/Kebutuhan Kas (UP) Satuan Kerja 

2. Menyiapkan Permintaan/SPP UP 

3. Menyiapkan Permintaan/SPP TUP 

4. Mengawasi Ketersediaan PAGU Anggaran 

5. Membukukan dokumen/transaksi belanja negara 

6. Menyimpan Uang Persediaan 

7. Menyimpan Uang Pembayaran Langsung (LS BP) 

8. Menyimpan penerimaan negara lainnya yang sah 

9. Mendistribusikan dana UP sesuai kebutuhan 

10. Meneliti/menguji dokumen/bukti pembayaran melalui UP 

11. Mengendalikan penggunaan dan pertanggungjawaban UP 

12. Melakukan pembayaran dana UP/LS BP kepada yang berhak 

13. Menyiapkan permintaan /SPP Penggantian UP 

14. Menyusun laporan pertanggungjawabkan (LPJ BP) 

15. Melaksanakan rekonsiliasi internal dengan UAKPA 

16. Memungut/memotong pajak 

17. Membukukan dokumen penerimaan pajak 

18. Menyimpan penerimaan pajak 

19. Menyetor penerimaan pajak ke kas negara 

20. Membuat laporan penerimaan pajak 

 

---- Terima Kasih Atas Partisipasi Saudara ---- 

 

“Jika Saudara mempunyai tanggapan tentang apa, bagaimana, dan saran terhadap diklat Bendahara Pengeluaran 

BPPK, mohon Saudara tuliskan di lembar Saran (Halaman  Belakang Kuesioner ini) ” 

 

 

 

aran: 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

5 1 2 3 4 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

Contoh Kuesioner Untuk Atasan 



KEMENTERIAN  KEUANGAN  REPUBLIK  INDONESIA 
BADAN  PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  KEUANGAN 

-47- 
 

 
 

Saran : 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

SURVEY  

EVALUASI PASCADIKLAT BENDAHARA PENGELUARAN BPPK 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nama : 

Jenis Kelamin :           Pria                         Wanita    

Kantor/Satker :    

Jabatan Sekarang :           KPA              PPK             KPA/PPK      

                                                   

                                                     

 

 

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan 

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 

Jl. Purnawarman Nomor 99 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 

Telp. (021) 73946666- 253 Fax: (021) 7244328 Situs: www.bppk.depkeu.go.id 

1. Apa dasar penunjukan/pengangkatan Bendahara Pengeluaran di Kantor/Satker Saudara: 

          Kepercayaan             Keterampilan              Sertfikat                     Jenis Kelamin  

KPA/PPK 
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          Pendidikan                 Umur                           Lainnya ..................... 

2. Jumlah PAGU DIPA yang dikelola: 

           ≤ 500 Juta                                                      500 Juta – 1 Milyar     

           > 1 Milyar – 10 Milyar                                 > 10 Milyar 

 

Berikan penilaian Saudara terhadap Bendahara Pengeluaran Kantor/Satker Saudara, dengan skala penilaian yang 

digunakan adalah sebagai berikut:    

         Sangat Baik               Baik                 Cukup                         Kurang                 Sangat Kurang             

 

Berikan penilaian terhadap Bendahara Pengeluaran di Kantor/Satker Saudara atas Kemampuan Bendahara 

Pengeluaran Saudara dalam: 

a. Mencatat seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran 

b. Menyimpan Uang Persediaan 

c. Melaksanakan pembayaran kepada yang berhak 

d. Mempertanggungjawabkan Uang Persediaan 

e. Mengelola pungutan/potongan pajak 

f. Memahami sistem penerimaan dan pengeluaran negara 

 

Berikan penilaian terhadap Bendahara Pengeluaran di Kantor/Satker Saudara atas Pemahaman Bendahara 

Pengeluaran dalam: 

a. Tugas dan fungsi pejabat pengelola perbendaharaan negara 

b. Mekanisme perencanaan dan penganggaran 

c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 

d. Bagan Akun Standar (BAS) 

e. Standar Biaya Umum/Khusus (SBU/SBK) 

f. Pengadaan barang dan jasa yang dibayarkan melalui UP 

 

 

 

Berikan penilaian Saudara terhadap Kemampuan Bendahara Pengeluaran kantor/satker Saudara dalam: 

1. Menyusun Anggaran/Kebutuhan Kas (UP) Satuan Kerja 

2. Menyiapkan Permintaan/SPP UP 

3. Menyiapkan Permintaan/SPP TUP 

4. Mengawasi Ketersediaan PAGU Anggaran 

5. Membukukan dokumen/transaksi belanja negara 

6. Menyimpan Uang Persediaan 

7. Menyimpan Uang Pembayaran Langsung (LS BP) 

8. Menyimpan penerimaan negara lainnya yang sah 

9. Meneliti/menguji permintaan pembayaran melalui UP 

10. Meneliti/menguji dokumen/bukti pembayaran melalui UP 

11. Mengendalikan penggunaan dana UP 

12. Melakukan pembayaran dana UP/LS BP kepada yang berhak 

13. Menyiapkan permintaan /SPP Penggantian UP 

14. Menyusun laporan pertanggungjawabkan (LPJ BP) 

15. Melaksanakan rekonsiliasi internal dengan UAKPA 

16. Memungut/memotong pajak 

17. Membukukan dokumen penerimaan pajak 

18. Menyimpan penerimaan pajak 

19. Menyetor penerimaan pajak ke kas negara 

20. Membuat laporan penerimaan pajak 

 

---- Terima Kasih Atas Partisipasi Saudara ---- 

 

 

“Jika Saudara mempunyai tanggapan tentang apa, bagaimana, dan saran terhadap diklat Bendahara Pengeluaran BPPK, mohon 

Saudara tuliskan di lembar Saran (Halaman  Belakang Kuesioner ini) ” 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

5 1 2 3 4 



KEMENTERIAN  KEUANGAN  REPUBLIK  INDONESIA 
BADAN  PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  KEUANGAN 

-49- 
 

 
 

Saran: 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 SURVEY  

EVALUASI PASCADIKLAT BENDAHARA PENGELUARAN BPPK 
 

 

 

 

 

Nama : 

Jenis Kelamin :       Pria                     Wanita    

Umur :           ≤ 25 Th                 > 25 - 35 Th        

            > 35 - 45 Th             > 45 Th 

Kantor/Satker :    

Pangkat/Golongan : 

Masa Kerja (tmt CPNS) :           

Pendidikan Terakhir :         SLTA                       DI          

                                                      DIII                          DIV/S1   

                                                      S2                            Lainya ...... 

Jabatan Sekarang :          PPK                         Penandatangan SPM 

                                                      Penguji SPP              Pejabat Pengadaan 

                                                      BP Pembantu             Lainnya……….. 
 

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan 

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 

Jl. Purnawarman Nomor 99 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 
Telp. (021) 73946666-253 Fax: (021) 7244328  Situs: www.bppk.depkeu.go.id 

 

Pernahkan Saudara mengikuti diklat Bendahara Pengeluaran di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) 

           Ya                                  Tidak 

PPK/PENANDATANGAN SPM/PENGUJI 
SPP/PEJABAT PENGADAAN/BP PEMBANTU 

(diisi oleh salah satu pejabat diatas) 

Contoh  Kuesioner Untuk Rekan 

  

http://www.bppk.depkeu.go.id/
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Berikan penilaian Saudara terhadap Bendahara Pengeluaran sesuai dengan keadaan sehari-hari di unit kerja 

Saudara. Skala Penilaian yang digunakan adalah sebagai berikut:    

          Sangat Baik              Baik                Cukup                          Kurang               Sangat kurang 

 

 

Berikan penilaian terhadap Bendahara Pengeluaran di Kantor/Satker Saudara atas Kemampuan Bendahara 

Pengeluaran dalam: 

a. Mencatat seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran 

b. Menyimpan Uang Persediaan (UP) 

c. Melaksanakan pembayaran kepada yang berhak 

d. Mempertanggungjawabkan Uang Persediaan (UP) 

e. Mengelola pungutan/potongan pajak 

f. Memahami sistem penerimaan dan pengeluaran negara 

 

 

Berikan penilaian terhadap Bendahara Pengeluaran di Kantor/Satker Saudara atas Pemahaman Bendahara 

Pengeluaran dalam: 

a. Tugas dan fungsi pejabat pengelola perbendaharaan negara 

b. Mekanisme perencanaan dan penganggaran 

c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 

d. Bagan Akun Standar (BAS) 

e. Standar Biaya Umum/Khusus (SBU/SBK) 

f. Pengadaan barang dan jasa yang dibayarkan melalui UP 

 

 

 

 

 

1. Berikan penilaian Saudara terhadap Kemampuan Bendahara Pengeluaran kantor/satker Saudara dalam: 

2. Menyusun Anggaran/Kebutuhan Kas (UP) Satuan Kerja 

3. Menyiapkan Permintaan/SPP UP 

4. Menyiapkan Permintaan/SPP TUP 

5. Mengawasi Ketersediaan PAGU Anggaran 

6. Membukukan dokumen/transaksi belanja negara 

7. Menyimpan Uang Persediaan 

8. Menyimpan Uang Pembayaran Langsung (LS BP) 

9. Menyimpan penerimaan negara lainnya yang sah 

10. Meneliti/menguji permintaan pembayaran melalui UP 

11. Meneliti/menguji dokumen/bukti pembayaran melalui UP 

12. Mengendalikan penggunaan dana UP 

13. Melakukan pembayaran dana UP/LS BP kepada yang berhak 

14. Menyiapkan permintaan /SPP Penggantian UP 

15. Menyusun laporan pertanggungjawabkan (LPJ BP) 

16. Melaksanakan rekonsiliasi internal dengan UAKPA 

17. Memungut/memotong pajak 

18. Membukukan dokumen penerimaan pajak 

19. Menyimpan penerimaan pajak 

20. Menyetor penerimaan pajak ke kas negara 

21. Membuat laporan penerimaan pajak 

 

---- Terima Kasih Atas Partisipasi Saudara ---- 

 

“Jika Saudara mempunyai tanggapan tentang apa, bagaimana, dan saran terhadap diklat Bendahara Pengeluaran BPPK,  

mohon Saudara tuliskan di lembar Saran (Halaman  Belakang Kuesioner ini) ” 

 

 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

5 1 2 3 4 
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Peraga IV Contoh Form Wawancara Evaluasi Pascadiklat
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Peraga V   Contoh Tabulasi Data 
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Peraga VI   Contoh Rekapitulasi Data Untuk Analisis 

No Responden Y X1 X2 X3 X4 X5 

1 3 3 3 3 3 3 

2 3 3 3 2,9 2,9 3 

3 3 3   3 3 3 

4 2 2,7 2,8 3 2,8 3 

5 2,8 3 2,7 3 2,7 3 

6 2,7 3 3 2,8 3 2,7 

7 3 3 3 2,7 3 3 

8 2,7 2,8 3 3 2,7 3 

dst             
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Peraga VII  Contoh Tahap – Tahap Analisis Data 

Langkah-Langkah Analisis Data   

A. Langkah-Langkah Tabulasi  Data untuk Tahap Analisis Data: 

1. Masukkan data untuk setiap responden, dimana masing-masing responden terdiri dari kuesioner 

alumni, rekan alumni dan atasan alumni. Contoh entri data pada Lampiran IX. 

2. Menarik rata-rata untuk masing-masing komponen pada masing-masing responden. Selanjutnya 

dari rata-rata yang didapatkan, ditarik rata-rata untuk masing-masing variabel. Contoh pada 

Lampiran X.  

3. Data-data yang didapatkan pada poin 2 adalah data-data yang digunakan pada tahap analisis 

data. Contoh rekapitulasi data untuk analisis disajikan pada Lampiran XI. 

4. Setelah didapatkan rekapitulasi data untuk analisis, maka langkah selanjutnya adalah tahap 

analisis data. 

B. Tahap-tahap Analisis Data Evaluasi Pascadiklat Bendahara Pengeluaran BPPK 2010: 

1. Dengan menggunakan aplikasi Minitab 14, regresikan antara variabel kinerja sebagai variabel 

dependen dengan kelima variabel materi sebagai variabel independen. Hasilnya adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Setelah persamaan regresi didapatkan, maka langkah selanjutnya adalah cek asumsi-asumsi 

yang harus terpenuhi pada analisis regresi. 

Asumsi pertama yang harus dicek adalah kasus terjadinya multikolinearitas (adanya hubungan 

antara variabel bebas), yaitu dengan melihat nilai VIF (jika ada nilai VIF > 5, maka terjadi kasus 

multikolinearitas). Dapat dilihat pada output yang didapatkan, bahwa terdapat satu nilai VIF 

yang lebih dari 5 yaitu pada variabel kedua. Dapat disimpulkan bahwa pada regresi ini asumsi 

multikolinearitas tidak terpenuhi.  

 

Regression Analysis: Y versus X1; X2; X3; X4; X5  
 
The regression equation is 

Y = 1,03 - 0,127 X1 + 0,267 X2 + 0,415 X3 - 0,020 X4 + 0,154 

X5 

 

Predictor     Coef  SE Coef      T      P  VIF 

Constant    1,0254   0,2853   3,59  0,001 

X1         -0,1270   0,1484  -0,86  0,398  3,4 

X2          0,2670   0,1900   1,41  0,168  5,3 

X3          0,4151   0,1445   2,87  0,007  3,2 

X4         -0,0196   0,1153  -0,17  0,866  2,2 

X5          0,1540   0,1398   1,10  0,278  3,4 

 

S = 0,138480   R-Sq = 65,0%   R-Sq(adj) = 60,2% 

 

Analysis of Variance 

 

Source          DF       SS       MS      F      P 

Regression       5  1,28482  0,25696  13,40  0,000 

Residual Error  36  0,69036  0,01918 

Total           41  1,97518 

 

Durbin-Watson statistic = 2,48771 
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3. Salah satu metode untuk mengatasi terjadinya kasus multikolinearitas adalah melakukan 

Principal Component Regression (PCR) atau bisa disebut dengan regresi komponen utama. 

Keunggulan metode ini adalah bisa mengatasi multikolinearitas tanpa harus menghilangkan 

variabel bebas pada model. Langkah-langkah melakukan Regresi Komponen Utama adalah 

sebagai berikut: 

a. Mendapatkan komponen utama dari kelima variabel bebas dan didapatkan: 

 

 

 

 

 

 

b. Untuk menentukan berapa banyak komponen utama yang digunakan pada analisis regresi 

adalah dengan melihat nilai eigenvalue output pada poin 1 (Eigenvalue=3,8843). Nilai 

eigenvalue yang diambil adalah nilai eigenvalue yang lebih dari satu karena nilai eigenvalue 

yang lebih dari satu dapat diartikan bahwa komponen utama tersebut mampu menjelaskan 

satu variabel asli. Dapat dilihat pada output poin satu diketahui bahwa nilai eigenvalue 

komponen utama satu adalah 3,8843 dan nilainya telah lebih dari satu, maka untuk analisis 

regresi selanjutnya cukup digunakan satu komponen utama.  

c. Komponen utama yang digunakan untuk regresi komponen utama disajikan pada Lampiran 

XII. 

d. Hasil regresi komponen utama adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principal Component Analysis: X1; X2; X3; X4; X5  
 
Eigenanalysis of the Correlation Matrix 

 

Eigenvalue  3,8843  0,4072  0,3560  0,2181  0,1344 

Proportion   0,777   0,081   0,071   0,044   0,027 

Cumulative   0,777   0,858   0,929   0,973   1,000 

 

 

Variable     PC1     PC2 

X1        -0,454  -0,139 

X2        -0,473   0,303 

X3        -0,448  -0,023 

X4        -0,418  -0,758 

X5        -0,441   0,560 

 

Regression Analysis: Y versus w1  
 
The regression equation is 

Y = 3,20 - 0,0847 w1 

 

Predictor      Coef  SE Coef       T      P 

Constant    3,19907  0,02228  143,62  0,000 

w1         -0,08467  0,01144   -7,40  0,000 

 

S = 0,144359   R-Sq = 57,8%   R-Sq(adj) = 56,7% 

 

Analysis of Variance 

 

Source          DF      SS      MS      F      P 

Regression       1  1,1416  1,1416  54,78  0,000 

Residual Error  40  0,8336  0,0208 

Total           41  1,9752 

 

Unusual Observations 

Obs     w1       Y     Fit  SE Fit  Residual  St Resid 

 19  -1,15  3,0000  3,2963  0,0259   -0,2963     -2,09R 

 27  -2,18  3,0556  3,3841  0,0335   -0,3285     -2,34R 

 42  -4,81  3,5556  3,6063  0,0594   -0,0507     -0,39 X 

 

R denotes an observation with a large standardized residual. 

X denotes an observation whose X value gives it large influence. 
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Berdasarkan output poin d diketahui bahwa regresi komponen utama signifikan. Maka 

untuk selanjutnya apakah persamaan regresi ini dapat digunakan atau tidak maka harus 

dicek terlebih dahulu asumsi-asumsi pada analisis regresi. 

4. Tahapan pada pengecekan asumsi regresi 
a. Independen 

Asumsi independen adalah tidak adanya hubungan antar residual atau antar residual saling 

independen. Pengujian ini bisa dilihat melalui time series plot (autocorrelation), jika ada plot 

yang keluar dari batas maka dinyatakan terjadi  autokorelasi. Berdasarkan output berikut ini 

diketahui bahwa tidak ada plot yang keluar dari batas, maka disimpulkan tidak terjadi 

autokorelasi. 

 

b. Identik 

Pengujian terhadap keidentikan residual bertujuan untuk mengetahui apakah varians 

residual tersebut sama ataukah tidak. Untuk menguji ini bisa dilakukan dengan uji gleiser 

yaitu dengan meregresikan absolut residual dengan variabel bebas. Jika regresinya signifikan 

maka dapat disimpulkan telah terjadi heterocedastisitas.  
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Regression Analysis: abs res versus w1  
 
The regression equation is 

abs res = 0,112 + 0,00796 w1 

 

Predictor      Coef   SE Coef     T      P 

Constant    0,11227   0,01323  8,49  0,000 

w1         0,007962  0,006795  1,17  0,248 

 

S = 0,0857452   R-Sq = 3,3%   R-Sq(adj) = 0,9% 

 

Analysis of Variance 

Source          DF        SS        MS     F      P 

Regression       1  0,010097  0,010097  1,37  0,248 

Residual Error  40  0,294089  0,007352 

Total           41  0,304186 

Unusual Observations 

 

Obs     w1  abs res     Fit  SE Fit  Residual  St Resid 

 19  -1,15   0,2963  0,1031  0,0154    0,1931      2,29R 

 27  -2,18   0,3285  0,0949  0,0199    0,2336      2,80R 

 42  -4,81   0,0507  0,0740  0,0353   -0,0232     -0,30 X 

 

R denotes an observation with a large standardized residual. 

X denotes an observation whose X value gives it large 

influence. 
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Berdasarkan output regresi antara absolut residual dengan variabel bebas (dalam hal ini 

adalah komponen utama pertama) dapat diketahui bahwa hasil regresi tidak signifikan, 

maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterocedastisitas. 

c. Berdistribusi Normal 

Uji yang ketiga adalah menguji apakah residual berdistribusi normal atau tidak. Tahapan 

pengujiannya adalah sebagai berikut: 

H0 : Residual berdistribusi normal 

H1 : Residual tidak berdistribusi normal 

𝛼 = 5% 

Tolak H0 jika p-value kurang dari 𝛼. 

Berdasarkan hasil output diketahui bahwa p-value=0,358 maka dapat diputuskan terima H0 

dan disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal. 

 

 
 

Semua asumsi telah diuji dan disimpulkan bahwa semua asumsi telah terpenuhi, maka 

persamaan regresi bisa digunakan. 

5. Interpretasi terhadap Hasil Regresi 
Hasil regresi dengan menggunakan regresi komponen utama, variabel bebasnya masih 

dinyatakan dalam bentuk komponen utama, maka untuk interpretasinya, variabel komponen 

utama harus dikembalikan ke variabel asli. Langkah-langkah pengembalian ke variabel asli 

adalah sebagai berikut: 

a. Persamaan hasil regresi komponen utama 

Y = 3,2 – 0,0847 w1 

b. Untuk mengembalikan ke variabel asli maka komponen utama harus dikalikan dengan 

koefisiennya. 

Y = 3,2 – 0,0847 (-0,454 X1 - 0,473 X2 - 0,448 X3 – 0,418 X4 – 0,441 X5) 

Didapatkan persamaan sebagai berikut: 

Y = 3,2 + 0,03845 X1  + 0,04006 X2  + 0,03795 X3  + 0,0354 X4  + 0,03735 X5 
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c. Setelah didapatkan persamaan regresinya, kemudian dilihat R2 –nya. Hasil output regresi 

menunjukkan bahwa R2 = 57,8%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel materi mampu 

menjelaskan variabel kinerja sebesar 57,8% dan sebesar 42,2% lainnya dijelaskan oleh 

variabel lain di luar penelitian. 
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Peraga VIII  Contoh Abstrak 

ABSTRAK 

 

Kegiatan Evaluasi Pascadiklat Bendahara Pengeluaran dimaksudkan untuk mengetahui apakah 
Diklat Bendahara Pengeluaran mempengaruhi kinerja dari Bendahara Pengeluaran dan untuk 
mengetahui aspek materi apa dari program diklat Bendahara Pengeluaran yang perlu disempurnakan. 
Evaluasi ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada alumni diklat Bendahara Pengeluaran 
tahun 2009 dan 2010 (diklat periode s.d Juni 2010), serta wawancara. 

Pada dasarnya evaluasi pascadiklat meneliti beberapa aspek yaitu aspek skill,  knowledge, dan 
attitude. Pada kegiatan evaluasi pascadiklat Bendahara Pengeluaran aspek yang diteliti dibatasi pada 
aspek skill dan knowledge yang tercakup dalam penilaian terhadap kemampuan Bendahara 
Pengeluaran. 

Penelitian menggunakan 2 metode yaitu metode kuesioner dan wawancara. Variabel penelitian 
yang digunakan terdiri dari: (i) variabel dependen yaitu variabel dependen; dan variabel independen 
yaitu Materi Pengelolaan Uang Persediaan, Materi Pembukuan, Materi Pengujian Tagihan dan 
Pembayaran, Materi Pelaporan dan Pertanggungjawaban, dan Materi Perpajakan. Sedangkan pada 
wawancara, variabel yang diteliti adalah keberhasilan alumni diklat dalam mengimplementasikan 
kurikulum diklat, kesesuaian penugasan bendahara sesuai dengan tugas dan fungsi, komitmen pimpinan 
dalam hal pengimplementasian hasil diklat, kompetensi pengajar dan metode pembelajaran. 

Adapun analisis yang digunakan untuk mengetahui bagaimana dan seberapa besar pengaruh 
dari materi diklat terhadap kinerja Bendahara Pengeluaran digunakan analisis statistik, yaitu analisis 
regresi berganda dengan terlebih dahulu menguji asumsi-asumsi dalam penggunaan analisis regresi 
untuk mendapatkan kesimpulan yang valid. 

Hasil evaluasi pascadiklat ini menyimpulkan bahwa materi diklat mampu menjelaskan variabel 
kinerja sebesar 57,8%. Sedangkan 41,2% lainnya dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian. Materi-
materi diklat secara serentak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja Bendahara 
Pengeluaran, tetapi secara individu materi yang berpengaruh signifikan (α=10%) adalah materi 
Pengujian Tagihan dan Pembayaran 
 

 

Kata Kunci : Evaluasi pascadiklat, Bendahara Pengeluaran, Kinerja  
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Peraga IX  Contoh Kata Pengantar 

 

KATA PENGANTAR 

 

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Nomor 358/PP/2003, evaluasi diklat adalah evaluasi hasil 

belajar peserta, evaluasi pengajar, dan evaluasi penyelenggaraan. Evaluasi merupakan sarana untuk 

mengukur dan menilai capaian hasil diklat yang telah dilaksanakan secara objektif, sehingga dapat 

diketahui keberhasilan dan kegagalan. 

Evaluasi diklat terdiri dari beberapa tahap, yaitu: (i) evaluasi pradiklat adalah evaluasi untuk 

perencanaan diklat sebelum pelaksanaan diklat; (ii) evaluasi saat diklat adalah evaluasi yang 

dilaksanakan pada saat diklat berlangsung yang meliputi evaluasi terhadap pengajar dan evaluasi 

terhadap penyelenggaraan; dan (iii) evaluasi pascadiklat adalah evaluasi yang dilaksanakan setelah diklat 

dilaksanakan dan alumni diklat telah kembali kepada unit kerja. Evaluasi pascadiklat merupakan evaluasi 

yang sangat penting, evaluasi ini merupakan alat untuk mengkaji/menganalisis dampak diklat terhadap 

kinerja/peningkatan kompetensi.  

Evaluasi pascadiklat Bendahara Pengeluaran dilaksanakan dengan tujuan mengalisis apakah ada 

hubungan antara desain program diklat Bendahara Pengeluaran dengan kinerja Bendahara Pengeluaran 

dan untuk menganalisis aspek materi dari program diklat Bendahara Pengeluaran yang perlu dilakukan 

penyempurnaan.  

Hasil dari evaluasi pascadiklat ini, diharapkan menjadi masukan dalam penyempurnaan 

kurikulum diklat Bendahara Pengeluaran dimasa yang akan datang, dan sekaligus menjadi salah satu 

rujukan bagi BPPK untuk pelaksanaan evaluasi pascadiklat. 

  

 

Sekretaris, 

 

 

         Dodi Iskandar 
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